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 ท่านผูป้กครอง  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนทุกท่าน  โรงเรียนพระครู

พิทยาคม  มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากผูป้กครองที่ได้มอบบุตรหลานของท่านมาศกึษา

ยังสถานศกึษาแหง่นี้  โรงเรียนพระครูพิทยาคมจะมอบสิ่งที่ดทีี่สุดแก่บุตรหลานของท่าน  จะสร้าง

สุขภาพจิตที่ดี  สร้างสุขภาพกายที่เข้มแข็ง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ยกระดับคุณภาพการศกึษา

ด้วยองค์ความรู้  เทคโนโลยี  คุณธรรม  จรยิธรรม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้บุตรหลานของท่าน

มีความคิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมของตนเอง สามารถน าไปศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้   และ

ประยุกต์ใชเ้ป็นวิถีชีวติใหม่  สร้างสังคมให้งดงามด้วยความรูคู้่คุณธรรม 

 ครู  บุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จะน าพาบุตรหลานของท่าน  

ก้าวสูอ่นาคตที่มั่นคง  ก้าวสู่อนาคตที่มั่งคั่ง  ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน  เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้เพียง

ล าพัง  เราจะก้าวไปพร้อมกัน  ขอขอบพระคุณครับ 

 

 

 

 

                นายปวิชญ์  โพธิ์ขาว  

         ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานฯ 
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  ขอต้อนรับลูกๆ  สู่ร้ัวเทา – ขาว  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๓  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาระบบ

การบริหารและการจัดการการเรียนรูส้นับสนุนส่งเสริมวิชาการอย่างเป็นระบบ  มีหอ้งเรียน

คุณภาพ  พัฒนาแหล่งสืบค้นข้อมูล  เพื่อเข้าถึงขอ้มูลวิชาการที่ทันสมัยควบคู่กับการปรับปรุง

สภาพบรรยากาศ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  พื้นที่พักผ่อน  ภูมทิัศนแ์ละพืน้ที่สีเขียวในโรงเรียนด้วย

การบริหารจัดการตามระบบ  OBECQA  โดยใช้หลักสูตรสถานศกึษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

พัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  เป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  ตามความถนัด  ร่วมกันรับผดิชอบต่อ

สังคมโลก   

  ในส่วนของระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบแนวปฏิบัติตา่งๆ อาทิ  

ระเบียบโรงเรียนพระครูพิทยาคมด้วยความประพฤตินักเรียน  การแต่งกาย  ข้อมูลโรงเรยีน 

ข้อมูลหลักสูตรโรงเรียน  ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน  โรงเรียนได้รวบรวมไว้ใน 

"คู่มอืนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๓"  แล้ว  ดังนั้นนักเรียนหรือ

ผูป้กครองสามารถศกึษาและท าความเข้าใจได้  เมื่อได้ท าความเข้าใจอย่างดแีล้วจะส่งผลใหทุ้ก

ฝาุยที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข  ส่งผลต่อการเรียนรู้

ของนักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว  เต็มตามศักยภาพของตน  มีความรู้ดีมีจรรยา             

เป็นคนที่ทรงคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

 

                     นายสัญญา  บุณยพงศพ์ิกุล 

              ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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 ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนใหมสู่่รัว้เทา – ขาว  ด้วยความยินดียิ่ง  

โรงเรียนพระครูพิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพพิเศษที่ผลิตนักเรียนในระดับมัธยมศกึษา              

สู่การประกอบอาชีพและการศกึษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นรุน่ ๓๕   

การเรียนในโรงเรยีนของเราจะมีความแตกต่างจากโรงเรียนเดิม นักเรียนตอ้งมคีวามรับผดิชอบ

ต่อตนเองในด้านการเรียนจึงจะประสบผลส าเร็จ ครูผูส้อนมบีทบาทของการเป็นผูชี้้น า นักเรียนมี

บทบาทของการคน้คว้าและปฏิบัติงานเพื่อไปสู่เปูาหมายของการเรียน และประพฤติตนให้ถูกต้อง

ตามระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนใหก้ารสนับสนุนนักเรียนทั้งในด้านการเรียน การใชชี้วติ และ

ปัจจัยที่เอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข  จงึหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  นักเรียนใหม่ 

ทุกคนคงจะได้รับความรู้ ความสุข  ความปลอดภัย มจีิตใจที่เข้มแข็ง  มสีุขภาพกายที่แข็งแรง 

และเป็นอนาคตที่ดขีองประเทศชาติต่อไป 

 

 

 
                      นางพรทิพย์  เอี่ยมมาลา 

        รองผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพทิยาคม 
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ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับลูกๆ นักเรียนทุกคน  สู่รัว้  เทา – ขาว                    

ด้วยความภาคภูมใิจ  สิ่งที่ท่านผูป้กครองทุกท่านมุ่งหวังก็คงเหมอืนกัน  คือ  ต้องการให้ลูกหลาน

มีความสามารถไปแขง่ขันหรอืสอบคัดเลือกเข้าศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้และได้มีอาชีพการงาน

ตามเปูาหมาย  ดังนั้นการเลือกหาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีนักเรียนประสบความส าเร็จใน

การศกึษาต่อ  จึงเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ท่านผูป้กครองได้พิจารณาเป็นล าดับแรก  ในสังคมปัจจุบัน

ทุกคนต้องต่อสูด้ิน้รนเพื่อความอยู่รอด  ต้องแข่งขันกันทุกเรื่อง  การรับความรู้  รับการปลูกฝัง

คุณธรรม  จรยิธรรมตามที่โรงเรยีนจัดใหแ้ต่เพียงทางเดียวคงไม่เพียงพอ  จึงขอฝากท่าน

ผูป้กครองได้พิจารณาร่วมกันปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนอันเป็นที่รัก

ของเราประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย  คู่มอืนักเรียนฉบับนีจ้ะช่วยใหน้ักเรียนและผู้ปกครอง

น าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใหส้ามารถบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความส าเร็จได้ 

 

 

 
     นายอังกูร  วัชรพงศ์ศิริ 

       รองผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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  โรงเรียนพระครูพทิยาคม  เป็นหนึ่งในจ านวนสถานศกึษาของส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา  เขต  ๓๒  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน  รอบสี่  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์การ

มหาชน)  เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  มีการจัดการศกึษาที่สนองเจตนารมณ์และ

จุดมุง่หมายของพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

  คู่มอืนักเรียน  ปีการศกึษา ๒๕๖๓  เป็นเอกสารที่จัดท าขึน้เพื่อแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับกฎระเบียบ  แนวปฏิบัติ  และข้อแนะน าที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

ที่จะใช้ชีวิตในโรงเรยีนร่วมกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  และครูหรอืบุคลากรอื่น ๆ  ของสถานศึกษา

มุ่งสร้างความตระหนักใหเ้ห็นคุณค่าของสถานศกึษาที่สั่งสมชื่อเสียงมาตลอดระยะเวลา  ๓๐  ปี  

คู่มอืนักเรียนจะใหค้ าแนะน าด้านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  ทิศทางการพัฒนาสูค่วาม

เป็นคนเก่ง  ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นคนดี  พร้อมกับรายนามของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รวมทั้งเครือขา่ยผูป้กครองซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน              

ในส่วนของครูมีข้อมูลที่ให้ความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่ในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนใน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การประสานความร่วมมอืกับผูป้กครองเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ที่ดรีะหว่างครูกับผูป้กครองและโรงเรียนกับชุมชน 

  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  สาระส าคัญที่น าเสนอในคู่มอืจะเป็นประโยชน์แก่

นักเรียน  ครู  และผูป้กครอง  ที่แต่ละส่วนต่างมีหน้าที่ต่อกันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดี             

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการจัดการศกึษาของโรงเรียนพระครูพิทยาคม                     

ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาได้ตลอดเวลา 

 

 

 

              คณะผู้จัดท า 

              กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

                โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                  หน้า 

สาส์นประธานคณะกรรมการสถานศกึษา  ก 

สาส์นผู้อ านวยการโรงเรียน      ข 

สาส์นรองผูอ้ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารวิชาการและงานบุคคล ค 

สาส์นรองผูอ้ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน ง 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน       ๑ 

ประวัติโรงเรียน          ๒ 

การด าเนินงานของโรงเรียน      ๓ 

ท าเนียบผูบ้ริหารโรงเรียน       ๕ 

แผนที่ตั้งสถานศกึษา        ๖ 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน      ๗ 

เกียรตปิระวัติดีเด่นของโรงเรียน     ๘ 

โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียน    ๑๑ 

คณะผู้บริหารโรงเรียน        ๑๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ๑๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ๑๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา  ๑๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ      ๑๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                       ๒๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ๒๑ 

บุคลากรทางการศกึษา       ๒๒ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

- สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน  ๒๔ 

- กรอบโครงสรา้งหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ ๒๕ 

- โครงสรา้งเวลาเรียน    ๒๖ 

- โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีน  ๒๗ 

 



 ช 

 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง                  หน้า 

 

- ระเบียบโรงเรียน  ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ๓๒ 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

- แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๕๐ 

- ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม   

เรื่อง  แนวการปฏิบัติการด าเนินการสอบแก้ตัว ๗๘ 

- แนวการปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน ๘๑ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- จ านวนครูและบุคลากรทางการศกึษา ๘๔ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ๘๖ 

- ระเบียบของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ว่าด้วยการแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ ๘๗ 

- ระเบียบของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ว่าด้วยวินัยของนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ ๙๒ 

- การมาโรงเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน ๙๖ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

- การจัดสรรงบประมาณจากรัฐ 

เพื่อสนับสนุนชดเชยค่าใช้จา่ยรายหัวส าหรับนักเรียน ๙๙ 

 

 

 





 ๑ 

 

 

 

 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรยีนพระครูพิทยาคม   

      พระ  : คือผู้พรอ้มไว้ซึ่งคุณธรรม 

      ครู   : คือผู้ช้ีน าความรูใ้ห้ 

      พิทยา : คือวิชาอันเปรื่องปราด 

      คม  : ประดุจกริชกล้าบาดลึก  แหลมคม 

อักษรย่อ     พ.พ. 

 

สัญลักษณ์ 

 

 

อัตลักษณ์โรงเรยีน "โรงเรยีนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสัมมาคารวะ" 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน "วัฒนธรรมดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม   

     น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

สีประจ าโรงเรียน  เทา – ขาว  

      สีเทา  หมายถึง  ผู้มีปัญญา  เฉลียวฉลาด  สุขุม 

      สีขาว  หมายถึง  ความสว่าง  ความกระจ่าง  ความเฉลียวฉลาด 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นตะแบก   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 



๒   

 

  

 

 :  
  

 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จัดตัง้เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๑  โดยความ

เห็นชอบของสภาต าบลพระครู  สภาต าบลพระครูได้อนุมัตใิห้ใชพ้ืน้ที่กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้

ที่สาธารณะซึ่งเป็นปุาช้าเก่าและท าเลเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่ระหว่างหมูท่ี่ ๑  และหมูท่ี่ ๖  ต าบลพระครู  

ใช้ช่ือวา่ “ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมหนว่ยการศกึษาพระครูใหญ่”  ประชาชนชาวต าบลพระครูได้

ร่วมกันสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  จ านวน  ๑  หลัง  

และโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าศกึษาต่อช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑  

โดยจัดการศกึษาแบบสหการศกึษา  ในช่วงปีการศกึษาแรกรับนักเรียน  ม. ๑  จ านวน  ๒  หอ้ง  

มีนักเรียนทั้งหมด  ๕๖  คน  โดยมีบุคลากรจากโรงเรยีนบุรีรัมย์พิทยาคมท าการสอน 

 ต่อมาในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๓๒  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัตใิห้แยกเป็นเอกเทศ   

ชื่อวา่  “โรงเรียนพระครูพิทยาคม”  ซึ่งมีพื้นที่บริการประชาชนรวม  ๒  ต าบล  คอื 

 ๑.  ต าบลพระครู     จ านวน  ๑๓  หมูบ่้าน  ๖  โรงเรียน 

 ๒.  ต าบลถลุงเหล็ก  จ านวน  ๑๖  หมู่บ้าน  ๕  โรงเรียน 

 ต่อมากระทรวงศกึษาธิการได้มีค าสั่งที่  ๒๐๘๐ / ๒๕๓๒  สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  

๒๕๓๒ ให้  นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์ ต าแหน่งผู้ช่วยผูอ้ านวยการโรงเรียนภัทรบพิตร  ซึ่งรักษาการ

ในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนล าดวนพิทยาคม  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระครู

พิทยาคม  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกได้เดินทางมารับต าแหน่งในวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  

และปีงบประมาณ  ๒๕๓๒  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อด าเนนิการสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวแบบ  ชค  ๑๐๔ / ๒๗                      

เป็นอาคารเรยีนหลังแรกที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศกึษาธิการ   

 ต่อมาในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๐  นางสาวสุพัตรา  เชื่อมชัยตระกูล  ผู้อ านวยการ

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  ได้เดินทางมารับต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

 วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  นายกิตติศักดิ์  วทิยเดช  ผูอ้ านวยการโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์  ได้เดินทางมารักษาการในต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครู

พิทยาคม  และเมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  ได้ด ารงต าแหนง่  ผู้อ านวยการโรงเรียน              

พระครูพิทยาคม   

 วันที่  ๙  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายด ารงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์  ผู้อ านวยการ

โรงเรียนสองหอ้งพิทยาคม  ได้เดินทางมารับต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

จนถึง  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประวัติของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 



 ๓ 

 

 

 วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  นายสุเทพ  จ าเนียรกูล  ผูอ้ านวยการโรงเรียน             

ตูมใหญ่วิทยา ได้เดินทางมารับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระครูพิทยาคม จนถึง  วันที่  ๖  

ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นายวีระศักดิ์  พินิจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาด

พิทยาคม  ได้เดินทางมารับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จนถึงวันที่  ๒๗  

พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 

 วันที่  ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๖๒  นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล  ผูอ้ านวยการโรงเรียน

สามัคคีพิทยาคม  ได้เดินทางมารับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จนถึง

ปัจจุบัน  

 

ที่ตั้งสถานศึกษา   

 ปัจจุบันโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๒  หมู่  ๑๐  ต าบลพระครู                 

อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ติดถนนสายบุรีรัมย์ - พุทไธสง  ระยะทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๘๙  ไร่  ๓  งาน  ๕๔  ตารางวา   

 

 ประเภท 

 โรงเรียนรัฐบาล  ประเภทสามัญ    รับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต  ๓๒ 

 

เปิดด าเนนิการตั้งแต่ 

 วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

 

ระดับการศึกษา 

 ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  ถึง  ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 



๔   

 

  

 

 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี  มคีุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา  มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล  บนพืน้ฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

  ๑.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  

  ๒.  พัฒนาขีดความสามารถของผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพ  

  ๓.  ส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๔.  จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ภูมปิัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้  

  ๕.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

  ๖.  พัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะตามสายงาน  

  ๗.  ประสานความรว่มมอืในการจัดการศกึษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพ 

  ๘.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี  และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  

เป้าประสงค์  

  ๑. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศกึษา  

๒. นักเรียนมศีักยภาพในการศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษาและประกอบอาชีพใน

อัตราส่วนร้อยละ  ๖๐ : ๔๐ 

๓. นักเรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

๔. นักเรียนมคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เป็นสากลอย่างน้อย  

๑  ภาษา 

๕. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๗. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

๘. ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีสว่นร่วมในการ

จัดการศึกษา 

๙. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการศกึษา 

การด าเนินงานของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 



 ๕ 

 

 

 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ด ารง

ต าแหน่ง 

๑. นายพิรุฬห ์ สวัสดิ์รัมย์ -  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 

 

 

-  อาจารย์ใหญ่ 

 

 

-  ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

๒๕  ก.ค.  ๒๕๓๒ 

ถึง 

๑๔  ต.ค.  ๒๕๓๔ 

๑๕  ต.ค  ๒๕๓๔ 

ถึง 

๒๖  ก.ค.  ๒๕๓๖ 

๒๖  ก.ค.  ๒๕๓๖ 

ถึง 

๓๐  พ.ย.  ๒๕๔๐ 

๒. นางสาวสุพัตรา  เชื่อมชัยตระกูล ผูอ้ านวยการโรงเรียน ๑  ธ.ค.  ๒๕๔๐ 

ถึง 

๒๓  ธ.ค.  ๒๕๔๕ 

๓. นายกิตตศิักดิ์    วทิยเดช ผูอ้ านวยการโรงเรียน ๒๔  ธ.ค.  ๒๕๔๕ 

ถึง 

๘  พ.ย.  ๒๕๕๐ 

๔. นายด ารงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียน ๙  พ.ย.  ๒๕๕๐ 

ถึง 

๑๙  ก.พ.  ๒๕๕๔ 

๕. นายสุเทพ   จ าเนียรกูล ผูอ้ านวยการโรงเรียน ๒๐  ก.พ.  ๒๕๕๔ 

ถึง 

๖  ต.ค.  ๒๕๕๘ 

๖. นายวีระศักดิ์  พินิจ   ผูอ้ านวยการโรงเรียน ๗  ต.ค.  ๒๕๕๘ 

ถึง 

๒๗  พ.ย.  ๒๕๖๒ 

๗. นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล ผูอ้ านวยการโรงเรียน ๒๘  พ.ย.  ๒๕๖๒ 

ถึง ปัจจุบัน 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 



๖   

 

  

 

 

 
 

 

แผนที่ต้ังสถานศึกษา 
 



 ๗ 

 

 

 

 

อาคารสถานที่ 

 พืน้ที่บริเวณโรงเรียน     จ านวน  ๘๙  ไร่  ๓  งาน  ๕๔  ตารางวา     

สนามอเนกประสงค์     จ านวน  ๒  สนาม 

 อาคารเรยีนถาวร  ๓๑๘  ล   จ านวน  ๒  หลัง   

 อาคารฝกึงานแบบ  ๓๐๖  ล   จ านวน  ๑  หลัง 

 อาคารเรยีนถาวร  ๑๐๘  ล   จ านวน  ๒  หลัง   

หอพักนักเรียนแบบ  ๓๕  คน   จ านวน  ๑  หลัง 

 อาคารเรยีนช่ัวคราว  ช.ค.  ๑๐๔/๒๗ จ านวน  ๑  หลัง   

 โรงจอดรถยนต์       จ านวน  ๑  หลัง 

 หอประชุมโรงอาหาร๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ) จ านวน  ๑  หลัง 

 โดมอเนกประสงค์      จ านวน  ๑  หลัง 

 โรงจอดรถจักรยานยนต์    จ านวน  ๑  หลัง 

 โรงฝกึงานแบบ  ๑๐๒/๒๗   จ านวน  ๑  หลัง   

 สนามบาสเกตบอล       จ านวน  ๒  สนาม 

 บ้านพักครูแบบ  ๑๐๒/๒๗   จ านวน  ๔  หลัง   

 หอประปา        จ านวน  ๑  ชุด 

 บ้านพักภารโรง       จ านวน  ๑  หลัง   

 ถังเก็บน้ า คสล.        จ านวน  ๒  ชุด 

 หอ้งน้ าหอ้งสว้ม       จ านวน  ๖  หลัง 

 

จ านวนห้องเรียนที่เปิดสอนรวมทั้งหมด    ๒๖ ห้อง 

 ม. ต้น   รวม  ๑๔ หอ้ง  (๕-๕-๔) 

 ม. ปลาย  รวม ๑๔ หอ้ง  (๕-๔-๔) 

 

จ านวนนกัเรียน  ประมาณ  ๘๓๗ คน 

 

 

 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 



๘   

 

  

 

 

 

       

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

       
 

 



 ๙ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ๑.    โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศกึษาขนาดกลาง ปีการศกึษา  ๒๕๓๘ 

 ๒.    โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศกึษาขนาดกลาง  ปีการศกึษา  ๒๕๔๔ 

 ๓.    รางวัลชมเชย  โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศกึษาขนาดกลาง 

     ปีการศกึษา ๒๕๔๘ 

 ๔.    รางวัลรองชนะเลิศ (ปุาบก) แปลง  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พื้นที่ขนาด  ๑-๑๐  ไร่  

ตามโครงการปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๕๐  ปี 

 ๕.    รางวัลชนะเลิศกองเชียร์  มหกรรมท้องถิ่นไทคัพ  ครัง้ที่  ๖  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๖.    ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรยีนดีประจ าอ าเภอ) ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 ๗.    โรงเรียนต้นแบบสถานศกึษาพอเพียง  ปีการศกึษา  ๒๕๕๕ 

 ๘.    โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ.รอบ ๓  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 

 ๙.    รางวัลโครงการพัฒนาสถานศกึษาในการจัดการเรียนรูเ้พศวิถีศึกษา  ๓๔ จังหวัด               

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 ๑๐.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชาย  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๖  ปี  ถ้วยพระราชทาน

พระบรมโอรสาธิราช ฯ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศกึษา  ๒๕๕๘ 

 ๑๑.  โล่เกียรติคุณสถานศกึษาพอเพียงที่มผีลการปฏบิัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (B.P.)  

ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 ๑๒. ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล  รุน่อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี  ชาย  ระดับจังหวัดและเป็น

ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ณ  จังหวัดมหาสารคาม 

 ๑๓.  ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเภทกีฬา  กาบัดดี ้ เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา

เยาวชนแหง่ชาติครั้งที่  ๓๕  “บุรีรัมย์เกมส์”  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ณ  จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 

 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

 

เกยีรตปิระวัตดิเีด่นของโรงเรยีน 



๑๐   

 

  

 ๑๔.  รองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทีมเยาวชนหญิง  การแขง่ขันกีฬากาบัดดี้เยาวชน              

ชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑  ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี"  

ประจ าปี  ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดกระบี่ 

 ๑๕.  เหรียญทองแดง  การแขง่ขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ                  

ครั้งที่  ๖๙  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดศรสีะเกษ 

 ๑๖.  เหรยีญเงนิ  การแขง่ขันหุน่ยนต์ระดับสูง  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น              

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒                    

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๗.  เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนวาดภาพระบายสี  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒                 

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๘.  เหรียญทอง  การแขง่ขันเขียนวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดศรสีะเกษ 

 ๑๙.  เหรียญทอง  การแขง่ขันเขียนภาพจติรกรรมไทยสีเอกรงค์  ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน้  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒  

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒๐.  เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒               

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒๑.  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย                    

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒                    

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒๒.  เหรยีญทอง  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒                     

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒๓. เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที่ ๙                      

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ สถานศกึษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ                  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื



 ๑๑ 
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๑๒   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

 

 

 

 
 

     

 

 
  

 

นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพทิยาคม 

ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพรทพิย์  เอี่ยมมาลา 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา   

นายอังกูร  วัชรพงศ์ศิริ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารทั่วไป 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา   

คณะผู้บริหารโรงเรยีนพระครูพทิยาคม 

นางศิวารมณ์  เรอืงไกล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ปริญญาตร ี สังคมศึกษา   



๑๔   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  

ปริญญาตร ี ภาษาไทย   

นายสัญญา  เสนาพันธ ์

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 

นางสาวจุฑารัตน์  นิจจ้ิงหรดี 

ปริญญาตร ีภาษาไทย 

นางสาวนงลักษณ์  ประจันทะส ี

ปริญญาโท การบรหิารการศกึษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 



 ๑๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

นางสาวปภาวรินทร์  อินทร์พทิักษ ์

ปริญญาโท การบรหิารการศกึษา 

นางลลิตา  ค าผวิ 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

 

นางสาวอัจฉรา  ค าสงิห ์

ปริญญาโท การบรหิารการศกึษา 

 

นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  

ปริญญาตร ีการบัญชี 

นางสาวพจนี  อพรรัมย์ 

ปรญิญาโท คณิตศาสตร์ 

 

นางสุภาพร  ศรคี า 

ปรญิญาโท หลักสูตรและการสอน 

 

นางกติตมิา  สุขสงัข ์

ปรญิญาตรี คณิตศาสตร์ 

 



๑๖   

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

นางวณิชชา  มีแก้ว 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

นางประไพ  ศรีคิรินทร์ 

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

นางภิญญดา  จงอ่อนกลาง 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ศกึษา   

นางวาริศา  พิสิฐพรปิตกิุล 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 

นายพทิักษ์  คมศรี 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

นายสุพจน์  มีแก้ว 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

นางนวรัตน์  ปักการะเน 

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 

 

นายอนุพงษ์  รังสีสันติวานนท์ 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

 

นายอิทธพิล  ดาบรัมย์ 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 



 ๑๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ 

ปรญิญาตรี สังคมศึกษา 

 

นางพรทพิย์  พทุไธวัฒน์ 

ปรญิญาตรี การจัดการทัว่ไป 

 

นางวนันา  เลไธสง 

ปรญิญาโท จิตวิทยาการแนะแนว 

นายธวัชชัย  รักพรา้ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

ปริญญาโท  การบรหิารการศกึษา 

นางศวิารมณ์  เรืองไกล 

ปริญญาตร ีสังคมศกึษา 

 

นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ 

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 

 

นายทวีชัย  เลไธสง 

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 

 



๑๘   

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การสุขศกึษาและพลศึกษา 

 

นายชัยณรงค์  ครีี 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ปริญญาโท  พลศึกษา   

นายกษดิิ์เดช  แก้ววัน 

ปรญิญาตรี พลศกึษา 



 ๑๙ 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ปริญญาตร ี ดนตรีไทย   

นางสุพรรณี  เหมอืนถนอม 

ปรญิญาตรี ศลิปศกึษา 

นายมารุต  รัตนป์ลื้ม 

ปรญิญาตรี ศลิปศกึษา 

นายอรรถพล  จันทร์ศรลีะมัย 

ปรญิญาตรี นาฏศิลป์ 



๒๐   

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

นางโสภิดา  ฉิมจารย์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ปริญญาตร ี คหกรรมศาสตร์   

นางสุขจิต  เบนเนทท ์

ปรญิญาตรี โภชนาการชุมชน 

นายนฤทธิกร  จันทร์นิ้ว 

ปรญิญาตรี สัตวศาสตร์ 

นายอภิชาต ิ วรรณศร ี

ปรญิญาตรี สัตวบาล 



 ๒๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

นายอัศวนิ  อัครศรวีร 

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 

 

นางสาวดาลิกา มะณู  

ปริญญาตรี ภาษาจีน 

 

นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอึ้น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน   

นางณัฐรินยี์  ฤทธิรักษ์มสุิก 

ปรญิญาโท การบริหารการศกึษา 

นางเพ็ญพร  จันทรล์ะมุนมา 

ปรญิญาตรี ภาษาอังกฤษ 

นางสิตานันท์  คีร ี

ปรญิญาตรี ภาษาอังกฤษ 



๒๒   

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 
 
  
 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) 

บุคลากรทางการศึกษา 

 

นางนิศากร  วสุธารัฐ 

ปริญญาตรี การจัดการทัว่ไป 

นายกิตตพิงษ์  ภูพันนา 

ปริญญาตรี สุขศกึษาและพลศกึษา 

นางสาวรัศม ี สุขผดุง 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

นางสาวฐติิพร  พวงเพ็ชร 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

 

นางพรพรรณ  สมัคคา้ 

ปริญญาตร ีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์

นางสาวรุ่งตะวัน  บุ้งทอง 

ปริญญาตรี ภาษาจีน 

 

พนักงานราชการ 

 

นางสาววิมล  เดยังรัมย ์

นักวิชาการเงนิและบัญชี 

ปริญญาตร ี การบัญช ี



 ๒๓ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 



๒๔   

 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มุง่ใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ 

ดังนี้ 

  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มวีัฒนธรรม

ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรูส้ึก และทัศนะของตนเองเพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาตนเองและสังคม 

รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรอืไม่รับข้อมูล

ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย

ค านงึถึงผลกระทบที่มตี่อตนเองและสังคม 

  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห ์

การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมวีิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้ง

องค์ความรู้หรอืสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 

ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 

เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ประยุกต์

ความรูม้าใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสทิธิภาพโดยค านงึถึง

ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 

ไปใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวัน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง  การท างาน และ

การอยู่รว่มกันในสังคมด้วยการสรา้งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและ

ความขัดแย้งตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดล้อม และการรูจ้ักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

  ๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 

เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม              

ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสารการท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี

คุณธรรม 

  

 

 

 



 ๒๕ 

 

 

กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง  ๒๕๖๓)  

โรงเรยีนพระครูพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  เขต  ๓๒ 

 

๑. หลักการ 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนพระครูพิทยาคมมีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรที่มจีุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ทักษะ

เจตคติและคุณธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก 

๒. เป็นหลักสูตรเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศกึษาอย่างเสมอภาคและ 

มีคุณภาพ 

๓. เป็นหลักสูตรที่สนองการกระจายอ านาจให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการศกึษาให้

สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและมีความเป็นสากล 

๔. เป็นหลักสูตรที่มโีครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรูเ้วลาและการจัดการเรียนรู้ 

๕. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรยีนส าคัญที่สุด 

 

๒. จุดมุ่งหมาย 
 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนพระครูพิทยาคมมุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา            

มีความสุข  มีศักยภาพในการศกึษาต่อและประกอบอาชีพ  จงึก าหนดเป็นจุดหมายดังนี้ 

๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมวีินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรูค้วามสามารถและทักษะในการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีมีทักษะชีวติ

และสื่อสารได้หลายภาษา 

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดมีีสุขนสิัยและรักการออกกาลังกาย 

๔. มีความรักชาติมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชวีิตและ          

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจติสาธารณะที่มุง่น าประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดงีามเพื่อสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมคีวามสุข 

 



๒๖   

 

  

โครงสร้างเวลาเรยีน 

 หลักสูตรโรงเรยีนพระครูพิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ปรับปรุง ๒๕๖๓) ก าหนดกรอบโครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน ชั่วโมง (หน่วยกิต) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒. ม.๓ ม.๔ – ๖ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๒๔๐  (๖นก.) 

     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๒๔๐  (๖นก.) 

     วิทยาศาสตร์และ 

     เทคโนโลย ี
๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๒๔๐  (๖นก.) 

    สังคมศกึษา ศาสนา   

    และวัฒนธรรม 
๑๖๐  (๔นก.) ๑๖๐  (๔นก.) ๑๖๐  (๔นก.) ๓๒๐  (๘นก.) 

   สุขศึกษาและพลศกึษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๑๒๐  (๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๑๒๐  (๓นก.) 

    การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๑๒๐  (๓นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๒๔๐  (๖นก.) 

รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) ๘๘๐  (๒๒ นก.) ๘๘๐  (๒๒ นก.) ๘๘๐  (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑นก.) 

รายวชิาเพิ่มเตมิ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า   

๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้   (Research and 

Knowledge Formation) 

จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึง่ 

( ๑.๐ – ๑.๕ นก.) 

จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึง่ 

( ๑.๐ – ๑.๕ นก.) 

การสื่อสารและการน าเสนอ 

(Communication and 

Presentation) 

จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึง่ 

( ๑.๐ – ๑.๕ นก.) 

จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึง่ 

( ๑.๐ – ๑.๕ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง ๓๖๐ ชั่วโมง 

- กิจกรรมแนะแนว     

- กิจกรรมผู้เรียน     

- ชมรมชุมนุม     

- กิจกรรมเพื่อ 

สารธารณประโยชน์ 

จัดกิจกรรมสาระ IS๓ ในชัน้ปีที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม 

“การสื่อสารและการน าเสนอ” (สาระ IS๒) 

จัดกิจกรรมสาระ IS๓ ในชัน้

ปีที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม 

“การสื่อสารและการ

น าเสนอ” (สาระ IS๒) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี

 รวม ๓  ป ี

ไม่น้อยกว่า  

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 



 ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘   
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐   
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
  

 
 

  

 

      
 

 

ระเบียบโรงเรียน 

ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

 ตามที่โรงเรียนพระครุพิทยาคม  ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่งกระทรวงศึกษา  ที่  สพฐ.  ๒๘๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม     

พ.ศ,  ๒๕๕๑   เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   จงึเป็น

การสมควร  ที่จะก าหนดระเบียบสถานศกึษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนหลักสูตร

โรงเรียน   พระครูพิทยาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ (ปรับปรุง  ๒๕๖๓)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ให้สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าว 

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการ  กระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   และกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ  คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  และวิชาการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  จึง

วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้   

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรยีกว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล

การเรียนหลักสูตรโรงเรียนพระครูพทิยาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๓)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ” 

  ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรอืค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑  โรงเรยีนพระครูพทิยาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 ข้อ  ๕  ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 



 
๓๓ 

 

 

หมวด  ๑ 

หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

 ข้อ  ๖  การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการดังตอ่ไปนี้ 

  ๖.๑  สถานศกึษาเป็นผูร้ับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้เรยีนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

  ๖.๒  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน

การศกึษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

  ๖.๓  การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ผูเ้รียน  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 

  ๖.๔  การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ตอ้งด าเนิน

ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตอ้งการวัด  ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงช้ัน 

  ๖.๕  ให้มกีารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนในแต่ละช่วงช้ัน 

  ๖.๖  ใหม้ีการประเมินความสามารถของผูเ้รียน  ในการอ่าน  คิด  วเิคราะหแ์ละเขียน

ในแต่ละช่วงช้ัน 

  ๖.๗  ให้มีการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับชาติ  ในแต่ละช่วงช้ัน 

  ๖.๘  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้ 

  ๖.๙  ให้มกีารเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศกึษา และรูปแบบการศกึษาต่างๆ 
 

หมวด  ๒ 

วิธีการประเมินผลการเรียน 

 ข้อ  ๗  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

  เป็นกระบวนการที่ใหผู้ส้อนใช้พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ด้ขอ้มูลสารสนเทศที่แสดง

พัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรยีน  ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 

๗.๑  การประเมินระดับชั้นเรยีน  เป็นการวัดผลและประเมินผลที่อยู่ใน

กระบวนการเรียนรู้  ผูส้อนด าเนนิการเพื่อพัฒนาผูเ้รียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรม

ที่ตนสอน  ในการประเมินเพื่อพัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชีว้ัดที่ก าหนดเป็น

เปูาหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ  เช่น  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจ

การบ้าน  การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน  การแสดงกิรยิาอาการต่างๆ  ของผูเ้รียนตลอดเวลาที่



๓๔ 
  

 
 

  

จัดกิจกรรม  เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรอืมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชีว้ัดเพียงใดแล้วแก้ไขข้อบกพร่อง

เป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่อง 

    การประเมนิเพื่อตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ  จุดที่ก าหนด  แล้วตัดสนิว่าผูเ้รียน

มีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรอืไม่  และมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้  หรือของการประเมินผลกลางภาค  หรอืปลาย

ภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศกึษาก าหนด  ผลการประเมนินอกจากจะให้เป็นคะแนนหรอื

ระดับผลการเรียนแก่ผูเ้รียนแล้ว  ตอ้งน ามาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 

   ๗.๒  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรยีน

เป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห ์ และเขยีน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสินการเลื่อนช้ัน  และเป็นการประเมนิ

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศกึษาของสถานศกึษาว่าส่งผลตอ่การเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม

เปูาหมายหรอืไม่  ผู้เรยีนมี สิ่งที่ตอ้งได้รับการพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ

ผูเ้รียนในสถานศกึษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศกึษา  ผลการประเมิน

ระดับสถานศกึษาจะเป็นข้อมูล  และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  

หรอืวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามแนว

ทางการประกันคุณภาพการศกึษา  และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

ผูป้กครองและชุมชน 

๗.๓  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนใน

ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของเขตพื้นที่การศกึษา  ตามภาระความ

รับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรยีนด้วยวิธีการและเครื่องมอืที่เป็น

มาตรฐาน  ซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพืน้ที่การศกึษา  หรือด้วยความร่วมมือกับหนว่ยงานต้น

สังกัดและ/หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูล

จากการประเมินระดับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา  

๗.๔  การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมนิคุณภาพผูเ้รียนในระดับชาติ          

ตามมาตรฐานการเรียนรูข้องหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  สถานศกึษาต้องจัดให้ผูเ้รียน

ทุกคนที่เรียนในช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๓  และช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๖  เข้ารับการประเมินผลจากการ

ประเมินใชเ้ป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
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ยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ

ประเทศ 

  ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ  

ทบทวน  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบ  

การดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมสนับสนุน  เพื่อให้ผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ           

บนพืน้ฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ  ได้แก่                

กลุ่มผู้เรยีนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ า  

กลุ่มผู้เรยีนที่มปีัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนที่ปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มปีัญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มผู้เรยีนที่พิการทางร่างกายและสตปิัญญา  เป็นต้น  ข้อมูลจากการ

ประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศกึษาในการด าเนินการช่วยเหลอืผูเ้รียนได้ทันท่วงที  อันเป็นโอกาสให้

ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 ข้อ  ๘  แนวด าเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

  เพื่อให้การวัดและการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มีการด าเนินการตามหลักการกระจาย

อ านาจ มีการประเมินผูเ้รียนตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและก ากับ

ติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จงึก าหนดแนว

ด าเนนิการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศกึษา  ดังนี้ 

   ๘.๑  สถานศกึษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวชิาการของสถานศกึษา  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดรูปแบบ  ระบบและระเบียบ

ประเมินผลของสถานศกึษา  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศกึษา 

   ๘.๒  สถานศกึษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวชิาการของสถานศกึษา

ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด  และแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยวิเคราะหจ์าก

มาตรฐานการเรียนรู ้ช่วงช้ัน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐาน  การอ่าน  คิด  วเิคราะห ์ 

และเขียน  เพื่อใชเ้ป็นเปูาหมายในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้รายภาค 

   ๘.๓  คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระ  ให้ความเห็นชอบของรูปแบบ  วิธีการ  

เครื่องมือ  ส าหรับการประเมินและผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน 

   ๘.๔  ผูส้อนจัดการเรียนการสอน  ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรยีนและประเมิน

สรุปผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยน าผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียน

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๖๐  ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค 



๓๖ 
  

 
 

  

   ๘.๕  หัวหน้าสถานศกึษาอนุมัตผิลการเรียน  ปลายภาคและการผ่านช่วงช้ัน

สถานศกึษา  จัดท ารายงานผลการด าเนินการประเมินผลการเรียน  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศกึษา  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 ข้อ  ๙   การประเมินผลการเรียนในด้านต่าง ๆ   ประกอบด้วย 

  ๙.๑  การประเมินผลการเรยีนสาระการเรียนรู้รายวิชา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชีว้ัด  ซึ่งสถานศกึษาวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน  การประเมินผลการเรียนรู้

รายวิชา  ให้ตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน  ๘  ระดับ  ดังต่อไปนี้ 

 

ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการ

ประเมิน 

ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 

๔ 

๓.๕ 

๓ 

๒.๕ 

๒ 

๑.๕ 

๑ 

๐ 

ดีเยี่ยม 

ดมีาก 

ด ี

ค่อนขา้งดี 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ผา่นเกณฑ์ขั้นต่ า 

ต่ ากว่าเกณฑ์ 

๘๐-๑๐๐ 

๗๕-๗๙ 

๗๐-๗๔ 

๖๕-๖๙ 

๖๐-๖๔ 

๕๕-๕๙ 

๕๐-๕๔ 

๐-๔๙ 

 

 ในกรณีที่ไม่สามารถใหร้ะดับผลการเรียนเป็น  ๘  ระดับได้  ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของ

ผลการเรียน  ดังนี ้  

“ มส ”  หมายถึง  ผูเ้รียนไม่มีสทิธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาค 

เรียนเนื่องจากผู้เรยีนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  

ของเวลาเรียนในแตล่ะรายวิชา  และไม่ได้รับการ

ผอ่นผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

   “ ร ”        หมายถึง     รอการตัดสนิและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้   

เนื่องจากไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้น 

ครบถ้วน  ได้แก่  ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/

ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายใหท้ า             



 
๓๗ 

 

 

ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน  

หรอืมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

  ๙.๒  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินพัฒนาทางด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน  ตามคุณลักษณะที่

สถานศกึษาก าหนด  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุก

ภาคเรียน  และตัดสิน  ผลการประเมินเป็น  ๔  ระดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

   “ ดีเยี่ยม ”     หมายถึง     ผูเ้รียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย 

และน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน  เพื่อประโยชน์สุขของ

ตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

ระดับดีเยี่ยม  จ านวน  ๕  -  ๘ คุณลักษณะ   และ

ไม่มคีุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

   “ ดี ”            หมายถึง     ผูเ้รียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคมโดย

พิจารณาจาก 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน  ๑ – ๔  

คุณลักษณะ  และไม่มคีุณลักษณะใดได้ผลการ

ประเมินต่ ากว่าระดับดี  หรือ 

๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทั้ง  ๘ คุณลักษณะ  

หรอื 

๓.  ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  จ านวน  ๕ – ๗  

คุณลักษณะ  และมีบางคุณลักษณะได้ผลการ

ประเมินระดับผา่น 

       “ ผา่น ”        หมายถึง     ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑแ์ละ 

เงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด  โดยพิจารณาจาก 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับผา่น  ทั้ง  ๘ 

คุณลักษณะ  หรอื 

            ๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี   

จ านวน  ๑ – ๔  คุณลักษณะ  และคุณลักษณะที่

เหลือได้ผลการประเมินระดับผา่น  

     “ ไม่ผ่าน ”    หมายถึง    ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ 



๓๘ 
  

 
 

  

และเงื่อนไขที่สถานศกึษาก าหนด  โดยพิจาณาจาก

ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต ่ ๑ คุณลักษณะ

ขึน้ไป 

  ๙.๓  การประเมินความสามารถ  อ่าน  คดิวิเคราะห์  และเขียน  เพื่อการเลื่อนช้ัน

และจบการศกึษา  สถานศึกษาจงึก าหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น  ๔  ระดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

   “ ดีเยี่ยม ”     หมายถึง     มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

                                                          คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มคีุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

   “ ดี ”            หมายถึง     มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

                                                คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

   “ ผา่น ”        หมายถึง     มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่

ยังมีขอ้บกพร่องบางประการ 

   “ ไม่ผ่าน ”    หมายถึง    ไม่มผีลงานที่แสดงถึงความสามารถในการ 

อ่านคิดวิเคราะห์  และเขยีนหรอืถ้ามีผลงาน   

ผลงานนั้นยังมีขอ้บกพร่องที่ตอ้งได้รับการปรับปรุง

แก้ไขหลายประการ 

  ๙.๔  การประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  เป็นการประเมนิความสามารถ

และพัฒนาการของผูเ้รียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียน  ตามเกณฑข์อง

แตล่ะกิจกรรมและตัดสินผลการประเมินเป็น  ๒  ระดับ  ดังนี้ 

                       “ ผ ”      หมายถึง     ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา

ก าหนด 

           “ มผ ”      หมายถึง     ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่

สถานศกึษาก าหนด 

  ๙.๕  การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน  เป็นการน าผลการประเมินในข้อ ๙.๑  ถึง 

๙.๔  มาประมวลสรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรยีนผา่นช่วงช้ันต่าง ๆ  ตามเกณฑก์ารตัดสินผลการเรียน             

แตล่ะช่วงช้ัน 

 



 
๓๙ 

 

 

หมวด  ๓ 

การตัดสินผลการเรียน 

 ข้อ  ๑๐  การตัดสินผลการเรียน    

  ก าหนดหลักเกณฑก์ารวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อตัดสินผลการเรียนของ

ผูเ้รียนดังนี้ 

   ๑๐.๑  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผูเ้รียนต้องมเีวลาเรยีนตลอดภาคเรียน              

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ  

   ๑๐.๒  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีว้ัดและผา่นตามเกณฑท์ี่สถานศกึษา

ก าหนด 

   ๑๐.๓  ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   ๑๐.๔  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑท์ี่สถานศกึษา

ก าหนดในการอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 ข้อ ๑๑  การเปลี่ยนผลการเรียน     

  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

   ๑๑.๑  การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “ ๐ ”  ให้ครูผู้สอนด าเนินการพัฒนา

