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สารจากผู้อ านวยการ 
เรียนผู้ปกครองที่เคารพ  และนักเรียนท่ีรักทกุท่าน 
 

“เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้อง
หัดท างาน  และท าความดีด้วย  เพราะการท างาน
จะช่วยให้มีความสามารถ  มีความขยันอดทน 
พึ่งตนเองได้  และการท าความดีนั้นจะช่วยให้มี
ความสุข  ความเจริญ  ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ า” 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี   



 ขอต้อนรับทุกท่านสู่ปีการศึกษา  2562   
ด้วยความยินดยีิ่ง  ขอขอบคุณผู้ปกครองในความ 
เชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียนจึงไว้วางใจในการ 
น าบุตรหลานของท่านมารับการศึกษาในโรงเรยีนแห่งนี้  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทุกท่าน มีความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพให้เกดิขึ้น ทั้งคุณภาพด้านวิชาการ คณุธรรม 
จริยธรรม คา่นิยมอันดีงาม และทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมป๎จจุบัน ขอให้นักเรียน
มีความตั้งใจเรียน  มคีวามมานะพยายามเพื่อมุง่สู่ความส าเร็จ  และปฏบิัติตามแนวทางที่
ดีงาม มีระเบียบวินัย พยายามค้นหาความสามารถของตนเองและพฒันาให้ดียิ่งๆขึ้น
ต่อไป 
 

      ด้วยความรักและปรารถนาดี 
     
                  (นายเสวก  จัดสวย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
 

      

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

ประวัติโรงเรียน 
สถานที่ตั้ง 



วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เปูาประสงค์ 
จุดเน้น 
นโยบาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลงานดีเด่น 
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
ท าเนียบบุคลากร 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

แผนภูมิการบริหารกลุ่มงบประมาณ 
งานบริหารกลุ่มงานงบประมาณ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
แผนภูมิการบริหารกลุ่มวิชาการ 
รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
การติดต่อกบังานทะเบียนวัดผล 
บริการงานแนะแนว 
งานห้องสมุด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
แผนภูมิการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
ประกาศโรงเรียนไผ่งามวิทยา เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและวินัยนักเรียน 
ผังการด าเนินงานการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน 
แบบอักษรย่อโรงเรียน แบบที่ใช้ป๎กชื่อ-นามสกุล และเครื่องหมายบอกระดับชั้น 
ภาพตัวอย่างการแต่งกาย 
สาระส าคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน/นักศึกษา พ.ศ.2548 
บทบาทของผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
งานส านักงาน 

สารบัญ (ต่อ) 

งานอาคารสถานที่ 
งานประชาสัมพันธ์ 



งานยานพาหนะ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
งานโภชนาการ 
งานอนามัยโรงเรียน 
งานโสตทัศนศึกษา 
งานสุขอนามัย 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียนไผ่งามวิทยา 



โรงเรียนไผ่งามวิทยามีส านักงานตังอยู่ที่ บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง เขต 3 เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มโรงเรียนเมือง
มาย โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน บ้านแม่เบิน บ้านนางาม บ้านนาไหม้ (บ้านไผ่ทอง บ้านไผ่แพะ 
บ้านไผ่ทอง)  

โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เดิมโรงเรียน ชื่อ โรงเรียนบ้านไผ่ปง ก่อตั้งขึ้นข้ึน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2474 เปิดท าการสอนมาแล้วเป็นเวลา 87 ปี โดย นายอินสม ชัยเจริญ ด ารงด าแหน่ง
ครูใหญ่ เป็นผู้ก่อตั้ง หลังจากนั้นได้ชักชวนชาวบ้านบุกเบิกท่ีรกร้างท าการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น และ
ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนจนได้รับแรงสนับสนุนจากทางราชการ  

 จนมาถึง พ.ศ.2517 นายสุบิน ขุนรักษ์ ครูใหญ่ขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านไผ่ปง 
เป็น โรงเรียนบ้านไผ่งาม เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับให้เข้า
โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบทยากจน(กศ.พช.) เป็นโรงเรียนแรกของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ
แจ้ห่ม ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาท าการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 พ.ศ.2542 นายชุมพล ใจทาหลี อาจารย์ใหญ่ โดยผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียนได้ขอเปลี่ยน 

ชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนบ้านไผ่งาม เป็น  โรงเรียนไผ่งามวิทยา และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ จาก
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 

 พ.ศ. 2548 นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝ๎้น ผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดท าโครงการการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ให้นักเรียนที่ห่างไกล เป็นนักเรียนพักนอน โดยงบประมาณจากต้นสังกัด จึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนจัดกิจกรรม
นักเรียนพักนอน  

 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั่งหมด 14 ไร่ ลักษณะชุมชนในเขตบริการเป็นที่ราบและภูเขา มีแม่น้ าไหลผ่านคือล า
น้ าแม่ต๋า ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของหมู่บ้านใช้ในการอุปโภค และบริโภค ตลอดปี การคมนาคม ป๎จจุบันการ
เดินทางมาโรงเรียนไผ่งามวิทยา มีความสะดวกมากขึ้น เพราะมีการสร้างถนนสายลาดยางบ้านแลง-แจ้ห่มขึ้น 
จึงท าให้การคมนาคมของหมู่บ้านสะดวกข้ึน 

 

 

 

 



ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรยีน    โรงเรยีนไผ่งามวทิยา 

อักษรย่อ    ผ.ว. 

วันประกาศตั้งโรงเรยีน  12 กุมภาพันธ์ 2474 

ตราของโรงเรยีน 

 

 

ค าขวัญของโรงเรยีน   “เรียนดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม ล้ าเลิศกีฬา”  

สีประจ าโรงเรยีน   แดง-ขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่โรงเรียนไผ่งามวิทยา 

 
 
สถานที่ตั้ง   
 โรงเรียนไผ่งามวิทยามีส านักงานตั้งอยู่ที่  บ้านไผ่แพะ  หมู่ที ่  ๕  ต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม  
จังหวัดล าปาง  หา่งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปาง เขต  ๓ เป็นระยะทาง ๑๖  กิโลเมตร  
ห่างจากจังหวัดล าปางประมาณ  ๖๐  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ  ๖ หมู่บ้าน  คือ   
  หมู่ที ่๑  บ้านแม่เบิน  หมู่ที ่๒  บ้านนาไหม้ 
  หมู่ที ่๓  บ้านนางาม  หมู่ที ่๔  บ้านไผ่งาม 
  หมู่ที ่๕  บ้านไผ่แพะ  หมู่ที ่๖  บ้านไผ่ทอง 
 
  อาณาเขต  ทิศเหนือ   ติดกับหมู่ท่ี ๕ บ้านไผ่แพะ 
    ทิศตะวันออก   ติดทางสาธารณะ  
    ทิศตะวันตก   ติดทางหลวง สายแจ้ห่ม เมืองมาย 
    ทิศใต้    ติดกับหมู่ท่ี ๔ บ้านไผ่งาม 
 
  ขนาดและรูปร่าง 
  โรงเรยีนไผ่งามวิทยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๔  ไร่  ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรยีน เป็นพื้นที่เชิงเขา มีล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่านคือล าน้ าแม่ต๋า  มีแหล่งน้ าสาธารณะที่มีน้ าอุปโภคตลอดปี   
ทุกหมู่บ้านและมีน้ าประปาหมู่บ้านซึ่งใช้ในการอุปโภค บริโภค 

 

 



วิสัยทัศน ์
โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูภูมิป๎ญญา  

พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 

ประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

และกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับการพัฒนาทุกด้านร่วมกับวิทยากรภายนอก ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เชิดชูภูมิป๎ญญา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักเห็นคุณค่าและสืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิตตามวัย ปลูกฝ๎งด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ป๎ญหาเป็น 
มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค ์

พันธกิจ ก าหนดเป้าประสงค์ 

๑. มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เปน็แหล่งเรียนรู ้
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
กระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริม
บุคลากรเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับการพัฒนาทุกด้านร่วมกับ
วิทยากรภายนอก ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. ทุกห้องเรียนมีมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. จัดปูายนิเทศให้ความรู้อย่างน้อย เดือนละ 1 เรื่อง 
3. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ชิ้น 
5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าวง PLC อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
6. ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักเห็น
คุณค่าและสืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

7. อนุบาลมีความรู้ และสามารถสานลายพื้นฐานได้ 
8. ป.1-ป.3 มีความรู้ มีทักษะในการสานและสร้างชิ้นงานอย่างง่ายได้คน
ละ 1 ชิ้น 
9. ป.4-ป.6 มีความรู้ ทักษะในงานสานกล่องข้าวได้คนละ 2 ชิ้น 
10. ม.1-ม.3 มีความรู้ ทักษะในงานสาน ออกแบบต่อยอดชิ้นงานได้ 
11. นักเรียนทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าและสืบสานภูมิป๎ญญาด้านการจัก
สาน 

3.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะชีวิตตามวัย ปลูกฝ๎งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์คิดเป็น ท าเป็น แก้ป๎ญหาเป็น
มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มี
ความสามารถในการสื่อสารและ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 

12. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์
จิตใจ สังคม และสติป๎ญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข  
13. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขยีนได้ ในระดับดีขึ้นไป 
14. ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับดี
ขึ้นไป 
15. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ 
และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน  
16. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระหลักเพ่ิมข้ึน  
17. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ 
ด้วยการแนะแนว และ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการ
มีงานท าในอนาคต  
18. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ป๎ญหา 
ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
19. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ท า
เป็น แก้ป๎ญหาเป็นมีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการ
สื่อสารและสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 



คุณลักษณะอันพงึประสงค ์

 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

 1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝุเรียนรู้ 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  2556 
 - รางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 - รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ประจ าปีการศึกษา  2558 
 - ผ่านการประเมินผลมาตรฐานการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 - โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 - ชนะเลิศขบวนพาเหรด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 - ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานระดับดีเด่น เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจ าปีการศึกษา  2559 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 - ได้เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 - ชนะเลิศ Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 
 - ชนะเลิศ Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 
 - เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง ในสถานศึกษา 
 - ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานภายใต้โครงการ การพัฒนา “การด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพ่ือลดต้นทุนการเสียโอกาสในการด าเนินชีวิตของนักเรียน” 
 - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 



โครงสรา้งการบริหารงาน โรงเรยีนไผ่งามวิทยา                                                        
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 

 
 
 
 

ฝ่ายงานวิชาการ งานงานบุคคล ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วย ผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ 

นายสิริวัฒน ์ หลู่โน 
ผู้ช่วย ผู้อ านวยการฝ่ายงานบุคคล 

นางปิยมณฑ์  มณฑา 
ผู้ช่วย ผู้อ านวยการฝ่ายงาน

การเงิน 
นางสุณิสา  ระวังใจ 

ผูช้่วย ผู้อ านวยการฝ่ายงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

นางวิชชุดา  อาวรณ ์

งานในหน้าที ่
-งานพัฒนากระบวบการเรียนรูก้ลุ่มสาระ 
(สิริวัฒน์,  สุพรรษา,สุณิสา,รุจริา,วราภรณ์) 
-งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (สิริวัฒน์,สุ
พรรษา,สุณิสา,รุจริา,วราภรณ์) 
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สริิวัฒน์,สุ
พรรษา) 
-งานวัดผล และประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน (สุพรรษา) 
-งานทะเบียน (สุพรรษา) 
-งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม (สิรวิัฒน,์สุพรรษา,
สุณิสา,รุจริา,วราภรณ์) 
-งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 
(พิมพาพร               ,ปาริชาติ) 
--งานแนะแนวการศึกษา (สุพรรษา,ชนนิ
กานต์) 
-งานนเิทศการศกึษา (สิริวฒัน์,สุพรรษา,
สุณิสา,รุจริา, 
วราภรณ์) 
-งานประกันคณุภาพการศึกษา (สริิวัฒน์, 
ปาริชาติ) 
-งานโครงการสนองพระราชด าริ(สิริวฒัน์, 
ปาริชาติ,สุพรรษา) 
-งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ปิยมณฑ์,
สิริวัฒน์, 
ศุภพร,สุพรรษา) 
-งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล(ปิยมณฑ์,
สิริวัฒน์) 
-งานโครงการบ้านนกัวทิยาศาสตรน์้อย 
(ประเทศไทย) (วราภรณ์,สิรวิัฒน์,ปาริชาติ) 
-งานโครงการโรงเรียนพื้นที่สูง (วรวิทย์,ลิขติ) 
 
