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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนพยุห์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ต าบลพยุห์ อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์ 33230  

                   โรงเรียนพยุห์วิทยา ได้ถือก าเนิดขึ้นด้วยความต้องการของประชาชนในเขตต าบลพยุห์ และต าบล
ใกล้เคียง ที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดขึ้นเพ่ือบุตรหลานไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระยะทางไกลใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2531        นายบุญชง วีสมหมาย วุฒิสมาชิก (ในขณะนั้น) นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย(ในขณะนั้น) ร่วมกับสภาต าบลพยุห์ปรึกษาหารือแล้วมอบหมายให้ นาย
สถิตย์ ชนะชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (ในขณะนั้น) เป็นผู้ประสานงานโดย นายบุญชง วี
สมหมาย เป็นผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการก่อสร้างปลายปี พ.ศ. 2532 ประกาศให้โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัยจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ต าบลพยุห์โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพยุห์เป็นที่เรียนชั่วคราว 
โดยในปีแรกเปิดสอนจ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 85 คน ในการจัดการเรียนการสอนมีครูอาจารย์จาก
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกวัน 

                   ในปีการศึกษา 2533 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศตั้งให้เป็นโรงเรียนพยุห์วิทยา ตามประกาศ
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2533โดยมอบหมายให้ นายทองสูรย์ ฉลวยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
(ในขณะนั้น) รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพยุห์วิทยา โรงเรียนเปิดท าการสอนแบบสหศึกษา ในปี
การศึกษา 2533 รับนักเรียนได้ 96 คน จ านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 181 คน ต่อมา กรม
สามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายสุรพล ขันเงิน มาด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2533 ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งครูอาจารย์มาสอนจนสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2533 

                   ในปีการศึกษา2534โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนสายศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ตัดกับ
ถนนสายขุนหาญ-บ้านคล้อ(อ.กันทรารมย์) มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  448 คน ครู 35 คน ครธูุรการ 1 คน พนักงานราชการ 1 
นักการภารโรง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน ยาม 1 คนโดยมี นายลือชัย  พิเลิศ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

                                                 

     สัญลักษณ์ของโรงเรียน ตราประจ าโรงเรียนรูปช้างศึก   สีประจ าโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนพยุห์วิทยา  เป็นสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน       
มีคุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
ปรัชญา 

ปญฺญา นราน  รตน  
ค าแปล 

ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 
ความหมาย 

ผู้มีความรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างน าทางสู่ความรุ่งโรจน์ของชีวิต 
 
 

1.วิสัยทัศน์ 
   โรงเรียนพยุห์วิทยา  เป็นสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน       
มีคุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
2.พันธกิจ 
   1. สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานสากล 
   2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
   4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
   1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   2.ซื่อสัตย์ สุจริต 
   3.มีวินัย 
   4.ใฝ่เรียนรู ้
   5.อยู่อย่างพอเพียง 
   6.มุ่งมั่นในการท างาน 
   7.รักความเป็นไทย 
   8.มีจิตสาธารณะ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “รักการออม” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใส่ใจความสะอาด” 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ : นายสุรพล ขันงิน 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - 2540 
 
 
 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ รัตนา  

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : 2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายประพัฒน์ ดอกไม ้

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน 2559  
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ชื่อ-นามสกุล : นายบุญแก้ว  กรไกร 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  - มิถุนายน 2563 

ชื่อ-นามสกุล : นายลือชัย   พิเลิศ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : 9  มิถุนายน พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน 
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อาคารเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

อาคารเรียนแบบ 324 อาคารหอประชุม 

อาคารคหกรรม อาคารแบบ ค 

อาคารห้องสมุดแบบ ข 
กข 

อาคารเรียนแบบ ก 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

7 

- งานธุรการฝ่าย  
- งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย  
- งานวดัผล ประเมินผล 
 และเทียบโอนผลการศึกษา  
- งานส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการ 
  แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
 หน่วยงานอ่ืน   

- งานทะเบียนนกัเรียน 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

- งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
- งานส่งเสริมและพฒันา 
  กระบวนการเรียน   การสอน  

- งานพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
- งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ   

การศึกษา 
- งานการพฒันาส่ือ นวตักรรม 

  และเทคโนโลยีการศึกษา  
- งานนิเทศการศึกษา  
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานการรับนกัเรียน  

- งานส่งเสริม ประสานงาน
การศึกษา   
- งานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 
- งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย  

 

- งานวางแผนอตัราก าลงั 
  และก าหนดต าแหน่ง 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

  บุคลากร  
- งานเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ 
- งานวินยัและการรักษาวินยั 
 - งานการออกจากราชการ 
- งานเวรยามและรักษา 
 ความปลอดภยั  
 - งานย้ายข้าราชการครู 
  และบคุลากรทางการศกึษา  
- งานการเล่ือนเงินเดือน  

- งานวิทยฐานะ 
 และส่งเสริมยกยอ่ง 
เชิดชูเกียรติ  

- งานส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 

- งานจัดท าทะเบียนประวัติ
ขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
 

- งานธุรการฝ่าย  
- งานแผนงานและสารสนเทศ
ฝ่าย  
- งานจดัท าแผนงาน 

 และงบประมาณ 

- งานจดัท าส ามะโนนกัเรียน 

-  งานจดัสรรงบประมาณ 

-  งานขอ้มูลและสารสนเทศ 

- งานการตรวจสอบ ติดตาม  
   ประเมินผล  และรายงานผล 
  การใช้เงินและผลการด าเนินการ  
- งานการเงินและบญัชี 

- งานการบริหารงานพสัดุ 

 และสินทรัพย ์
-  งานจดัระบบควบคุมภายใน 

 หน่วยงาน 

- งานการประเมินผลการ 
 ด าเนินงานแผนงาน 

  และงบประมาณ 

- งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

- งานธุรการฝ่าย  
- งานแผนงาน 

และสารสนเทศฝ่าย  
- งานเลขานุการ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  งานบริการชุมชน 

-  งานสถานศึกษาพอเพียง 
- งานบริการรถโรงเรียน 

- งานสมาคมผูป้กครองและ
ครู 
- งานระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 
- งานโรงเรียนธนาคาร 
- งานประเมินผล 
 ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

- งานธุรการฝ่าย  
- งานแผนงาน 

 และสารสนเทศฝ่าย  
- งานโรงเรียนส่งเสริม
พฒันา 
คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

-  งานครูท่ีปรึกษา 
และหวัหนา้ระดบั 

-  งานป้องกนัและแกไ้ข 
พฤติกรรมนกัเรียน 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานสภานกัเรียน 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ    
 นกัเรียน 

- งานเพศศึกษา 
- งานสถานศึกษาสีขาว 
-งานโรงเรียนสุจริต 

- งานโรงเรียนคุณธรรม 

-งาน TO BE 

NUMBER ONE 

- งานประเมินผล 
ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

  

- งานธุรการฝ่าย  
- งานแผนงาน 

 และสารสนเทศฝ่าย  
- งานธุรการ 
-  งานสารบรรณ 

-  งานโภชนาการ 
- งานอนามยัโรงเรียน  

- งานประชาสมัพนัธ์ 
- งานจดัท าระบบการริหาร 
 และพฒันาองคก์ร 
- งานประเมินผล 
  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

- งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

- งานธุรการฝ่าย  
- งานแผนงานและ 
 สารสนเทศฝ่าย  
- งานบริการอาคารสถานท่ี 

 และสาธารณูปโภค 

-  งานโสตทศันูปกรณ์ 

-  งานห้องสมุด 

- งานนกัการ ภารโรง ยาม  

- งานสหกรณ์ร้านคา้ 
- งานธนาคารขยะ 
- งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- งานประเมินผลฝ่าย 
อาคารสถานท่ี  

- งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  
 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสุพรรณี  สองศร 

 

ฝ่ายแผนงานฯ 
นางวารินทร์  กรไกร 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายเรณู  ค าใสย 

ฝ่ายอาคารสถานที่ 
นายธิรายุทธ อรทยั 

ฝ่ายชุมชนฯ 
นายไพรวัลย์ ทองลือ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางรุ่งราวรรณ์   ซอนทรัพย์ 

โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนพยุห์วิทยา  ปีการศึกษา 2564 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายลือชัย  พิเลิศ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมาคมผู้ปกครองและครู 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

5 



 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลฝ่ายวิชาการ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักการ 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง
ก าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว้ ดังนี้ 
 1.  เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ  มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2.  เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 
 4.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผล
การเรียนรู้และประสบการณ์ 

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มี
ความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือ
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึ่งประสงค์ 
 2.  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียน  และรักการค้นคว้า 
 3.  มีความรู้อันเป็นสากล  รู่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมี
ทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการท างานได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทักษะการคิด  การ
สร้างปัญญา  และทักษะในการด าเนินชีวิต 
 5. รักการออกก าลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค 
 7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 8.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย   ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม 
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 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้อ งกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ   ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

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

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพยุห์วิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ 
3.  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
4.  อยู่อย่างพอเพียง 
5.   มีสัมมาคารวะ  กตัญญูต่อบิดามารดา  ครูอาจารย์  และผู้มีพระคุณ 
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6.  รักความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถิ่น 
           7.   มีจิตสาธารณะ 

8.  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  และการร่วมงานกับผู้อ่ืน 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 
 หลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

ภาษาไทย 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 

คณิตศาสตร์ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 

วิทยาศาสตร์ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 

สังคมศึกษา  ศาสนา     
และวัฒนธรรม     

- ประวัติศาสตร์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 

- ศาสนา/ศีลธรรม/จริยธรรม     

- หน้าที่พลเมือง 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 

- เศรษฐศาสตร์     

- ภูมิศาสตร์     
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 

ศิลปะ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 (22) 880 (22) 880 (22) 1,640 (41) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมทีโรงเรียนจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

240 240 240 1,960 – 2,040 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 1,240 1,240 3,960 – 4,040  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (นักเรียน โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 

ว ๒๑๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐  ว ๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐  ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐ 

ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 

พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐  ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐ 

ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๐.๕ ๒๐  ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐  อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   

 เพิ่มเติมบังคับเรียน     เพิ่มเติมบังคับเรียน   
ว๒๑๒๐๕ การใช้ Office เบื้องต้น ๑.๐ ๔๐  ว๒๑๒๐๖ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑.๐ ๔๐ 

จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 

 เพิ่มเติมความถนัด     เพิ่มเติมความถนัด   

เลือก วิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 

 เลอืก วิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐   ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (๗)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (๘) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕    ๖๔๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐ 

รวมทั้งหมดจ านวนชั่วโมง/ปี ๑๒๘๐ 

หมายเหตุ    วิชาหน้าท่ีพลเมืองและ ต้านการทุจรติ  บูรณาการกับการเรยีนรู้ในสาระพื้นฐาน/เพิ่มเตมิ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (นักเรียนสายทั่วไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๑๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐  ว ๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐  ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐  ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐ 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๐.๕ ๒๐  ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐  อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   
 เพิ่มเติมบังคับเรียน     เพิ่มเติมบังคับเรียน   
ว๒๑๒๐๕ การใช้  Office เบื้องต้น ๑.๐ ๔๐  ว๒๑๒๐๖ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑.๐ ๔๐ 
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
 เพิ่มเติมตามความถนัด     เพิ่มเติมตามความถนัด   
 เพ่ิมเติม เลือกเรียน  

๒ วิชา 
๒.๐ ๘๐   เพ่ิมเติม เลือกเรียน 

๒ วิชา 
๒.๐ ๘๐ 

 ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐   ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๗)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
- (๘) 

รวม - ๖o  รวม - ๖o 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕  ๖๔๐ 

รวมทั้งหมดจ านวนชั่วโมง/ปี ๑๒๘๐   
 
หมายเหตุ    วิชาหน้าท่ีพลเมือง และ ต้านการทุจรติ บูรณาการกับการเรยีนรู้ในสาระพื้นฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (นกัเรียนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๒๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐  ว ๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐  ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐  ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐ 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐  อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   
 เพิ่มเติมบังคับเรียน     เพิ่มเติมบังคับเรียน   
ว๒๒๒๐๕ การสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๐ ๔๐  ว ๒๒๒๐๖ การสร้างชิ้นงานด้วย pro desktop ๑.๐ ๔๐ 

จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
 เพิ่มเติมความถนัด     เพิ่มเติมความถนัด   

เลือก วิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 

 เลือก วิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต  

 ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐   ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๗)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๘) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐ 

รวมทั้งหมดจ านวนชั่วโมง/ปี  ๑๒๘๐  
 หมายเหตุ    วิชาหน้าท่ีพลเมือง และต้านการทุจรติ บูรณาการกับการเรยีนรู้ในสาระพื้นฐาน/เพิ่มเตมิ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (นกัเรียน สายท่ัวไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๒๑๐๓ การออกแบบเทคโนโยลี๒ ๐.๕ ๒๐  ว ๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐  ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐  ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐ 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐  อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   
 เพิ่มเติมบังคับเรียน     เพิ่มเติมบังคับเรียน   

ว๒
๒๒๐๕ 

การสร้างหนังสอือเิล็กทรอนกิส์ ๑.๐ ๔๐  ว ๒๒๒๐๖ การสร้างชิ้นงานด้วย pro 
desktop 

๑.๐ ๔๐ 

จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
 เพิ่มเติมตามความถนัด     เพิ่มเติมตามความถนัด   
 เพ่ิมเติม เลือกเรียน  

๒ วิชา 
๒.๐ ๒๐   เพ่ิมเติม เลือกเรียน  ๒ 

วิชา 
๒.๐ ๒๐ 

 ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐   ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (๗)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- (๘) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐ 

รวมทั้งหมดจ านวนชั่วโมง/ปี ๑๒๘๐ 
หมายเหตุ    วิชาหน้าท่ีพลเมือง และต้านการทุจรติบูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพื้นฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (นักเรียนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ว ๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๓๑๐๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐  ว ๒๓๑๐๔ วิทยาการค านวณ๓ ๐.๕ ๒๐ 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐  ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐ 

ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๓๑๐๔ พละศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 

ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐  ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐ 

ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 

อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐  อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   

 เพิ่มเติมบังคับเรียน     เพิ่มเติมบังคับเรียน   

ว ๒๓๒๐๖  การใช้โปรแกรม Flash 
เบื้องต้น 

๑.๐ ๔๐  ว๒๓๒๐๗ โครงงานคอมพิวเตอร์ ๑.๐ ๔๐ 

จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 

 เพิ่มเติมตามความถนัด     เพิ่มเติมตามความถนัด   

เลือก วิชาเพ่ิมเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน ๒.๐ หน่วย

กิต 

 เลือก วิชาเพ่ิมเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน ๒.๐ 

หน่วยกิต 
 

 ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐   ให้เลือกเรียน  รวม ๓.๕ ๑๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๗)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๘) 
รวม - ๖o  รวม - ๖o 

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐ 

รวมทั้งหมดจ านวนชั่วโมง/ปี ๑๒๘๐ 

หมายเหตุ    วิชาหน้าท่ีพลเมือง และต้านการทุจรติ บูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพื้นฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (นักเรียน สายท่ัวไป ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐  ว ๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๓๑๐๒ การออกแบบเทคโนโลยี๓ ๐.๕ ๒๐  ว ๒๓๑๐๔ วิทยาการค านวณ๓ ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐  ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ ๒๐  พ๒๓๑๐๔ พละศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐  ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐ ๔๐ 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐  อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   
 เพิ่มเติมบังคับเรียน     เพิ่มเติมบังคับเรียน   
ว ๒๓๒๐๖  การใช้โปรแกรม Flash 

เบื้องต้น 
๑.๐ ๔๐  ว๒๓๒๐๗ โครงงานคอมพิวเตอร์ ๑.๐ ๔๐ 

จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
 เพิ่มเติมตามความถนัด     เพิ่มเติมตามความถนัด   
 เพ่ิมเติม เลือกเรียน  

๒ วิชา 
๒.๐ ๒๐   เพ่ิมเติม เลือกเรียน  

๒ วิชา 
๒.๐ ๒๐ 

 ให้เลือกเรยีน  รวม ๓.๕ ๑๔๐   ให้เลือกเรยีน  รวม ๓.๕ ๑๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๗)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๘) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๔๐ 