ผูเ้รียน  โดยจัดสอนซ่อมเสริม  ปรับปรุง  แก้ไขผู้เรียนในผลการเรียนรู้   ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าแล้ว

ประเมินดว้ยวิธีการที่มปีระสิทธิภาพ  จนผู้เรยีนสามารถผ่านเกณฑก์ารประเมินและให้ระดับผลการ

เรียนใหม ่ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  “ ๑ ”  ตามเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี ้ ให้สอบแก้

ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ถ้าผูเ้รียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้อยู่

ในดุลยพินจิของสถานศกึษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่  ๒  

ต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในปีการศกึษานั้น 

   ถ้าสอบแก้ตัว  ๒  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “ ๐ ” อีก  ให้สถานศกึษา

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเ้รียน  โดยปฏิบัติดังนี้ 

     (๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพืน้ฐาน  ให้เรยีนซ้ ารายวิชานั้น 

    (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  ให้อยู่ในดุลยพินจิของสถานศกึษา  ให้เรียนซ้ าหรอื

เปลี่ยนรายวิชาใหม่   

   ๑๑.๒  การเปลี่ยนผลการเรยีนจาก  “ ร ”  ให้ผู้เรยีนด าเนนิการแก้ไข  “ ร “  

ตามสาเหตุ  เมื่อผูเ้รียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต ่๐ - ๔) 

   ถ้าผู้เรยีนไม่ด าเนินการแก้ไข  “ ร ”  กรณีที่สง่งานไม่ครบ  แต่มีผลการประเมิน

ระหว่างเรียนและปลายภาคให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน



๔๐ 
  

 
 

  

ดุลยพินจิของสถานศกึษาที่จะขยายเวลาการแก้  “ ร ”  ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  ส าหรับ

ภาคเรียนที่  ๒  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในปีการศกึษานั้น  เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรยีนซ้ า  

หากผลการเรียนเป็น “ ๐ ”  ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

   ๑๑.๓  การเปลี่ยนผลการเรยีน  “ มส ”  มี  ๒  กรณี    

    ๑)  กรณีผูเ้รียนได้ผลการเรียน  “ มส ”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐ 

แตม่ีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐   ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   ให้ครูผูส้อนจัดให้เรียน

เพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อมเสรมิ  หรอืใช้เวลาว่าง  หรอืใช้วันหยุด  หรอืมอบหมายงานให้ท า   

จนมเีวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับวิชานั้น แล้วจงึให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ            

ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “ ๑ ”  การแก้  “ มส ” กรณีนีใ้ห้กระท าให้เสร็จสิ้น

ภายในปีการศกึษานั้น ถ้าผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก้ “ มส ”  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรยีนซ้ า  

ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย   ให้อยู่ในดุลยพินจิของสถานศกึษาที่จะขยายเวลาการแก้  “ มส ”  ออกไปอีก

ไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  แตเ่มื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

     (๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพืน้ฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 

     (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินจิของสถานศกึษา  ให้เรียนซ้ า

หรอืเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ 

    ๒) กรณีผูเ้รียนได้ผลการเรียน  “ มส ”  เพราะมีเวลาน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของ

เวลาเรียนทั้งหมด  ให้ด าเนินการดังนี้   

     (๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพืน้ฐาน  ให้เรยีนซ้ ารายวิชานั้น 

     (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  ให้อยู่ในดุลยพินจิของสถานศกึษาให้เรียนซ้ า

หรอืเปลี่ยนรายวิชาใหม่   

    ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า

เรียนแทนรายวิชาใด 

     การเรียนซ้ ารายวิชา    ผูเ้รียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแลว้  

๒  ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานศกึษาในการจัดให้เรยีนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศกึษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  

วันหยุด  ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อน  เป็นต้น 

    ในกรณีภาคเรียนที่  ๒  หากผูเ้รียนยังมีผลการเรียน  “๐”  “ร” “มส”  ให้

ด าเนนิการให้เสร็จสิ้น  ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป  สถานศกึษาอาจเปิดการเรียนการสอนใน

ภาคฤดูร้อน  เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผูเ้รียนได้  ทั้งนี้หากสถานศกึษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิด



 
๔๑ 

 

 

สอนภาคฤดูร้อนได้  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มกีาร

ด าเนนิการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 

   ๑๑.๔  การเปลี่ยนผล  “มผ”  กรณีที่ผู้เรยีนได้ผล  “มผ”  สถานศกึษาต้องจัด

ซ่อมเสรมิให้ผู้เรยีนท ากิจกรรมในส่วนที่ผูเ้รียนไม่ได้เข้าร่วมหรอืไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยน

ผลจาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  ได้  ทั้งนี้  ด าเนนิการให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเว้นมีเหตุ

สุดวิสัยใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน   

ส าหรับภาคเรียนที่  ๒  ต้องด าเนนิการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศกึษานั้น                       

 ข้อ ๑๒   การเลื่อนชั้น     

  เมื่อสิ้นปีการศกึษา ผูเ้รียนจะได้รับการเลื่อนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ดังตอ่ไปนี้ 

   ๑๒.๑  รายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตาม 

เกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

   ๑๒.๒  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่

สถานศกึษาก าหนดในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน 

   ๑๒.๓  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า  ๑.๐๐   

  ทั้งนี ้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน สถานศกึษาสามารถซ่อมเสรมิผูเ้รียนให้

ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนีส้ าหรับภาคเรียนที่  ๒  ต้องด าเนินการใหเ้สร็จสิน้ภายในปี

การศกึษานั้น                    

 ข้อ  ๑๓  การสอนซ่อมเสรมิ     

  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดใหส้ถานศึกษา

จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพ 

  การสอนซ่อมเสริม  เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  กรณีที่ผู้เรยีนมีความรู้  ทักษะ  

กระบวนการหรอืเจตคติ/คุณลักษณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด  สถานศกึษาต้อง

จัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนอืไปจากการสอนตามปกติ  เพื่อพัฒนาใหผู้เ้รียนสามารถ

บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  เป็นการให้โอกาสแก่ผูเ้รียนได้เรียนรู้และพัฒนา 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  การสอนซ่อม

เสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณี  ดังตอ่ไปนี้ 

   ๑)  ผูเ้รียนมีความรู้/ทักษะพืน้ฐานไม่เพียงพอที่จะศกึษาในแต่ละรายวิชานั้น               

ควรจัดการสอนซ่อมเสรมิปรับความรู้/ทักษะพืน้ฐาน 



๔๒ 
  

 
 

  

   ๒)  ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  หรอืเจตคติ/คุณลักษณะ

ที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 

   ๓)  ผูเ้รียนที่ได้ระดับผลการเรียน  “๐”  ให้จัดการสอนซ่อมเสรมิก่อนสอบแก้ตัว 

   ๔)  กรณีผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสรมิในภาคฤดูร้อน 

เพื่อแก้ไขผลการเรยีน  ทั้งนี ้ ให้อยู่ในดุลยพินจิของสถานศกึษา 

 ข้อ  ๑๔  การเรียนซ้ าชั้น 

  ผูเ้รียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน

ระดับช้ันที่สูงขึน้  สถานศกึษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ทั้งนี้  ให้ค านึงถึง            

วุฒิภาวะและความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

  การเรียนซ้ าช้ัน  มี  ๒  ลักษณะ  คือ 

   ๑)  ผูเ้รียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า  ๑.๐๐  และมี

แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น 

   ๒)  ผูเ้รียนมีผลการเรียน  ๐ ,  ร  และ  มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน

เรียนในปีการศกึษานั้น 

  ทั้งนี ้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรอืทั้ง  ๒  ลักษณะ  ให้สถานศกึษาแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม

และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน  ให้อยู่ในดุลยพินจิของ

สถานศกึษาในการแก้ไขผลการเรียน 

 ข้อ  ๑๕  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้นและจบหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑๕.๑  เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

   (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  ๘๑  หนว่ยกิต  โดยเป็นวิชา

พืน้ฐาน  ๖๖  หนว่ยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศกึษาก าหนด  

   (๒)  ผูเ้รียนต้องได้หนว่ยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า  ๗๗  หนว่ยกิต  โดยเป็น

รายวิชาพืน้ฐาน  ๖๖  หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หนว่ยกิต 

   (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะหแ์ละเขยีน  ในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมนิ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามที่สถานศกึษาก าหนด 

   (๕)  ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน  ในระดับผา่นเกณฑ์

การประเมนิตามที่สถานศกึษาก าหนด      



 
๔๓ 

 

 

  ๑๕.๒  เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

   (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติมไม่นอ้ยกว่า  ๘๑  หนว่ยกิต  โดยเป็น

รายวิชาพืน้ฐาน  ๔๑  หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศกึษาก าหนด  

   (๒)  ผูเ้รียนต้องได้หนว่ยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า  ๗๗  หนว่ยกิต  โดยเป็น

รายวิชาพืน้ฐาน  ๔๑  หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม  ไม่นอ้ยว่า  ๓๖  หนว่ยกิต 

   (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมนิ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

   (๕)  ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑก์าร

ประเมิน  ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 

หมวด  ๔ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 ข้อ  ๑๖  ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ  ดังนี้ 

  ๑๖.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) (ปพ.๑)   

   เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรยีนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและ

กิจกรรมต่างๆ  ที่ได้เรียนในแตล่ะช่วงช้ันของหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้เป็นหลักฐาน

แสดงสถานภาพ  และความส าเร็จในการศกึษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้า

ศกึษาต่อ  สมัครท างานหรือด าเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๑๖.๒  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.๒)   

   เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกใหก้ับผูส้ าเร็จการศกึษาและรับรองวุฒกิารศกึษาของ

ผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียนน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศกึษาของตน 

  ๑๖.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.๓)   

   เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผูส้ าเร็จการศกึษาภาคบังคับตามหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิ

การศกึษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแตล่ะคนต่อเขตพื้นที่การศกึษาและกระทรวงศกึษาธิการ 

  ๑๖.๔  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.๔)   

   เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม

จรยิธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศกึษาก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็น



๔๔ 
  

 
 

  

พิเศษ  เพื่อการแก้ปัญหาหรอืสร้างเอกลักษณ์ให้ผูเ้รียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  เป็นการ

รายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรอืระดับคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  หรอืคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผูเ้รียนในแตล่ะช่วงช้ัน  สถานศกึษาต้องจัดท าเอกสารนี้ให้ผูเ้รียนทุก ๆ  คน 

ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนเพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเ้รียน

เพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรอืสมัครท างาน 

  ๑๖.๕  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน(ปพ.๕)  

   เป็นเอกสารส าหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน  ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการ

เรียน ขอ้มูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนแตล่ะคนที่เรียนในหอ้งเรียนกลุ่ม

เดียวกัน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมและ

ตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียน  รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยันสภาพการเรียน  การ

มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ  และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนแตล่ะคน 

  ๑๖.๖  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนรายบุคคล(ปพ.๖)  

   เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ  และ

ข้อมูลอื่น ๆ  ของผูเ้รียน 

  ๑๖.๗  ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.๗)  

   เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกใหผู้เ้รียนเป็นการเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพ

ทางการศึกษาของผูเ้รียนเป็นการช่ัวคราว  ทั้งกรณีผูเ้รียนยังไม่ส าเร็จการศกึษาและส าเร็จ

การศกึษาแล้ว 

  ๑๖.๘  ระเบียนสะสม(ปพ.๘)  

   เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ  ของ

ผูเ้รียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน  เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้รียนในทุก ๆ  ด้าน 

  ๑๖.๙  สมุดบันทกึผลการเรยีน(ปพ.๙)  

   เป็นสมุดบันทึกผลการเรยีนรู้ที่สถานศึกษาจัดท าขึน้เพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ 

ที่ผู้เรยีนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงช้ัน  ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศกึษา  พร้อมด้วยผลการ

ประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา  และสถานศกึษาออกใหผู้เ้รียนส าหรับใช้ศึกษาและน าไป

แสดงให้บุคคลหรอืหนว่ยงานที่สนใจได้ทราบโครงสรา้งหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ 

ของสถานศกึษา  พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรยีนจากการเรียนแตล่ะรายวิชา  กรณีที่ผู้เรยีนย้าย

สถานศกึษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบ

โอนผลการเรียนจากสถานศกึษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่ 
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หมวด  ๕ 

การเทยีบโอนผลการเรียน 

 ข้อ  ๑๗  การเทยีบโอนผลการเรียน     

  สถานศกึษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนจากสถานศกึษาอื่นได้ในกรณี

ต่าง ๆ ได้แก่  การย้ายสถานศกึษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศกึษา  การย้ายหลักสูตร  การออก

กลางคัน  และการขอกลับเข้ารับการศกึษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถโอนความรู้  ทักษะ

ประสบการณจ์ากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการ

ฝกึอบรมอาชีพ  การจัดการศกึษาโดยครอบครัว  เป็นต้น   

   การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนนิการในชว่งก่อนเปิดภาคเรียน  หรือต้นภาค

เรียนที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรยีน  ทั้งนี ้ ผูเ้รียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้อง

ศกึษาต่อเนื่องในสถานศกึษาที่รับโอนอย่างน้อย  ๑  ภาคเรียน  โดยสถานศกึษาควรก าหนดรายวิชา  

จ านวนหนว่ยกิต  ที่จะรับโอนตามความเหมาสะสม 

  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้    

   ๑๗.๑  พิจารณาจากหลักฐานการศกึษาและเอกสารอื่น ๆ  ที่ให้ขอ้มูลแสดงความรู้

ความสามารถของผู้เรยีน 

   ๑๗.๒  พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผูเ้รียน  โดยการทดสอบด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ  ทั้งภาคความรูแ้ละภาคปฏิบัติ 

   ๑๗.๓  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

    การเทียบโอนผลการเรียนใหด้ าเนนิการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน

จ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่ควรเกิน  ๕  คน  โดยมีแนวทางในการเทียบโอนดังนี้ 

     ๑)  กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น  ให้น ารายวิชาหรอื  

หนว่ยกิตที่มมีาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู/้จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐  มาเทียบโอนผลการเรียน  และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับโอน

เทียบ 

     ๒)  กรณีเทียบโอนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ให้พิจารณาจาก

เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)  โดยใหม้ีการประเมินด้วยเครื่องมอืที่หลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียน

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

     ๓)  กรณีเทียบโอนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้

ด าเนนิการตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศกึษา

ส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
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    ทั้งนี ้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบ

โอนผลการเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน  และการศกึษาระดับอุดมศกึษา  ระดับต่ ากว่าปริญญา  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  

พ.ศ.๒๕๔๐  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศกึษาในระบบระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ๑๗.๔  ผูข้อเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศกึษา  ทั้งนี ้ โดยผู้ขอ

เทียบโอนจะตอ้งไม่เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาอยู่ในระบบของสถานศกึษาอื่น  โดยสถานศึกษาต้อง

ด าเนนิการเทียบโอนผลการเรียน  ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  ยกเว้นกรณีมีเหตุ

จ าเป็น 

   ๑๗.๕  จ านวนสาระการเรียนรู้  รายวิชา จ านวนหนว่ยกิตที่จะรับเทียบโอน  และ

อายุของผลการเรียนที่จะน ามาเทียบโอน  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการของสถานศกึษา   

 ข้อ  ๑๘  การเทยีบโอนระดับการศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 

  ๑๘.๑  การเทยีบระดับการศึกษา  หมายถึง  การน าผลการเรียน  ความรู ้และ

ประสบการณท์ี่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัย  และการศกึษานอกระบบ  ไม่แบ่งระดับมาประเมิน

เพื่อเทียบเท่าการศกึษาระดับใดระดับหนึ่ง  มีแนวทางการเทียบระดับการศกึษาดังนี ้

   ๑)  ผูข้อเทียบระดับการศกึษา  จะต้องไม่เป็นผูท้ี่ก าลังศกึษาอยู่ในสถานศกึษาใน

ระบบ  หรือสถานศกึษานอกระบบ  ที่จัดการศกึษาเป็นระบบเดียวกันกับการศกึษาในระบบ  และ

เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ  ในระดับที่ต่ ากว่าระดับการศกึษาที่

ขอเทียบ  ๑  ระดับ  ผูไ้ม่เคยมีวุฒิการศกึษาใด ๆ  จะขอเทียบระดับการศกึษาได้ไม่เกินระดับ

ประถมศึกษา 

   ๒)  ให้สถานศกึษาซึ่งเป็นที่ท าการเทียบระดับการศกึษา  ด าเนินการเทียบระดับ

ด้วยการประเมินความรูค้วามสามารถ  และประสบการณ์ของผูข้อเทียบระดับด้วยวิธีการที่

หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ  การประเมินแฟูมผลงาน  การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ  ให้

ครอบคลุมคุณลักษณะของผูเ้รียนทั้งด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  ตามเกณฑม์าตรฐาน

ของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ 

   ๓)  ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้และ

ใบประกาศนยีบัตรรับรองระดับความรูข้องกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๑๘.๒  การเทยีบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ 

ทักษะ  และประสบการณ์ของผู้เรยีนที่เกิดจากการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  การศกึษา
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ตามอัธยาศัย  และผลการศึกษาจากต่างสถานศกึษามาประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษา  ตาม

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่ก าลังศึกษา  มีแนวการด าเนินการดังนี้ 

   ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการของสถานศกึษาก าหนดจ านวน

รายวิชา  จ านวนหนว่ยกิตที่สถานศกึษาจ ากัดให้ผู้เรยีนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศกึษาตาม

หลักสูตรของสถานศกึษาแต่ละช่วงช้ัน  ทั้งนี้ผูเ้รียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาใน

สถานศกึษาอีกอย่างนอ้ย  ๑  ภาคเรียน  พร้อมกับการก าหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอน  ทั้ง

กรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรยีนศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศกึษา  และกรณีเทียบโอนผล

การเรียนของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย 

   ๒)  สถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ

สถานศกึษาให้ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดสาระ  จัดสร้างเครื่องมอืส าหรับการเทียบโอนผลการเรียนและ

ด าเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

   ๓)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ท าการเทียบโอนผลการเรียน

ให้ผู้เรยีนในกรณีต่อไปนี้ 

   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม  ที่ผู้เรยีนศกึษามาก่อนเข้าศกึษาในสถานศกึษา

ให้ด าเนินการดังนี้ 

    (๑)  ให้ด าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรยีนเข้าศกึษาในสถานศกึษา 

    (๒)  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

    (๓)  ผูเ้รียนยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรูต้ามรายวิชาใน

หลักสูตรของสถานศกึษา  ตามจ านวนรายวิชาที่สถานศกึษาก าหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผล

การเรียนของสถานศกึษาให้ผูเ้รียนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักสูตรที่น ามาขอเทียบ  และเอกสาร

การศกึษาที่ได้รับมา(ถ้าผู้เรียนมี) 

    (๔)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและ

หลักฐานเอกสารเดิมของผูเ้รียน  เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรยีนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาใน

รายวิชาที่ขอเทียบ  ถ้ามีจุดประสงค์และเนือ้หาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ให้รับเทียบโอน

ได้  และให้ได้ระดับผลการเรียนที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรยีนย้ายสถานศกึษา  แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอน

ผลการเรียนจากสถานศกึษาต่างระบบ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควร

ยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้ใหมด่้วยวิธีการตา่ง ๆ ที่เหมาะสม  

    (๕)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จัดให้มกีารประเมิน

ความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องผู้เรียนใหม่  ตามผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชาที่

ผูเ้รียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเอกสารหลักฐานการศกึษาเดิมมาแสดง  หรอืหลักสูตรที่ผูเ้รียน



๔๘ 
  

 
 

  

น ามาขอเทียบโอน  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึง

ร้อยละ  ๖๐  ผูเ้รียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนได้  โดยได้ระดับผลการ

เรียนตามที่ประเมินได้  ส่วนผูท้ี่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 

    กรณีผูเ้รียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  ต่างสถานศกึษาหรอืขอ

ศกึษาด้วยตนเองใหด้ าเนินการดังนี้ 

     (๑)  ให้ด าเนินการโดยผูเ้รียนยื่นค าร้องไปศกึษาต่างสถานที่หรอืต่างรูปแบบ

ต่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจ าเป็นของผู้เรยีน

ตามระเบียบการจัดการศกึษา  ๓  รูปแบบ  ของสถานศกึษาที่จะจัดการศกึษาในระบบ 

     (๒)  รายวิชาที่ผู้เรยีนขอไปศกึษาต่างสถานที่  หรอืต่างรูปแบบต้องมี

จุดประสงค์และเนือ้หาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศกึษาที่จะน ามาเทียบโอนไม่

น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

     (๓)  กรณีผูเ้รียนขอไปศกึษาต่างสถานศกึษาหรอืระบบที่มสีถานศกึษาจัดการ

เรียนการสอนแน่นอน  ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงานเรื่องการจัดการเรียน

การสอน  การประเมินผล  และการรับโอนผลการเรียนก่อน  เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแลว้จึง

จะอนุญาตเมือ่ศกึษาส าเร็จ  ให้รับโอนผลการเรียนได้ทันที      

     (๔)  กรณีผูเ้รียนขออนุญาตศกึษาด้วยตนเอง  หรอืศกึษาในสถานศกึษาที่ไม่

สามารถติดต่อประสานได้  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นแลว้เห็นควรอนุญาต  เมื่อ

ผูเ้รียนมารายงานผลการเรียน  ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการสถานศกึษา         

     (๕)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบ

โอนใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศกึษาให้ความเห็นชอบ  และเสนอ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน   

     (๖)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบ

โอนใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศกึษาให้ความเห็นชอบ  และเสนอ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 

 

 

 

 



 
๔๙ 

 

 

หมวด  ๖ 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ  ๑๙  ในกรณีนักเรียนที่เรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน 

พระครูพิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และ ควรจะจบหลักสูตรในปีการศกึษา  ๒๕๖๒  หรอืก่อน

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามก าหนด  ให้ใชร้ะเบียบฉบับนี้ 

 ข้อ  ๒๐  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศกึษา  

รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ  ๒๑  กรณีมีการเปลีย่นแปลงแก้ไข  ให้เสนอคณะกรรมการศกึษาขั้นพื้นฐานอนุมัติ