 

งานในหน้าที ่
-งานอัตราก าลัง  
-งานทะเบียนประวัติฯ  
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
-งานประเมนิผลการปฺฏิบัติงาน/งาน
พัฒนาบุคลากร/อบรมศกึษาดูงาน  
-งานการลา  
-งานการเลือ่นเงินเดือน  
-งานวนิัยและการรักษาวนิัย  
-งานเวรรกัษาราชการ  
 

งานในหน้าที ่
-งานงบประมาณ (ปยิมณฑ์,
สุณิสา.วราภรณ์,รุจิรา,
สิริวัฒน์) 
-งานการเงนิ/บัญชี (ปยิมณฑ์,
สุณิสา.วราภรณ์,) 
-งานพัสดุและสินทรัพย์ (ปยิ
มณฑ์,สุณิสา.,รุจิรา,ศุภชัย) 
-งานตรวจบัญช-ีการเงนิ (ปิย
มณฑ์,สุณิสา.วราภรณ์,รุจิรา) 
 

งานในหน้าที ่
-งานสารบรรณ (วิชชุดา,ดวงเดือน.ชมพู
เพ็ญ,นภาพร,ดาราพร) 
-งานคณะกรรมการสานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(วิชชุดา,ดวงเดือน. 
ชมพูเพ็ญ,นภาพร,ดาราพร) 
-งานรับนักเรียน  ( สุพรรษา,วราภรณ์)  
-งานโภชนาการ (สุณสิา,วิทูร,ศุภพร,ณัฐ
กิจ) 
-งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชนนิ
กานต์,วรวิทย์,ณฐักจิ,พิมพาพร) 
-งานพัสดุส านักงานบริหารงานทั่วไป 
(วิชชุดา,ดวงเดือน) 
-งานควบคุมภายในสถานศกึษา (สิริวัฒน์,ปา
ริชาติ) 
-งานอาคารสถานที ่(วรวทิย์,วิชชุดา,ชยันต์,
วิทูร,ศุภชัย,,เศกสรรค์,ลิขิต,ก าพล) 
-งานโสตทัศนศกึษา (ลิขิต,ชยันต์) 
-งานนกัการภารโรง (ทองอยู่,พันธท์ิพย์,สาย
ยุทธ,ปรีชา) 
-งานสภานกัเรียน (เศกสรรค์,วิชชุดา,สุณิสา
,วราภรณ์,ชยันต์,ศุภชัย,ชนนิกานต์) 
-งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน (ครู
ประจ าชัน้ทกุคน) 
-งานปกครอง/ส่งเสรมิระแบบวินัยนกัเรียน 
(อุดม,เศกสรรค์,, 
วรวทิย์,จินตนา,ศุภพร) 
-งานปูองกันสารเสพตดิและโรคเอดส์ (ชนนิ
กานต์,เศกสรรค,์ ชยันต์,,สุณิสา,วชิชุดา,
สิริวัฒน์) 
-งานกจิกรรม TO BE NUMBER ONE 
(วิชชุดา,ศุภพร) 
-งานกจิกรรมวันส าคัญ (อุดม,ศุภชัย) 
-งานอนามัย (จินตนา,ศภพร,ปาริชาติ) 
-งานทนุการศกึษานกัเรียน (อุดม) 
-งานโรงเรียนวิถีพทุธ (อดุม) 
-งานออมทรัพย์นกัเรียน (วราภรณ์) 

 



รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนไผ่งามวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

1. นายติ๊บ บุญยืน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 2. นายเป็ง  บุญยืน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 3. นายปทุม เกิดผล  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 4. นางวราภรณ์ วงศ์ดวงใส ผู้แทนครู   กรรมการ 
 5. นางศรีเทา  ตั้งเชิง  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
 6. พระกฤษดา  กิตติโสภณ ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 7. นายศรี  ท าสุข  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 8. นายไสว  ลาภเกิด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 9. นางปิยมณฑ์  มณฑา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 หมายเหตุ ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปางเขต 3 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเ่คารพของโรงเรียน 

 

ศาลาพระพุทธ 

 

ศาลพระภูม ิ

 



ท าเนียบผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรโรงเรียนไผ่งามวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.งานส านักงานผูอ้ านวยการ 
หัวหน้างาน  นายเสวก  จัดสวย 
งานที่บริการ  อ านวยความสะดวก  ประสานงานภายในและภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

กับผู้อ านวยการ 
2.งานบริหารบัญชีและการเงิน 
หัวหน้างาน  นางสุณสิา  ระวังใจ 
งานที่บริการ  1.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ 
   2.รับ-จ่ายเงิน บ ารุงการศึกษา 
   3.ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 
   4.งานอื่นๆเกี่ยวกับการเงินโรงเรยีน 
3.งานบริหารพัสดุ และสินทรพัย ์
หัวหน้างาน  นางสาวรุจิรา  อักษร 
งานที่บริการ  1.จัดซื้อจัดหา  เบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ ์
   2.งานอื่นๆเกี่ยวกับการบริการวัสดุอุปกรณเ์พือ่การศึกษา 
4.งานแผนงาน 
หัวหน้างาน  นายสริิวัฒน์  หลูโ่น 
งานที่บริการ  1.จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
   2.ตรวจสอบและควบคมุให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
   3.สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
   4.บริการข้อมูลสารสนเทศ 
   5.งานอื่นๆเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
5.งานประกันคุณภาพการศึกษา   
หัวหน้างาน  นายสริิวัฒน์  หลูโ่น 
งานที่บริการ  1.ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.งานอื่นๆเกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษา 
6.งานจัดระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  
หัวหน้างาน  นายสริิวัฒน์  หลูโ่น 
งานที่บริการ  1.จัดท ารายงานผลการจัดงบ  ระบบควบคุมภายในทุกสิ้น 

ปีงบปประมาณ 



   2.ติดตามผลการปรับปรงุแก้ไข  งานควบคมุของกลุ่มงานบริหาร 
ทุกกลุ่ม   

7.งานสารสนเทศ  
หัวหน้างาน  นางชนนิกานต์  แสนป๎ญญา 
งานที่บริการ  1.จัดท าบริการข้อมลูสารสนเทศ    

2.งานอื่นๆเกี่ยวกับข้องงานสารสนเทศ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๘๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ท๑๑๒๐๑ คัดไทยให้สวยงาม ๔๐ 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๔๐ 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
            ชุมนุม ๔๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ 
ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๘๐ 
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๔๐ 
ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๔๐ 
อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ท๑๒๒๐๑ การเขียนไทย ๔๐ 
ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๔๐ 
อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
            ชุมนุม ๔๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๘๐ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๔๐ 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๔๐ 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ท๑๓๒๐๑ สนุกกับการอ่าน ๔๐ 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๐ 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
            ชุมนุม ๔๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๒๐ 
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๘๐ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ ๔๐ 
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐ 
อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
            ชุมนุม ๔๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑๒๐ 
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๘๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕  ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ ๔๐ 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐ 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
            ชุมนุม ๔๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๘๐ 
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐ 
ง๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ ๔๐ 
อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
            ชุมนุม ๔๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
(หน่วยกิต/

ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา 
             และวัฒนธรรม ๑ 

๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา 
             และวัฒนธรรม ๒ 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ๒ ๑ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) 
ท๒๑๒o๑ ภาษาไทย(เพ่ิมเติม) ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๒๑๒o๒ ภาษาไทย(เพ่ิมเติม) ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ค๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๐๑ ฉลุไม้ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๒๐๒ ฉลุไม้ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๑๐   -  กิจกรรมแนะแนว ๑๕ 
  -  กิจกรรมนักเรียน    -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๒o         ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ 
            ชุมนุม ๒๐          ชุมนุม ๒๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
     ประโยชน ์

๑o   -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
     ประโยชน ์

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 

 

 

 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
(หน่วยกิต/

ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา 
             และวัฒนธรรม ๓ 

๑.๕ (๖๐) ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา 
             และวัฒนธรรม ๔ 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑ (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) 
ท๒๒๒o๑ ภาษาไทย(เพ่ิมเติม) ๓ ๐.๕ (๒๐) ท๒๒๒o๒ ภาษาไทย(เพ่ิมเติม) ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ค๒๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๒๐๑ ฉลุไม้ ๓ ๐.๕ (๒๐) ง๒๒๒๐๒ ฉลุไม้ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๐.๕ (๒๐) อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๑๐   -  กิจกรรมแนะแนว ๑๕ 
  -  กิจกรรมนักเรียน    -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๒o         ลูกเสือ / เนตรนารี ๒๐ 
            ชุมนุม ๒๐          ชุมนุม ๒๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
     ประโยชน ์

๑o   -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
     ประโยชน ์

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 



ตารางรายวิชาท่ีเปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
(หน่วยกิต/

ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐)  
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา 
             และวัฒนธรรม ๕ 

๑.๕ (๖๐) ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา 
             และวัฒนธรรม ๖ 

๑.๕ (๖๐) 

ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๑ (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑ (๔๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๓ (๑๒๐) 
ท๒๓๒o๑ ภาษาไทย(เพ่ิมเติม) ๕ ๐.๕ (๒๐) ท๒๓๒o๒ ภาษาไทย(เพ่ิมเติม) ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ ๑ (๔๐) ง๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๖ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๐.๕ (๒๐) อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  -  กิจกรรมแนะแนว ๑๐   -  กิจกรรมแนะแนว ๑๕ 
  -  กิจกรรมนักเรียน    -  กิจกรรมนักเรียน  
            ลูกเสือ / เนตรนารี  ๒o         ลูกเสือ / เนตรนารี ๒๐ 
            ชุมนุม ๒๐          ชุมนุม ๒๐ 
  -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
     ประโยชน ์

๑o   -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
     ประโยชน ์

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 



เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใช้ตัวเลข

แสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่านโดย

ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่
ผ่านส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน
เป็น 8 ระดับแนวการให้ระดับ 
ผลการเรียน 8 ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้ 

4                  ดีเยี่ยม                      80-100 
3.5                ดีมาก                       75-79 
3                  ดี                            70-74 
2.5                ค่อนข้างด ี                 65-69 
2                  ปานกลาง                  60-64 
1.5                พอใช้                       55-59 
1                  ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า           50-54 
0                  ต่ ากว่าเกณฑ์               0-49 

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุ
เงื่อนไขของผลการเรียนดังนี้ 
          “มส” หมายถึงผู้เรียนไมม่ีสทิธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนเนื่องจากผู้เรยีนมี
เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้า
รับการวัดผลปลายภาคเรียน 
          “ร” หมายถึงรอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจากผู้เรียนไม่มี
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วนได้แก่ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาค
เรียนไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท าซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
ให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่านกรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยมดี
และผ่าน 



          1) ในการสรุปผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเพื่อการเลื่อนชั้น
และจบการศึกษาก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับและความหมายของแต่ละระดับ
ดังน้ี 
                    ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
                    ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
                   ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
                    ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนหรือถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลายประการ 
          2) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อ
การเลื่อนช้ันและจบการศึกษาก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับและความหมายของ
แต่ละระดับดังนี ้
                    ดีเยี่ยม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 5-8 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับดี 
                    ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็น
การยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 1-4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดีหรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง 8 คุณลักษณะหรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน 5-7 

คุณลักษณะและมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
          ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยพิจารณา 
                    ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะหรือ 
                    ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน 1-4 



คุณลักษณะและคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
          ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่  1  คุณลักษณะ 
          การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี  3  ลักษณะคือ 
          1) กิจกรรมแนะแนว 
          2) กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบด้วย 
                    (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหารโดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 
                    (2) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
          ทั้งนี้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (1) และ (2) 
ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ในข้อ (1) หรือ (2) 
          3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ 
ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
          “ผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
          “มผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและ
มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 
          สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
สอบไม่ผ่านก่อนแล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้งถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตาม
ระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยาย
เวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น 



          ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีกให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
          1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
          2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
          ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
          การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการดังนี ้
          ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุเมื่อผู้เรียนแก้ไขป๎ญหาเสร็จแล้วให้ได้
ระดับผลการเรียนตามปกติ(ตั้งแต่ 0-4)ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงาน
ไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่
ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลา
การแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในปีการศึกษานั้นเมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ าหากผลการเรียนเป็น “0” ให้
ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
          การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณีดังนี ้
          1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นให้สถานศึกษาจัดให้เรียน
เพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือใช้เวลาว่างหรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้
ท าจนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็น
กรณีพิเศษผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”การแก้ “มส” กรณีนี้ให้
กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ ายกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้
ปฏิบัติดังนี ้
                    (1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 