รวมทัง้หมดจ านวนชั่วโมง/ปี ๑,๒๘๐ 
หมายเหตุ    วิชาหน้าท่ีพลเมือง และต้านการทุจรติ บูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพื้นฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐  ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๑๑๐๑ ชีววิทยาพื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ว ๓๑๑๐๒ การออกแบบเทคโนโลยี

และวิทยาการค านวณ ๑  
๐.๕ ๒๐ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐  ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐  ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐  พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐  ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ๑.๐ ๔๐  อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๕ ๓๐๐   รวม ๖.๕ ๒๖๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม   
(บังคับเรียน) 

    รายวิชาเพิ่มเติม 
(บังคับเรียน) 

  

ว ๓๑๒๘๗ การออกแบบกราฟิก ๑.๐ ๔๐  ว๓๑๒๘๘ การเขียนโปรแกรมภาษาซี ๑.๐ ๔๐ 
จ ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
ค ๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๖๐  อ ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕ ๖๐  ค ๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๑๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์และ

อวกาศ๑ 
๐.๕ ๒๐  ว ๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ 

     ว ๓๑๒๖๒ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ๒ ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๘.๐ ๓๒๐   รวม  ๙.๐ ๓๖๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 

- กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

- กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  - กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)     

- ๒๐  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)         

- ๒๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 (๑๐)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 (๑๐) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๕.๕ ๖๘๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๕.๕ ๖๘๐ 

  



16 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  (แผนการเรียน ทั่วไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐  ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๑๑๐๑ ชีววิทยาพื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ว ๓๑๑๐๒ การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการค านวณ ๑ 
๐.๕ ๒๐ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐  ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐  พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐  ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ๑.๐ ๔๐  อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๕ ๓๐๐   รวม ๖.๕ ๒๖๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาเพิ่มเติม    
 บังคับเรียน     บังคับเรียน   

ว ๓๑๒๘๗ การออกแบบกราฟิก ๑.๐ ๔๐  ว ๓๑๒๘๘ การเขียนโปรแกรมภาษาซี ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
 รวม    ๑.๕ ๖๐   รวม ๑.๕ ๖๐ 
 เลือกเสรี เพิ่ม (๖.๕ 

นก.) 
    เลือกเสรีเพ่ิม (๗.๕ นก.)   

 รวม ๖.๕ ๒๖๐   รวม  ๗.๕ ๓๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

- กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  - กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษา
วิชาทหาร)     

- ๒๐  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)         

- ๒๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 (๑๐)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 (๑๐) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๕.๕ ๖๘๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๕.๕ ๖๘๐ 

หมายเหตุ    วิชาหน้าที่พลเมือง และต้านการทุจริต บูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐  ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๒๑๐๑ เคมีพ้ืนฐาน ๑.๕ ๖๐  ว ๓๒๑๐๒ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐  ว ๓๒๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการค านวณ ๒ 
๐.๕ ๒๐ 

ส ๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐  ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐  พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๐ ๔๐  ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
     อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๕ ๓๐๐   รวม ๘.๐ ๓๒๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเรียน)     รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ

เรียน) 
  

ว ๓๒๒๘๙ การออกแบบเว็บเพจ ๑.๐ ๔๐  ว ๓๒๒๙๐ การพัฒนาโปรแกรม WebpageMaker  ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 

ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๖๐  ค ๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๒๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๒๒๖๓ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓ ๐.๕ ๒๐  ว ๓๒๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๘.๐ ๓๒๐   รวม  ๘.๐ ๓๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

- กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  - กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / รักษา
ดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร)     

- ๒๐  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)         

- ๒๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 (๑๐)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

 (๑๐) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๕.๕ ๖๘๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๖.๐  ๗๐๐ 

หมายเหตุ    วิชาหน้าที่พลเมือง และต้านการทุจริต บูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียน ท่ัวไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐  ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๒๑๐๑  เคมีพื้นฐาน ๑.๕ ๖๐  ว ๓๒๑๐๒ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐  ว ๓๒๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการค านวณ ๒ 
๐.๕ ๒๐ 

ส ๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐  ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐  ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕ ๒๐  พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐  ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๐ ๔๐  ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
     อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๕ ๓๐๐   รวม ๘.๐ ๓๒๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเรียน)     รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ

เรียน) 
  

ว ๓๒๒๘๙ การออกแบบเว็บเพจ ๑.๐ ๔๐  ว ๓๒๒๙๐ การโปรแกรม Webpage 
Maker 

๑.๐ ๔๐ 

จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 

 รวม ๑.๕ ๖๐   รวม ๑.๕ ๖๐ 
 เลือกเสรี (๖.๕ นก.)     เลือกเสรี (๖.๕ นก.)   

 รวม ๖.๕ ๒๖๐   รวม  ๖.๕ ๒๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

- กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  - กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / รักษา
ดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร)     

- ๒๐  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)         

- ๒๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  (๑๐)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  (๑๐) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๕.๕ ๖๘๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๖.๐ ๗๐๐ 

หมายเหตุ    วิชาหน้าที่พลเมือง และต้านการทุจริต บูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐  ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๓๑๐๑ โลกและอวกาศ ๑.๐ ๔๐  ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๓๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐  พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐  ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐  อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐      
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๐ ๔๐      
 รวม ๖.๕ ๒๖๐   รวม ๕.๐ ๒๐๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเรียน)     รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเรียน)   
ว ๓๓๒๙๑ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ๑.๐ ๔๐  ว ๓๓๒๙๒ การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
ค ๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๖๐  ค ๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๓๒๐๓ ฟิสิกส์ ๕ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๓๒๒๖ เคมี ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕ ๖๐  ว ๓๓๒๔๖ ชีววิทยา ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๒๒๖๕ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๕ ๐.๕ ๒๐  ว ๓๒๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๘.๐   ๓๒๐   รวม  ๘.๐ ๓๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 

- กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  - กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)     

- ๒๐  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)         

- ๒๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๑๐)  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - (๑๐) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕    ๖๔๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๓.๐ ๕๘๐ 

 
หมายเหตุ    วิชาหน้าที่พลเมือง และต้านการทุจริต บูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพยุห์วิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียน ท่ัวไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง  รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐  ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน  ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๓๑๐๑ โลกและอวกาศ ๑.๐ ๔๐  ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๓๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐  พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐ ๔๐  ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕ ๒๐  อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๐ ๔๐ 
ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐      
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๐ ๔๐      
 รวม ๖.๕ ๒๖๐   รวม ๕.๐ ๒๐๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาเพิ่มเติม    
 บังคับเรียน     บังคับเรียน   
ว ๓๓๒๙๑ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ๑.๐ ๔๐  ว ๓๓๒๙๒ งานช่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐  จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๑.๕ ๖๐   รวม ๑.๕ ๖๐ 
 เลือกเสรี (๖.๕ นก.)     เลือกเสรี (๖.๕ นก.)   
 รวม ๖.๕ ๓๐๐   รวม ๖.๕ ๓๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว - ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
- กิจกรรมชุมนุม - ๒๐  - กิจกรรมชุมนุม - ๒๐ 

-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหาร)     

- ๒๐  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ / 
รักษาดินแดน  (ส าหรับนักศึกษา
วิชาทหาร)         

- ๒๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 (๑๐)  - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 (๑๐) 

รวม - ๖๐  รวม - ๖๐ 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๔.๕ ๖๒๐  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค ๑๓.๐ ๕๖๐ 

 
หมายเหตุ    วิชาหน้าที่พลเมือง และต้านการทุจริต บูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41             
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการอ่าน      

คิดวิเคราะห์ การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
การให้ระดับผลการเรียน 

1. การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน
เป็น 8 ระดับ การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสินผ่านแต่ละวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่าน ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
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และตอนปลาย ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ แนวการให้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ และ
ความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้ 

 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

4 ดีเยี่ยม 80 – 100 
3.5 ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 – 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 -54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0 – 49 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน 

รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผล 
การประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 

2.1 ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ 
การศึกษาก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน 
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน 
หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