และให้ความเป็นชอบก่อนน าไปใช้ 
      

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

          (นายสัญญา  บุณยพงศพ์ิกุล) 

                       ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
  

 
 

  

แนวปฏบิัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 เปูาหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศกึษาตามแนวทางหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  คือ  เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรยีน

ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะรายวิชา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยการน าผลการ

ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  แก้ไข  สง่เสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาการของผู้เรยีนโดยตรง  

น าผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจัด กระบวนการเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  รวมทั้งน าไปใช้ในการ

พิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของผูเ้รียน  ตลอดจนความส าเร็จของผู้สอนอีกด้วย 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศกึษาของสถานศกึษา  โรงเรียน 

พระครูพิทยาคม  ประกอบด้วย 

 

ส่วนที่  ๑  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 

 การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนได้ด าเนินการ

ประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ  ดังตอ่ไปนี้ 

 ๑.  การประเมินผลก่อนเรยีน 

 การประเมนิผลก่อนเรยีน  ก าหนดให้ครูผูส้อนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ต้องประเมินผลก่อนเรยีน  เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรยีนในเบือ้งตน้  ส าหรับน าไปจัดกระบวนการ

เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับพืน้ฐานของผูเ้รียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ  แตจ่ะไม่น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อน

เรียนประกอบด้วยการประเมินดังตอ่ไปนี้ 

  ๑.๑  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรยีน 

  เป็นการตรวจสอบความรู ้ ทักษะ  และความพร้อมต่าง ๆ  ของผูเ้รียนที่เป็นพืน้ฐาน

ของเรื่องใหม่ๆ   ที่ผู้เรยีนต้องเรียนโดยใช้วธิีการที่เหมาะสม  เพื่อจะได้ทราบว่าผูเ้รียนมคีวามพร้อม

และพืน้ฐานที่จะเรียนทุกคนหรอืไม่  แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสรมิ  หรอืเตรียม

ผูเ้รียนใหม้ีความพร้อมและพืน้ฐานพอเพียงทุกคนซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน

ได้เป็นอย่างด ี การประเมินพืน้ฐานและความพร้อมของผูเ้รียนก่อนเรยีน  จึงมีความส าคัญและ

จ าเป็นที่ผูส้อนทุกคนจะต้องด าเนนิการ  เพื่อเตรียมผู้เรียนใหม้ีความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะท า

ให้การเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  และสามารถคาดหวังความส าเร็จได้อย่างแน่นอน 

 

 



 
๕๑ 

 

 

  การประเมนิความพร้อมและพืน้ฐานของผูเ้รียนก่อนเรยีนมแีนวปฏิบัติดังนี้ 

   ๑)  วิเคราะหค์วามรูแ้ละทักษะที่เป็นพืน้ฐานก่อนเรยีน 

   ๒)  เลือกวิธีการและจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู ้ และทักษะพืน้ฐาน

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   ๓)  ด าเนินการประเมินความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานของผู้เรียน 

   ๔)  น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผู้เรยีนใหม้ีความรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน

อย่างพอเพียงก่อนด าเนินการสอน 

   ๕)  จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้ 

  ๑.๒  การประเมินความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะเรียนก่อนการเรียน 

  เป็นการประเมนิผูเ้รียนในเรื่องที่จะท าการสอน  เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมคีวามรูแ้ละ

ทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้เรยีนแตล่ะคนว่า  

เริม่ตน้เรียนเรื่องนั้น ๆ  โดยมีความรูเ้ดิมอยู่เท่าไรเพื่อจะได้น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียน

ภายหลัง  การเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนตามแผนการเรียนรู้แลว้  ว่าเกิดพัฒนาการหรอืเกิดการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงไร  ซึ่งจะท าให้ทราบถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และ

ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน  ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการสนองตอบการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียนแตล่ะคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แตป่ระโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องตน้ของการประเมินผลก่อนเรยีนก็คือ

ผูส้อนสามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม  วธิีการจัดกิจกรรมการเรียนให้

สอดคล้องกับความรูเ้ดิมของผู้เรยีนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรอืมากน้อยเพียงไร  จึงจะท าใหแ้ผนการ

เรียนรู้มีประสทิธิภาพ  สามารถท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูแ้ละพัฒนาการต่าง ๆ  ตามตัวชีว้ัด

ด้วยกันทุกคน  ในขณะที่ไม่ท าให้ผู้เรยีนมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรูส้ึกเบื่อหน่าย  และ

เสียเวลาเรียนในสิ่งที่ตนรูแ้ล้ว  การประเมินความรอบรู้ก่อนเรยีนมีขัน้ตอนการปฏิบัติเหมือนกับ              

การประเมนิความพร้อมและพืน้ฐานของผูเ้รียนต่างกันเฉพาะความรู ้ ทักษะที่จะประเมินเท่านัน้ 

 ๒.  การประเมินระหว่างเรียน 

 การประเมนิระหว่างเรียนเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรอืไม่  เพื่อน าสารสนเทศที่ได้

จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้รียน  และส่งเสริมผูเ้รียนให้มคีวามรู้

ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 

 การประเมนิผลระหว่างเรียนมแีนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

  ๒.๑  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ผู้สอนจัดท าแผนการ

เรียนรู้  ก าหนดแนวทางการประเมินผลใหส้อดคล้องกับตัวชี้วัด  ซึ่งในแผนการเรียนรู้ 



๕๒ 
  

 
 

  

จะระบุภาระงานที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม 

  ๒.๒  เลือกวิธีการประเมนิที่สอดคล้องกับภาระงานหรอืกิจกรรมหลักที่

ก าหนดให้ผู้เรยีนปฏิบัติ  ทั้งนีว้ิธีการประเมนิที่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการประเมินระหว่างเรียน  

ได้แก่  การประเมินจากสิ่งที่ผูเ้รียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทักษะ  และความสามารถ  ตลอดจน

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้  ตามที่ผูส้อนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้

วิธีการประเมนิที่ผูส้อนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่างเรียน  มดีังนี้ 

   ๑)  การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล  ได้แก่ 

        (๑)  การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียน 

        (๒)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผูเ้รียน 

        (๓)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผูเ้กี่ยวข้องกับผู้เรยีน 

        (๔)  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู ้ ความเข้าใจ  และทัศนคติ 

        (๕)  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ตา่ง ๆ  ของผู้เรยีน 

        (๖)  การตรวจแบบฝกึหัดและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมูลปูอนกลับ 

   ๒)  การประเมินจากการปฏิบัติ(Performance  Assessment) 

   เป็นวิธีการประเมนิงานหรอืกิจกรรมที่ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติเพื่อใหไ้ด้

ข้อมูลสารสนเทศว่า  ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้มากน้อยเพียงใด 

   การประเมนิการปฏิบัติผูส้อนต้องเตรียมการในสิ่งส าคัญ  ๒  ประการ  คือ 

    (๑)  ภาระงานหรอืกิจกรรมที่จะให้ผู้เรยีนปฏิบัติ(Tasks) 

    (๒)  เกณฑก์ารให้คะแนน(Rubrics) 

    วิธีการประเมนิการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน  ดังนี้ 

     ก.  ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรยีนท าเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  

จะประเมินวิธีการท างานตามขั้นตอนและผลงานของผูเ้รียน 

     ข.  ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูเ้รียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวันจะ

ประเมินดว้ยวิธีการสังเกต  จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผูเ้รียน 

     ค.  การสาธิต  ได้แก่  การให้ผู้เรยีนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนด  

เชน่  การใชเ้ครื่องมอืปฏิบัติงาน  การท ากายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวิธีการและขั้นตอน

ในการสาธิตของผู้เรยีนด้วยวิธีการสังเกต 

     ง.  การท าโครงงาน  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ก าหนดให้ผูส้อนต้องมอบหมายใหผู้เ้รียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างนอ้ย  ๑  โครงงานในทุกช่วงช้ัน  



 
๕๓ 

 

 

ดังนัน้ผู้สอนจงึต้องก าหนดภาระงานในลักษณะของโครงงานใหผู้เ้รียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง                     

ใน  ๔  รูปแบบต่อไปนี้ 

      (๑)  โครงงานส ารวจ 

      (๒)  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 

      (๓)  โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศกึษาค้นคว้า 

      (๔)  โครงงานอาชีพ 

     วิธีการประเมนิผลโครงงาน  ใช้การประเมิน  ๓  ระยะ  คือ 

      ๑)  ระยะก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรยีมการ  

และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน 

      ๒)  ระยะท าโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจรงิตามแผน  วธิีการและ

ขั้นตอนก าหนดไว้  และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน 

      ๓)  ระยะสิน้สุดการท าโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวิธีการน าเสนอ

ผลการด าเนินโครงงาน 

     การก าหนดใหผู้เ้รียนท าโครงงาน  สามารถท าได้  ๓  แบบ  คือ 

      ๑)  โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้เลือกปฏิบัติงานตาม

ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ 

      ๒)  โครงงานกลุ่ม  เป็นการท าโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนตอ้งให้

ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันท า  การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมนิ

กระบวนการกลุ่ม 

      ๓)  โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม  เป็นโครงงานที่ผูเ้รียนท า

ร่วมกัน  แต่เมื่อเสร็จงานแล้วใหแ้ตล่ะคนรายงานผลดว้ยตนเอง  โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจาก

สมาชิกในกลุ่ม 

   ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างตน้  ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ

เพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติ  เช่น 

    -  แบบวัดภาคปฏิบัติ 

    -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

    -  แบบตรวจสอบรายการ 

    -  เกณฑก์ารให้คะแนน(Rubrics)  เป็นต้น 

   ๓)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 



๕๔ 
  

 
 

  

   การประเมนิสภาพจรงิ  เป็นการประเมนิจากการปฏิบัติงานหรอืกิจกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง  โดยงานหรอืกิจกรรมที่มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติจะเป็นงาน  หรอืสถานการณท์ี่เป็นจริง  

(Real  life)  หรอืใกล้เคียงกับชีวติจรงิ  จึงเป็นงานที่มีสถานการณซ์ับซ้อน(Complexity)  และเป็น

องค์รวม (Holistic)  มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 

   วิธีการประเมนิสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติ(Performance  

Assessment)  เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า  เนื่องจากเป็นสถานการณ์จรงิ  

หรอืต้องจัดสถานการณ์ใหใ้กล้จริง  แตจ่ะเกิดประโยชน์กับผูเ้รียนมาก  เพราะจะท าให้ทราบ

ความสามารถที่แท้จริงของผูเ้รียนว่า  มีจุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด  อันจะน าไปสู่การแก้ไขที่

ตรงประเด็นที่สุด 

   ๔)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio  Assessment) 

   การประเมนิด้วยแฟูมสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมิน

ตามสภาพจริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรยีนมากขึ้น  โดยการให้ผู้เรยีนได้เก็บ

รวบรวม(Collect)  ผลงานจากการปฏิบัติจริงทั้งในช้ันเรียนหรอืในชีวติจรงิที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

ตามสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ (Organized)  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อน

ให้เห็น (Reflex)  ความพยายาม  เจตคต ิ แรงจูงใจ  พัฒนาการ  และความสัมฤทธิ์ผล

(Achievement)  ของการเรียนรู้ของผู้เรยีน  การวางแผนด าเนนิงาน  การประเมินด้วยแฟูมผลงานที่

สมบูรณ์จะช่วยใหผู้ส้อนสามารถประเมินจากแฟูมสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจรงิ 

   การประเมินดว้ยแฟูมสะสมงานมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

    ๑)  ก าหนดโครงสร้างของแฟูมสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟูมสะสมงานว่า  

ต้องการสะท้อนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผูเ้รียน  ทั้งนี้อาจพิจารณาจาก

ตัวชี้วัดตามสาระการเรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการใหผู้เ้รียนจัดท าแฟมูสะสมงาน 

    ๒)  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟูม

สะสมงาน  เพื่อให้ผู้เรยีนได้ท าแฟูมสะสมงาน 

    ๓)  ก าหนดให้วธิีการประเมินงานเพื่อพัฒนาชิน้งาน  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนา

ผูเ้รียนใหม้ีความสามารถสูงสุด  ทั้งนีค้รูควรจัดท าเกณฑก์ารให้คะแนน(Rubrics)  ส าหรับใหผู้เ้รียน

น าไปใช้เป็นข้อชีน้ าในการพัฒนางาน 

    ๔)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอืในการพัฒนางาน  โดยมีสว่นร่วมในการประเมิน

จากทุกฝุาย  แล้วน าข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก  ในการให้ขอ้มูลปูอนกลับ

(Feedback)  ส าหรับใหผู้เ้รียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 



 
๕๕ 

 

 

    ๕)  จัดให้มีการน าเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้  โดยใช้วธิีการที่เหมาะสม  ซึ่งผูส้อน

และผูเ้รียนควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด  ทั้งนีก้ารน าเสนอชิน้งานแต่ละชิน้ควร

มีหลักฐานการพัฒนางานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง  เกณฑก์ารประเมินผลงานประกอบไว้

ด้วย  ในการใชว้ิธีการประเมินโดยแฟูมสะสมงาน  ผูส้อนควรค านึงดว้ยว่าแฟูมสะสมงานมีหลาย

ประเภท  การเลือกใช้แฟูมสะสมงานประเภทใด  ควรค านึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนา

แฟูมสะสมงานใหเ้หมาะสม  เพื่อให้แฟูมสะสมงานช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย 

  ๒.๓  ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาค

เรยีน  หรอืปลายปี  การประเมินระหว่างเรียนมวีัตถุประสงค์ส าคัญ  เพื่อมุ่งน าสารสนเทศมา

พัฒนาผูเ้รียนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรยีนของผูเ้รียน  การประเมินระหว่างเรียนที่

ด าเนนิการอย่างถูกต้อง  เข้มงวด  และจรงิจัง  จะให้ผลการประเมินที่สะท้อนภาพความส าเร็จ  

และศักยภาพของผู้เรยีนได้ถูกต้อง  สมบูรณ์  และน่าเชื่อถอื  ดังน้ัน  ควรให้น้ าหนักความส าคัญ

ของการประเมินระหว่างเรยีนในสัดส่วนที่มากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรอื

ปลายปี  ทั้งนีโ้ดยค านึงถึงธรรมชาตขิองรายวิชาและตัวชีว้ัดเป็นส าคัญ  แตอ่ย่างไรก็ตามในการ

ประเมินเพื่อตัดสนิผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรอืปลายปี  ต้องน าผลการประเมินระหว่าง

เรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวด าเนินการในระเบียบที่

สถานศกึษาผูก้ าหนด 

  ๒.๔  จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีน  ผูส้อนต้องจัดท าเอกสาร

บันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมนิผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน  เพื่อใชเ้ป็น

แหลง่ขอ้มูลในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมผูเ้รียน  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการสื่อสารกับ

ผูเ้กี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ

โปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมิน  ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 

  ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง  ได้แก่ 

   ๑)  วิธีการและเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บข้อมูล 

   ๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผูเ้รียนตามวิธีการประเมิน  เช่น  บันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม  บันทึกคะแนนจากผลการประเมินช้ินงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  

บันทึกเกี่ยวกับการประเมนิแฟูมสะสมงาน  เป็นต้น 

 ๓.  การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 

 การประเมนิเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของ

ผูเ้รียนเมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง  หรือสิน้สุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาค

ประกอบด้วย 



๕๖ 
  

 
 

  

  ๓.๑  การประเมินหลังเรียน 

  เป็นการประเมนิผูเ้รียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว  เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

ตามตัวชีว้ัดที่คาดหวังหรือไม่  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผูเ้รียนเกิด

พัฒนาการขึน้มากน้อยเพียงไร  ท าใหส้ามารถประเมินได้วา่ผูเ้รียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร

และกิจกรรมการเรยีนที่จัดขึน้มปีระสิทธิภาพในการพัฒนาผูเ้รียนอย่างไร  ข้อมูลจากการประเมิน

ภายหลังการเรยีน  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย  ได้แก่ 

   ๑)  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสรมิผูเ้รียนใหบ้รรลุตัวชีว้ัด  หรือจุดประสงค์ของการเรียน 

   ๒)  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรยีนใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ๓)  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 

   การประเมนิหลังเรยีนนี้  ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพื่อการ

เปรียบเทียบพัฒนาการของผูเ้รียนส าหรับการวิจัยในช้ันเรียน  ควรใช้วธิีการและเครื่องมอืประเมิน

ชุดเดียวกันหรือคูข่นานกัน 

  ๓.๒  การประเมินผลการเรยีนปลายภาค 

  เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  

ตามตัวชีว้ัด  การประเมินผลนีน้อกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสินความส าเร็จของผูเ้รียน 

ในแต่ละรายวิชา  รายภาค  เป็นส าคัญแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข  ซ่อมเสรมิผู้เรยีน

ที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา  ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชีว้ัด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 

  การประเมนิผลการเรียนปลายภาค  สามารถใช้วธิีการและเครื่องมือการประเมินได้

อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมนิ  

อย่างไรก็ดีเพื่อให้การประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรยีน

การสอน  จึงให้น าผลการประเมินผลระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลาย

ภาค  โดยสัดส่วนการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมนิผลปลายภาคเรียน 

 วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 

 การด าเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการ

ปฏิบัติดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการรว่มกันก าหนดหลักการประเมินผล  ๘  กลุ่ม

สาระ  ดังนี้ 

  ๑.  ทุกกลุ่มสาระให้มกีารประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ  

กระบวนการ  และคุณลักษณะ  โดยมีการประเมินผลดังนี้ 



 
๕๗ 

 

 

   ๑.๑  การประเมินผลก่อนเรียน 

    ๑.๑.๑  ประเมินผลก่อนเรยีนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพืน้ฐานของผูเ้รียน

และจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน 

    ๑.๑.๒  ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเนือ้หา  และทักษะที่จะ

เริ่มเรยีน  เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน  แสดงการพัฒนาการของผู้เรยีน 

        ๑.๒  การประเมินผลระหว่างเรียน   

 ๑.๒.๑ การประเมินผลกลางภาค 

 ๑.๒.๒ ให้มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ  และสอดคล้องกับตัวชี้วัด  โดยใช้การ

ประเมินผลตามสภาพจรงิด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด  เครื่องมอื  และแหล่งข้อมูล  เพื่อ

มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรยีน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียนสามารถบรรลุ

ตามเกณฑข์ั้นต่ าที่ก าหนดไว้  โดยใช้วธิีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  ใน

กรณีที่ผู้เรยีนต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึน้  ให้ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้พัฒนา

ปรับปรุงแก้ไขผลงาน/ช้ินงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรยีนภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

   ๑.๓  การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการ

ปฏิบัติ      การสื่อสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ชิน้งาน  โครงงานหรอืแบบทดสอบ  ทั้งนี้

ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

  ๒.  การก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค  ให้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้แต่ละกลุ่มรว่มกันก าหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้ 

   ๒.๑  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐  

ของการประเมินผลทั้งหมด  ยกเว้นบางกลุ่มสาระหรอืบางวิชาที่มคีวามจ าเป็นต้องปรับข้อมูลตัวเลข

ร้อยละก็ใหเ้สนอผูบ้ริหารทราบตามล าดับเพื่อขออนุมัติต่อไป 

   ๒.๒  การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ให้มีการประเมิน

ทั้งด้านความรู ้ ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะ 

   ๒.๓  ในรายวิชาเดียวกันให้มีการก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค  และ

วางแผนประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน 

   ๒.๔  ในกรณีที่มกีารประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  ให้มีการประเมนิโดยใช้วธิีการให้

ผูเ้รียนตอบแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัย  โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  ๗๐:๓๐  

ของการทดสอบครั้งนั้น 

  ๓.  การจัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผูเ้รียน  ประกอบด้วย 



๕๘ 
  

 
 

  

   ๓.๑  ผูส้อนแตล่ะรายวิชาจัดท าแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอด

ภาคเรียน  โดยมีหัวข้อดังนี้ 

    ๑)  การประเมินผลก่อนเรียน 

    ๒)  การประเมินระหว่างเรียน 

    ๓)  การประเมินปลายภาค 

    ๔)  อัตราส่วนน้ าหนักคะแนนระหว่างความรู้(K)  ทักษะกระบวนการ(P)   

คุณลักษณะ(A)  และรายละเอียดน้ าหนักคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด  พร้อมทั้งระบุวิธีการวัด  

เครื่องมือวัด  และประเมินผลในแตล่ะตัวชีว้ัด 

    ๕)  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย  คุณลักษณะตาม

ธรรมชาติวิชา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษา  ทั้งนี้ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมิน

ตามแบบบันทึกที่แนบท้ายคู่มอืนี้ 

   ๓.๒  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินที่แสดงสารสนเทศของผูเ้รียน  ทั้งนี้

เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  และใช้เป็นหลักฐานส าหรับสื่อสารกับ

ผูเ้กี่ยวข้อง  และใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ดังนั้นข้อมูลควรแสดง

ถึงรอ่งรอยการพัฒนา  พร้อมระบุข้อสังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล  ทั้งระหว่างเรียนและปลายภาค 

   ๓.๓  จัดท าแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ

เขียน  เพื่อแสดงรอ่งรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห ์ และเขยีน  

และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มอืนี้ 

   ๓.๔  จัดท าแบบบันทึกการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อแสดงรอ่งรอย

หลักฐานการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้รียน  และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบ

ท้ายคู่มอืนี้ 

   ๓.๕  น าผลการประเมินจากข้อ  ๓.๒, ๓.๓  และ  ๓.๔ มาสรุปและบันทึกลงใน

แบบ  ปพ. ๕ 

  ๔.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 

   ๔.๑  การตัดสินผลการเรียนให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการ

ประเมิน  ปลายภาค  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 

 

 



 
๕๙ 

 

 