                    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ า
หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ 
          2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดให้สถานศึกษาด าเนินการดังน้ี 
                    (1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
                    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
          สถานศึกษาให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด  
 
การเรียนซ้ ารายวิชา 
          ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้เรียนซ้ ารายวิชานั้นทัง้นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ า
ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น พักกลางวัน  วันหยุด ชั่วโมงว่าง 
หลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อนเป็นต้น 
          ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไปสถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการ
สอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถ
ด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้
พิจารณาประสานงานให้มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียนของผู้เรียน 
  
การเปลี่ยนผล “มผ” 
          กรณีที่ผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใน
ส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วนแล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” 
ได้ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนที่ 
2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  
การเลื่อนชั้น 
          เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 



          1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
          2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          3) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00 ทั้งนี้รายวิชา
ใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขใน
ภาคเรียนถัดไปทั้งนี้ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น 
 
การสอนซ่อมเสริม 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การสอน
ซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องกรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ  กระบวนการ
หรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดสถานศึกษาต้องจัด
สอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้และพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลการสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                    1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชา
นั้นควรจัดการสอนซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 
                    2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
                    3) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบ
แก้ตัว 
                    4) กรณีผู้เรยีนมผีลการเรยีนไม่ผ่านสามารถจัดสอนซอ่มเสริมในภาคฤดู
ร้อนเพือ่แก้ไขผลการเรยีนทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของสถานศึกษาจากรายละเอยีดต่างๆ
ข้างต้นสรุปเป็นแผนภาพที่ 2.6 แสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
 



การเรียนซ้ าชั้น 
          ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นป๎ญหาต่อการเรียน
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญการเรียนซ้ าชั้นมี 2 
ลักษณะคือ 
          1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00และมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นป๎ญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
          2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหน่ึงของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษานั้น 
          ทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง 2 ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาหากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้นโดยยกเลิกผลการ
เรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทนหากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้นให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตอ่งานทะเบียน 
หัวหน้างานทะเบียน  นางสาวสุพรรณษา  ชมภู 
หัวหน้างานวัดผล  นางสาวสุพรรณษา  ชมภู 
สถานที ่  ห้องงานทะเบียน 
 
การบริการ 
 1.การขอเปลี่ยนแลงหลักฐานขอได้ใน 2 กรณ ี
  1.1 การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด 
   ในกรณีที่ปรากฏว่า วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนมีความผิดพลาดไม่ตรงกับความ
เป็นจริง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องติดต่อกับทางโรงเรียน พร้อมน าหลักฐานต่อไปนี้ 
   1.ใบค าร้อง (ตามแบบของทางโรงเรียน) 
   2.สูติบัตร หรือทะเบียนแจ้งคนเกิด 
   3.ทะเบียนป๎จจุบันที่ถูกต้อง 
  1.2 การเปลี่ยนชื่อหรือสกุล 
   ส าหรับนักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลของตนเอง หรือบิดา มารดา เมื่อได้รับอนุมัติ
จากทางราชการแล้ว บิดา มรดา จะต้องติดต่อกับทางโรงเรียน เพ่ือขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลในทะเบียนของทาง
โรงเรียน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล มีดังนี้ 
   1.ใบค าร้อง (ตามแบบของทางโรงเรียน) 
   2.หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 
   3.ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมทั้งใบถ่ายเอกสาร) 
 การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด และชื่อ หรือชื่อสกุล นักเรียนจะต้องขอแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบ
ปลายภาคท่ี 2 อย่างน้อย 1 เดือน 
 ในกรณีที่บิดา มารดามียศทางทหาร หรือต ารวจเมื่อได้รับการเลื่อนให้แจ้งทางโรงเรียน เพ่ือที่จะแก้ไข
ในทะเบียนของโรงเรียนให้ถูกต้องและเม่ือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย 
 2.การออกใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบัตร 
  2.1 ใบรับรองทางโรงเรียนจะออกให้แก่ 
   ก.นักเรียนที่ก าลังอยู่ในโรงเรียน ซึ่งประสงค์จะขอใบรับรองวุฒิ และความประพฤติ
จากทางโรงเรียน ใบรับรองประเภทนี้ใช้ได้เพียง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกให้ 
   ข.นักเรียนที่ต้องออกจากโรงเรียน เพราะถูกไล่ออกหรือคัดชื่อออก เนื่องจาก
ประพฤติผิดใบรับรองประเภทนี้ผู้ขอจะต้องขอรับภายใน 10 ปี นับจากวันจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน 
ถ้าพ้นก าหนดทางโรงเรียนจะออกให้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีเจ้าสังกัด 
  2.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  ปพ.1 : บ จะออกให้แก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

ปพ.1 : พ จะออกให้แก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
  2.3 ใบประกาศนียบัตร 
  จะออกให้แก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อม
กับ ใบ ปพ.1 
 



ข้อควรปฏิบัติ 
เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารจากฝุายทะเบียนแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1.เอกสารที่ได้รับเอกสารฉบับจริง ควรน าไปถ่ายเอกสารไว้หลายๆชุด ส าหรับไว้ใช้เมื่อคราวจ าเป็น 
และเก็บต้นฉบับจริงไว้อย่าให้หาย 

2.ถ้าเอกสารฉบับจริงหาย ให้น ารูปถ่ายป๎จจุบันขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 1 รูป มายื่นค าร้องขอฉบับ
ใหม ่

3.ควรมารับเอกสารตามก าหนด ถ้าเลยเวลานัดหมายต้องเสียค่าปรับมีระยะเวลา 1 เดือนนับจากที่
ก าหนด 

4.นักเรียนป๎จจุบันแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อและแสดงบัตรประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวทุกครั้งที่มาติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริการงานแนะแนว 
หัวหน้า  นางชนนิกานต์  แสนป๎ญญา 
สถานที่  ห้องแนะแนว 
 
 งานแนะแนวเป็นงานบริการที่จัดขึ้น ส าหรับนักเรียนทุกคน มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จัก
ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจคิดแก้ป๎ญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม และเป็นงานที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วน
ร่วมพัฒนานักเรียน 
 

 
 
จากแผนผังแสดงขอบข่ายงานแนะแนวดังกล่าว  แสดงภาพความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างกลมกลืน

ระหว่างการจัดบริการแนะแนว  การจัดกิจกรรมแนะแนว และการประสานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ง
ล้วนเป็นภาระงานส าคัญในการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียน   ภารกิจตามลักษณะงาน ทั้ง 3 ด้านอธิบาย
เพ่ิมเติมได้ดังนี้ 
         1.งานบริการแนะแนว  เป็นการจัดบริการตามศาสตร์ของการแนะแนว ซึ่งประกอบด้วย 
บริการหลัก 5 บริการ  ได้แก่ บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  บริการสนเทศ บริการจัดวางตัว
บุคคล บริการให้การปรึกษา และบริการติดตามผล 
           2.งานจัดกิจกรรมแนะแนว เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   โดยมีขอบข่ายการจัดกิจกรรม  3  ด้าน  คือ  แนะแนวการศึกษา 



แนะแนวอาชีพ และแนะแนวส่วนตัวและสังคม  โดยในป๎จจุบันมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจนในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           3.งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการท างานประสาน เอ้ืออ านวย และช่วยเหลือครูที่
ปรึกษาในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่ 
                    ²การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                    ²การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการคัดกรอง 
                    ²การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการส่งเสริม และพัฒนานักเรียน 
               

แนวทางการประสานเชื่อมโยงงานทั้ง 3 อย่างเข้าด้วยกัน ตามแผนผังแสดงขอบข่ายงานแนะแนว 
เริ่มต้นที่งานบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ        ซึ่งเป็นงานหลักของครูแนะแนวตามศาสตร์ในวิชาชีพการแนะ
แนว   และมีการเชื่อมโยงไปยังงานจัดกิจกรรมแนะแนวและงานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
สามารถอธิบายภาพการเชื่อมโยงได้ดังต่อไปนี้ 

1.บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ( Individual Inventory Service )   เป็นบริการที่
ช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนมากขึ้นด้วยความตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการต่างๆ ในการศึกษาข้อมูลของนักเรียนทุกด้าน ทั้งด้านส่วนตัว ครอบครัว สุขภาพ การเรียน สังคม 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ฯลฯ และมีการศึกษาและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 
ด้วยลักษณะงานของการจัดบริการศึกษาข้อมูลนักเรียนของครูแนะแนว  เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือครูที่
ปรึกษาในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนด้วย โดยการช่วยจัดหา
เครื่องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนส าหรับครูที่ปรึกษา  เช่น แบบสอบถามข้อมูล
ประวัติส่วนตัวนักเรียนด้านต่าง ๆ   แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์นักเรียน   
และผู้ปกครอง  เป็นต้น  แนะน าการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาอื่น ๆ    เพ่ือการรู้จักนักเรียนเพ่ิมเติม เช่น  แบบ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (SDQ) และประสานแจ้งผลการส ารวจ /การทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนวให้
ครูที่ปรึกษาทราบ   เช่น ผลจากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ  ผลจากการวัดทางสุขภาพจิต  ผล
การส ารวจบุคลิกภาพ  ผลการส ารวจทิศทางความสนใจในอาชีพ 

2.บริการสนเทศ ( Information Service )    เป็นการจัดบริการข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาด้าน
อาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคมแก่นักเรียน   เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนการศึกษาต่อ
และอาชีพ ตลอดจนการด าเนินชีวิตของนักเรียน  โดยจัดน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ปูายนิเทศ  สื่อ
อิเลคทรอนิกส์  การจัดนิทรรศการ การเชิญวิทยากร การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
การจัดบริการสนเทศทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น     จะเป็นประโยชน์เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมแนะแนวได้
อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน   เพราะการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียนก็มีขอบข่าย  3 ด้านนี้
เช่นกัน  อีกท้ังยังเป็นประโยชน์เชื่อมโยงไปยังงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เนื่องจากสามารถช่วยเหลือ
ครูที่ปรึกษาในการปูองกันส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนได้ 

3.บริการให้การปรึกษา ( Counseling Service ) เป็นการจัดกระบวนการที่มีหลักการ ขั้นตอน 
และจุดมุ่งหมายในการปรึกษาที่ชัดเจนตามหลักการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ช่วยให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ ยอมรับ
ตนเองและป๎ญหาที่ก าลังเผชิญ  ได้เรียนรู้และค้นหาเหตุแห่งป๎ญหา หาทางจัดการกับป๎ญหาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง  อีกทั้งจัดการศึกษารายกรณี และประสานการจัดประชุมปรึกษารายกรณี เพ่ือการ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



การจัดบริการให้การปรึกษา ควรครอบคลุมด้านการศึกษาต่อ ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคม 
เช่นกัน  โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมแนะแนว  คือเป็นบริการที่รองรับการให้การช่วยเหลือนักเรียน
ที่ครูแนะแนวพบว่ามีพฤติกรรมที่เป็นป๎ญหาหรือมีเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือหรือพัฒนา จากการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  การแสดงออก หรือชิ้นงานที่นักเรียนท า    อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์เชื่อมโยงไปยังงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในส่วนของการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีป๎ญหาด้วยตนเอง ตลอดจนประสานการส่งต่อ
นักเรียนจากครูที่ปรึกษาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  กรณีที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา 

4.บริการจัดวางตัวบุคคล  (Placement Service ) เป็นบริการที่จัดเพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ ได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับการฝึกฝนตามแต่กรณี  โดยจัดความช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคม  เช่น  ช่วยเหลือนักเรียน
ในการเลือกเรียนแผนการเรียนที่เหมาะสม   ได้ร่วมกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ  การช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการท างานพิเศษ การจัดหาทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน  เป็นต้น 
ด้วยลักษณะของการบริการจัดวางตัวบุคคลดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมแนะแนว  
และการประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนได้เช่นกัน 

5.บริการติดตามผล  ( Follow-up Service  ) เป็นบริการที่มีระบบ  ขั้นตอน ในการติดตาม
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการ การจัดกิจกรรมแนะแนว และการจัดงาน โครงการต่างๆ ของงานแนะแนว
เพ่ือน าผลที่ได้ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การติดตามผลการจัดบริการแนะแนวด้านต่าง ๆ  จะท าให้ครูแนะแนวมีข้อมูลในการประเมินการด าเนินการ
ช่วยเหลือว่าต้องด าเนินการต่อหรือยุติการช่วยเหลือเมื่อนักเรียนได้พัฒนาตามวัตถุประสงค์แล้ว  และเชื่อมโยง
เป็นประโยชน์กับการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้วยการน าผลการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและแผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนว และการติดตามผลการพัฒนาตนของนักเรียนมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนยิ่งขึ้น  ตลอดจนเป็นประโยชน์เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน คือเป็นการช่วยให้ครูที่ปรึกษาได้เห็นผลของการด าเนินงานให้การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
นักเรียนในความดูแลของตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

อนึ่ง  เพ่ือให้การด าเนินงานตามขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง 3 ด้าน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรมีการ
ประสานสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นประสานกับเครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งเครือข่ายนักเรียนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานห้องสมดุ 
หัวหน้า  นางสาวพิมพาพร  วังท่า 
สถานที่  ห้องสมุด 
 ห้องสมุด ICT โรงเรียนไผ่งามวิทยา เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  

07.00 น.-16.00 น.   
 