2.2 ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการ 
เลื่อนชั้นและจบการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 – 8 
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับ 
ของสังคม โดยพิจารณาจาก 
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1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 – 4  คุณลักษณะ และไม่มี 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ผ่าน หมายถงึ ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจาก 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล

การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ

ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด                   

โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่1 คุณลักษณะ 
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลกัษณะ คือ 

3.1 กิจกรรมแนะแนว 
3.2 กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 

(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารโดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(2) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 

ทั้งนี้ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (1) และ (2) ส าหรับผูเ้รียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ (1) หรือ (2) 

3.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน 

1. การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อนแล้วจึงสอบ

แก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้นถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก  
ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลย

พินิจของสถานศึกษา ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 

2. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
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การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการดังนี้ 
ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ 

(ตั้งแต่  0 – 4 ) ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ า หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

3. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มี 
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอน
ซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ 
“มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไป
อีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือ 

เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ 
2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลา 

เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
(1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือ 

เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 

4. การเปลี่ยนผล “มผ” 
กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียน 

ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทั้งนี้ ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนนั้น ๆยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 
การเลื่อนชั้น 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด  ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00  ทั้งนี ้รายวิชาใดท่ีไม่ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ส าหรับภาค
เรียนที ่2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
การสอนซ่อมเสริม 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพการสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซ่อม

เสริมปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่ก าหนด 

ไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
3. ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
4. กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียน

ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 
การเรียนซ้ ารายวิชา 

การเรียนซ้ ารายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่าน 
การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้นในกรณีภาคเรียน
ที่ 2 หากผู้ เรียนยังมีผลการเรียน  “0” “ร” “มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป 
สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้  ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่
สามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มี
การด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
 
การเรียนซ้ าชั้น 

ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญการเรียนซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 

1. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี 
การศึกษานั้น  ทั้งนี ้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
 
 
 
 
 
ก าหนดชั่วโมงเรียน 
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ชั่วโมงที่ เวลาเรียน 
1 08.30 - 09.20   
2 09.20 - 10.10 

พัก 10 นาที 10.10 – 10.20 
3 10.20 - 11.10 
4 11.10 - 12.00 

พักกลางวัน 12.00 – 13.00 
5 13.00 - 13.50 
6 13.50 - 14.40 
7 14.40 - 15.30 
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ส่วนที่ 3  
ข้อมูลฝ่ายบริหารทั่วไป 

ขอบข่ายและโครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานสารบรรณ 

1. รับลงทะเบียน และจ่ายหนังสือราชการไปยังสารบรรณฝ่ายอ านวยการและฝ่ายพัฒนาวิชาการ
ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
2. ร่าง พิมพ์ เสนอ ลงทะเบียนและส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอ านวยการ 
3. ก ากับ ติดตาม ประสานงาน ตรวจสอบ การตอบโต้หนังสือราชการของฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
4. เก็บรักษา สืบค้น ติดตามเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายอ านวยการ 
5. รวบรวมระเบียบต่าง ๆ เผยแพร่ให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 

งานธุรการ 
1.รับ – ส่งหนังสือราชการทั่วไป 
2.ประสานงานระหว่งฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

งานประชาสัมพันธ์ 
   1.วางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
   2.รวบรวมและจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ทุก  ๆ เดือน 
   3.ดูแลห้องประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบพัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นระบบ 
   4.จัดระบบเสียงตามสายในโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับงานโสตทัศนูปกรณ์ 
   5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนให้ชุมชนทราบ 
   6.ประสานงานกับงานสารสนเทศและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการขอข้อมูลประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

งานอนามัยและโภชนาการ 
1.จัดท าประวัติสุขภาพนักเรียนแต่ละคน โดยบันทึกประวัติส่วนตัว ประวัติการเจ็บป่วย และการรับ
การรักษาพยาบาล เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการส่งต่อในโอกาสที่จ าเป็น 
2.ให้การตรวจสุขภาพนักเรียน เพ่ือค้นหาความผิดปกติทางร่างกาย 
3.จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์เพ่ือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.ประสานงานกับองค์กรภายนอกด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการเพ่ือให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 
5.ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ 
6.ประเมินโครงการสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
7.วางแผนในการคัดเลือกพ่อค้า แม่ค้า ที่จะมาจ าหน่ายอาหารที่โรงอาหาร 
8.ก ากับ ดูแลและก าหนดมาตรฐาน การให้บริการ การแต่งกายและความสะอาดของพ่อค้าแม่ค้า    
และความสะอาดของอาหารที่น ามาจ าหน่ายในโรงเรียน 
9.ดูแล ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ า เครื่องดื่ม ที่จัดบริการในโรงเรียนให้ปลอดภัยและถูกต้องตาม 
หลักโภชนาการ 
10.จัดประชุมผู้ค้าอาหารในโรงเรียนเพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพของอาหาร 

งานก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
   1.ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายอ านวยการ 
   2.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 4  
ข้อมูลฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ขอบข่ายและโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

   2.สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4.จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือ 
                         ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
   5.ประสานงานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่อง การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด   
                         ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

6.ช่วยประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.สร้างฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียนให้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.แบ่งกลุ่มบุคลากรและนักเรียนให้เรียนนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้ใน   
ชีวิตประจ าวัน 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   1.วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 

   2.สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการจัดการเรียน   
                     การสอน 

3.ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานงานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

   4.จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

 
 
งานก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   1.ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายชุมชนและภาคี       
    เครือข่าย 
   2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 5  
ข้อมูลฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ขอบข่ายและโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
งานแผนงานและงบประมาณ 

   1.รวบรวมเอกสาร โครงสร้างแผนงานหลัก นโยบาย ความเชื่อ และแนวปฏิรูปการศึกษาของ 
       กระทรวงศึกษาธิการ 
   2.วิเคราะห์นโยบาย ความเชื่อ จุดเน้น นโยบายและแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง วิเคราะห์   
       สภาพปัญหาของโรงเรียน เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการของโรงเรียน 
   3.ประสานงานกับหมวด ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อก าหนดงาน โครงการ และจัดสรรงบประมาณประจ าปี  
   4.เสนอขออนุมัติงาน โครงการ 
   5.จัดท าปฏิทินปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 

  6.ช่วยเหลือ ประสานงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมตามงาน โครงการที่ 
ก าหนด 

   7.ควบคุมและดูแลประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 
   8.ติดตาม ประเมินผล รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
   9.เก็บรวบรวมข้อมูล ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
   10.งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
           งานการเงิน 
   1.จัดท าสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อมีการเคลื่อนไหว 

2.น าส่งเงินสด เอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบทุกวันหลังปิดท าการ 
ประจ าวัน 

   3.จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และจัดเก็บให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
   4.จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้บุคลากร 
   5.จัดท าและจัดเก็บหลักฐานการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
   6.จัดท าและจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   7.จัดท าและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ตามระเบียบของทางราชการ 

   8.จัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ให้ถือเสมือนเงินสด 
เช่น เช็คหรือธนาณัติที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ใบส าคัญรองจ่าย สัญญาการยืมเงิน 
9.จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน และน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน แยกตามประเภทการจัดเก็บ 
10.จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก เช่น ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียน บุตร 
รายงานการเดินทางไปราชการ 

           งานบัญชี 
   1.จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ โดยแยกตามประเภทของเงินนอกงบประมาณ เช่น เงิน  
         รายได้สถานศึกษา เงินบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์ เงินลูกเสือ เงินประกันสัญญา เงินภาษีหัก ณ   
         ที่จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 
   2.จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและเก็บรักษาในที่ปลอดภัย  
 
   งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์   
   1.จัดท ารายงานการขอซื้อ ขอจ้างด้วยเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
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   2.ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
   3.ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง 
   4.ลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
   5.เบิก-จ่ายพัสดุ และจัดเก็บรักษาพัสดุที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
   6.จัดท าเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างให้เจ้าหน้าที่การเงิน 
   7.ส ารวจ รายงาน พัสดุประจ าปีงบประมาณและปีการศึกษา 
   8.ด าเนินการซ่อมแซมพัสดุ 
   9.ขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุและจ าหน่ายพัสดุที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
   10.ควบคุมติดตามการใช้พัสดุโรงเรียน 
   11.รายงานการบริหารงานงบประมาณตามท่ีก าหนดและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุ 
   12.รวบรวมและเผยแพร่ระเบียบพัสดุให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
          งานข้อมูลสารสนเทศ 
   1.ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   2.จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   3.จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง    
        กับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4.พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและ  
        ทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
   5.จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6.น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ 
   7.ประเมินผลและประสานงานระบบเครือข่ายสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
          งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   1.วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 

   2.สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 
3.ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานงานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
4.จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

งานก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   1.ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายในฝ่าย  
   2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  งานบุคลากร 

1. งานทะเบียนประวัติ  
2. งานสารสนเทศด้านบุคลากร 
3. งานจัดท าข้อมูลวันลา 
4. งานจัดท าทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5. งานสรรหาอัตราก าลัง 
6. งานพัฒนา และส่งเสริมบุคลากร 
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7. งานแต่งตั้ง / โอนย้าย 
8. งานเลื่อนระดับ/เลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับต าแหน่ง 
9. งานบ ารุงขวัญ และก าลังใจ 

 
งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

1.จัดเวรยามและแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
2.ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
3.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม และรักษาความปลอดภัยของบุคลากรต่อผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 6  
ข้อมูลฝ่ายอาคารสถานที่ 

ขอบข่ายและโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายอาคารสถานที่ 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1.วางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ความสะอาด ความเป็นระเบียบให้เอ้ืออ านวยต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 
2.จัดหา ควบคุม ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคาร โต๊ะ เก้าอ้ี ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
3.ปรับปรุงสถานที่ในบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ 
4.วางระเบียบ ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
5.ด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่ ไฟฟ้า น้ าดื่มน้ าใช้ 
ระบบสาธารณูปโภค 
6.ดูแล ควบคุมเก่ียวกับการจัดหาน้ าดื่ม น้ าใช้ ของนักเรียนภายในโรงเรียน พร้อมระบบไฟฟ้าตาม 
อาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 
7.จัดท าและดูแลแหล่งระบายน้ าภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
8.วางแผน จัดแบ่งหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักการ ภารโรง และติดตามประเมินผล 

 
งานโสตทัศนศึกษา 

   1.ด าเนินงาน ควบคุม ดูแลงานโสตทัศนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
   2.บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หมวด ฝ่าย งาน ต่างๆ ตามที่ร้องขอ 
   3.รับผิดชอบ ดูแล รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโสตทัศนศึกษา 
   4.จัดหา และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
   5.บริการด้านระบบเสียงแก่งานประชาสัมพันธ์ในการจัดเสียงตามสาย 
   6.แนะน าบุคลากรให้เข้าใจในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
   7.บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ 
 
 

งานสวัสดิการ 
1.จัดเก็บค่าเช่าแผงขายอาหาร จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
2.จัดเก็บค่าไฟฟ้าจากบ้านพักครู จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
3.ดูแล ควบคุมเก่ียวกับการจัดหาน้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องพักครู ห้องพิเศษต่าง ๆ 
4.จัดหา จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์และจัดแต่งสถานทีส่ าหรับการรับรองแขก เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม  

 
งานห้องสมุด 

   1.ควบคุมดูแลให้งานห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2.ส ารวจ จัดซื้อ จัดหา หนังสือห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของหมวดวิชา  

ต่าง ๆ 
   3.จัดท าทะเบียนหนังสือและบัญชีห้องสมุด 
   4.จัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้า ตามระเบียบของงานบรรณารักษ์ 
   5.บริการให้ยืม ให้บริการข้อมูลที่สมาชิกไม่เข้าใจ 
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   6.จัดท าสถิติข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนและชุมชน 
   7.ซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด 
 

บริการห้องสมุดในโรงเรียน 
1. เวลาเปิดท าการ    จันทร์-ศุกร์   เวลา  07.45 – 16.30 น.  
2. ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ  

     2.1 เป็นนักเรียนปัจจุบัน  
      2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา 
      2.3 บุคคลโดยทั่วไปที่เป็นสมาชิก  

3. ระเบียบการจัดบริการ  
3.1 หนังสือทั่วไปให้ยืมครั้งละ  7  วัน/เล่ม    ครอบครองไม่เกินคนละ  3  เล่ม  เกิน
ก าหนดส่งปรับวันละ 1 บาท/เล่ม  
3.2 หนังสือจองให้ยืมครั้งละ  1  วัน/เล่ม  ครอบครองได้ไม่เกินคนละ  1  เล่ม  เกิน
ก าหนดส่งปรับวันละ 5 บาท และให้ยืมได้ตั้งแต่เวลากลางวันเป็นต้นไป  
3.3 หนังสืออ้างอิง  วารสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ปกติห้ามน าออกนอกห้องสมุด 
เมื่อต้องการยินยอมเป็นกรณีพิเศษให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น  
3.4 เมื่อครบก าหนดส่งแล้ว หากต้องการยืมต่อสามารถยืมได้ไม่เกิน 3 ครัง้  ติดต่อกัน
ยกเว้นหนังสือจองต้องยืมตามเวลาที่ก าหนด  

4. ระเบียบการยืม - ส่งหนังสือ  
4.1 ผู้ยืมต้องมีบัตรสมาชิกเป็นของตนเองและทุกครั้งที่ติดต่อกับห้องสมุดต้องน าบัตร
สมาชิกมาด้วย  
4.2 ผู้ยืมต้องเขียนชื่อ-นามสกุล  และชั้นให้ชัดเจนลงในบัตรคู่มือหนังสือ  และเขียนเลข
ทะเบียนหนังสือจอง  ต้องยืมตามเวลาที่ก าหนด  

      4.3 ยืม-ส่งหนังสือทุกครั้ง ต้องใช้บัตรสมาชิกตนเองเท่านั้น (ห้ามน าบัตรสมาชิกผู้อ่ืนยืม)  
      4.4 การยืม-ส่ง  บริการตั้งแต่เวลา  07.45 – 16.30  น. 

5. ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด  
      5.1 เปิดบริการให้เข้าใช้ห้องสมุดตั้งแต่เวลา  07.45 – 16.30 น.  

      5.2 ในช่วงเวลาเรียนตามปกติ ให้มีครูผู้สอนน ามาใช้ห้องสมุดในคาบเรียนนั้นโดยกรอก 
ข้อความใช้ห้องสมุดพร้อมด้วยหัวเรื่องท่ีต้องการค้นคว้าให้ชัดเจน เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถ 
ให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าได้  
5.3 ยกเว้นในชั่วโมงว่างของนักเรียนแต่ละห้องเท่านั้นให้หัวหน้าชั้น/ตัวแทน  เป็นผู้แจ้ง
ความจ านงในการเข้าใช้ห้องสมุด  

6. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  
      6.1 ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และกรอกข้อมูลการเข้าและออก ห้องสมุดทุกครั้ง  
      6.2 ผู้ใช้ต้องส ารวมกิริยาวาจาและปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่รบกวนผู้อ่ืน  
      6.3 ห้ามน ากระเป๋าใส่หนังสือ หีบห่อ อาหารเครื่องดื่มเข้าในห้องสมุด  
      6.4 ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณห้องอ่านหนังสือ  
      6.5 ห้ามฉีก ท าลาย หรือ ขโมยหนังสือ วารสาร หรือเอกสารของห้องสมุด ผู้กระท าผิด   

จักต้องได้รับโทษ  
     6.6 ผู้ที่ใช้จะต้องแสดงหนังสือเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้ง  
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      6.7 ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบการของห้องสมุดโดยเคร่งครัด  
      6.8 หากผู้ใช้บริการห้องสมุดพบปัญหาต่างๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ห้องสมุด 