ตารางแสดงคะแนนและระดับผลการเรียน 

ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ ความหมาย ระดับผลการเรียน 

๘๐  -  ๑๐๐ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๔ 

๗๕  -  ๗๙ ผลการเรียนดีมาก ๓.๕ 

๗๐  -  ๗๔ ผลการเรียนดี ๓ 

๖๕  -  ๖๙ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๒.๕ 

๖๐  -  ๖๔ ผลการเรียนน่าพอใจ ๒ 

๕๕  -  ๕๙ ผลการเรียนพอใช้ ๑.๕ 

๕๐  -  ๕๔ ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต่ าที่ก าหนด ๑ 

๐  -  ๔๙ ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑข์ั้นต่ าที่ก าหนด ๐ 

   เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแลว้ใหด้ าเนินการดังนี้ 

   ส่งผลการตัดสินใหอ้นุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ / แก้ไข  แล้วส่ง

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ  เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารสถานศกึษา

อนุมัตผิลการเรียน 

   ส่งผลการเรียนให้ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ. ๖  และนาย

ทะเบียนวัดผลกรอกในแบบ  ปพ. ๑ 

  ๕.  การให้ผลการเรียน  “ร” 

   ๕.๑  การให้ผลการเรียน  “ร”  หมายถึง  ผูเ้รียนที่มลีักษณะดังนี้ 

    ๑)  ผูเ้รียนไม่ได้รับการประเมิน  หรอืประเมินแลว้ไม่ผา่นเกณฑร์ะหว่างเรียน 

    ๒)  ผูเ้รียนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค 

   ๕.๒  วิธีการให้ผลการเรียน  “ร”  เมื่อผู้สอนพบว่าผูเ้รียนไม่ได้เข้ารับการ

ประเมินผลระหว่างเรียนหรือปลายภาค  ให้ผูส้อนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา

เสนอผูบ้ริหารเพื่ออนุมัติผลการเรียน  “ร”  แล้วประกาศผลใหน้ักเรียนทราบ 

  ๖.  การให้ผลการเรียน  “มส” 

   ๖.๑  การให้ผลการเรียน  “มส”  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเรยีนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   

ของเวลาทั้งหมด 

   ๖.๒  วิธีการให้ผลการเรียน  “มส”  ให้ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรยีนของ

ผูเ้รียน  เสนอผูบ้ริหารเพื่ออนุมัตผิลการเรียน  “มส”  ก่อนประเมินผลปลายภาค  ๒  สัปดาห์ 

  ๗.  การแก้ไข  “๐”   

   ๗.๑  ผูเ้รียนน าใบแจ้งความจ านงการแก้ไข  “๐”  พบครูผูส้อนประจ าวิชา 



๖๐ 
  

 
 

  

   ๗.๒  ผูส้อนด าเนินการพัฒนาผูเ้รียนในผลการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  จนผู้เรยีน

สามารถบรรลุผลตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “๑” 

   ๗.๓  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “๐”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อ

เสนอต่อผู้บริหารอนุมัต ิ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

  ๘.  การแก้ไข  “ร”   

   ๘.๑  ผูเ้รียนน าใบแจ้งความจ านงการแก้ไข  “ร”  พบครูผูส้อนประจ าวิชา 

   ๘.๒  ผูส้อนด าเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน  “ร”  นั้นๆ  โดยให้ผลการเรียน

ตามเกณฑข์้อ  ๔ 

   ๘.๓  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “ร”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผ่าน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารอนุมัต ิ แล้วแจ้ง

ผูเ้กี่ยวข้อง 

  ๙.  การแก้ไข  “มส”   

   ๙.๑  ผูเ้รียนน าใบแจง้ความจ านงไปพบครูผูส้อนประจ าวิชา 

   ๙.๒  ผูส้อนพิจารณาว่าผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องอะไร  ให้ด าเนินการพัฒนาแก้ไขในสิ่ง

นั้นจนบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “๑” 

   ๙.๓  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “มส”  ส่งงานวัดผลของโรงเรียนผ่าน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัต ิ แล้วแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง 

  ๑๐.  การแก้ไข “๐” “ร” และ “มส” ให้ด าเนินการตามประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการด าเนินการสอบแก้ตัว ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

ส่วนที่  ๒  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมที่สถานศกึษาได้ให้ผู้เรียนในทุกระดับช้ันการศกึษาได้

พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจใหเ้ต็มศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศกึษา  มกีารด าเนินการอย่างมีเปูาหมายชัดเจน  มีรูปแบบ  

และวิธีการที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมและผูเ้รียนร่วมกันก าหนด  ผูเ้รียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามที่สถานศึกษาก าหนด  จงึจะผ่านเกณฑก์ารประเมินระดับช้ัน 

 ๑.  ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  แบ่งเป็น  ๓  ลักษณะ  คือ 

  ๑.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสรมิสร้าง
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ทักษะชีวติ  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่ง

ครูทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวติ  การศกึษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลก

อาชีพและการมงีานท า 

  ๑.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรยีนเป็นผูป้ฏิบัติดว้ยตนเองอย่างครบวงจร

ตั้งแตศ่กึษาวิเคราะห ์ วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการท างาน  โดยเน้นการ

ท างานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม  ได้แก่  โครงงาน  กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ  กิจกรรม

พัฒนานิสัยรักการอ่าน  การคิด วเิคราะห์และเขยีน  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ลูกเสือ  เนตรนารี  

ยวุกาชาด  และผูบ้ าเพ็ญประโยชน์  และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

  ๑.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน สังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจติสาธารณะ  

เชน่  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรยีน 

สาธารณประโยชน์  เป็นตน้ 

 ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนรายกิจกรรม 

  ๑)  ผูร้ับผดิชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรยีนตามจุดประสงค์ของแต่

ละกิจกรรม  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่ 

หลากหลายตามสภาพจริง 

  ๒)  ผูร้ับผดิชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรยีนว่าเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดไว้หรอืไม่ 

  ๓)  ตัดสินให้ผูเ้รียนที่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม  มีผลงานชิน้งานหรือ

หลักฐานประกอบและมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการรว่ม

กิจกรรม  ผูเ้รียนที่มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑห์นึ่ง  จะเป็นผู้ไม่ผา่นการประเมินผล

การรว่มกิจกรรม  จะต้องซ่อมเสริมขอ้บกพร่องให้ผา่นเกณฑ์ก่อน  จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่าน

กิจกรรม 

 ๓.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร 

  เป็นการประเมนิสรุปผลการผา่นกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผู้เรยีนแตล่ะคนเพื่อน า

ผลไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนช้ัน  โดยมีขัน้ตอนปฏิบัติดังนี้ 

  ๓.๑  คณะกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้รวบรวมผลการประเมินแตล่ะกิจกรรมมาตัดสิน

ตามเกณฑก์ารตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  และรายงานผลตอ่ผูป้กครอง 



๖๒ 
  

 
 

  

  ๓.๒  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

  ๓.๓  ผูบ้ริหารสถานศกึษาพิจารณาตัดสินอนุมัติผลการประเมินรายภาค 

  ๓.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  รวบรวมผลการประเมินรายภาค  

ตัดสินผลการเลื่อนช้ัน/จบหลักสูตร  เสนอผูบ้ริหารอนุมัติ 

 ๔.  เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๔.๑  เกณฑก์ารตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก 

   ๑)  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาทั้งหมด 

   ๒)  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรูไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 

   ๓)  ผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ส าคัญของแต่ละกิจกรรมก าหนด  

ทุกข้อ 

  ๔.๒  ผูเ้รียนต้องผา่นเกณฑ์  ข้อ  ๔.๑  ถือว่าผ่านรายกิจกรรม 

  ๔.๓  เกณฑก์ารตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ผูเ้รียนต้องได้รับผลการประเมินผา่นทั้ง

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่า

ผา่นกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

  ๔.๔  เกณฑก์ารผ่านเลื่อนช้ัน / จบหลักสูตร  ผูเ้รียนต้องได้รับผลการประเมิน  ผ่าน  

ทุกกิจกรรมรายภาค 

 ๕.  แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

  ๕.๑  กรณีไม่ผ่านเนื่องจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ  คณะกรรมการพัฒนาและ

การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ก าหนดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไปปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนด  ภายใต้

การควบคุมดูแลของที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ  จนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้  อาจารย์ประจ า

กิจกรรม  สรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน  เพื่อตัดสินผลการผ่านกิจกรรมรายภาค 

  ๕.๒  กรณีไม่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมใหค้ณะกรรมการมอบหมายภาระ

งานที่  ผูเ้รียนไม่ผา่นไปปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม  จนกว่าผูเ้รียนจะ

ปฏิบัติตามภาระงานนั้นได้  ใหท้ี่ปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติสง่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประเมินการซ่อมเสริม  เพื่อตัดสินผลการผ่านกิจกรรมเป็นรายภาค 

  ๕.๓  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทั้งกรณีใน  ข้อ  ๕.๑  และ  ข้อ  ๕.๒                  

ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  เห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป 

ส่วนที่  ๓  การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 ๑.  ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยที่มกีารจัด

การศกึษาเป็นวิธีการหลักที่ส าคัญที่สุด  การจัดการศกึษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  จึง

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นผู้ที่มกีารพัฒนาการทั้งด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และ

สังคม  การพัฒนาจติใจจึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศกึษา

แหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตราที่  ๒๓  “การจัดการศึกษา  ทั้งการศกึษาในระบบ  นอกระบบ  

และการศกึษาตามอัธยาศัยต้องเน้นทั้งความรู ้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตาม

ความเหมาะสมของแตล่ะระดับ”  มาตรา  ๒๔  วรรค  ๔  “จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรู้ต่าง ๆ  อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดงีาม  และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

จงึก าหนดไว้ใน  จุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมที่พึง

ประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรอื

ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และก าหนดให้สถานศกึษาได้สรา้ง

หลักสูตรสถานศกึษาด้วยตนเอง  ทั้งนีเ้พื่อใหเ้ป็นหลักสูตรที่ตอบสนองตอ่ความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนท้องถิ่นของตนอง  โดยที่

สถานศกึษาจะต้องรว่มกับชุมชนก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผูเ้รียน ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม

ค่านิยมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความจ าเป็นของชุมชน  และท้องถิ่น  และก าหนด  เป็นเกณฑ์

การจบหลักสูตรข้อหนึ่ง  ในแตล่ะระดับ  คือ  ผูเ้รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 

 ๒.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพื่อให้สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ได้

ก าหนดให้สถานศกึษาทุกแหง่  พัฒนาผูเ้รียน  ดังนี้ 

  ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตรยิ์ 

  ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 

  ๓.  มีวนิัย 

  ๔.  ใฝเุรียนรู้ 

  ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 

  ๖.  มุ่งมั่นในการท างาน 



๖๔ 
  

 
 

  

  ๗.  รักความเป็นไทย 

  ๘.  มีจิตสาธารณะ 

  ความหมายและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ๒.๑  คุณลักษณะ  :  รักชาติ  ศาสน์  กษัตรยิ์ 

   ความหมาย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตรยิ์  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออก

ด้วยกาย  วาจาและใจ   

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตรยิ์ 

    ๒.๑.๑  มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์ 

    ๒.๑.๒  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา 

   ๒.๒  คุณลักษณะ  :  ซื่อสัตย์สุจรติ   

   ความหมาย  ซื่อสัตย์สุจรติ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย  

วาจาและใจ 

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  ซื่อสัตย์สุจรติ 

    ๒.๒.๑  ไม่น าสิ่งของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

    ๒.๒.๒  ไม่พูดเท็จทั้งตอ่หน้าและลับหลัง 

   ๒.๓  คุณลักษณะ  :  มีวินัย 

   ความหมาย  มีวินัย  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่  

จดจอ่  ตัง้ใจ  มุง่มั่นตอ่หนา้ที่การงาน  การศกึษาเล่าเรียน  และการเป็นอยู่ของตนเอง  และผูอ้ยู่ใน

ความดูแลตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความ

มุ่งหมายในเวลาที่ก าหนด  ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึน้  รวมทั้งปรับปรุงการ

ปฏิบัติให้ดขีึน้ด้วย 

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มีวินัย 

    ๒.๓.๑  มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ  หน้าที่การงาน  การศึกษา  หรอืหนา้ที่ที่

ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

    ๒.๓.๒  ตรงตอ่เวลา 

    ๒.๓.๓  ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน 

    ๒.๓.๔  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

   ๒.๔  คุณลักษณะ   :   ใฝ่เรยีนรู้ 

   ความหมาย  ใฝ่เรยีนรู้  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝเุรียน  

ใฝุรู ้



 
๖๕ 

 

 

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  ใฝ่เรยีนรู้ 

    ๒.๔.๑  มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม่ าเสมอ 

    ๒.๔.๒  รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรยีนประกอบการเรียนรู้ 

   ๒.๕  คุณลักษณะ  :  อยู่อย่างพอเพียง 

   ความหมาย  อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการ

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผูป้ระหยัดเวลา  ทรัพย์  และแรงงาน  ทั้งของตนเองและส่วนรวม  ตลอดจน

วางแผนออมเพื่ออนาคต 

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  อยู่อย่างพอเพียง 

    ๒.๕.๑  เลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใชง้าน 

    ๒.๕.๒  ใช้น้ า  ใชไ้ฟ  อย่างระมัดระวัง  และเฉพาะส่วนที่จ าเป็น 

 

   ๒.๖  คุณลักษณะ   :   มุ่งมั่นในการท างาน 

   ความหมาย  มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  ความสามารถทางร่างกาย  

ความคิด  จิตใจ  ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ให้ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายที่ก าหนด  ไม่ย่อท้อต่อ

ปัญหาอุปสรรค 

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มุ่งมั่นในการท างาน 

    ๒.๖.๑  มีความเข้มแข็ง  พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ 

    ๒.๖.๒  มีจิตใจหนักแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติ

เมื่อพบกับปัญหาหรอืสิ่งยั่วยุต่างๆ 

   ๒.๗  คุณลักษณะ  :  รักความเป็นไทย 

   ความหมาย     รักความเป็นไทย  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการ

ปฏิบัติตนทั้งกาย  ใจ  และความคิดที่ค านึงถึงความเป็นไทย 

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  รักความเป็นไทย 

    ๒.๗.๑  ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศ 

    ๒.๗.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย   

แบบไทย 

    ๒.๗.๓  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

   ๒.๘  คุณลักษณะ   :   มจีติสาธารณะ 

   ความหมาย  มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจา  

ใจ  และกาย  ตอ่บุคคลอื่น  ดว้ยความเมตตา  ให้ความช่วยเหลือ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 



๖๖ 
  

 
 

  

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มีจิตสาธารณะ 

    ๒.๘.๑  ร่วมกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  เชน่  วัด,  โบราณสถาน 

    ๒.๘.๒  อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 ๓.  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๓.๑  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

   ๑)  เกณฑร์ะดับคุณภาพ 

    ระดับคุณภาพ 

     ดีเยี่ยม หมายถึง   ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ 

                 ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 

     ด ี   หมายถึง   ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  ๖๕ – ๗๙ 

                  ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 

     ผา่น  หมายถึง   ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  ๕๐ – ๖๔ 

             ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 

     ไม่ผ่าน หมายถึง   ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละต่ า  ๕๐ 

             ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 

   ๒)  เกณฑก์ารตัดสินการผ่านแตล่ะตัวบ่งชี้ 

   ผูเ้รียนต้องมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีอ้ยู่ในระดับผา่นขึน้ไป  ถือว่าผ่านแต่ละตัวบ่งชี้ 

  ๓.๒  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ๓.๒.๑  ให้คิดค่าฐานนิยม(Mode)  จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาเป็นระดับ

คุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตล่ะข้อ 

   ๓.๒.๒  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ  ๘  ข้อ  สรุปเป็น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ 

   ๓.๒.๓  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา  สรุปเป็น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนรายบุคคล 

  ๓.๓  เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ 

  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ผา่นขึ้นไป  ถือว่า  ผ่าน 

 

 แนวการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  ระดับผู้ปฏิบัติ 



 
๖๗ 

 

 

  ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  โรงเรียนก าหนดให้ผูส้อนทุก

รายวิชา  ผูร้ับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่นอกเหนอืจาก

ครูผูส้อนรายวิชาต่าง ๆ  ได้ด าเนนิการดังนี้ 

   ๑.๑  ครูผูส้อนรายวิชาต่าง ๆ  ทุกรายวิชา  ให้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาของ

ตนโดยสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งที่

เหมาะสม  และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ัน ๆ  โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูทุ้กแผน 

   ๑.๒  ผูร้ับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทั้ง

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนอืจากรายวิชาต่าง ๆ  ให้

ด าเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้

   ๑.๓  ผูร้ับผดิชอบทั้ง  ขอ้  ๑.๑  และ  ๑.๒  ด าเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผล

และปรับปรุงผู้เรียนเป็นระยะ ๆ  เพื่อแสดงพัฒนาการของผู้เรยีน  บันทึกร่องรอยหลักฐานการ

ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  หรอืสิน้โครงการ / กิจกรรม  

ให้มกีารประเมินและสรุปผลบันทึกลงใน  แบบ ปพ. ๕  และระบุ  จุดเด่น  จุดด้อย  ของผูเ้รียนแต่

ละคน  ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้  พรอ้มแนบข้อมูลบันทึกหลักฐานรอ่งรอยการประเมินและปรับปรุง

ประกอบส่งให้คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ 

   ๑.๔  คณะกรรมการแตล่ะกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด  และสรุปผล

การประเมนิลงในใบ  แบบ  ปพ. ๕  ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศกึษาที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อด าเนินการต่อไป 

  ๒.  ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

  ให้มกีารประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนทุก

ภาคเรียน / ปี  โดยสถานศึกษาแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  ระดับช้ันละ  ๓ – ๕  คน  ด าเนินการดังนี้ 

   ๒.๑  คณะกรรมการทุกระดับช้ัน   ศึกษาและท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของ

เกณฑก์ารประเมินระดับคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศกึษาก าหนดไว้ 

   ๒.๒  คณะกรรมการประเมินแตล่ะระดับช้ัน  น าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์จากผู้ปฏิบัติใน  ขอ้ ๑  มาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน  และข้อมูลจากการบันทึก

ร่องรอยหลักฐานที่แนบมาเป็นรายบุคคลเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนดไว้  แล้วตัดสนิผลการประเมิน  
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สรุปผลการประเมิน  บันทึกลงใน  แบบ  ปพ. ๕  ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ส่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  และเสนอผูบ้ริหารอนุมัติผลการประเมนิ 

   ๒.๓  กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผลการประเมิน  เนื่องจากข้อมูลไม่

เพียงพอให้คณะกรรมการขอข้อมูลเพิ่มเตมิจากผู้รับผิดชอบ  จนสามารถตัดสินผลการประเมนิได้ 

   ๒.๔  นายทะเบียนน าผลการตัดสินมาด าเนนิการจัดท า  ปพ.๔  และหลักฐาน

การศกึษาอื่นที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

  ๓.  การประเมินการเลื่อนชั้น / การจบหลักสูตร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  น าผลการประเมินรายภาค / รายปี 

มาร่วมพิจารณาและตัดสินผลการเลื่อนช้ัน / จบหลักสูตร 

 แนวทางในการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

  ๑.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่วมกันพิจารณาว่า  ผู้เรยีนมีคุณลักษณะใดที่

ต้องพัฒนาปรับปรุง 

  ๒.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพรอ้ม

ระยะเวลาโดยมอบหมาย  ใหท้ี่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด าเนินการติดตามช่วยเหลือ

แนะน าการปฏิบัติงานตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 

  ๓.  กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรยีน 

   ๓.๑  ก าหนดภาระงานหรอืกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องคุณลักษณะที่ตอ้ง

พัฒนาปรับปรุง 

   ๓.๒  ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงทั้งใน

และนอกโรงเรยีน 

   ๓.๓  ผูเ้รียนเสนอโครงงาน / งาน  ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ตอ้งพัฒนา

ปรับปรุงใหค้ณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ 

  ๔.  ผูเ้รียนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดหรอืเห็นชอบ  และรายงานผล

การปฏิบัติให้ที่ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะ ๆ  พร้อมกับมีผู้รับรองผลการปฏิบัติโดยที่

ปรึกษาบันทึกข้อคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

  ๕.  ที่ปรึกษาในระบบดูแล  บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผูเ้รียนที่แสดง

ร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  รวบรวมผลการปฏิบัติส่งคณะกรรมการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๖.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติ

กิจกรรมเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนด  แล้วประเมินและตัดสินผลการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึง



 
๖๙ 

 

 

ประสงค์สรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติต่อไป 

  ๗.  นายทะเบียนวัดผลด าเนินการจัดท า  ปพ.๔  และแจ้งแก่ผูเ้กี่ยวข้องต่อไป 
ส่วนที่  ๔  การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน 

 การอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน  จ านวน  ๓  ข้อ  คอื 

  ๑.  อ่านและเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะหไ์ด้อย่างมเีหตุผลเป็นระบบ  และ

เขียนเสนอความคดิได้ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๑  เขียนรายงานเรื่องที่ศกึษาค้นคว้าได้ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๒  ตอบค าถามจากเรื่องที่ศกึษาค้นคว้าได้ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๓  เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๔  เขียนสรุปจากเรื่องที่อา่นได้ 

  ๒.  น าความรูค้วามเข้าใจที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา  ตัดสินใจ  คาดคะเน

เรื่องราวหรอืเหตุการณ์  และสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๑  ท าโครงงาน / รายงานในเรื่องที่สนใจได้ตามศักยภาพ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๒  น าเสนอโครงงาน / รายงานได้ตามศักยภาพ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๓  เนื้อหาในการท าโครงงาน / รายงานสอดคล้องกับเรื่องที่เรยีน 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๔  เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ 

  ๓.  มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารได้ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๑  เขียนเรื่องราวเชงิสร้างสรรคไ์ด้ตามศักยภาพ 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๒  เขียน / วาดภาพจากจนิตนาการในเรื่องที่ตนสนใจได้ 

 แนวทางและวิธีการประเมิน 

 การประเมนิความสามารถในการอา่น  คิด  วิเคราะห ์ และเขียน  โรงเรียนจะใช้                     

แนวทางการวัดและการประเมินจากการปฏิบัติจรงิ  (Authentic  Performance  Measurement)              