ระเบียบการยืมหนังสือ 
1.ใช้บัตรสมาชิกของตนเองทุกครั้งในการยืมหนังสือ 
2.อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะหนังสืออ่านเสริมความรู้หมวด 000 - 900 หนังสือเด็ก 
3.นักเรียนยืมได้คนละ 1 เล่ม นาน 7 วัน 
4.ครยูืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม นาน 7 วัน 
5.ผู้ปกครองยืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม นาน 7 วัน 
 

ระเบียบใช้ห้องสมุด 
1.ต้องแต่งกายสุภาพ 
2.ต้องฝากกระเป๋า สิ่งของ หรือสัมภาระไว้ที่ ที่จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า) 
3.ไม่พูดคุย เสียงดัง 
4.ไม่สูบบุหรี่ 
5.ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
6.ไม่ใช้สมุด หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง 
7.ไม่น าอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
8.ไม่น าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
9.ไม่เล่นการพนัน และเกมส์ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
10.ไม่ฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
11.ไม่น าทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
12.ต้องน าทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาท่ียืมไป ส่งคืนศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
13.ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของ ก่อนออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมห้องสมุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
เรื่องการใช้ห้องสมุด 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

-ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดส าหรับ
นักเรียนใหม่ 
-น าชมห้องสมุด 
-แนะน าการค้นคว้าข้อมูลจาก
โปรแกรมฯ 
-แนะน าการดูแลรักษาหนังสือ ฯลฯ 
-ชมรมห้องสมุด 

-การเล่านิทาน 
-การตอบป๎ญหาจากหนังสือ 
-การใช้เกมสู่การอ่าน 
-การแสดงบทบาทสมมุติ 
-การจัดปูายนิเทศ 
-กิจกรรมตามวันส าคัญ 
-ค่ายส่งเสริมการอ่าน 
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-สัปดาห์ห้องสมุด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าส านักงาน นางวิชชุดา  อาวรณ์ 
หน้าที ่ 1.งานธุรการประจ ากลุ่มงาน 

2.รับ-ส่งหนังสือ บันทึกข้อความ ร่างหนังสือ จัดท าค าสั่ง 
3.จัดท าคู่มือการปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการ สารสนเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่ม 

งานบุคลากร 
หัวหน้างาน นางปิยมณฑ์  มณฑา 
หน้าที ่ 1.ส ารวจความต้องการอัตราก าลังที่อยู่จริงและอนาคต 

2.วางแผนก าหนดต าแหน่งตามเกณฑ์ก าหนด 
3.ส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และความต้องการสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน 

งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลาและการออกจากราชการ 
หัวหน้างาน นางปิยมณฑ์  มณฑา 
หน้าที ่ 1.สรรหาภายนอก การรับสมัคร การคัดเลือก การว่าจ้าง การประเมิน ทดลองงาน 

2.สรุปผลการทดลองงาน 
3.งานบรรจุและแต่งตั้ง 

งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
หัวหน้างาน นางปิยมณฑ์  มณฑา 
หน้าที ่ 1.จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ 

2.งานปรับอัตราเงินเดือน 
งานวินัยและการรักษาวินัย 
หัวหน้างาน นางปิยมณฑ์  มณฑา 
หน้าที ่ 1.ติดตามการลา  การมาสาย ละทิ้งหน้าที่ ฯลฯ 

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและบันทึกความดี 
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
หัวหน้างาน นางปิยมณฑ์  มณฑา 
หน้าที ่ 1.ศึกษาขอบข่ายงานของฝุายต่างๆ 

2.ศึกษาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.ส ารวจความต้องการในการพัฒนา 
4.วางแผนก าหนดรูปแบบการพัฒนา 
5.รายงานการพัฒนาและขยายผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล น าผลการประเมินไปพัฒนา 

งานส่งเสริมการพัฒนากิจการนักเรียน 
หัวหน้างาน นายเสกสรร  อิทธิผล 
หน้าที ่ 1.วางแผนก าหนดรูปแบบการส่งเสริม 

2.ประสานงานกับองค์กร 



3.ด าเนินการส่งเสริม จัดส่ง หรือเข้าร่วมกับองค์กรภายนอก 
4.ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
5.ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หัวหน้างาน นางชนนิกานต์  แสนป๎ญญา 
หน้าที่ 1.นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการใช้เอกสาร ระกอบการประเมินนักเรียนตาม
ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.ประสานกับระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนานักเรียน 
3.ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4.สรุปผลและการประเมินผลของนักเรียนในทุกระดับเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน น าข้อบกพร่องต่างๆ 

มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
หัวหน้างาน นายอุดม  แหลมจริง 
หน้าที ่ 1.ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างวินัยนักเรียนรวมทั้งการก าหนดกิจกรรที่
เกี่ยวข้อง 

2.ประสานงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
3.รับผิดชอบงาน /โครงสร้างที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

งานระดับชั้น คณะสีและคูที่ปรึกษา 
หัวหน้างาน นางชนนิกานต์  แสนป๎ญญา 
หน้าที ่ 1.ปฏิบัติงานประสานอ านวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

2.ปฏิบัติงานด้านนโยบายบริหารให้งานด าเนินการไปอย่างเป็นระบบเป็นแนวทางเดียวกัน 
3.รับผิดชอบนักเรียนที่มีป๎ญหา 
4.ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการร่วมกับครูที่ปรึกษา 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่าง

ใกล้ชิด 
6.จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ภาพกิจกรรม ประมวลผลงานระดับน าเสนอ 
7.จัดการประชุมครูที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจการท างานตรงกัน 
8.ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
หัวหน้างาน นายเสกสรร  อิทธิผล 
หน้าที ่ 1.ส่งเสริมการท างานของคณะกรรมการนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย 

2.วางแผนร่วมกับครูที่เก่ียวข้อง จัดการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน 
3.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
4.จัดท าสรุป  ประเมินผล แฟูมสะสมงานเสนอต่อฝุายบริหาร 

งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
หัวหน้างาน นายอุดม  แหลมจริง 
หน้าที ่ 1.ก าหนด กฎ ระเบียบ และน าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 



2.ตรวจสอบ ก ากับติดตามความประพฤตินักเรียน วางแผน ก าหนดรูแบบการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 

3.ประสานงานกับงานอ่ืนๆ 
4.จัดท าสถิติการมาโรงเรียน 
5.จัดท าข้อมูลนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมอันพึงประสงค์พิมพ์แจ้งครูที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 1 

ครั้ง เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ทันเวลา 
6.ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลให้ฝุายบริหารทราบ 

งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
หัวหน้างาน นางวิชชุดา  อาวรณ์ 
หน้าที ่ 1.วางแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย 

2.ประสานงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายในระดับทุกชั้น 
3.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
4.น าเสนอป๎ญหาพฤติกรรมนักเรียน เป็นข้อมูลจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขป๎ญหา 

งานรักษาความปลอดภัย 
หัวหน้างาน นางดวงเดือน  จิตรกล้า 
หน้าที ่ 1.จัดเวรยามรักษาการณ์วันหยุด กลางวัน กลางคืน 

2.ร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไปอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประกาศระเบียบโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนไผ่งามวิทยา   

*************************************    
 ด้วยทางโรงเรียนไผ่งามวิทยา  ต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต ๓   กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรก าหนดระเบียบ ของโรงเรียนว่าด้วย
ความประพฤตแิละการปฏิบัติตนของนักเรียนไผ่งามวิทยาขึ้น เพ่ือใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแล 
ควบคุม ประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีระเบียบวินัยต่อตนเอง ต่อสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมตามเกณฑ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”  จึงได้ก าหนดระเบียบนี้ขึ้นไว้ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
 บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี่เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนไผ่งามวิทยา  ว่าด้วยการก ากับควบคุมพฤติกรรมนักเรียน 
ให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการก ากับควบคุมพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนไผ่งาม
วิทยาที่ได้ประกาศใช้ก่อนหน้านี้  โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายถึง ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนไผ่งามวิทยาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
๒-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  “ครู” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในศูนย์เรียน
รวมไผ่งามวิทยา 
  “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
  “การก ากับควบคุมพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่
ประพฤติผิด หรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิดที่
กระท า และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
  “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด ฝุาฝืนต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   พ.ศ.๒๕๔๘
และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
  “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูก ที่ควร 
กระท าความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดี
และควรได้รับรางวัล 



“การกระท าความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝุาฝืนระเบียบ ค าสั่งแนวปฏิบัติ  
ข้อบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ 
“ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม 
 ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา 

 ข้อ ๖ แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา  
  (๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตยของไทย 
  (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
  (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
  (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
  (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญํูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
  (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
  (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
  (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
  (๑๐) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 
ข้อ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียน 
(๑) แต่งกายให้เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
(๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
(๓) ท าความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
(๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
(๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๔๐ น.  
(๖) ท าความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 
 (๗) เริ่มเข้าแถวเพ่ือท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.๕๕ น.  
 (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น (ต้องมีการขออนุญาตจากครูก่อนออก 
                นอกสถานที่ทุกครั้ง) 
ข้อ ๘ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
 (๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
 (๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟ๎งครูผู้สอน 
 (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
 (๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 
  (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพครูผู้สอนทุกครั้ง 
 (๖) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
 (๗) ไม่ท าความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 



 (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 (๙) ฟ๎ง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีป๎ญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ 
  (๑๐) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
ข้อ ๙ สิ่งที่นักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 
(๑) อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ  
(๒) สื่อลามกอนาจาร 
(๓) สิ่งเสพติดให้โทษ 
(๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
(๕) อุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก ครูผู้สอน   
     หรือครูฝุายปกครองเท่านั้น 
(๖) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
(๗) สิ่งของฟุุมเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า  ซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน 
(๘) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า 
(๙) บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว 
(๑๐) สัตว์เลี้ยง 
(๑๑) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ ของราชการ 
ข้อ ๑๐ การแสดงความเคารพ 
ก. ในห้องเรียน 
  (๑) ครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ 
  (๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้าห้อง 
                       บอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู 
ข. นอกห้องเรียน 
  (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพด้วยการไหว้  
                         หรือโค้งค านับ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ”  
  (๒) กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ ให้นักเรียนหยุด       
                         ยืนตรง พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ” 
  (๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย เมื่อเดิน 
                         ผ่านไป 
 ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียน 
  (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
  (๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกท่ีควร 
  (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
  (๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน 
  (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพ่ี หรือผู้อาวุโสกว่า 
  (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม 
  (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 
          ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ 
  (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 