โดยตรง  
7. การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด  

      7.1 น ารูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป มอบให้ 
บรรณารักษ์    
7.2 ผู้ขอใช้ต้องเขียนชื่อ – สกุล  ชั้นและเลขประจ าตัว เลขที่ในชั้นเรียนให้ชัดเจนด้านหลัง
รูป  
7.3 ติดต่อขอท าบัตรห้องสมุดได้โดยตรงกับบรรณารักษ์ห้องสมุด เสียค่าท าบัตรคนละ    
10  บาท  
7.4 ถ้าบัตรห้องสมุดหาย หรือช ารุด เมื่อขอท าบัตรใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมท าบัตร
คนละ 10 บาท  

      7.5 ถ้าหนังสือหรือบัตรสมาชิกหาย  ให้รับแจ้งบรรณารักษ์ทันที  
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ส่วนที่ 7    
ข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน 

ขอบข่ายและโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. รับผิดชอบในการจัดท าคู่มือ เอกสารแนวทางในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. จัดท าแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงานในการด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

3. รับผิดชอบในการจัดท าคู่มือ เอกสารแนวทางในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับทุกคน 
5. ประชุมชี้แจง ก ากับ นิเทศติดตามข้อมูลและการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู

ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงาน 

 
งานคณะกรรมการสภานักเรยีน 

1. ให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมและมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือในกิจกรรมของโรงเรียนให้ 
มากที่สุด 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี              
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ โดยการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนและสมาชิกสภา
นักเรียน              
3.  ฝึกให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้น าแผู้ตามที่ดี 
4.  ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 
5.  ให้ความรู้ สนับสนุนและเน้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ทั้งท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนและในท้องถิ่น 
6.  ให้การสนับสนุนนักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี   มีสุขภาพ
กายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
7.  สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามความถนัดและความ
สนใจ 
8.  ฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นเท่านั้น 
9.  ควบคุม ดูแล วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนากิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 
งานพัฒนาวินัย ทักษะชีวิตและคุณธรรม จริยธรรม 

1.  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียน 
2.  ควบคุมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามกฏระเบียบของโรงเรียน 
3.  ควบคุม การปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
4.  ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน เมื่ออยู่ในโรงเรียน  
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5.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าแก่สภานักเรียน ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตนให้มี
ระเบียบวินัยของนักเรียน 

   6.  จัดสารวัตรนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในโรงอาหาร นักเรียนมาสาย และ 
การเข้าออกของนักเรียน การเดินทางกลับบ้าน 
7.  จัดนักเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดจนเดินแถว  
กลับบ้าน 
8.  ให้ค าชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
9.  ให้การส่งเสริม สนับสนุนในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

   10. ประสานกับครูประจ าชั้น รายงานพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้บริหารทราบ   
ต่อไป 
11. ประสานกับชุมชน เชิญผูป้กครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาพูดคุยร่วมกัน 
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

   12. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้ารับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดข้ึน 
และน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตน  
13.   จัดท าแผนงาน/โครงการ น านักเรียนไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.  ด าเนินการวางแผนโครงการ กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมของ
นักเรียน 
2.  ด าเนินการ วางแผนโครงการ กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ตามนโยบายของรัฐบาล    
3. ให้การอบรม ให้ความรู้ในเรื่องภัยของยาเสพติดและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพ
ติดทุกชนิด 
4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ต ารวจ สาธารณสุข โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อเพ่ือ
ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน 

   5.  ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติดให้เลิกยาเสพติดทุกชนิด 
   6.  ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิด 
   7.  สอดส่องดูแลนักเรียนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด 
   8.  จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกา

 
2. ระเบียบและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา 

1. ระเบียบปฏิบัติทั่วไป 
1.1 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของครูอาจารย์ทุกท่าน 
1.2 มีสัมมาคารวะ ต้องท าความเคารพเม่ือพบอาจารย์ทุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน 
1.3 ตั้งใจศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
1.4 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดี  และดูแลรุ่นน้องได้ 
1.5 ต้องช่วยในการประหยัดในการใช้น้ า  ไฟฟ้า  และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน 
1.6 ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
1.7 ไม่ไว้เล็บ  ทาเล็บ  ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส าอาง  และท าการสักบนร่างกายไม่ว่าบริเวณใดๆ 
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1.8 ไม่น าอาหารออกไปรับประทานนอกโรงเรียน 
1.9 ไม่ประพฤตกิารใดๆ ที่น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 

2. การมาโรงเรียน 
2.1 นักเรียนต้องมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 
2.2 เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วนักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไม่ได้   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก       
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนุญาตจึงจะออกได้ 
2.3 ถ้านกัเรียนจ าเป็นต้องหยุดเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายมือชื่อผู้ปกครอง และแจ้งครูที่ปรึกษาทุกครั้ง   
2.4 นักเรียนทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียนต้องท าความเคารพครูเวรก่อนทุกครั้ง 
2.5 แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 

3. การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
3.1  เนื่องจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ น. ดังนั้น  นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50  น.        
และ ถึงบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา  07.55  น. 
3.2 สัญญาณออด เวลา  07.50 น.  นักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย  พร้อมท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
3.3 ครูเวรประจ าวัน  อบรมให้ความรู้  ค าแนะน า และแนวปฏิบัติ  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ        
ที่เป็นประโยชน์ 
3.4 ผู้แทนนักเรียนบอกเคารพธงชาติ  ตัวแทนนักเรียนชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา  สวดมนต์  สงบนิ่ง   
กล่าวค าปฏิญาณตน 
3.5 นักเรียนที่มาสายหลังเวลา  จะต้องท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ 
3.6 การเดินแถวเข้าชั้นเรียนให้เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย  แถวตอนเรียงหนึ่งโดยไม่คุย 
หรือเล่นกันขณะเดินแถว 

 
4. การโฮมรูมส้ัน 

หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนแต่ละชั้นรวมกลุ่มที่จุดใดจุดหนึ่งบริเวณเสาธง  เพ่ือ
พบครูที่ปรึกษา สนทนาภาษาต่างประเทศ  ฟังการชี้แจงเรื่องวินัยการแต่งกาย การมาเรียน  และชี้แจง
ระเบียบต่างๆของโรงเรียน 
 

5. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
5.1 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  ในกรณีที่ลืมอุปกรณ์การเรียนหรือ  วัสดุ
อ่ืนๆ  ยกเว้นในกรณีที่ครูผู้สอนในวิชานั้นๆ  มาขออนุญาตให้เท่านั้น  หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูเวรประจ าวัน  โดยด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามข้ันตอน 
5.2 ถ้าผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง ให้นักเรียนพาไปพบฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือขออนุญาตก่อนทุกครั้ง 
5.3 กรณีที่นักเรียนน าจดหมายผู้ปกครองมาให้อนุญาตครูประจ าวิชาก่อนแล้ว  ให้น าจดหมายมายืนยัน
เป็นหลักฐาน  เพ่ือขออนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน 
5.4 ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมและน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน   ทางโรงเรียนจะมีหนังสือราชการ
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง  โดยจะมีครูคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
5.5 นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไป  เมื่อกลับมาแล้วให้คืนใบอนุญาตที่ฝ่ายกิจการนักเรียนทุก
ครั้ง 
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5.6 ในกรณีที่นักเรียนออกนอกบริเวณโดยมิได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน  หรือหนีออกนอกบริเวณ
โรงเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆ   และจะ
ด าเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางโรงเรียนด้วย 

6. การขาดเรียน 
6.1 ถ้านักเรียนขาดเรียนถึง 2 วัน  ไม่ว่าป่วยหรือลากิจต้องส่งใบลาต่อครูที่ปรึกษา  ถ้าขาดเรียน
ติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ  ให้ครูที่ปรึกษาติดตามข่าวโดยส่งหนังสือแจ้งการขาดเรียน     ให้ผู้ปกครอง
ทราบ  (ให้ใช้แบบฟอร์มการแจ้งผู้ปกครองของฝ่ายกิจการนักเรียนเท่านั้น) 
6.2 ถ้าขาดติดต่อกันถึง  3  วัน  โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาส่งหนังสือแจ้งการขาดเรียน 
ให้ผู้ปกครองทราบและเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาพบครูที่ปรึกษาพร้อมกับฝ่ายวิชาการ 