จงึก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าไปใช้ในการประเมิน

ดังนี้ 

  ๑.  วิธีการประเมิน 

   ๑.๑  ความสามารถจริงของผู้เรยีนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชา             

ต่าง ๆ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการอา่น  คิด  วิเคราะห ์ และเขียน  โดยการสังเกตของครู 

   ๑.๒  มอบหมายใหผู้เ้รียนไปศกึษาค้นคว้า  แล้วเขียนเป็นรายงาน 
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   ๑.๓  ผลงานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการอา่น  การคิด  การวิเคราะห ์ และ

เขียนที่รวบรวมและน าเสนอในรูปของแฟูมสะสมงาน 

   ๑.๔  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ  หรอืเขียนเรียงความ 

   ๑.๕  การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน 

  ๒.  เกณฑ์การประเมิน  ผลงาน  :  การเขียนจากการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์ 

   ๒.๑  การใชก้ระบวนการอ่านอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   ๒.๒  การแสดงความคิดเห็นอย่างมวีิจารณญาณ 

   ๒.๓  ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  ความสามารถในการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน 

   เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การอ่าน 

       ระดับ 

   ดีเยี่ยม ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องที่อ่านได้ 

      ถูกต้อง  ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุง่หมาย  

และเจตคติของผูเ้ขียน 

   ดี   ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องที่อ่านได้ 

      ถูกต้อง  ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุง่หมาย   

      และเจตคติของผูเ้ขียนไม่ครบถ้วน 

   ผ่าน  ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องที่อ่านค่อนข้าง 

      ถูกต้อง  ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ์  ระบุ 

      จุดมุง่หมาย  และเจตคติของผู้เขียนเพียงเล็กน้อย 

   ไม่ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ไม่ครบถ้วน  ล าดับเรื่องที่อ่านผิดพลาด 

      เล็กน้อย  ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง  ไม่ระบุ 

      จุดมุง่หมาย  และเจตคติของผู้เขียน 

    เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การคิด  วิเคราะห์ 

   ระดับ 

   ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือมี 

      ความคิดที่แปลกใหม่  เป็นประโยชน์ตอ่สังคมโดยส่วนรวม 

   ดี   แสดงความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจน  มเีหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนมี 

      ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง 

   ผ่าน  แสดงความคิดเห็นที่มเีหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่พอรับได้มคีวามคิดที่ 
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      เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง 

   ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมเีหตุผลไม่ชัดเจน  ขาดข้อมูลสนับสนุน  มีความคิด 

      ที่ยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน 

   เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การเขียน 

   ระดับ 

   ดีเยี่ยม มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนือ้หาสาระ  รูปแบบการเขียน 

      ถูกต้องมีขัน้ตอนการเขียนชัดเจนงา่ยต่อการตดิตาม  ใช้ไวยากรณ์และ 

      สะกดค าถูกต้อง  พัฒนาส านวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

      กะทัดรัด 

   ดี   มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนือ้หาสาระ  รูปแบบการเขียน 

      ถูกต้องมีขัน้ตอนการเขียนชัดเจนงา่ยต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และ 

      สะกดค าผดิพลาดไม่เกิน  ๓  แห่ง  พัฒนาส านวนภาษาที่สื่อ 

      ความหมายได้ชัดเจน 

   ผ่าน  มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ  รูปแบบ 

      การเขียนถูกต้องมีขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ 

      ไวยากรณ์และสะกดค าผดิพลาดมากกว่า  ๓  แห่ง  ขาดการพัฒนา 

      ส านวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

   ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนือ้หาสาระน้อย  ใช้ไวยากรณ์และ 

      สะกดค าผดิพลาดมาก  ขาดการพัฒนาส านวนภาษาที่สื่อความหมาย 

  ๔.  การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน 

   ๔.๑  ให้คิดค่าฐานนิยม(Mode)  จากเกณฑ์การประเมินการอา่น  คิด  วเิคราะห์  

และเขียน  มาเป็นระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา 

   ๔.๒  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากเกณฑ์การประเมนิการอ่าน  คิด  วเิคราะห ์ และเขียน  

ของแต่ละรายวิชา  สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของผู้เรยีน

รายบุคคล 

  ๕.  เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน 

   ๕.๑  ระดับรายภาค 

   ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห ์ และเขียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  

ผา่น  ขึน้ไปถือว่า  ผ่าน 

   ๕.๒  การเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร 
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   ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห ์ และเขียน  ผ่านทุกรายภาค 

 แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน 

  ระดับผู้ปฏิบัติ 

  กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ๑.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูร้่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถ

ในการอ่าน  คิด   วิเคราะห์  และเขียน  ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแตล่ะกลุ่มสาระ  และ

สอดคล้องกับมาตรฐานการอ่าน  คิด  วเิคราะห ์ และเขียน  ที่สถานศึกษาก าหนด 

   ๒.  ผูส้อนทุกรายวิชาน าแนวทางที่ก าหนดไว้ใน  ขอ้  ๑  วางแผนการจัดกิจกรรม

และด าเนินการ   จัดกิจกรรมการเรยีนรู้สอดแทรกในการจัดการเรยีนการสอนของตนเอง 

   ๓.  ผูส้อนทุกรายวิชาด าเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน  

คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เป็นระยะ ๆ  เมื่อสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  ประเมินผลพร้อมบันทึก

ร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาปรับปรุง  และรวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ที่หมวดวิชาเพื่อใช้เป็น

หลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูส้อน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  และความ

ยุติธรรมในการประเมิน 

   ๔.  บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห ์ และเขียน  

ลงใน  แบบ  ปพ.๕  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห ์ และเขียน 

   ๕.  ผูส้อนในแตล่ะกลุ่มสาระร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์ของผลการ

ประเมินแต่ละรายวิชา  แล้วสรุปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน  แบบ  ปพ.๕  แบบ

สรุปผลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  

และเขียน  ในระดับโรงเรียนต่อไป 

 

  กลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรยีนรู้  และกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / 

กิจกรรมในระดับโรงเรยีน 

   ๑.  วางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอา่น  คิด  วิเคราะห ์ และ

เขียนทีส่อดคล้องกับกิจกรรมในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

   ๒.  ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว้  และประเมินพัฒนาปรับปรุง

ผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ  พร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐาน 

   ๓.  เมื่อสิน้ภาคเรียน  ให้มีการประเมนิผล  และสรุปผลการประเมินตามเกณฑท์ี่

สถานศกึษาก าหนดไว้  พร้อมให้ขอ้สังเกตที่เป็นจุดเด่น  จุดด้อย  ของผู้เรยีน  บันทึกใน  แบบ ปพ. 

๕  และรวบรวมหลักฐานรอ่งรอยการพัฒนาปรับปรุงไว้ที่ผู้ปฏิบัติ  เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับ
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ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ  ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียน

ต่อไป 

  ระดับคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน  ของ

สถานศึกษา 

   ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห ์ และเขยีน  จ านวน ๓ – 

๕  คน  ในแต่ละระดับช้ันเป็นรายภาค 

   ๒.  คณะกรรมการประเมินฯ  ศึกษาเกณฑก์ารประเมิน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกัน 

   ๓.  น าผลการประเมินการอ่านจากระดับผูป้ฏิบัติรว่มกันประเมิน  เพื่อตัดสิน

ความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

   ๔.  กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้  คณะกรรมการขอข้อมูลจากผู้

ปฏิบัติเพิ่มเตมิ       หรอืทดสอบความสามารถซ้ า  แล้วจงึตัดสินผล 

   ๕.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมนิเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผลการ

ประเมิน 

   ๖.  นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน  ปพ.๑  แล้วแจง้ผลการประเมินการอ่าน                 

คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผูป้กครอง 

  แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมินผลการซ่อมเสริมการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  

และเขียน 

   ๑.  คณะกรรมการประเมินการอา่น  คิด  วเิคราะห์  และเขยีน  ร่วมกันพิจารณาว่า

ผูเ้รียนมีจุดที่ตอ้งพัฒนาปรับปรุงดา้นใด  แตง่ตั้งที่ปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น

กรรมการด าเนินการซ่อมเสริม 

   ๒.  ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา  ปรับปรุง  ในด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงโดย 

    ๒.๑  กรณีไม่ผ่านการประเมินการอ่าน 

     ๒.๑.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานให้นักเรียนอ่าน  บันทึกการ

อ่านพร้อมส่งเอกสารที่ได้อา่นไม่นอ้ยกว่า  ๕  เรื่อง  หรอืกรรมการก าหนดเรื่อง  ๕  เรื่อง  ให้อ่าน  

ภายในเวลาที่ก าหนด 

     ๒.๑.๒  คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นค าถามที่

สอดคล้องกับเกณฑก์ารประเมิน  ผู้เรยีนตอบโดยการเขียนตอบหรอืตอบปัญหาปากเปล่าก็ได้ 

     ๒.๑.๓  หรืออยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการฯ 
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     ๒.๑.๔  คณะกรรมการประเมินตัดสนิผลการอ่านให้ผา่น  และได้ระดับไม่เกิน  

“ผ่าน”  กรณีที่ซ่อมเสริมไม่ผา่นให้คณะกรรมการประเมินก าหนดให้ผูเ้รียนพัฒนาตามวิธีการ  ข้อ 

๒.๑.๑  ถึง  ๒.๑.๓  จนกว่าผูเ้รียนจะได้รับการตัดสิน  ผ่าน 

    ๒.๒  กรณีผู้เรยีนไม่ผา่นการคิด  วิเคราะห์ 

     ๒.๒.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานให้ผูเ้รียนไปฝกึคิด  

วิเคราะห์   ในเรื่องที่สนใจภายใน  ๑  สัปดาห์ 

     ๒.๒.๒  คณะกรรมการประเมิน  ประเมินการคิด  วิเคราะห์  โดยตั้งประเด็น

ค าถามที่สอดคล้องกับเกณฑก์ารประเมิน  ผูเ้รียนตอบโดยการเขียนตอบ  หรอืตอบปากเปล่า 

     ๒.๒.๓  คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการคิด  วเิคราะห์  โดยใหผ้ลการ

ประเมินไม่เกิน  “ผา่น” 

     ๒.๒.๔  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมนิ

ก าหนดให้ผูเ้รียนพัฒนาตามวิธีการใน  ข้อ  ๒.๒.๑ – ๒.๒.๓  จนกว่าผูเ้รียนจะได้รับการตัดสิน  

ผ่าน 

    ๒.๓  กรณีที่ผู้เรยีนไม่ผา่นการประเมินการเขียน 

     ๒.๓.๑  คณะกรรมการประเมิน  ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝกึเขียนใน 

เรื่องที่สนใจภายใน  ๑  สัปดาห์  ภายใต้การควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ 

     ๒.๓.๒  ผูเ้รียนส่งผลงานการเขียนที่ได้พัฒนาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน 

     ๒.๓.๓  คณะกรรมการประเมินท าการประเมินผลงานการเขียนประกอบการ

สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน 

     ๒.๓.๔  คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน  

“ผ่าน” 

     ๒.๓.๕  ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมิน

ก าหนดให้ผูเ้รียนพัฒนาตามวิธีการ  ขอ้ ๒.๓.๑ – ๒.๓.๔  จนกว่าผูเ้รียนจะได้รับการตัดสินผา่น 

   ๓.  คณะกรรมการประเมินการอา่นตัดสินผลการประเมินการอ่าน  สง่ผลการ

ประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศกึษาให้ความเห็นชอบ  และ

รวบรวมส่งให้ผู้บริหารสถานศกึษาอนุมัติ  นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง  ปพ.๑  และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

ส่วนที่  ๕  เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น  และเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 การตัดสินการเลื่อนชั้น 
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 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิด  วเิคราะหแ์ละเขียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนนั้น  ผูส้อนต้องค านึงถึงการพัฒนาผูเ้รียนแต่

ละคนเป็นหลัก  และต้องเก็บข้อมูลของผูเ้รียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแตล่ะภาคเรียน

รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 

  ระดับมัธยมศกึษา 

   ๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผูเ้รียนต้องมเีวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   ๒)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศกึษา

ก าหนด  คอื  ตัวชี้วัดที่ต้องผา่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของแตล่ะรายวิชา 

   ๓)  ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   ๔)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท์ี่

สถานศกึษาก าหนด  ในการอ่าน  คิดวเิคราะหแ์ละเขยีน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน 

   การพิจารณาเลื่อนช้ันในระดับมัธยมศกึษา  ถ้าหากผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียง

เล็กน้อย  และสถานศกึษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้อยู่ในดุลพินจิ

ของสถานศกึษาที่จะผอ่นผันให้เลื่อนช้ันได้  แต่หากผูเ้รียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมแีนวโน้ม

ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชัน้ที่สูงขึ้น  สถานศกึษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียน

ซ้ าช้ันได้  โดยทั้งนี้จะค านึงถึงวุฒิภาวะและความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

  ๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  ๘๑  หนว่ยกิต  โดยเป็นรายวิชา

พืน้ฐาน  ๖๖  หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศกึษาก าหนด 

  ๒)  ผูเ้รียนต้องได้หนว่ยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หนว่ยกิต  โดยเป็น

รายวิชาพืน้ฐาน  ๖๖  หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หนว่ยกิต 

  ๓)  ผูเ้รียนมผีลการประเมิน  การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดับผ่าน  เกณฑ์

การประเมินตามที่สถานศกึษาก าหนด 

  ๔)  ผูเ้รียนมผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑก์าร

ประเมินตามที่สถานศกึษาก าหนด 

  ๕)  ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมิน

ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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  (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติมไม่นอ้ยกว่า  ๘๑  หนว่ยกิต  โดยเป็น

รายวิชาพืน้ฐาน  ๔๑  หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศกึษาก าหนด  

  (๒)  ผูเ้รียนต้องได้หนว่ยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า  ๗๗  หนว่ยกิต  โดยเป็น

รายวิชาพืน้ฐาน  ๔๑  หนว่ยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม  ไม่น้อยว่า  ๓๖  หนว่ยกิต 

  (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมนิตามที่สถานศกึษาก าหนด 

  (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผา่นเกณฑ ์ การ

ประเมินตามที่สถานศกึษาก าหนด 

  (๕)  ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  การ

ประเมินตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 

ส่วนที่  ๖  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (National  test) 

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็น

ระดับมาตรฐานระดับชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มกีารประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาทุกระดับช้ัน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  โรงเรียนจงึได้ก าหนด

แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 

  ๑.  ผูแ้ทนสถานศกึษาเข้ารับการประชุมช้ีแจงวิธีการด าเนินการทดสอบร่วมกับ

ส านักงานเขตพืน้ที่ 

  ๒.  จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศกึษา  ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ  คณะกรรมการกลาง  กรรมการควบคุมหอ้งสอบ  คณะกรรมการตรวจค าตอบ

ชนิดเขียนตอบ  และกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ  ส่งไปให้ส านักงานเขตพืน้ที่เพื่อแต่งตัง้ 

  ๓.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชีแ้จงคณะกรรมการด าเนินการ

ประเมินคุณภาพตามค าสั่งจากข้อ  ๒  ถึงวิธีการด าเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้

ตรงกัน  ตามแนวปฏิบัติในคู่มอืการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนเพื่อให้เกิดความ

ยตุิธรรม  และเป็นไปตามการด าเนินการสอบแบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 

  ๔.  คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมก าหนดรหัส / เลขที่นักเรียนตามจ านวน

นักเรียน / ห้องเรียน  ที่ก าหนดไว้ในคู่มอื  น าไปประกาศไว้หนา้ห้องสอบแต่ละห้อง  เพื่อให้นักเรียน

ได้ทราบว่าตนเองเลขที่เท่าไร  สอบหอ้งที่เท่าใด  พร้อมติดเลขที่ของนักเรียนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 



 
๗๗ 

 

 

  ๕.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชีแ้จงนักเรียนใหต้ระหนักถึง

ความส าคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ทั้งในด้านส่วนตัว  ระดับโรงเรียน  

ระดับเขต  และระดับชาติ  ควรให้ความร่วมมอื  ตัง้ใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ 

  ๖.  กรณีที่นักเรียนไม่ได้รับการประเมนิตามวันเวลาที่ก าหนด  ให้สถานศกึษาแต่งตั้ง

ผูร้ับผิดชอบ  ติดตาม  และประสานงานกับเขตพื้นที่ด าเนินการประเมินให้เสร็จสิน้ภายใน  ๒  

สัปดาห์  หลังจากทราบรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน 

  ๗.  เมื่อส านักงานเขตพืน้ที่แจ้งผลการประเมินมายังสถานศกึษา  ให้น าผลการประเมิน

มาทบทวนคุณภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  กับคณะกรรมการ

สถานศกึษา  และแจ้งผลการประเมินให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบผลและด าเนินการตอ่ไป  โดยเฉพาะผู้เรียน

และครูผูส้อนน าไปพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 
  

 
 

  

 
ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

เรื่อง  แนวการปฏิบัติการด าเนินการสอบแก้ตัว 
 

โรงเรยีนพระครูพิทยาคมก าหนดแนวปฏิบัติดังน้ี 

 ๑.  ผลการเรียนในภาคเรียนที่  ๑  

 โรงเรียนพระครูพิทยาคมก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการสอบแก้ตัวในภาคเรียนที่  ๒  

โดยก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑.๑  การสอบแก้ตัวครั้งที่  ๑  จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วันแรกของ

การเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๒  หรอืตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานวิชาการ  โดยที่

นักเรียนรับและยื่นแบบค าร้องกับฝุายบริหารงานวิชาการ  แล้วไปด าเนนิการสอบแก้ตัวครั้งที่  ๑  

กับครูผูส้อน  โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการเรียนดังนี้   

   -  ติด  มส   แก้ได้   เกรด  ๑ 

   -  ติด  ๐   แก้ได้   เกรด  ๑ 

   -  ติด  ร   แก้ได้   เกรด  ๐ – ๔ 

   -  ติด  มผ   แก้ได้   ผ 

  ๑.๒  การสอบแก้ตัวครั้งที่  ๒  จะต้องด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วันถัดจาก

วันสุดท้ายของการสอบแก้ตัวครั้งที่  ๑  หรอืตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาุยบริหารงานวิชาการ

โดยนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่  ๑  แล้วยังไม่ผา่นหรอืนักเรียนที่ยังไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวเลย  ให้

รับและยืน่แบบค าร้องกับฝุายบริหารงานวิชาการ  แล้วไปด าเนนิการสอบแก้ตัวครั้งที่  ๒  กับ

ครูผูส้อน  โดยนักเรียนมีสทิธิ์ได้ผลการเรียนดังนี้   

   -  ติด  มส   แก้ได้   เกรด  ๑ 

   -  ติด  ๐   แก้ได้   เกรด  ๑ 

   -  ติด  ร   แก้ได้   เกรด  ๐ – ๔ 

   -  ติด  มผ   แก้ได้   ผ 

  * ในกรณีที่นักเรียนติด  ร  แล้วสอบแก้ตัวครั้งที่  ๒  ไม่ผ่านหรอืไม่มาด าเนินการสอบ

แก้ตัว  ให้ครูผูส้อนน าข้อมูลคะแนนที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนได้เลย  โดยนักเรียนมีสทิธิ์

ได้ผลการเรียนตั้งแต่  เกรด  ๐ - ๔ 



 
๗๙ 

 

 

  ๑.๓  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิการเรียนซ้ ารายวิชา  โดยนักเรียนที่สอบแก้ตัว           

ครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ผ่านหรอืนักเรียนที่ยังไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวเลยและนักเรียนที่มีผลการเรียน         

ไม่ผ่านในปีการศกึษาที่ผ่านมา (รวมถึงนักเรียน  ม. ๓  หรอื  ม. ๖  ที่ยังไม่จบการศึกษา)  นักเรียน

ต้องด าเนินการโดยเชิญผูป้กครองมาร่วมรับทราบแนวปฏิบัติและลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาต่อ

คณะกรรมการด าเนินการเรียนซ้ ารายวิชาที่โรงเรียนแต่งตัง้ขึ้น  และนักเรียนตอ้งด าเนินการเรยีนซ้ า

รายวิชาให้แลว้เสร็จภายใน  ๖๐  วันถัดจากวันลงทะเบียนหรอืตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝุาย

บริหารงานวิชาการ  โดยนักเรียนมีสทิธิ์ได้ผลการเรียน  เกรด  ๑  เท่านั้นและ  ติด  มผ.  แก้ได้  ผ 

 ๒. ผลการเรียนในภาคเรียนที่  ๒ 

 โรงเรียนพระครูพิทยาคมก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จในปี

การศกึษานั้น  โดยก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้  

  ๒.๑  การสอบแก้ตัวครั้งที่  ๑  จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันแรก 

หลังจากการประกาศผลเรียนในภาคเรียนที่  ๒  หรอืตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาุยบริหารงาน

วิชาการ  โดยที่นักเรียนรับและยื่นแบบค ารอ้งกับฝาุยบริหารงานวิชาการ  แล้วไปด าเนินการสอบแก้

ตัวครั้งที่  ๑  กับครูผูส้อน  โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการเรียนดังนี้   

   -  ติด  มส   แก้ได้   เกรด  ๑ 

   -  ติด  ๐   แก้ได้    เกรด  ๑ 

   -  ติด  ร   แก้ได้   เกรด  ๐ – ๔ 

   -  ติด  มผ   แก้ได้   ผ 

  ๒.๒  การสอบแก้ตัวครั้งที่  ๒  จะต้องด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันถัดจาก

วันสุดท้ายของการสอบแก้ตัวครั้งที่  ๑  หรอืตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาุยบริหารงานวิชาการ  

โดยนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่  ๑  แล้วยังไม่ผา่นหรอืนักเรียนที่ยังไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวเลย             

ให้รับและยื่นแบบค าร้องกับฝาุยบริหารงานวิชาการ  แล้วไปด าเนนิการสอบแก้ตัวครั้งที่  ๒  กับ

ครูผูส้อน  โดยนักเรียนมสีิทธิ์ได้ผลการเรียนดังนี้   

   -  ติด  มส   แก้ได้    เกรด  ๑ 

   -  ติด  ๐   แก้ได้   เกรด  ๑ 

   -  ติด  ร   แก้ได้   เกรด  ๐ – ๔ 

   -  ติด  มผ   แก้ได้   ผ 

  * ในกรณีที่นักเรียนติด ร แล้วสอบแก้ตัวครั้งที่  ๒  ไม่ผา่นหรอืไม่มาด าเนินการสอบแก้