  (๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การท าข้อสอบให้พร้อมเสมอ 
  (๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร 
  (๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 
  (๕) ไม่น าเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ 
  (๖) นั่งประจ าที่นั่งสอบตามท่ีก าหนด 
  (๗) กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 
  (๘) ปฏิบัติตามค าชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 
  (๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกค าตอบ โดยเด็ดขาด 
  (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (๑๑) ไม่ออกห้องสอบก่อนเวลาที่ก าหนดหรือก่อนได้รับอนุญาต 
  (๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
 ข้อ ๑๓ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนนั้น ควรจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียนทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนก าหนดหรือแจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จัดขึ้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นให้น าผู้ปกครองมาขอ
อนุญาตก่อนเสมอ 
 ข้อ ๑๔ การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
            นักเรียนมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนภายนอก ใน
เวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนนักเรียนต้องแจ้งให้ผู้
ที่จะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาต
กับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
           เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ และข้ันตอนวิธีการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
  (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 
  (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
  (๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขอ 
อนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฝุาย
ปกครองก าหนดขึ้น 
  (๒) นักเรียนน าแบบฟอร์มขออนุญาตที่กรอกรายละเอียดแล้วไปแจ้งครูประจ าชั้น หรือครูที่
ปรึกษา และครูเวรประจ าวันที่ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 
  (๓) ให้คณะกรรมการฝุายปกครองเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก แล้วบันทึกข้อมูลการ
ขออนุญาตของนักเรียนที่ขออนุญาต ลงในโปรแกรมบริหารงานของฝุายปกครอง 



  (๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากงานปกครอง และต้องน าบัตรพกติด
ตัวไปด้วยขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน 
  (๕) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ให้แสดงบัตรพร้อมคืนบัตรต่อครู
ฝุายปกครอง 
  (๖) ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนที่ขออนุญาตลงใน
โปรแกรมบริหารงานของฝุายปกครอง 
ข้อ ๑๖ การใช้พาหนะในโรงเรียน 
  (๑) ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน และขับขี่จักรยานยนต์ จักรยาน หรือยานพาหนะใด 
ๆ บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ 
  (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึงหน้าประตู
โรงเรียนเพ่ือท าความเคารพครู น ารถไปจอดไว้ในที่ที่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพ่ือความปลอดภัยทุก
ครั้ง 
  (๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงที่หน้าโรงเรียน
แล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการขึ้นรถกลับบ้านหลังเลิก
เรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
 
ข้อ ๑๗ การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
  (๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้น ๆ โดยเด็กขาด 
  (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบการใช้
ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด 
  (๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องโดยเด็ดขาด 
 ข้อ ๑๘  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝุาฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ จะถูก
ลงโทษตามระเบียบ ว่าด้วยการก ากับควบคุมความประพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 ข้อ ๑๙ เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 
  ๑. นักเรียนชาย 
   ๑.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบที่อก เสื้อ
กว้าง ๓.๕ – ๔.๐ ซ.ม. กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ ซ.ม. จ านวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติด
แนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างตั่งแต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ เมื่อ
สวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 
   ๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงไทยใช้ผ้าสีกากี ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝูายหรือ
เวสปอส์ย มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาส้นเหนือสะบ้าหัวเข้าไม่เกิน ๕ ซ.ม.  ความกว้างของปลาย
ขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มี
กระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง 



   ๑.๓ เข็มขัด อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดกว้างตั่งแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตาม
ลักษณะรูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปสี่เหลียม ชนิดหัวกลัดรูเดียวมีปลอกสีน้ าตาล ๑ 
ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด นักเรียนที่เป็นลูกเสือให้ใช้เข้มขัดของ
ลูกเสือแทนได ้
   ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีน้ าตาล ไม่มีลวดลายหรือ
สีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 
   ๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ยาวเหนือตาตุ่มตั่งแต่ ๑๐ ซ.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน
กลางหน้าแข้ง ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า ถุงเท้าไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 
   ๑.๖ ทรงผม ด้านบนและด้านหน้าสั้นยาวไม่เกิน ๓ ซ.ม. ส่วนด้านข้างด้านหลังตัด
เกรียนติดหนังศีรษะ ผมห้ามใส่เยล น้ ามันสเปรย์ ครีมแต่งผม ห้ามยอมหรือกัดสีผมหรืออ่ืนๆในลักษณะเป็น
การเสริมสวย 
๒. นักเรียนหญิง 
   ๒.๑ เสื้อให้ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป แขนเสื้อให้ใช้แบบกลาสี แขนสั้น ปลาย
แขนย่น และต้องสวมเสื้อสับในสีขาวก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอ กระเป๋าเสื้อให้ติด
ริมขอบเสื้อด้านล่างข้างขวาขนาด ๘ × ๑๐ ซ.ม.ขอบชายเสื้อด้านล่างพับเข้าด้านในเข้า ๑ นิ้ว ความยาวของ
ชายเสื้อติดตรงบริเวณข้อมือเมื่อยืดตรง 
   ๒.๒ กระโปรง ใช้ผ้าสีกลมท่าเนื้อเกลียงไม่มีลวดลายและไม่บาง   เอวกระโปรงมี
ขอบกว้าง ๓ - ๔ ซ.ม. แบบกระโปรงใช้แบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ จีบ
กระโปรงหันออกด้านนอก เย็บทับจีบกระโปรง จากขอบเอวลงมาไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. แต่ไม่เกินครึ่งน่อง 
ชายกระโปรงหน้าล่างพับเข้าด้านในกว้าง ๒.๕ – ๔ ซ.ม. 
   ๒.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ให้พับขอบลงมาแล้ว วัดจาก
กึ่งกลางข้ึนไปสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินก่ึงกลางของหน้าแข้งตนเอง ถ้าใช้ถุงเท้าที่ไม่พับขอบบนถุงเท้าต้อง
สูงจากตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินก่ึงกลางของหน้าแข้งตนเอง 
   ๒.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน แบบรองเท้าใช้แบบ
หุ้มส้นสีด า ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืน
ปน 
   ๒.๕ ผม หรือ ทรงผม ให้ไว้ทรงบ๊อบ ซึ่งปลายผมเสมอกันทุกด้านเลยติ่งหูได้ไม่เกิน 
๕ ซ.ม. ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม กัดสีผม และห้ามตกแต่งผมโดยเยล น้ ามัน สเปรย์หรือเครื่องส าอางอ่ืนใด 
ให้ใช้กิ๊บหนีบผมสีด าขนาดพอเหมาะ ไม่ให้ใช้หวีสับ หวีติดหรือเสียบไว้ที่ผม 
   ๒.๖ การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอื่น
ใดของร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ให้ใช้ลิบมัน แปูงฝุุนท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายได้ใน
บางกรณี เช่นหลังจากเรียนพละศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆท่ี
ผิดธรรมชาติ 
๓. เครื่องหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย 
   ๓.๑. ให้ป๎กอักษรย่อ ผ.ว. ที่อกเสื้อเบื้องขวา ด้วยด้ายสีน้ าเงิน ป๎กทึบกว้าง ๑ ซ.ม. 
สูง ๑.๕ ซ.ม. 
   ๓.๒ การป๎กชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนให้ป๎กทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรม สูง ๑ซ.
ม. ที่อกเบื้องซ้ายในระดับเดียวกับการป๎กอักษรย่อ ผ.ว. 



   ๓.๓ ให้ป๎กเครื่องหมายบอกระดับชั้นเรียนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย โดยให้ป๎กทึบเป็น
วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓ ซ.ม. ตามระดับชั้นดังนี้ 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑ จุด 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๒ จุด 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ จุด 
   ๓.๔ การป๎กเครื่องหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก าหนดด้วยสีน้ าเงิน 
๔. เครื่องแบบพละศึกษา 
   ๔.๑. ให้ใช้เสื้อและกางเกงที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งจ าหน่ายโดยฝุายสวัสดิการโรงเรียน
ไผ่งามวิทยา 
   ๔.๒ ให้ป๎กชื่อและชื่อสกุล ที่อกเสื้อด้านซ้ายเป็นภาษาไทยเหนือกระเป๋าด้วยสีน้ าเงิน 
ตัวพิมพ์ขนาดธรรมดา สูง ๑ ซ.ม. 
   ๔.๓ นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้
รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล 
   ๕. เครื่องแบบลูกเสือ ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบลูกเสือแห่งชาติ กรมพละศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๖. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
กรมการรักษาดินแดน 
   ๗. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยทองค า แหวน  
ต่างหู หวีสับ โบว์ผูกผมสีต่าง ๆ ซึ่งถ้าครู-อาจารย์พบเห็นสามารถยึดของดังกล่าว ไว้ที่ห้องปกครองและจะให้
ผู้ปกครองมารับคืน (จะคืนเฉพาะทองค าแท้เท่านั้น) ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บ
หรือตกแต่งส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ห้ามกันค้ิว ห้ามดัดขนตา ห้ามสักรูปต่าง ๆ บนร่างกาย และไม่อนุญาต
คอนแท็คเลนส์แฟชั่นหรือดัดฟ๎นแฟซั่น 
   ๘. เครื่องแบบชุมนุมต่างๆ ที่นักเรียนเลือกเรียน ให้ใช้ตามค าสั่งของแต่ละชุมนุมที่
ก าหนดขึ้น 
   ๙. การใช้โทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามหมวดว่าด้วยการใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 
 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนไผ่งามวิทยา 

 นักเรียนที่กระท าความผิดระเบียบของโรงเรียนไผ่งามวิทยาจะพิจารณาลงโทษตามระเบียกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันที่ ๑ 
กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่ าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
  (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



  (๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๓” 
  (๔) ในระเบียบนี้ 
           “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานัน้ 
  “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา 
  “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความ
มุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 
  (๕) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) ท าทัณฑ์บน  
 (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
 (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 (๖) ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ ด้วยความโกรธ 
หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง ของพฤติการณ์
ประกอบการลงโทษด้วย 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน
หรือนักศึกษาใหรู้้ส านึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางที่ดีต่อไป 
 ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
การลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 (๗) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
 (๘) การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม สภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว  แต่ยังไม่เข็ด
หลาบ 
 การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
 (๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนไผ่งามวิทยา และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
 (๑๐) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

หมวดที๕่ 
ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนความพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการลงโทษหรือปรับ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 



ข้อ ๒๐ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปิดภาค
การศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหนดไว้ในข้อที่ 
๑๔ ของระเบียบนี้ 
 ข้อ ๒๑ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด ลักษณะการ
กระท าผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
 
 

สถานเบา 

- ทิ้งขยะไม่ถูกท่ีหรือก่อความสกปรกในโรงเรียน 
- เข้าห้องเรียนช้า 
- ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- มาโรงเรียนสาย 
- รับประทานอาหารในเวลาเรียน 
- ไม่ท าเวรหรือท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- ขับข่ียานพาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับ 
   อนุญาต 
- แต่งกายหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ 
- ไม่น าข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง 

- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 

 
 

สถานกลาง 

- ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 
- ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
- กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ ให้การเท็จ 
- กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน 
- น าสิ่งของต้องห้าม ไม่เหมาะสมไม่ได้รับ 
   อนุญาตเข้ามาในโรงเรียน 
- ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระท าความผิด 

- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 

 
 
 
 
 
 

 
สถานหนัก 

- ฝุาฝืน/ขัดขืนค าสั่งครู ผู้บริหาร ที่สั่งโดยชอบ 
   ธรรม 
- หนีเรียนหรือออกนอกบริเวณโรงเรียน 
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนาน ๓ วันขึ้นไป 
- แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผู้ 
   อาวุโส 
- ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน 
- มั่วสุม รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 
- ทุจริตในการเรียนและการสอบ 
- แอบอ้างบุคคลอ่ืนมาเป็นผู้ปกครองของตน 
- จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน 
- มีหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
- ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนานเกิน ๕ วันขึ้น 
   ไป 

- ๒๐ 
 

- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 

 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๕ 
- ๒๕ 
- ๒๕ 



ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
- สูบบุหรี่ เสพสารระเหย 
- ดื่มสุรา หรือของมึนเมา 
- ชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน 
- ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว 
- ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
- พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน 

- ๒๕ 
- ๓๐ 
- ๓๐ 
- ๓๐ 
- ๔๐ 
- ๔๐ 

 
 
 

สถานร้ายแรง 
 
 
 
 

สถานร้ายแรง 

- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อื่น 
- ท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น 
- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ 
- ขมขู่ กรรโชก ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน 
- ซื้อ จ าหน่าย จ่ายแจก สิ่งมึนเมา 
- กระท าตนเสื่อมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพศชัด 
   แจ้ง 
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน ๑๐ วันขึ้น 
   ไป 
- กระท าการอันเป็นปฏิป๎กษ์ต่อการบริหารกระท า
ความผิดคดีอาญา 
-  
   โรงเรียน 
- ชื้อ จ าหน่าย สารเสพติดในบริเวณสถานศึกษา 
- ล่วงละเมิดทางเพศท าให้ผู้อ่ืนได้รับความ 
   เสียหาย 
- เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
- กระท าการอันเป็นบ่อนท าลายความม่ันคงของ  
   สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กระท าการให้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อ 
   เกียรติยศ ชื่อเสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง 

- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๖๐ 
- ๖๐ 
- ๗๐ 
- ๗๐ 

 
- ๗๐ 

 
- ๘๐ 

           - ๑๐๐ 
 

- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 

 
- ๑๐๐ 

 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 

 
ข้อ ๒๒  นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของ
โรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝุาฝืนตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไผ่งามวิทยาจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าผิดมี ๔ 
สถาน ดังนี้ 
  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
  (๒) ท าทัณฑ์บน 
  (๓) ตัดคะแนนพฤติกรรม 
  (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



การลงโทษนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา ให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไขความประพฤติที่ไม่
ดีของนักเรียนให้รู้ส านักในความผิดที่กระท า ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรมของตนในทางที่ดี
ต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษจะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่านักเรียนผู้นั้นได้กระท าผิด
และสมควรถูกลงโทษ 
การลงโทษตาม (๓)(๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดท าแบบบันทึกให้เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน
รับทราบด้วยทุกครั้ง 
ข้อ ๒๓  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดทุกสถาน ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือข้าราชการครู
และบคุคลกรทางการศึกษาทุกท่านสามารถว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนได้ 
ข้อ ๒๔  การตัดคะแนนพฤติกรรม เป็นการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนที่ผิดระเบียบให้ส านึกผิด กลับ
ตัวเป็นคนดี และปูองปราม มิให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ ประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนั้นจึงให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีอ านาจในการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 
(๑) ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และครูเวรมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนได้ ใน 
หนึ่งปีการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๕๐ คะแนน 
 (๒) ครูหัวหน้าระดับมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนได้ ในหนึ่งปีการศึกษา เมื่อรวม
กับคะแนนที่ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และครูเวร ไม่เกิน ๖๐ คะแนน 
 (๓) หัวหน้าฝุายงาน มีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนได้ ในหนึ่งปีการศึกษา เมื่อรวม
กับคะแนนครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน และครูเวร ไม่เกิน ๗๐ คะแนน 
 (๔) ครูงานฝุายปกครองมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนได้ ในหนึ่งปีการศึกษา เมื่อ
รวมกับคะแนนครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูเวร หัวหน้าระดับ และหัวหน้าฝุายงาน ไม่เกิน ๘๐ คะแนน 
(๕) รองผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนได้ ในหนึ่งปี 
การศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูเวร หัวหน้าระดับ และหัวหน้าฝุายงานไม่เกิน ๙๐  
คะแนน 
 (๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนได้ ในหนึ่งปี 
การศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูเวร หัวหน้าระดับ หัวหน้าฝุายงานและรองผู้อ านวยการ 
ไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน 
ข้อ ๒๕ การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน  ครูเวร  ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าฝุายงาน 
ประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียนเพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของ
นักเรียน 
 ข้อ ๒๖ การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน  ครูเวร  ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้า
งาน ประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียนเพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือกับทาง
โรงเรียนในการร่วมมือแก้ไขป๎ญหานักเรียน 
ข้อ ๒๗  การท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
  (๑) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่น ตามท่ีก าหนด 
  (๒) ให้บันทึกการท าความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยาน ตามท่ีก าหนด 
  (๓) ให้รายงานตัวเป็นประจ าตามวันและเวลาที่ก าหนด 
  (๔) ให้ท าบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 



  (๕) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  (๖) ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามท่ีก าหนด 
  (๗ )ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ท ากิจกรรมหรือวิธี
อ่ืนๆที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 
 ข้อ ๒๘  การท าทัณฑ์บน ให้พิจารณาท าทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ท าผิด และถูกตัดคะแนนพฤติกรรม
ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงก าหนด
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่าง
อ่ืนแล้วไม่เข็ดหลาบ ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรียนมา
บันทึกรับทราบความ และรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการ
ท าทัณฑ์บน 
การท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  การท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๒ ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็น
ข้าราชการประจ า หรือผู้น าชุมชน มาเป็นผู้ร่วมรับทราบและรับประกันท าทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 
นักเรียนที่ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรมการศึกษาต่อไปเท่ากับคะแนนที่มีอยู่ 
เมื่อถูกท าทัณฑ์บนครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษา
ในช่วงชั้นที่ศึกษาอยู่ขณะนั้น 
 ข้อ ๒๙ นักเรียนที่ถูกลงโทษท าทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครั้งที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนร่วมอย่าง
ร้ายแรง ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเสนอป๎ญหารายกรณีเพ่ือให้ผู้อ านวยการวินิจฉัยแนว
ทางแก้ไขป๎ญหา เช่น การส่งต่อ การแยกกลุ่มป๎ญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้สามารถปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมใหม่ เป็นต้น 
 ข้อ ๓๐ เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 
  (๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้ง ๑ และเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๑ และให้
เชิญครูประจ าชั้น ผู้ปกครองหรือบิดามารดา มารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบโดยท าหนังสือพักการเรียน 
  (๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ 
ผู้ปกครองมาลาออก 
  (๕) นักเรียนที่ถูกลงโทษในข้อ ๓, ๔ จะน าคะแนนความประพฤติไปสะสมในปีการศึกษา
ต่อไป 
  ข้อ ๓๑ ผู้มีอ านาจลงโทษนักเรียน 
  ครูอาจารย์ทุกคนมีอ านาจในการลงโทษนักเรียน ตามค าสั่งโรงเรียนไผ่งามวิทยา  เรื่อง 
มอบหมายอ านาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
  (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนท ากิจกรรม 



  (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออก เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
  (๔) คร/ูอาจารย์ทุกท่าน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
  (๕) หัวหน้าระดับ/หน้าหน้าฝุายมีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
  (๖) คณะกรรมการฝุายปกครอง ผู้ช่วยอ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ มีอ านาจ
ลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
 

หมวดที่ ๖ 
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ 

 ข้อ ๓๒ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปิด
ภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าท่ีก าหนด  
 
 ข้อ ๓๓ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม 

- เก็บสิ่งของคืนหรือประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน 
           (๑) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
           (๒) มูลค่าเกิน ๑๐๐ บาท 
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวม 
- ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ช่วยเหลือเพ่ือนหรือผู้อ่ืนที่ประสบป๎ญหา หรือเดือนร้อน 
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
- สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน 
           (๑) ในระดับโรงเรียน 
           (๒) ในระดับอ าเภอ 
           (๓) ในระดับสหวิทยาเขต 
           (๔) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
           (๕)ในระดับระดับภาคข้ึนไป 

 
              + ๕ 

+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๕ 

 
+ ๑๐  
+ ๒๐ 
+ ๓๐  
+ ๔๐  
 + ๕๐  

 
 
ข้อ ๓๔ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  (๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นตามลักษณะของ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
  (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐานถ้ามี 
 ข้อ ๓๕ นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวมจึงควรแก่
การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 



ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น การประกาศเกียรติคุณ 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ไม่เกิน ๒๐ คะแนน 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๔๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป 

ย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ 
มอบเกียรติบัตรการท าความดี 
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญต่างๆ 

 
หมวดที่ ๗ 

การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 
 ข้อที่ ๓๖ โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนไผ่งามวิทยา  ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ใน
โรงเรียน (นอกจากได้รับอนุญาตจากครูฝุายปกครอง) 
  (๑) หากนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น 
  (๒) หากนักเรียนน าโทรศัพท์ออกมาใช้ในเวลาราชการ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามทาง
โรงเรียนจะท าการยึดโทรศัพท์ แล้วให้ผู้ปกครองมารับคืน โดยหากละเมิดครั้งที่ ๑ จะยึดไว้ ๑ เดือนแล้วให้ 
ผู้ปกครองมารับและแจ้งผู้ปกครองท าฉันทะสัญญา หากละเมิดครั้งที่ ๒ จะยึดโทรศัพท์ไว้ ๓ เดือนแล้วให้
ผู้ปกครองมารับและแจ้งผู้ปกครองท าฉันทะสัญญา หากท าละเมิดครั้งที่ ๓ ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการพิจารณา 
และด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป 
  (๓) หากนักเรียนมีความจ าเป็นที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนมีโทรศัพท์ไว้
บริการ และถ้าผู้ปกครองจะมาติดต่อกับนักเรียน สามารถติดต่อได้ทางครู ครูปรึกษาหรือครูฝุายปกครอง 

 
หมวดที่ ๘ 

แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
 ข้อที่ ๓๗ แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระท าผิด 
  (๑) ครูทุกคนมีอ านาจและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดได้ในทันทีที่
พบว่านักเรียนกระท าผิด ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
  (๒) กรณีที่ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนพบนักเรียนกระท าผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครูเวร 
ครูหัวหน้าระดับ ครูหัวหน้าฝุายงาน หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  (๓) ให้ครูที่ปรึกษา ครูเวร  ครูหัวหน้าระดับ ครูหัวหน้าฝุายงาน เป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นใน
การร่วมสอบสวนความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนตามที่ก าหนดไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
  (๔) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือครูหัวหน้าระดับ 
เป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  (๕) ในกรณีที่การกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซึ่งความเสียหายหรือ
อาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อ่ืนและส่วนร่วมอย่างร้ ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการ เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ 
ในการด าเนินการตามสมควร ต่อไป 



 ข้อ ๓๘  ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อท าหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนักเรียน พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้  โดยมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่ก ากับ
ดูแลกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นประธาน หัวหน้างานหรือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และให้หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมกิจการนักเรียนท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ ๓๙ การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน
เสนอขอความคิดเห็นชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 
   
ประกาศ  ณ   วันที่    ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

           ลงชื่อ     
           (นายเสวก   จัดสวย) 
                          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
โรงเรียนไผ่งามวิทยาปีการศึกษา2563 

 
 โรงเรียนไผ่งามวิทายามีนโยบายให้การแต่งกายของนักเรียนทุกคน เป็นไปในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย 
สะอาดถูกสุขลักษณะประหยัด เหมาะสมกับกับสภาพและวัยของนักเรียน จึงก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องแต่ง
กายตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้  
 

นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น 

 แนวการปฏิบัติการไว้ผมของนักเรียน 
 นักเรียนชาย  

 ทรงผมสั้น 
- ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะ บนศีรษะยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร  
- ห้ามเจาะหู ห้ามใช้เครื่องส าอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย 
- ห้ามไว้หนวดเครา 
- ห้ามสกินเฮด 

 ทรงผมยาว 
- ตัดรองทรงสูง บนศีรษะยาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร 
- ห้ามเจาะหู ห้ามใช้เครื่องส าอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย 
- ห้ามไว้หนวดเครา 
- ห้ามสกินเฮด 

 เสื้อ ใส่เสื้อคอเชิดสาบนอก ผ้าโทเรสีขาวเกรี้ยง ไม่จุดมีลายในตัวไม่บาง ไม่แลดูเป็น 
มัน ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมกลมขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร สาบนอกกว้าง 4 
เซนติเมตร แขนยาวไม่กินข้อศอก มีกระเป๋า ไม่มีผ้าปิดอยู่แนวราวอกเบื้องซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้าง
ประมาณ10-15 ซม. พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบเกล็ดใดๆ ป๎กอักษรย่อ ผว. ตาม
แบบพิมพ์ของโรงเรียน เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน้ าเงิน ป๎กชื่อ-สกุล ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือ
กระเป๋าความสูง 0.7 ซม.  