6.3 ถ้าขาดติดต่อกันและครูที่ปรึกษาส่งจดหมายทะเบียนถึงผู้ปกครอง  2  ครั้ง  ห่างกัน  15  วัน  และ
ถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อกับทางโรงเรียน  จะด าเนินการตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป 
6.4  ทุก  1  เดือน  โรงเรียนจะแจ้งวันที่นักเรียนขาดเรียนไปยังผู้ปกครองโดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ส่ง
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง  (ใช้แบบฟอร์มหนังสือน าส่งจากฝ่ายกิจการนักเรียนเท่านั้น) เพ่ือตรวจสอบว่าขาด
จริงหรือไม่  ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่ต้องแจ้งฝ่ายปกครองทราบทุกครั้ง   เพ่ือสะดวกในการติดต่อ  เมื่อมี
ปัญหาให้พบฝ่ายปกครองทันท ี

7. การพบบุคคลภายนอก 
ห้ามนักเรียนนัดพบบุคคลภายนอกหรือไปพบตามอาคารเรียน บริเวณต่างๆโดยเด็ดขาด  ถ้ามีผู้ต้องการพบให้แจ้ง
ฝ่ายกิจการนักเรียนและแจ้งครูที่ปรึกษาเมื่อหมดคาบเรียน  โดยจะเรียกนักเรียนมาพบที่ห้องหรือสถานที่
เหมาะสมเท่านั้น 

8. การอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจ าสัปดาห ์
โรงเรียนจัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ๆ ละ  1  ครั้ง  โดยจะจัดกิจกรรม ทุกวันศุกร์ในคาบ
เรียนสุดท้าย 

8.1 ห้องเรียนที่รับผิดชอบจัดหอประชุมตามตารางเวร  ให้เตรียมการจัดสถานที่หอประชุมให้พร้อม
ส าหรับการประกอบกิจกรรม 
8.2 นักเรียนแต่ละชั้นเรียนเข้าหอประชุมด้วยความตรงต่อเวลา  เป็นระเบียบ  และอยู่ในความสงบ  
8.3 ฟังการอบรมอย่างเอาใจใส่  และอยู่ในอาการส ารวม 
8.4 หัวหน้าชั้นส ารวจรายชื่อนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบ  ถ้ามีนักเรียนห้องใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมให้ครูที่
ปรึกษาแจ้งรายชื่อกับฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
8.5 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม   นักเรียนได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องประชุมให้เดินอย่างมีระเบียบ ไม่ส่ง
เสียงดัง 

9.  การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
9.1 นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด  รักษาสภาพของห้องให้ใช้ได้ตลอดเวลา 
9.2 ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิ  เพื่อนร่วมชั้นเรียนอยู่  หรือนักเรียนห้องข้างเคียง 
9.3 ช่วยประหยัดไฟฟ้า  เมื่อออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  พัดลมให้เรียบร้อย 
9.4 การใช้ห้องน้ าห้องส้วม ต้องท าความสะอาดทุกครั้งที่ใช้แล้ว  นักเรียนหญิงที่ใช้ผ้าอนามัยแล้ว      

ต้องห่อให้เรียบร้อยและน าท้ิงในถังขยะที่เตรียมไว้ 
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9.5 การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  ให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทและเรียบร้อย  
ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ หรือส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้น า
ถ้วย  จาน  ภาชนะ ไปวางไว้ที่ๆก าหนดให้ 

9.6 ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าอาหารทุกชนิดขึ้นไปรับประทานในห้องหรืออาคารเรียน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากฝ่ายอาคาร สถานที่ 

 10.  การท าความเคารพ 
10.1 การท าความเคารพในห้องเรียนและห้องประชุม  ให้ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าโดยใช้    ค าว่า   
“นักรียนทั้งหมดท าความเคารพ” 
ขณะเดินสวนกับครูอาจารย์  นักเรียนถือของพะรุงพะรัง  ให้ยืนตรงมือประสานกันข้างหน้าหรือข้างล าตัว
แล้วโน้มศีรษะลง   ถ้ามือเปล่าให้นักเรียนยกมือไหว้  พร้อมกับกล่าวค าว่า“ สวัสดีค่ะ /  สวัสดีครับ”         
10.2 การเข้าหาครูอาจารย์ตามห้องพักครู หรือห้องส านักงานต่างๆ  ต้องได้รับอนุญาตจากครูก่อนเท่านั้น  
โดยนักเรียนต้องไหว้ครูอาจารย์ทั้งเข้าไปพบและกลับออกมา  ขณะเข้าไปพบ   ครูอาจารย์  ถ้าครูอาจารย์
นั่งอยู่นักเรียนทุกคนต้องคุกเข่า  ถ้าครูอาจารย์ยืนอยู่นักเรียนควร     ยืนตรงอย่างสุภาพ   และส ารวม
กิริยามารยาท 

11.  การขอใบรับรองความประพฤติและใบรับรองเวลาเรียน 
         11.1  ใบรับรองความประพฤตินักเรียน  ยื่นค าร้องได้จากฝ่ายกิจการนักเรียน   
         11.2  ใบรับรองเวลาเรียน  นักเรียนน าแบบฟอร์มยื่นได้ท่ีฝ่ายวิชาการ 

 หมายเหตุ  การติดต่อขอใบรับรอง ทั้ง 11.1 และ11.2 นั้น  เมื่อยื่นค าร้องเรียบร้อยแล้วให้รอรับใบรับรอง
ดังกล่าว  ภายใน 7 วัน 

 
12. การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา 
 

ประกาศโรงเรียนพยุห์วิทยา   
เร่ือง ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา  

……………………………………………………………………………………………… 
 

ด้วยโรงเรียนพยุห์วิทยา ได้วางระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตรงกันและ
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  จึงวางระเบียบการแต่งกายไว้
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพยุห์วิทยา ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2564” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยาที่ผ่านมาทุกฉบับ 
ข้อ 4 นักเรียนจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกาย ดังต่อไปนี้ 

4.1 ต้องแตง่กายด้วยเครื่องแบบที่โรงเรียนก าหนด 
4.2 ห้ามไว้หนวดเครา เจาะหูหรือลิ้น 
4.3 ห้ามย้อมสี ดัดผม ซอยผม หรือไว้ผมยาวกว่าที่ระเบียบก าหนด 
4.4 ห้ามไว้เล็บ แต่งเล็บ ทาเล็บ  
4.5 ห้ามทาปาก เขยีนคิ้ว แต่งหน้า ใช้เครื่องส าอางหรือใช้สิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย 
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4.6 ห้ามใช้เครื่องประดับใด ๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และใช้สายนาฬิกาที่สุภาพ 
4.7 นักเรียนหญิง ให้ใส่เสื้อชั้นในชนิดคอกระเช้าสีขาวสวมทับเสื้อชั้นในธรรมดาอีกชั้นหนึ่ง 
4.8 ห้ามนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงและ กระโปรง 
4.9 ต้องแต่งกายให้ดูสุภาพ และไม่ควรใช้เครื่องแต่งกายท่ีราคาแพงเกินไป 
4.10 ห้ามนักเรียนปัก ปะ หรือติดสติ๊กเกอร์ ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแบบ 
4.11 ห้ามสวมเสื้อเครื่องแบบของผู้อ่ืน หรือให้ผู้อ่ืนสวมเครื่องแบบของตนเอง 
4.12 ห้ามพับแขนเสื้อ และห้ามปลดกระดุมเสื้อเกินกว่า 1 เม็ด 

ข้อ 5 ทรงผมของนักเรียน 
นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ 

(1) นักเรียนชายให้ไว้ทรงผมรองทรงสั้น  ด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้
เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย เว้นแต่นักเรียนชายที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารให้ไว้ผมทรงตามระเบียบ
ของนักศึกษาวิชาทหาร 

(2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย 
 

 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
(1) ดัดผม 
(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
(3) ไว้หนวดหรือเครา 
(4) การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์

หรือเป็นลวดลาย 
 หมายเหตุ มิให้น ามาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจ าเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือ

การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 
 

ข้อ 6 เสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
     6.1 เสื้อเครื่องแบบนักเรียนชายเมื่อสวมแล้วต้องเอาชายเสื้อไว้ด้านในกางเกง 