ตัว  ให้ครูผูส้อนน าข้อมูลคะแนนที่มอียู่ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนได้เลย  โดยนักเรียนมสีิทธิ์

ได้ผลการเรียนตั้งแต่  เกรด  ๐ - ๔ 



๘๐ 
  

 
 

  

  ๒.๓  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิการเรียนซ้ ารายวิชา  โดยนักเรียนที่สอบแก้ตัว             

ครั้งที่ ๒  แล้วยังไม่ผา่นหรือนักเรียนที่ยังไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวเลยและนักเรียนที่มผีลการเรียน   

ไม่ผ่านในภาคเรียนที่  ๑  หรอืปีการศึกษาที่ผ่านมา(รวมถึงนักเรียน  ม.๓  หรือ  ม.๖  ที่ยังไม่จบ

การศกึษา)  นักเรียนต้องด าเนินการโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบแนวปฏิบัติและลงทะเบียน

เรียนซ้ ารายวิชาต่อคณะกรรมการด าเนินการเรียนซ้ ารายวิชาที่โรงเรียนแต่งตัง้ขึ้น  และนักเรียนต้อง

ด าเนนิการเรียนซ้ ารายวิชาใหแ้ล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วันถัดจากวันลงทะเบียน(ในช่วงเดือนเมษายน - 

พฤษภาคม)  หรอืตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้รับ                

ผลการเรียน  เกรด  ๑  เท่านั้น  และติด  “มผ”  แก้ได้  “ผ” 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

            (นายสัญญา  บุณยพงศพ์ิกุล) 

                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
๘๑ 

 

 

แนวการปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน 

โรงเรยีนพระครูพิทยาคมได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังน้ี 

 ๑.  การขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.๑) 

  กรณจีบการศึกษา 

   ๑)  กรอกแบบค าร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.๑)  ให้ถูกต้องครบถ้วน 

   ๒)  แนบเอกสารพร้อมค าร้องดังต่อไปนี้ 

    (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ชุดเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

พระครูพิทยาคม  และถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร  

หรอื  ขนาด  ๑.๕ นิว้  จ านวน  ๒  ใบ 

    (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 

    (๓)  กรณีขอรับแทน  ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับแทนมา

ด้วย 

   ๓)  ระยะเวลาด าเนนิการประมาณ  ๓  วันท าการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 

  กรณจีบการศึกษาแต่ท าเอกสารหลักฐานช ารุดหรือสูญหาย 

   ๑)  แจ้งความที่สถานีต ารวจในท้องที่ที่ท าเอกสารช ารุดหรอืสูญหาย 

   ๒)  กรอกแบบค ารอ้งขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.๑) กรณีช ารุด/สูญหาย  

ให้ถูกต้องครบถ้วน 

   ๓)  แนบเอกสารพร้อมค าร้องดังต่อไปนี้ 

    (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ชุดเชิ้ตสีขาว  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แวน่ตา  และถ่ายไว้ไม่

เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร  หรือ  ขนาด  ๑.๕  นิว้  จ านวน  

๒  ใบ 

    (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 

    (๓)  กรณีขอรับแทน  ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับแทนมา

ด้วย 

   ๔)  ระยะเวลาด าเนนิการประมาณ  ๓  วันท าการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 

 



๘๒ 
  

 
 

  

  กรณยีังไม่จบการศึกษาและก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

   ๑)  กรอกแบบค ารอ้งขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.๑)  ให้ถูกต้องครบถ้วน 

   ๒)  แนบรูปถ่ายหน้าตรง  ชุดเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

และถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร  หรอื  ขนาด  ๑.๕  

นิว้  จ านวน  ๒  ใบ 

   ๓)  ระยะเวลาด าเนนิการประมาณ  ๓  วันท าการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 

 ๒.  การขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗) 

  ๑)  กรอกแบบค ารอ้งขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)  ให้ถูกต้องครบถ้วน 

  ๒)  แนบ รูปถ่ายหนา้ตรง  ชุดเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและ

ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร  หรือ  ขนาด  ๑.๕  นิว้  

จ านวน  ๑  ใบ 

  ๓)  ระยะเวลาด าเนนิการประมาณ  ๓  วันท าการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

เพศ อันดับ วิชาเอก 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ครู 

ผูช่้วย 
ค.ศ.๑ ค.ศ.๒ ค.ศ.๓ ตรง 

ไม่

ตรง 

ฝาุยบริหาร ๒ ๑ ๓ - - - ๓ ๓ - ปริญญาโท  ๓  คน 

ภาษาไทย ๑ ๓ ๔ ๑ ๑ - ๒ ๔ - ปริญญาโท  ๒  คน 

คณิตศาสตร์ - ๖ ๖ - - - ๖ ๔ ๒ ปริญญาโท  ๕  คน 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

๕ ๗ ๑๓ - - ๑ ๙ ๑๓ - ปริญญาโท  ๘  คน 

พนักงานราชการ ๒ คน 

อัตราจ้าง  ๑  คน 

สังคมศกึษา ฯ ๒ ๕ ๗  ๑ - ๖ ๖ ๑ ปริญญาโท  ๓  คน 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

๓ - ๓ - ๑ - ๑ ๓ - ปริญญาโท  ๑  คน 

พนักงานราชการ ๑ คน 

ศลิปะ ๒ ๒ ๔ ๒ - - ๒ ๔ -  

การงานอาชีพ  ๒ ๒ ๔ ๑ - ๑ ๒ ๔ -  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

๑ ๖ ๗ ๑ ๑ ๑ ๓ ๗ - ปริญญาโท  ๒  คน 

อัตราจ้าง  ๑  คน 

ธุรการ - ๑ ๑ - - - - - -  

นักการภารโรง - - - - - - - - -  

ลูกจา้งช่ัวคราว ๔ ๑ ๕ - - - - - -  

รวม ๒๒ ๓๔ ๕๖ ๕ ๔ ๓ ๓๔ ๔๕ ๓ ป.โท  ๒๔  คน 

พนักงานราชการ ๓ คน

อัตราจ้าง  ๒  คน 

 

 

 

 

 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 



๘๖ 
  

 
 

  

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กฎระเบียบของนกัเรียน 

๑.  นักเรียนตอ้งมคีวามเคารพเชื่อฟังคุณครูทุกท่านในโรงเรยีน 

๒.  นักเรียนตอ้งเคารพเชื่อฟังบิดา มารดา ผูป้กครองและช่วยเหลืองานบ้านตามศักยภาพของตน 

๓.  นักเรียนตอ้งเป็นผูม้ีมารยาทที่ด ีมคีวามประพฤติเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง หรอืแสดงพฤติกรรมที่

ไม่สุภาพ ทั้งด้วยวาจา และการกระท าต่อบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔.  นักเรียนตอ้งรู้จักกล่าวค าวา่ "สวัสดี" "ขอบคุณ" และ "ขอโทษ"ตามโอกาสอันเหมาะสม 

๕.  นักเรียนตอ้งขยันหมั่นเพียร ตัง้ใจศกึษาเล่าเรียนและขวนขวายใฝหุาความรู้เป็นนิจ 

๖.  นักเรียนตอ้งมคีวามซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ไม่พูดปด ไม่คดโกงไม่เอาเปรียบบุคคลอื่น 

๗.  นักเรียนตอ้งมคีวามสามัคคีในหมู่คณะรุ่นพี่ตอ้งปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเอือ้อาทรต่อรุ่น

น้องรุ่นน้องตอ้งเคารพรุ่นพี่ 

๘.  นักเรียนตอ้งเข้าใจในสิทธิและหนา้ที่ของตนเองและรู้จักเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น 

๙.  นักเรียนตอ้งรูจ้ักมัธยัสถ์ไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น(สุรุ่ยสุร่าย) ไม่ฟุมุเฟือยไม่น าเงินจ านวนมาก

หรอืเครื่องประดับที่มรีาคาแพงตดิตัวมาโรงเรียนเพราะจะเป็นการไม่ปลอดภัยกับตัวนักเรียน

และหาก สูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 

๑๐. นักเรียนตอ้งแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

๑๑. นักเรียนตอ้งช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายและมีหน้าที่ดูแลและ

ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรยีนไม่ใหเ้กิดช ารุดเสียหาย 

๑๒. นักเรียนตอ้งฝึกฝนตนเอง ให้เป็นคนตรงตอ่เวลา เคารพปฏิบัติตามนัดหมายต่าง ๆ ของ

โรงเรียนอย่างเคร่งครัด และไม่มาโรงเรียนสาย 

๑๓. นักเรียนตอ้งประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรตยิศของ

โรงเรียนอยู่เสมอ 

๑๔. นักเรียนตอ้งให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และควรน าชื่อเสียงมาสู่

โรงเรียนด้วยการแสดงออกในทางที่ดีงาม 

 

 

 

 

 



 
๘๗ 

 

 

ระเบียบของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ว่าด้วยการแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 

 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  เป็นสถานศกึษาของรัฐบาล  ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  

ซึ่งในการที่โรงเรยีนจะก าหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ส าหรับนักเรียน  จะต้องให้สอดคล้องถูกต้องตาม

กฎระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนัน้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพระ

ครูดพิทยาคมมรีูปแบบแนวทางในการแต่งกาย  และมีทรงที่ถูกต้องตามระเบียบ  จงึจัดท าระเบียบ

ว่าด้วยการแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยอาศัย  พระราชบัญญัติ

เครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วยการไว้ทรงผมของ

นักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นแนวทางในการออก  ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑.  ระเบียบนี้เรยีกว่า  “ระเบียบโรงเรียนพระครูพทิยาคม  ว่าด้วยการแต่ง

กายและแบบทรงผมนักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

 ข้อ  ๒.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓.  ในระเบียบนี้   

 “นักเรยีน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งก าลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้น

มัธยมศกึษาปีที่  ๑  ถงึ  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๖  โรงเรยีนพระครูพิทยาคม   

 

หมวด  ๑ 

การแต่งกาย 

 ข้อ  ๔.  เคร่ืองแบบนักเรียน  นักเรยีนทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ 

  ข้อ  ๔.๑  นักเรยีนหญิงระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้  ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบ  

ดังนี้ 

   เสื้อ  ผา้ขาวเกลีย้งเนือ้เรียบ  ไม่ยาวเกินควร  ปกเสื้อกลาสเีรือผ่าครึ่ง  อกแบบ

โปโลติดกระดุมแปฺป  ๑  เม็ด แขนเสื้อจีบ  ๖  จบี  มสีาบแขนขนาดกว้าง  ๑  นิว้  ยาวเหนอืศอกไม่

เกิน  ๒  นิว้  มีกระเปาปะติดที่ชายเสือ้ด้านขวา  ยาว  ๕ – ๙  ซม.  ผูกคอซองดว้ยผ้าสีกรมท่าเรือ

กลาสีที่หนา้อกและต้องมีเสื้อทับใน  ส่วนด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียน  ว่า  “พ.พ.”  ด้วยไหมสีน้ า

เงินตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด   

   กระโปรง  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  ใช้กระโปรงสกีรมท่า  เนือ้ผ้าหนาเรียบ  

ไม่มลีวดลายและไม่เป็นมัน  จีบลึกประมาณ  ๒–๓  ซม.  ตีเกล็ดจากขอบลงมาประมาณ ๖ – ๑๒  



๘๘ 
  

 
 

  

ซม.  เว้นความกว้างของจีบพองามไม่มีกระเปาที่จีบหรือของความยาวของกระโปรงให้คลุมเข่าต่ า

จากสะบ้าประมาณ  ๕ - ๑๐  ซม. (เมื่อยนืตรง)  กระโปรงปลายบานเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

   ถุงเท้า  สีขาวไนลอน  เนือ้เรียน  ไม่มลีวดลาย  ไม่บางหรอืหนาเกินไป  มีความยาว

กึ่งกลางระหว่างขอ้เท้ากับหัวเข่า  เวลาสวมพับออกกว้าง ๓ -๕ ซม.  เหนอืข้อเท้า 

   รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังสีด า  มีสายรัดหลังเท้า  ส้นเตี้ย  ไม่มลีวดลาย 

   ห้าม  กันคิว้หรอืเขียนคิ้วและแตง่หนา้ด้วยเครื่องส าอาง  และไว้เล็บหรอืทาเล็บ

อย่างเด็ดขาด 

  ข้อ  ๔.๒  นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  ต้องแตง่กายใหถู้กต้องตามระเบียบ  

ดังนี้ 

   เสื้อ  ใช้ผ้าขาวเนือ้เรียบ  ไม่บางเกินควร  คอเชิ้ต  ปกกว้างไม่เกิน  ๕  ซม.  มีสาบ

ตลบเข้าข้างใน  ใช้กระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑  ซม.  ไม่ต่อบ่าหลัง  แขนเสือ้ยาวเหนอื

ข้อศอกเล็กน้อย  ต้นแขนเสื้อไม่มจีบี  ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย  ขอบปลายแขนตลบเข้าข้างในกว้าง

ประมาณ  ๓  ซม.  ขนาดความกว้างและความยาวของตัวเสื้อใหพ้อเหมาะกับล าตัว  เวลาสวมให้

ทับชายเสือ้ไว้ในกระโปรงพอมองเห็นเข็มขัดรอบด้าน  ด้านขวาปักสัญลักษณ์อักษรย่อโรงเรียน   

“พ.พ.”  ด้วยไหมสนี้ าเงินตามขนาดที่โรงเรียนก าหนดและต้องมีเสื้อทับใน 

   กระโปรง  ใช้เหมอืนกับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นทุกประการ 

   เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสดี าขนาดกว้าง  ๓ – ๔  ความยามพอเหมาะกับสัดส่วนของ

ร่างกาย  หัวเข็มขัดเป็นชนิดสี่เหลี่ยม  ขอบมีหนังหุม้มปีลอกเข็มขัดส าหรับสอดปลายเวลาคาดใหท้ับ

กับขอบกระโปรง 

   ถุงเท้าและรองเท้า  ใช้เหมือนกับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ 

   ห้าม  กันคิว้หรอืเขียนคิ้วและแตง่หนา้ด้วยเครื่องส าอางและไว้เล็บหรอืทาเล็บ 

อย่างเด็ดขาด 

  ข้อ  ๔.๓  นักเรียนชายช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ  

ดังนี้ 

   เสื้อ  ผา้ขาวเนือ้เรียบไม่บางเกินควร  แบบเชิ้ต  ปกไม่กว้างเกิน  ๔  ซม. มีสาบหน้า

ตลบออกด้านนอกกว้างประมาณ  ๓  ซม.  ใชก้ระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑  ซม.  แขน

เสื้อยาวเหนือขอ้ศอกเล็กน้อยมีกระเปาที่แนวราวนมด้านซ้าย  ๑  ใบ  ขนาดกว้าง  ๘ - ๑๒ ซม.  

ลึก  ๑๐ – ๑๕  ขนาดของตัวเสือ้พอเหมาะกับล าตัวไม่รัดรูปไม่หลวมจนเกินไป  ไหล่ไม่ตก  ด้านขวา

ปักสัญลักษณ์อักษรย่อโรงเรียน “พ.พ.”  ด้วยไหมสนี้ าเงินตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด  เช่นเดียวกับ

นักเรียนหญิง 



 
๘๙ 

 

 

   กางเกง  ผ้าเทโรสีกากี  เป็นผ้าเนือ้เรียบ  ไม่มลีวดลาย  และไม่เป็นมัน  ทรง

นักเรียนมขีอบอยู่ที่เอว  จบีด้านนอกพับออกข้างละ  ๒  จบี  ความยาวของกางเกง (ขาสั้น) อยู่เหนอื

หัวเขาจากกึ่งกลางสะบ้า  ๑๐  ซม.  เมื่อยืนตรงสว่นกว้างของขากางเกงห่างจากขาขาตั้งแต่ ๓ – 

๑๒  ซม.  ตามส่วนขนาดของขา  ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง  ๕  ซม.  ผา่ตรงสาบด้านหน้าใช้

กระดุมหรือซิบรูดขัดซ่อนไว้ข้างในมีกระเปาตามแนวตะเข็บข้าง  ข้างละ  ๑  ใบ (ไม่มีกระเปาหลัง)  

ขอบกางเกงมีหูกางเกง  ๗  หู  เวลาสวมทับชายเสือ้ไว้ในกางเกงใหเ้รียบร้อย   

   เข็มขัด  ใช้เข็ดขัดสีด าไม่มีลวดลาย  ขนาดกว้างประมาณ  ๓ – ๔  ซม.  หัวเข็มขัด

มีลักษณะสี่เหลี่ยมผนืผ้าท าด้วยโลหะ 

   รองเท้า  ใช้รองเท้าหุ้มส้นเป็นรองเท้าหนังหรอืรองเท้าผา้ใบสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย

มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า  ส้นเตีย้  ไม่หุม้ข้อ 

   ถุงเท้า  สีน้ าตาลเนือ้เรียบ  ไม่มลีวดลาย  ไม่หนาหรอืฟู  ความยาวประมาณ

กึ่งกลางระหว่างขอ้เท้ากับหัวเข่าไมพ่ับปลาย 

  ข้อ  ๔.๔  นักเรียนชายช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  ต้องแตง่กายให้ถูกต้องตามระเบียบ  

ดังนี้ 

   เสื้อ  ผา้ขาวเนือ้เรียบไม่บางเกินควร  แบบเชิ้ต  ปกไม่กว้างเกิน  ๔  ซม. มีสาบหน้า

ตลบออกด้านนอกกว้างประมาณ  ๓  ซม.  ใชก้ระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑  ซม.  แขน

เสื้อยาวเหนือขอ้ศอกเล็กน้อยมีกระเปาที่แนวราวนมด้านซ้าย  ๑  ใบ  ขนาดกว้าง  ๘ - ๑๒ ซม.  

ลึก  ๑๐ – ๑๕  ขนาดของตัวเสือ้พอเหมาะกับล าตัวไม่รัดรูปไม่หลวมจนเกินไป  ไหล่ไม่ตก  ด้านขวา

ปักสัญลักษณ์อักษรย่อโรงเรียน “พ.พ.”  ด้วยไหมสนี้ าเงินตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด  เช่นเดียวกับ

นักเรียนหญิง 

   กางเกง  ผ้าเทโรสีกากี  เป็นผ้าเนือ้เรียบ  ไม่มลีวดลาย  และไม่เป็นมัน  ทรง

นักเรียนมขีอบอยู่ที่เอว  จบีด้านนอกพับออกข้างละ  ๒  จบี  ความยาวของกางเกง (ขาสั้น) อยู่เหนอื

หัวเขาจากกึ่งกลางสะบ้า  ๑๐  ซม.  เมื่อยืนตรงสว่นกว้างของขากางเกงห่างจากขาขาตั้งแต่ ๓ – 

๑๒  ซม.  ตามส่วนขนาดของขา  ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง  ๕  ซม.  ผา่ตรงสาบด้านหน้าใช้

กระดุมหรือซิบรูดขัดซ่อนไว้ข้างในมีกระเปาตามแนวตะเข็บข้าง  ข้างละ  ๑  ใบ (ไม่มีกระเปาหลัง)  

ขอบกางเกงมีหูกางเกง  ๗  หู  เวลาสวมทับชายเสือ้ไว้ในกางเกงใหเ้รียบร้อย   

   เข็มขัด  ใช้เข็ดขัดสีด าไม่มีลวดลาย  ขนาดกว้างประมาณ  ๓ – ๔  ซม.  หัวเข็มขัด

มีลักษณะสี่เหลี่ยมผนืผ้าท าด้วยโลหะ 

   รองเท้า  ใช้รองเท้าหุ้มส้นเป็นรองเท้าหนังหรอืรองเท้าผา้ใบสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย

มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า  ส้นเตีย้  ไม่หุม้ข้อ 



๙๐ 
  

 
 

  

   ถุงเท้า  สีน้ าตาลเนือ้เรียบ  ไม่มลีวดลาย  ไม่หนาหรอืฟู  ความยาวประมาณ

กึ่งกลางระหว่างขอ้เท้ากับหัวเข่าไมพ่ับปลาย 

 ข้อ  ๕  เครื่องแบบพลศึกษา 

  เสื้อ  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้  ใช้ผา้โทเรสีเทา  ไม่มลีวดลาย  ทรงโปโล  มี

กระเปาด้านซ้ายปักตราของโรงเรียน  ด้านขวาของเสือ้ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้ าเงินขนาด 

๐.๘ – ๑  ซม.  แนวระดับขอบกระเปา 

   นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  ใช้ผา้โทเรสีมว่ง  ไม่มีลวดลาย  ทรงโปโล               

มีกระเปาด้านซ้ายปักตราของโรงเรียน  ด้านขวาของเสื้อปักชื่อและนามสกุล  ด้วยไหมสนี้ าเงนิ 

ขนาด  ๐.๘ – ๑  ซม.  แนวระดับขอบกระเปา 

  กางเกง  ใช้กางเกงวอร์ม  ผา้ยืดตามแบบของโรงเรียนก าหนดเท่านัน้ 

  รองเท้า  นักเรียนหญิง  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน  ชนิดผูกเชอืก  หุ้มส้นพื้นเรียบ                

ไม่มแีถบสีตา่ง ๆ  หรอืหุม้ข้อ  ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาวล้วนเหมอืนเครื่องแบบ   

           นักเรียนชาย  ใช้รองเท้าผา้ใบสีน้ าตาลล้วนชนิดผูกเชือก  ถุงเท้าสีขาว                     

ไม่มลีวดลายใด ๆ  

 

หมวด  ๒ 

แบบทรงผม 

 ข้อ  ๖  นักเรยีนต้องไว้ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย  ดังน้ี 

๑) นักเรยีนหญิง 

นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้  ทรงผมบ๊อบ นักเรียน ไมส่ไลด์  ไม่ดัด                 

ไม่ซอย  ไม่ย้อม  ไม่ใส่น้ ามัน  หวีเรยีบ  เหมาะสมกับสภาพนักเรียนปลายผมยาวระดับมุมปาก  

ด้านหลังยาวไม่คุมปกเสื้อ  เมื่อยืนตรง 

   นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  ทรงนักเรียน  ถ้าผมสั้นต้องเป็นทรงบ๊อบ

นักเรียน  ห้ามซอยผมเด็ดขาด ความยาวไม่ประปกเสือ้  ผมยาวต่ ากว่าติ่งหูด้านข้างไม่เกิน  ๒  ซม.  