 กางเกง แบบกางเกงสากลใช้ผ้าโทเร สีด า ขนาดของกางเกงวัดได้ ดังนี้ ขาสั้นเหนือเข่าพ้นจาก
กึ่งกลางลูกสะบ้าไม่เกิน 5 ซม. ส่วนกว้างของชายกางเกงห่างจากขาประมาณ 8-10 ซม. เมื่อวัดตาม
ส่วนของขนาดขาโดยรอบ ปลายขาพับชายผ้าเข้าด้านใน กว้างประมาณ 4-5 ซม. ผ่าหน้าใช้กระดุม
หรือซิปขัดซ่อนไว้ในสาบมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลังหรือที่อ่ืนใดอีก 
ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ หูกางเกงกว้างประมาณ 4 ซม.  มี 6 หรือ 7 หู ติดเป็นระยะที่ขอบกางเกง
ไว้ร้อยเข้มขัดขนาดกว้าง 4 ซม. ความยาวของเปูากางเกง มีขนาดพอสมควรไม่ดึงจนเกินไป เวลาสวน
ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 



 เข้มขัด หนังสีด า ขนาดกว้าง 4 ซม. เจาะรูแถวเดียว หัวสี่เลี่ยมผืนผ้าสีเงินมนทั้งสี่มุมแบบชนิดหัว
กลัด เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูของกางเกง 

 ถุงเท้า ถุงเท้าของโรงเรียน 
 รองเท้า แบบหุ้มส้นเป็นผ้าใบ หรือหนังสีด าล้วน มีรูร้อยเชือก 5 รู ไม่มีลวดลายใดๆท้ังสิ้น ไม้ 

หุ้มข้อเมื่อสวมใส่ ไม่เหยียบส้นรองเท้า 
 

หมายเหตุ : วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา สวมเสื้อพละของโรงเรียน กางเกงนักเรียน รองเท้าผ้าใบ
สีด า 

 
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 

 นักเรียนหญิง 
ทรงผมสั้น 
- ความยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง ยาวเลยติ่งหูไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
- ไม่ตัดซอย เซต กัดสีผม ไว้หน้าม้า หรืออ่ืนๆ 
- ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดๆ 
- ใช้กิ๊บสีด าเก็บผมให้เรียบร้อย 
- ห้ามใช้เครื่องส าอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย 
ทรงผมยาว 
- ผมยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง 
- รวบด้วยยางรัดผมสีด า ใช้โบว์สีขาวของโรงเรียน ติดให้เรียบร้อย 
- ไม่ตัดซอย เซท กัดสีผม ไว้หน้าม้า หรืออ่ืนๆ 
- ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดๆ 
- ไม่ซอยสไลด์ ไม่ต่อผม 
- เมื่อรัดผมแล้ว ความยาวไม่เกิน 25 ซม. 
- ห้ามใช้เครื่องส าอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย 

 เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเรียบเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ให้สวมเสื้อสีขาวทับเสื้อชั้นในก่อน แบบเสื้อคอปก
ทหารเรือ คอไม่กว้างจนเกินไป พอให้สวมศีรษะได้สะดวก ส่วนบนของสาบใหญ่พอที่จะแบะปก
เสื้อแล้วไม่เห็นตะเข็บในปลายแขนยาวเหนือศอก 5 ซม. ปลายแขนมีจีบข้างละ 6 จีบ ปลายจีบ
ประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง 3 ซม. เมื่อยืนตรงความยาวของตัวเสื้อวัดจากชายเสื้ออยู่เหนือ
ข้อมือ 8-10 ซม. ชายเสื้อพับขอบริมกว้าง 3 ซม. ชายขอบด้านหน้าข้างขวาติดกระเปุาขนาดพอ
งาม ปากกระเป๋าพับริมกว้างไม่เกิน 3 ซม. เสื้อตัวตรงไม่รัดรูป ป๎กอักษรย่อ ผว. ตามแบบพิมพ์
ของโรงเรียนเหนืออก 



 ผ้าผูกคอ คอเสื้อผูกด้วยผ้าสีกรมท่า ชายสามเหลี่ยมกว้าง 5-8 ซม. ยาวประมาณ 80 ซม. ผูกเป็น
เงื่อนกะลาสี เมื่อผูกแล้วปลายผ้าผูกคอจะต้องมีความกว้างประมาณ 5 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 7 
ซม. เมื่อก้มหน้าผ้าผูกคอห่างจากคางประมาณ 6-8 ซม. 

 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบเกลี้ยง มีจีบลึกด้านหน้า 6 จีบ ด้านหลัง 6 จีบ ความลึกของ
จีบ 1 นิ้ว สม่ าเสมอตั้งแต่ขอบเอวจนถึงชายกระโปรง เย็บเกล็ดทับจีบมีความยาว 6 ซม. ความ
ยาวของกระโปรงจากพ้ืนขึ้นมา 1 ฟุต ชายกระโปรงพับเก็บริม 4-5 ซม. เมื่อสวมแล้ว
ชายกระโปรงคลุมเข่า 

 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าของโรงเรียน 
 รองเท้า แบบหุ้มส้นหนังสีด ามีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่ไม่

เหยียบส้นรองเท้า 
หมายเหตุ : วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา สวมเสื้อกางเกงพละของโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีด าขาว
ไม่มีเส้นขอบสี 
 
 กระเป๋านักเรียน นักเรียนทุกคนต้องใช้กระเป๋านักเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด คือ กระเป๋าเปู
ของโรงเรียน 
 

ข้อปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน 
1. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ต้องมาทันเขาแถวเคารพธงชาติ 7.40 น. 
3. การมาโรงเรียนในวันหยุดต้องแต่งชุดนักเรียน 
4. นักเรียนทุกคนต้องพกบัตรประจ าตัวนักเรียนติดตัวไว้ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 

 



สาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้ 30 มีนาคม 2547 ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของเด็ก 
บิดามารดา ผู้ปกครอง สิทธิหน้าที่ของรัฐไว้ดังนี้ 

 1. สิทธิของเด็ก 
  ก. การปฏิบัติต่อเด็กต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และไม่ให้เลือกปฏิบัติ (มาตรา 22 ) 

  ข. เด็กต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ
ผู้ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนด (มาตรา 23 ) 

  ค. เด็กมีสิทธิได้รับการปกปูอง คุ้มครองมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ 
หรือขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กและได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมความประพฤติตาม
มาตรฐานที่ก าหนด(มาตรา 29 ) 

  ง. เด็กต้องได้รับการคุ้มครองจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ หรือสารสนเทศในทางที่เป็นภัยต่ออนาคต
ของเด็กหรือ น่าจะท าให้เด็กเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ(มาตรา 27 ) 
  จ. เด็กมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ การศึกษา นันทนาการ การฝึกอาชีพ การแนะแนวให้ค าปรึกษา 
การฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม(หมวด 3 
การสงเคราะห์) 
  ฉ.  เด็กมีสิทธิได้รับการศึกษา การฝึกอบรม สั่งสอน บ าบัด รักษา แนะแนว และฟ้ืนฟูสภาพร่างการ
และจิตใจให้เหมาะสมแก่เด็ก(หมวด 6 สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู) 
  ช. เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในเรื่องการปฏิบัติต่อเด็ก กรณีดังต่อไปนี้(มาตรา 6) 
 (1) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก  

 (2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กท่ีอยู่ใน
ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
 (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้เด็ก
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผิด  
 (4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอ่ืน
ที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท าของ ทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว  
 (5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน 
เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการ ขอทานหรือการกระท าผิด หรือกระท าด้วยประการใดอัน
เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 
 (6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท างานหรือกระท าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมี



ผลกระทบต่อการ เจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก  
 (7) บังคบั ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท าการใด 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะ เป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของ
เด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก  
 (8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถาน
ค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า  
 (9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท าการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่ง ค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด 
 (10) จ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
 
2. สิทธิหน้าที่ของบิดามารดาผู้ปกครอง 
  ก. ก าหนดหน้าที่ผู้ปกครองไม่ทอดทิ้งเด็กหรือไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีพจนน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของเด็ก หรือไม่ท าให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีพจนน่าจะเกิดอันตรายแก่
กายหรือจิตใจของเด็ก หรือขัดขวางการเจริญและพัฒนาการของเด็กหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ(มาตรา 25) 
  ข. มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์หรือได้รับค าแนะน าจากรัฐและพนักงานของรัฐให้สามารถ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กได้(หมวดที่ 3 การสงเคราะห์) 
  ค. ไม่ถูกแยกเด็กจากครอบครัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยมีสิทธิจะไม่ให้ความยินยอม 
และกรณีที่ต้องการแยกเด็กออกจากครอบครัวสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ศาลเยาวชนและครอบครัว
(มาตรา 33) 
 ง. มีหน้าที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล
ของตนตามสมควรแก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น ตามมาตรฐานและ
พัฒนาการที่เหมาะสม(มาตรา 23) 
  จ. ปกปูองและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในความปกครองของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอัน
น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ และการกระท าใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ (หมวดการปฏิบัติต่อเด็ก มาตรา 28 และมาตรา 29) 
 
 
3. สิทธิหน้าที่รัฐ 
  ก. มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก(มาตรการสงเคราะห์เด็ก หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพ) 
  ข. ต้องจัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้
เหมาะสมแก่เด็ก(หมวด 6 สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู) 



  ค. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 
4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  มาตรา 23 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน กิจกรรมในการแนะแนวให้
ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความ
รับผิดชอบและความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กระทรวง 
  มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตามระเบียบโรงเรียนหรือสถานศึกษาและ
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
5. การปฏิบัติต่อเด็ก 
  มาตรา 23  ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
  มาตรา 25  ผู้ปกครองต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก
หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 
  (2) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการปูองกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่
เหมาะสม 
  (3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
  (4) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
  (5) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใด
กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
  (2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแล
ของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
  (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้เด็ก
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผิด 



  ถ้ากระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษหรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามกฎหมายอื่นท่ีหนักกว่าโทษตามกฎหมายนั้นการคุ้มครองเด็ก 
  มาตรา 45 ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพ่ือการ
จ าหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝุาฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เด็กและมีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ท าทัณฑ์บน 
หรือมีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ และอาจวางข้อก าหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตาม
มาตรา 44 วรรคสอง หรือวางข้อก าหนดอื่นใดเพ่ือแก้ไข หรือปูองกันมิให้เด็กกระท าความผิดขึ้นอีกก็
ได้ 
  หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝุาฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา 39 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน และจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
   มาตรา 78  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  มาตรา 79  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  จากมาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วน
ที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 
 
 
 
 
 
 

 



 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
พ.ศ.2548 ” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543 
 ข้อ 4ในระเบียบนี้ 
 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการอธิการบดี 
หรือ หัวหน้า ของโรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
 “การกระท าผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของ 
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมาย 
เพ่ือการสั่งสอน 
 ข้อ 5โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 
 (1) ว่ากล่าวตักเตือน  
 (2) ท าทัณฑ์บน  
 (3) ตัดคะแนนประพฤติ  
 (4) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ 
หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ 
ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียน หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา หรือ ผู้ที่บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน 
นักศึกษา 
 ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
 ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
หรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา / ฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษา / ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ด 
หลาบการท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ 
รับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
 ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  
 ข้อ 10 ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิด ที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  



 ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและ 
วินิจฉัยป๎ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  
อดิศัย โพธารามิก  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทบาทของผู้ปกครอง 

 1. ช่วยกวดขันการมาโรงเรียน ของนักเรียนให้ทันเวลาธงชาติคือ 7.40 น. และการกลับบ้านให้เป็น
เวลา ถ้าปรากฏว่านักเรียนกลับบ้านช้ากว่าปกติบ่อยครั้ง หรือกลับผิดเวลา โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดย
ด่วนทางจดหมาย หรือโทรศัพท์เพื่อทางโรงเรียนจะได้ทราบข้อมูลและหาทางแก้ไขต่อไป 
  2. โปรดอย่าอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านไปโรงเรียนในวันหยุดราชการ หรือใน
วันหยุดเรียนเว้นแต่มีหนังสือขออนุญาตจากทางโรงเรียนหรือครูอาจารย์ 
  3. อย่าเชื่อค าแอบอ้าง เมื่อนักเรียนขอเงินซื้อวัสดุฝึกงานต่างๆ เว้นแต่มีหนังสือจากทางโรงเรียนแจ้ง
มา 
  4. ในวันหยุดเรียนควรเป็นเวลาที่นักเรียนควรจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านและช่วยผู้ปกครองท างานตาม
สมควร ฉะนั้นโปรดอย่าอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านไปเที่ยวเตร่นัดหมายกับเพ่ือนบ่อยๆโดยที่
ท่านไม่ทราบว่าไปกันที่ไหนหรือไปบ้านใครเพราะอาจเป็นหนทางน าไปสู้ความเสื่อมเสียหรือไม่ปลอดภัยแก่
นักเรียนได้ 
  5. ขอได้ช่วยกวดขันและห้ามปราม หรือสอดส่อง มิให้นักเรียนในปกครองของท่านมีโอกาสพกอาวุธ
หรือน าสิ่งที่มีอันตราย เช่น ระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆติดตัวมาโรงเรียนเพราะถ้าโรงเรียนตรวจพบจะถูกลงโทษ
ตามกฎหมายก าหนด 
  6. โปรดช่วยกวดขันและสอดส่องดูแลการคบเพ่ือนของนักเรียนในปกครองของท่านว่าสนิทกับใครเป็น
พิเศษ เพราะอาจชักน าไปให้ประพฤติตนในทางท่ีเสียหาย เช่น มีป๎ญหาเรื่องชู้สาว ยาเสพติด การพนัน และ
พฤติกรรมอ่ืนๆที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 
  7. ช่วยสอดส่องและสังเกตพฤติกรรมี่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หากนักเรียนในปกครองของท่านมี
พฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษจะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น มีอาการมึนซึม เหม่อ เฉื่อยชา  เล็บซีด
เหลือง เวลาพูดมักจะหลบสายตา 
  8. อย่าอนุญาตให้นักเรียนไปนอนค้างบ้านเพื่อน โดยนักเรียนมักจะอ้างว่าไปท าการบ้านท ากิจกรรม
และขณะเดียวกันควรปรามเพ่ือนของลูกอย่าให้มาบ้านบ่อยๆสังเกตอาการอ่ืนๆว่าผิดไปจากปกติได้โปรดแจ้งให้
ทางโรงเรียนทราบจะได้ช่วยปูองกันและแก้ไข ก่อนที่จะสายเกินไป 
  9. ช่วยกวดขันให้นักเรียนเรียนหนังสือที่บ้าน เช่น ท าการบ้าน ทบทวนบทเรียน สวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอน นักเรียนคนใดอ้างว่าท าการบ้านแล้วที่โรงเรียน หรือครูไม่ให้การบ้านแสดงว่านักเรียนคนนั้นโกหก 
พบว่า นักเรียนคนนั้นไม่เรียนและไม่สนใจเรียน 
  10. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน หนังสือและอุปกรณ์
การเรียนให้ครบเสมอ โดยการตรวจตราเป็นประจ า 
  11. ตรวจสมุดท างานของนักเรียนว่ามีการท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ าเสมอหรือไม่ 
  12. หมั่นสอบถามทางโรงเรียน จะเป็นทางจดหมายหรือโทรศัพท์หรือการไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับเด็กมากข้ึน 
  13. ป๎ญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นหากไม่อาจแก้ไขได้ ควรปรึกษาครูทันที มิฉะนั้นจะท าให้ป๎ญหา
ลุกลามแก้ไขยาก 
  14. โปรดระลึกเสมอว่าการปล่อยให้นักเรียนใช้เวลาว่างโดยไม่ดูแลเด็กจะเสียคน ควรให้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 



  15. นักเรียนจะประสบความส าเร็จในชีวิตตามประสงค์ของบิดามารดาและผู้ปกครองได้ต้องมี
องค์ประกอบส าคัญบางประการ คือ ความพร้อมของเด็ก สิ่งแวดล้อมเพ่ือนนักเรียนและบุคคลภายนอกท่ีเด็ก
คบค้าสมาคมด้วย ด้านเศรษฐกิจ การรู้จักตนเอง ความรับผิดชอบ ผู้คอยช่วยเหลือคือบิดามารดา ครู ฯลฯ 
  16. กรณีผู้ปกครองย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยด่วน 
เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องติดต่อท่าน 
  17. โรงเรียนมีโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง จะมีหนังสือแจ้งไป 
  18. โรงเรียนจะมีไปรษณียบัตรติดต่อกับผู้ปกครอง ดังนี้ 
    - นักเรียนท าผิดระเบียบของโรงเรียน 
   - แจ้งพฤติกรรมและการมาเรียนประจ าเดือน 
   - ยกย่องชมเชยนักเรียนท าความดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานสัมพันธ์ชุมชน 
4. งานสุขอนามัย 
5. งานอ่ืนๆ 

1. งานอาคารสถานที่ 
2. งานยานพาหนะ 
3. งานโภชนาการ 
4. งานอนามัย 
5. งานโสตทัศนศึกษา 
6. งานอ่ืนๆ 

 

นักเรียน 



 

  

 

 1.งานส านักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่ 1. งานสารบรรณภายในและภายนอก 
  2. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
  3. ให้บริการแบบฟอร์มงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
  4. บริการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
  5. สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  6. จัดพิมพ์เอกสารงาน แผนงาน นโยบาย กลุ่มบริหารทั่วไป 
แนวปฏิบัติ  
 1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ขอใช้บริการ จากส านักงานทั่วไป 
 
 2.งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่ 1. วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ 
  2. ตรวจเช็คระบบไฟฟูา ประปา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  3. ติดตั้ง ดูแลระบบโทรทัศน์ โทรศัพท์ภายใน 
  4. ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศโรงเรียน 
แนวปฏิบัติ  
  1. ส าหรับนักเรียน เมื่อพบอาคาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของโรงเรียนถูกท าลายหรือช ารุด ให้รีบแจ้งครู 
หัวหน้างาน หรือครูกลุ่มบริหารทั่วไป หรือครูที่ปรึกษาทันที 
  2. ส าหรับครู ให้บันทึกเสนอแจ้งการปรับปรุงซ่อมแซม หรือติดต่อกับครูหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
  3. งานประชาสัมพันธ์ 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่ 1. ประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกโรงเรียน 
  2. ประสานงานกิจกรรมโรงเรียนกบัชมุชน 



  3. ต้อนรับ อ านวยความสะดวกผู้ปกครอง หรือผู้มาติดตอ่ราชการ 
แนวปฏิบัติ  
  1. การขอพบนักเรียนและครูของโรงเรียน 
   1.1 ลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอพบในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ 
   1.2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ตามเวลาที่ก าหนด 
  2. การขอให้ประกาศออกเสียงตามสาย 
    2.1 เขียนข้อความตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
   2.2 ส่งข้อความตามเวลาประกาศ 
  2.3 จะประกาศช่วงเปลี่ยนคาบเรียนคือเวลา 9.30 10.20 11.10 12.00 13.50 14.20 และ
       15.30 
 3. การแจ้งของหายและเก็บของได้ 
  3.1 ส่งของที่เก็บได้ที่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงบันทึกในสมุด 
   3.2 ถ้าไม่มีเจ้าของมารับ จะรวบรวมติดประกาศให้ทราบทุกสิ้นเดือน 
 4. การรับโทรศัพท์ภายนอก 
  4.1 ส าหรับนักเรียนจะบันทึกไว้ แล้วประกาศออกเสียงตามสายให้ทราบในช่วงเวลาที่
ประกาศได้(จะไม่ตามให้มารับสาย) 
   4.2 ส าหรับครูและบุคลากรอ่ืนๆจะติดต่อด้วยเครื่องติดต่อภายในหรือแจ้งไปยังห้องพักครูที่
ท่านนั้นอยู่ หากติดต่อไม่ได้ จะบันทึกไว้แล้วประกาศออกเสียงตามสายให้ทราบ 
 5. การรับของฝาก 
   5.1 ให้ผู้ฝากบันทึกการฝากของลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ 
   5.2 จะประกาศแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาตามก าหนด 
 6. การขอประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้และเสียงตามสาย 
   6.1 ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการอย่างน้อย 2 วัน 
   6.2 เขียนข้อความท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ 
 7. เสียงตามสาย 
  7.00-7.20 น. เปิดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
   07.20-07.35 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
  07.40 น. เปิดเพลงพระคุณท่ีสามและมาร์ชไผ่งามวิทยา 
 8. จัดท าวารสาร ผว.สัมพันธ์ 
  9. รายงานกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ไปยัง สพป.ล าปาง เขต 3 และลงใน website ของ
โรงเรียน 
 
 4.งานยานพาหนะ 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่ 1. บริการยานพาหนะเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
  2. เบิกจ่ายค่าน้ ามัน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับยานพาหนะ 



แนวปฏิบัติ  
  1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2. ให้บริการการขอใช้รถภายในโรงเรียนและชุมชน 
  3. ซ่อมบ ารุง รักษารถเพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

 5.งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่  
  จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ทั้งในเรื่องการบริการ ข้อมูลข่าวสาร 
การร่วมกิจกรรมของชุมชน และบริการอ่ืนๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของโรงเรียน 
แนวปฏิบัติ  
  1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ขอใช้บริการ 
  

 6.งานโภชนาการ 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่ 1. คัดเลือกและพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2. ดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบการร้านค้าและคุณภาพของอาหารตามที่โรงเรียนก าหนด 
  3. จัดระเบียบการใช้โรงอาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
  4. จัดบริการด้านโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนบุคลากรได้รับการบริโภคอาหาร และน้ าดื่มที่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 
  5. ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ 
  6. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีป๎ญหา เรื่องอาหารกลางวัน และนักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
  

 7.งานอนามัยโรงเรียน 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่ 1. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลในโรงเรียน 
  2. จัดบริการประกันอุบัติเหตุ และบริการอ่ืนๆที่จ าเป็นด้านสุขภาพ เช่น บัตรประกันสุขภาพ 
แนวปฏิบัติ  
  1. ด้านการใช้บริการอนามัยโรงเรียน 
   1.1 ห้องพยาบาลเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. 



   1.2 บริการท าแผลตลอดเวลา แผลเก่าเฉพาะคาบพัก 
   1.3 นักเรียนต้องการนอนพัก เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
    1.4 ผู้ปุวยที่มีโรคประจ าตัวหรือแพ้ยา ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลทราบก่อนรับยา และไม่
อนุญาตให้รับยาแทน 
   1.5 กรณีท่ีนักเรียนไม่สบายมาก เจ้าหน้าที่พยาบาลจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน 
  2. ด้านการใช้บริการประกันอุบัติเหตุ 
   2.1 ในกรณีนักเรียนหรือผู้ใช้สิทธิ์เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน เจ้าหน้าที่และครูอนามัย
โรงเรียนจะประสานกับผู้ปกครองเพ่ือน าส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสม 
   2.2 ในกรณีนักเรียนหรือผู้ใช้สิทธิ์เกิดอุบัติเหตุนอกเวลาท าการ สามารถท าการรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล หรือคลินิกแพทย์แผนป๎จจุบัน (วงเงินประกัน 10,000 บาท) แล้วแจ้งการประสบ
อุบัติเหตุพร้อมแนบหลักฐานการประสบอุบัติเหตุที่ห้องพยาบาล ดังนี้ 
   - ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง 
   - ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุให้ชัดเจน 

 

  

 8.งานโสตทัศนศึกษา 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่  
  1. บริการเทคโนโลยีด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  2. บริการสถานที่ห้องโสตฯ ห้องประชุม 
  3. บริการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ 
  4. บริการซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
แนวปฏิบัติ 
 1. ขอใช้บริการได้ เวลา 07.30-16.20 น. 
  2. เขียนแบบฟอร์มขอใช้สถานที่หรืออุปกรณ์โสตฯต่างๆล่วงหน้า 3 วัน 
  3. ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่มเข้ามาในห้องโสตฯ 
  4. ช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้อง 
 

 9.งานสุขอนามัยภายในโรงเรียน 
หัวหน้างาน 
สถานที ่



หน้าที ่  
 วางแผน ดูแลรักษาความสะอาด อาคารเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุม ลานอเนกประสงค์ พ้ืนที่
รอบบริเวณโรงเรียนและห้องน้ า ทุกอาคาร 
แนวปฏิบัติ 
 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาด อาคารเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุม 
ลานอเนกประสงค์ พ้ืนที่รอบบริเวณโรงเรียนและห้องน้ า ทุกอาคารให้แก่แม่บ้าน นักการภารโรง 
  2. มอบหมายงานระดมในช่วงเทศกาลต่างๆตามค าสั่ง 
  3. ดูแลรับผิดชอบ อาคารเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุม ลานอเนกประสงค์ พื้นที่รอบบริเวณ
โรงเรียนและห้องน้ า  
 

 

 

 10.งานอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้างาน 
สถานที ่
หน้าที ่  
  1. รณรงค์-ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน 
  2. ข้อมูลการใช้พลังงาน 
  3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
  4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ต้องการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