ความยาวด้านหลังเมื่อยืนตรงไม่คลุมปกเสื้อ  ถ้าไว้ผมยาวนักเรียนตอ้งรวบใหเ้รียบร้อย  หา้มท าสี

ผม  หา้มสไลด์ผม  หวีเรยีบเก็บผมหนา้ให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอน

ปลาย   

   ริบบิน้ผูกผม  เป็นแบบมีตราพร้อมชื่อโรงเรยีนประทับอยู่ในเส้นเดียว  สีกรมท่า  

เท่านั้น  



 
๙๑ 

 

 

   กิ๊บเหน็บผม  ใช้ได้เฉพาะสีด าเท่านั้น  แบบเรียบบางเท่านั้น  หา้มใชท้ี่คาดผมหวีสับ

หรอืสิ่งอื่นเด็ดขาด 

๒) นักเรยีนชาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  ทรงนักเรียน  ตัดเกรียนชิดตดิผวิหนังทั้งสามด้าน  

ด้านหน้ายาวไม่เกิน  ๓  ซม.  ไม่หวีเสยหรือแสกกลาง  ไม่ใส้น ามัน  ไม่ไว้จอน  ไม่ไว้หนวดหรือเครา 

   นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  นักเรียนชายตัดผมทรงรองทรงสูง  ทั้งสามด้าน  

ด้านหน้ายาวไม่เกิน  ๕ ซม.  ไม่หวีเสยหรอืแสกกลาง  ไม่ใส้น ามัน  ไม่ไว้จอน  ไม่ไว้หนวดหรอืเครา

และไม่อนุญาตให้นักเรียนกันจอน  กันผม 

 ข้อ  ๗.  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

        (นายสัญญา  บุณยพงศพ์ิกุล) 

            ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
  

 
 

  

ระเบียบโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ว่าด้วยวนิัยนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 

 ด้วยกลุ่มงานกิจการนักเรียนรว่มกับคณะครูโรงเรียนพระครูพิทยาคม  มีหนา้ที่หลักที่จะ

อบรมสั่งสอนและควบคุมความประพฤตินักเรียนใหเ้ป็นคนดี  มรีะเบียบวินัยและความรับผดิชอบใน

หนา้ที่ตอ่ตนเองและสังคม  ฉะนั้น  เพื่อให้นักเรียนมรีะเบียบวินัยอันดี  มคีวามรับผิดชอบ  รู้จักสิทธิ  

และหน้าที่โดยชอบของตนเอง  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ว่าด้วยวินัยนักเรียน  

พุทธศักราช  ๒๕๖๓” 

 ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกระเบียบหรอืค าสั่งของโรงเรียน  หรอืของครูที่เกี่ยวกับวินัยนักเรียนที่ไม่

สอดคล้องกับระเบียบนี ้ และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน   

 ข้อ  ๓  ให้ใช้ระเบียบนีค้วบคู่กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

นักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๘   

 

หมวด  ๑ 

วินัยนักเรยีน 

 ข้อ  ๔  นักเรียนต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝาุฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้น้ัน

ท าผดิวินัย  จึงต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดระเบียบนี้ 

 ข้อ  ๕  นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนและต้องตั้งใจเล่าเรียนปฏิบัติตาม

ระเบียบ  วินัยและมตขิองคณะครู  ให้เกิดผลดแีละความก้าวหน้าต่อตนเองและโรงเรียน  ด้วยความ

อุตสาหะ  เอาใจใส่และระวังรักษาประโยชน์ของโรงเรียน 

 ข้อ  ๖  นักเรียนตอ้งปฏิบัติตามค าสั่งของครูและโรงเรียน  ซึ่งสั่งในหน้าที่ของราชการของ

โรงเรียนโดยไม่ขัดขนืหรอืหลีกเลี่ยง 

 ข้อ  ๗  นักเรียนตอ้งไม่แจ้งเท็จตอ่ครู  การปกปิดข้อความซึ่งควรต้องบอก  ถือว่าเป็นการ

แจ้งเท็จ 

 ข้อ  ๘  นักเรียนตอ้งรักษาเวลาในการเล่าเรียน  การหลบจากห้องเรยีนในช่ัวโมงเรียนหรอื

หนเีรียนหรอืพยายามจะหนีโรงเรียนจะกระท ามิได้ 

 ข้อ  ๙  นักเรียนตอ้งมีความสุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามัคคีระหว่างนักเรียนและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 



 
๙๓ 

 

 

 ข้อ  ๑๐  นักเรียนตอ้งประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน  ดังตอ่ไปนี้ 

  ๑๐.๑  ไม่เล่นการพนันหรอืการกระท าใด ๆ  ที่มลีักษณะเข้าข่ายการพนัน 

  ๑๐.๒  ไม่ดื่มของมึนเมา  เช่น  ไวน์  เบียร์  สุรา  และห้ามเสพยาเสพติดทุกชนิด  เช่น  

บุหรี่  กัญชา  ยาบ้า  ยาไอซ์  เป็นต้น 

  ๑๐.๓  ไม่ลักทรัพย์หรอืน าสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนแม้จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

  ๑๐.๔  ไม่พูดจาโกหก  พูดเท็จ  แสดงกิรยิาก้าวร้าว  หรอืกระท ากิรยิาใด ๆ  ที่ไม่

สุภาพ 

  ๑๐.๕  ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

และไม่พกอาวุธมาโรงเรียน 

  ๑๐.๖  ไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล  เกเร  ใช้วาจาข่มเหงหรอืข่มขู่ผู้อื่น 

  ๑๐.๗  ไม่เข้าสถานเริงรมย์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 

  ๑๐.๘ ไม่จัดเที่ยวเป็นกลุ่มๆ ในวันหยุด  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการหรอื

ผูป้กครอง 

  ๑๐.๙  ไม่เที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่าง ๆ  หรอืแวะตามศูนย์การค้าหรือร้านอาหารก่อน

กลับบ้านในชุดฟอร์มของทางนักเรียนหลังจากเลิกเรียน  โดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย 

  ๑๐.๑๐  ไม่ประพฤติตนไปในท านองชู้สาวถ้าหากมีหลักฐานแน่ชัดว่านักเรียนกระท าตน

ไม่เหมาะสมตามสภาพนักเรียนและประพฤติผิดไปในท านองชู้สาว 

  ๑๐.๑๑  ไม่เจตนาฝุาฝืนค าสั่งหรือไมเ่ชื่อฟังคุณครูทุกท่าน 

  ๑๐.๑๒  ไม่หนเีรียนหรอืหลบหนช่ัีวโมงเรยีน 

  ๑๐.๑๓  ไม่ทุจรติในการสอบทุกชนิดทุกวิชา 

  ๑๐.๑๔  ไม่แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียนโดยเจตนา ในกรณีที่นักเรียนน า

เครื่องประดับที่ผิดระเบียบหรอืสิ่งของมาใช้ผิดระเบียบ  ทางโรงเรียนจะยึดไว้และใหผู้ป้กครอง                

มาติดตอ่ขอรับคืนภายใน  ๗  วัน  

  ๑๐.๑๕  ไม่ท าให้อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสกปรก 

  ๑๐.๑๖  ไม่น าอาหาร  เครื่องดื่ม ฯลฯ  เข้าไปในห้องเรียนหรอืน าขึน้มาบนอาคารเรียน 

  ๑๐.๑๗  ไม่น าสื่อลามก  เช่น  หนังสอืลามก  วิดีโอลามก  มาโรงเรียน 

  ๑๐.๑๘  ไมน่ าโทรศัพท์มอืถือมาใช้ในเวลาเรียนเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการอนุญาต 

กรณีฝาุฝนืหรอืถูกยึดโทรศัพท์ ให้ผู้ปกครองตดิต่อขอรับคืนดว้ยตนเอง 



๙๔ 
  

 
 

  

    ข้อ  ๑๑  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินของของโรงเรียน  ผูอ้ื่นหรอืทรัพย์สมบัติและ

สาธารณะสมบัติของโรงเรียนไม่ให้เกิดความเสียหาย  ตลอดจนไม่ขีดเขียนตามฝาผนังอาคารเรียน  

โต๊ะเรยีน  เก้าอี้  ราวบันไดก าแพงหรอืฉีกหนังสอืของห้องสมุด  เป็นต้น 

 ข้อ  ๑๒  นักเรียนตอ้งเชื่อฟังค าสั่งของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และครู  ไม่แสดงกิริยา

อาการกระด้างกระเดื่องหรือกิริยาอันไม่สุภาพต่อหนา้และลับหลังบุคคลดังกล่าว 

 

หมวด  ๒ 

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ข้อ  ๑๓  นักเรียนประพฤติปฏิบัติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 

 ข้อ  ๑๔  นักเรียนขัดขนืหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียน  หรอืครูจนเกิดความ

เสียหายแก่โรงเรียน 

 ข้อ  ๑๕  นักเรียนแจ้งเท็จต่อครู  เพราะเหตุแห่งแจ้งเท็จจริงนั้น  ท าให้เกิดความเสียหาร

แก่โรงเรียน 

 ข้อ  ๑๖  นักเรียนสูบบุหรี่ในเครื่องแบบนักเรียน  ให้ปรากฏในที่สาธารณะหรอืในโรงเรียน 

 ข้อ  ๑๗  นักเรียนท าลายทรัพย์สินของโรงเรยีนและสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ช ารุด 

ใช้การไม่ได้ 

 ข้อ  ๑๘  นักเรียนหม่ินประมาทหรอืท าร้ายร่างกายบิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และครู 

 ข้อ  ๑๙  นักเรียนพกพาอาวุธ  หรอืวัตถุคล้ายอาวุธเข้ามาในโรงเรียน  นักเรียนใช้อาวุธ

เข้าต่อสูห้รือใช้ก าลังเข้าต่อสู้ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับผูอ้ื่น  เว้นแตก่ารต่อสูด้้วยก าลังกาย                

เป็นการปูองกันตัว 

 ข้อ  ๒๐  นักเรียนประพฤติช่ัวอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

  ๒๐.๑  เสพยาเสพติดให้โทษ 

  ๒๐.๒  เล่นการพนัน 

  ๒๐.๓  ท าการผิดเชิงชู้สาว 

  ๒๐.๔  บ่อนท าลายความสามัคคีในหรอืนอกโรงเรยีน 

  ๒๐.๕  ลักทรัพย์สิ่งของผูอ้ื่น 

 ข้อ  ๒๑  นักเรียนกระท าผิดอาญาแผ่นดินจนถูกด าเนินคดี  เว้นแต่ความผดินั้นเป็น

ความผิดข้นลหุโทษหรอืกระท าโดยประมาท 

 

 



 
๙๕ 

 

 

หมวด  ๓ 

โทษผิดวินัย 

 ข้อ  ๒๒  โทษผดิวินัย  ให้ใช้โทษที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ  ว่าด้วยการ

ลงโทษนักเรียนนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โทษสถานเบาเฉพาะข้อ 

  ๒๒.๑  ว่ากล่าวตักเตอืน 

  ๒๒.๒  ท าทัณฑบ์น 

  ๒๒.๓  ตัดคะแนนความประพฤติ 

  ๒๒.๔  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  อนึ่ง  งานกิจการนักเรียนจะมีการลงโทษนักเรียนในกรณีที่ตดิ  มผ  พฤติกรรม  โดย

การเชญิผูป้กครองและครูที่ปรึกษามาพบเพื่อรับทราบและใหน้ักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์  หรอืเข้า

ค่ายอบรมคุณธรรมจรยิธรรมตามวันเวลาที่ก าหนด  เพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของนักเรียน   

  “มผ พฤติกรรม”  หมายถึงนักเรียนไม่ผ่านพฤติกรรม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ

ประพฤติผิดกฎระเบียบของโรงเรียน  หรอืทรงผม  หรอืเครื่องแต่งกายที่ผิดระเบียบวินัย ตลอดจน

การเข้าร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงและในช่วงเวลาเย็น  น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของจ านวนวันเวลา

ราชการทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ๆ 

 ข้อ  ๒๓  โทษผดิวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ย้ายสถานศกึษา 

 ข้อ  ๒๔  ให้รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ

เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

   ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

         (นายสัญญา  บุณยพงศพ์ิกุล) 

             ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

  

 

 

 

 



๙๖ 
  

 
 

  

การมาโรงเรยีนและการออกนอกบริเวณโรงเรยีน 

 ๑.  นักเรียนตอ้งมาโรงเรียนให้ทันเคารพธงชาติและท ากิจกรรมหน้าเสาธง  ๐๗.๕๐-

๐๘.๒๐  น.  

 ๒.  นักเรียนที่ผูป้กครองขับรถมาสง่ขอใหส้่งที่จุดจอดรถตามที่โรงเรียนก าหนดเพื่อความ

สะดวกในการให้บริการทางด้านจราจร 

 ๓.  เมื่อได้ยินสัญญาณเข้าแถว  ๐๗.๕๐  น.  นักเรียนต้องหยุดกิจกรรมทุกชนิด  รีบไป

เข้าแถวตามที่ก าหนดให้เรียบร้อยทันที  จากนั้นจงึท ากิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความเคารพอย่างสงบ 

 ๔.  นักเรียนคนใดที่มาสายหรอืขาดกิจกรรม  จะถูกลงโทษตามมาตรการของโรงเรียน 

 ๕.  เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้ว  จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเลิก

เรียน  ๑๖.๓๐  น.  หรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  

 ๖.  กรณีนักเรียนตอ้งการลา  ทั้งลาปุวยและลากิจ  หรือขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 

และขออนุญาตเข้าเรียนสายนั้น นักเรียนสามารถขอรับใบลาและใบขออนุญาตได้ที่ห้องกิจการ

นักเรียน 

 ๗.  กรณีนักเรียนกลับบ้านเอง  ห้ามนักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียนหลังเวลา  ๑๖.๓๐ น.  

ควรกลับบ้านให้ตรงเวลา  หลังจากนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทาง

โรงเรียน  เช่น  ซ้อมกีฬา  ซ้อมดนตร ี ฝกึทักษะวิชาการ  การเตรียมจัดกิจกรรม  เป็นต้น 

 ๘.  ถ้านักเรียนจ าเป็นต้องมาโรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมในวันหยุดราชการ  ต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้อ านวยการล่วงหนา้อย่างน้อย  ๑  วัน  และตอ้งมีครูผู้รับผดิชอบก ากับดูแลตลอด

กิจกรรม  

 ๙.  กรณีที่นักเรียนน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  จะต้องสวมหมวกนิรภัย และ

ลงทะเบียน  ยี่หอ้รถ  รุ่น  สี  และทะเบียน  เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และการจอดรถภายใน

โรงรถนักเรียนและไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถจักรยานยนต์หรอืรถอื่น ๆ  ไปจอดบริเวณอื่นที่ไม่ใช่

โรงรถนักเรียนหรอืด้านนอกโรงเรียนเป็นอันขาด  มฉิะนั้นจะถูกตักเตอืนและเชิญผูป้กครองมาพบ

ตามล าดับ 

 

การมาโรงเรยีนสายและการเข้าแถวเช้า - เย็น 

 ๑.  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  เพลงมาร์ชเริ่มเปิด  ๐๗.๕๐  น.  และเคารพธงชาติ 

๐๘.๐๐  น.  หากนักเรียนมาไม่ทันเคารพธงชาติ  ถือว่ามาสายจะถูกเช็คชื่อขาดกิจกรรมและต้อง

เข้าแถวแยกต่างหากด้านหลังโดมอเนกประสงค์เพื่อท าท ากิจกรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ก่อนขึ้น             

ช้ันเรยีน 



 
๙๗ 

 

 

 ๒.  การเข้าแถวนัดหมายในช่วงเวลาเย็นก่อนกลับบ้านเวลา  ๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๐  น. 

โดยประมาณหากนักเรียนไม่ร่วมกิจกรรมถือว่าขาดกิจกรรม 

 ๓.  การขาดกิจกรรมการเข้าแถวเช้า – เย็น  ถ้าไม่ถึงร้อยละ  ๕๐  จะติด  มผ พฤติกรรม  

นักเรียนจะต้องมาบ าเพ็ญประโยชน์ตามที่งานกิจการนัดหมายเพื่อแก้ไข  มผ พฤติกรรม 

 

การขาดเรยีน การลากิจ การลาป่วย และการขออนุญาตออกนอกโรงเรยีน 

 ๑.  นักเรียนที่ขาดเรียนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ต้องแจง้ให้ครูที่ปรึกษาทราบด้วยตนเองหรอื

ผูป้กครองและต้องเขียนใบลาสง่ที่งานกิจการนักเรียน  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน 

 ๒.  นักเรียนที่ลาปุวยเกิน  ๓  วันจะต้องมใีบรับรองแพทย์มาแสดงพร้อมใบลา 

 ๓.  หากไม่มีความจ าเป็น  ผูป้กครองไม่ควรรับนักเรียนกลับบ้านก่อนโรงเรียนเลิกเพราะ

จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน  เนื่องจากการเรียนวิชาใดของนักเรียนไม่ถึงรอ้ยละ  ๘๐  

นักเรียนจะไม่มสีิทธิ์สอบในวิชานั้น 

 ๔.  กรณีที่นักเรียนต้องการออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนเนื่องจากมีเหตุจ าเป็น              

ให้นักเรียนเขียนใบขออนุญาตออกนอกโรงเรยีน  เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่หอ้งกิจการนักเรียน  

 ๕.  การขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง  ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนผู้นั้น          

หนเีรียน  งานกิจการนักเรียนรว่มกับครูที่ปรึกษาจะด าเนินการโดยแจ้งผู้ปกครองก่อน  หากยังมี

การขาดเรียนต่อเนื่องจะเชิญผูป้กครองมาพบเพื่อด าเนินการแก้ไขพฤติกรรม  เพื่อให้นักเรียน

กลับมาเรียนตามปกติ 

 

นักเรยีนประพฤติดีหรอืกระท าความดี 

 เพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริม  ให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดหีรอืกระท าดีและส่งเสริม

ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสูง  โรงเรียนพระครูพิทยาคมก าหนดให้นักเรียนที่สร้างความดีหรือ

เก็บของได้และน ามาแจ้งจะได้รับเกียรตบิัตรยกย่องของโรงเรียนและได้รับการบันทึกประวัติดีเด่นใน

ทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 



๙๘ 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 



 
๙๙ 

 

 

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนชดเชยค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับนักเรียน  ดังนี้ 
 ๑.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา  งบอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป  
  ๑.๑  ค่าหนังสือ  

ม.๑  รายหัวละ  ๗๐๕.๐๐  บาท/ปีการศึกษา  
ม.๒  รายหัวละ  ๘๖๕.๐๐  บาท/ปีการศึกษา  
ม.๓  รายหัวละ  ๙๔๙.๐๐  บาท/ปีการศึกษา  
ม.๔  รายหัวละ  ๑,๒๕๗.๐๐  บาท/ปีการศึกษา  
ม.๕  รายหัวละ  ๑,๒๖๓.๐๐  บาท/ปีการศึกษา  
ม.๖  รายหัวละ  ๑,๑๐๙.๐๐  บาท/ปีการศึกษา 

  ๑.๒  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  เสื้อ/กางเกง/กระโปรง  1  ครั้ง/ปีการศึกษา  ในอัตราดังนี้  
ม.๑,  ม.๒,  ม.๓  รายหัวละ  ๔๕๐  บาท/คน/ป ี
ม.๔,  ม.๕,  ม.๖  รายหัวละ  ๕๐๐  บาท/คน/ป ี

   ๑.๓  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ได้แก่  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบฯ  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง   
ปีการศึกษา  ๒  ครั้ง  ในอัตราดังนี้  

ม.๑,  ม.๒,  ม.๓  รายหัวละ  ๔๒๐  บาท/คน/ป ี ภาคเรียนละ  ๒๑๐  บาท/คน 
ม.๔,  ม.๕,  ม.๖  รายหัวละ  ๔๖๐  บาท/คน/ป ี ภาคเรียนละ  ๒๓๐  บาท/คน 

  ๑.๔  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี  ๑๕  ปี  อย่างมีคุณภาพ  
ม.๑,  ม.๒,  ม.๓  รายหัวละ  ๘๘๐  บาท/คน/ป ี
ม.๔,  ม.๕,  ม.๖  รายหัวละ  ๙๕๐  บาท/คน/ป ี 

  ๑.๕  ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ม.๑,  ม.๒,  ม.๓  รายหัวละ  ๓,๕๐๐  บาท/คน/ปีงบประมาณ  

ม.๔,  ม.๕,  ม.๖ รายหัวละ  ๓,๘๐๐  บาท/คน/ปีงบประมาณ 
   ๑.๖  งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน - สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละ  ๓๐  ของจํานวนนักเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด  รายหัวละ  ๓,๐๐๐  บาท/คน/ป ี
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
  

 
 

  

 ๒.  คาใชจา่ยอ่ืน ๆ  ทีผู่้ปกครองตองรับผิดชอบ  รายการและรายละเอียดที่นักเรียนจะตอง
ดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจา่ยในการเรียน   ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

 ที ่ รายการ 
ระดับชั้น หมายเหตุ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖  
๑. ค่ากิจกรรมปรับฐานความรู้ ๒๐๐   ๒๐๐   ปีละครั้ง 

๒. ค่าสมุดเงินฝากธนาคารโรงเรียน 
(ค่าสมุด ๑๐.    ค่าสมุด ๑๐.                     
เปิดบัญชีครั้งแรก  ๒๐.-) 

๔๐   ๔๐   เก็บครั้งเดยีวตลอด  ๓  ปี 

๓. ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๔๐   ๒๔๐   ปีละครั้ง 

รวมทั้งสิ้น  ๓  รายการ ๔๘๐   ๔๘๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๑ 

 

 
 



๑๐๒ 
  

 
 

  

 