6.1.1 แบบเชิ้ตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป 
6.1.2 ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมขาวกลมแบนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. 
6.1.3 แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกเม่ืองอแขนวัดจากปลายข้อศอกระหว่าง 6 -10 ซม. 
6.1.4 มีกระเป๋าเสื้อเสมอราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับขนาดของเสื้อ 
6.1.5 ปลายแขนเสื้อเป็นรอยพับเข้าข้างใน กว้าง 2.5 - 3 ซม. ไม่กว้างหรือแคบเกินไป 

     6.2 เสื้อเครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
6.2.1 ให้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไปตัดเสื้อเป็นแบบคอพับในตัว พอให้สวมศีรษะได้ 
6.2.2 สาบตลบข้างใน ส่วนบนสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บเข้าข้างใน 
6.2.3 มีปกขนาด 10 ซม. ใช้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ้ า 
6.2.4 แขนยาวเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยสองชั้นกว้าง 1 ซม. 
6.2.5 ความยาวของชายเสื้อ วัดจากข้อมือมาเมื่อยื่นตรงระยะ ตั้งแต่ 10 -15 ซม. 
6.2.6 ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน 3 ซม. 
6.2.7 ขนาดเสื้อมีขอบกว้างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอวหรือเข้ารูป 
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6.2.8 ริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวา ติดกระเป๋า มีขนาดกว้าง 5 -9 ซม.ยาว 7 -10 ซม.   
6.2.9 ผูกโบว์สีน้ าเงิน  

     6.3 เสื้อเครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6.3.1 แบบคอเสื้อเชิ้ตผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 3 ซม. 
6.3.2 มีกระดุมกลมแบนสีขาว 3 เม็ด 
6.3.3 แขนยาวเพียงเหนือศอก 
6.3.4 ต้นแขนและปลายแขน จีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้าง 3 ซม. 
6.3.5 เก็บ หรือ สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

     6.4 เสื้อผ้าพื้นเมืองในท้องถิ่น ( ใส่ทุกวันศุกร์ หรือที่โรงเรียนนัดหมาย ) 
 
ข้อ 7 การปัก หรือติดเครื่องหมายที่เสื้อเครื่องแบบนักเรียน 

7.1 นักเรยีนต้องปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน (พ.ว.) ขนาด 1.5 ซม. ที่อกเสื้อข้างขวาเหนือราวนม  
     ด้วยตัวพิมพ์ธรรมดาตามแบบของโรงเรียน 
7.2 นักเรียนต้องปักชื่อ –สกุล แบบตัวพิมพ์ธรรมดา ขนาด 1 ซม. ที่อกเสื้อด้านซ้าย 
7.3 ตัวอักษรที่ปักต้องเป็นแบบตัวพิมพ์ธรรมดาห้ามใช้ตัวประดิษฐ์โดยให้ปักทึบ ห้ามเดินเส้น 
7.4 ปักชื่อด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินเข้มและปักลงในตัวเสื้อ ห้ามปักลงผ้าอ่ืนแล้วน ามาเย็บ 
7.5 การบอกระดับชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปักด้วยด้ายสีน้ าเงินเข้มเป็นจุดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.2 ซม. เหนือชื่อ – สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปักจ านวน 1 จดุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปักจ านวน 2 
จดุระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปักจ านวน 3 จุด  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปักด้วยด้ายสีแดง เป็นจุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 ซม. บนปกเสื้อด้านซ้าย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปักจ านวน 1 จุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปักจ านวน 2 จุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปักจ านวน 3 จดุ 

ข้อ 8 กางเกงนักเรียนชาย 
8.1 ม.ต้น ต้องเป็นกางเกงขาสั้นสีกากี ม.ปลาย ต้องเป็นกางเกงขาสั้นสีด าหรือกรมท่าผ้าไม่มีลวดลาย    
8.2 ยาวเพียงเหนือเข่า วัดจากลูกสะบ้า ระหว่าง 3 -5 ซม. 
8.3 ส่วนกลางของขากางเกง เมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8 -10 ซม. ตามส่วนของขา 
8.4 ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง 5 ซม. 
8.5 ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้กระดุมขนาดย่อม หรือซิบขัดซ่อนไว้ข้างใน 
8.6 มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าที่อ่ืนอีก 

ข้อ 9 กระโปรงนักเรียนหญิง 
9.1 ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย 
9.2 ด้านหน้าและด้านหลัง พับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลับออกด้านนอก 
9.3 เย็บทับกลีบขอบล่างลงมา ระหว่าง 6 -12 ซม. 
9.4 กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าวัดจากกลางสะบ้า เมือ่ยืนตรงระหว่าง 7 -10 ซม. 

ข้อ 10 เข็มขัดนักเรียน 
10.1 นักเรียนชาย ม.ต้นให้ใช้เข็มขัดลูกเสือ ม.ปลายให้ใช้เข็มขัดสีน้ าด ากว้างตั้งแต่ 2.5 - 4 ซม.   
ตามส่วนของขนาดตัวนักเรียนหัวทองเหลืองสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวเข็มมีปลอกสีน้ าตาล    1 ปลอก  
กว้าง 1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดนี้ใช้คาดทับกางเกงโดยสอดในหูกางเกงให้เรียบร้อย 
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10.2 นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้าง 2-3 ซม.ตามสัดส่วน   
 นักเรียน หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ ชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังขนาด 1.5 ซม.ใช้คาดกระโปรง 

ข้อ 11  ถุงเท้านักเรียน 
11.1 นักเรียนชายม.ต้นใช้ถุงเท้าสั้นแบบธรรมดาสีน้ าตาล ม.ปลายใช้ถุงเท้าสีขาวแบบสั้นธรรมดา        
ไม่มีลวดลาย ดึงขึ้นให้สุดถึงน่อง ห้ามพับลง ห้ามใช้ถุงเท้าสั้นสีอ่ืนๆ หรือถุงเท้าลูกเสือ                  
11.2 นักเรียนหญิงใช้ถุงเท้าสั้นแบบธรรมดาสีขาว ไม่มีลวดลาย และให้พับลง 2 พับ ให้เรียบร้อย 

ข้อ 12 รองเท้านักเรียน 
12.1 นักเรียนชายใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก ม.ต้นใส่สีน้ าตาล ม.ปลายใส่สีด า และห้ามเหยียบส้น 
12.2 นักเรียนหญิงใช้รองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น หุ้มปลายหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มี 
ลวดลายส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 

ข้อ 13 ชุดพลศึกษา 
13.1 ให้ใช้ชุดพลศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น โดยอนุญาตให้สวมเสื้อและกางเกงพลศึกษามาจากบ้านใน
วันที่มีเรียนพลศึกษา  
13.2 นักเรียนชายม.ต้นใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ถุงเท้าสีน้ าตาล ม.ปลายใช้รองเท้าผ้าใบสีด า           
ถุงเท้าสีขาว เหมือนที่ใส่มาโรงเรียนตามปกติ  นักเรียนหญิงรองเท้าสีขาวหุ้มส้นไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาว 
 

14. ระเบียบการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัดและการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน 
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพยุห์วิทยา ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ  

การลงโทษ การตัดและการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.  2564” 
1. ในระเบียบนี้ 

  “โรงเรียน”    หมายถึง  โรงเรียนพยุห์วิทยา 
   “นักเรียน”    หมายถึง   นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพยุห์วิทยา 

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง   ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุห์วิทยาหรือบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา 

  “รองผู้อ านวยการ” หมายถึง  รองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายกิจการนักเรียน 
“หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน” หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งของโรงเรียน 

ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
“ครู”   หมายถึง  ครูทีป่ฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการสอนอยู่ใน 

โรงเรียนพยุห์วิทยา 
“ครูที่ปรึกษา”    หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติ 

หน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
“ครูประจ าวิชา”  หมายถึง  ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาต่างๆในโรงเรียนพยุห์วิทยา                
“หัวหน้าระดับชั้น”  หมายถึง  ครูที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่    
                                            หัวหน้าระดับชั้น 
“การประพฤติผิด”  หมายถึง  การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ 

ของทางโรงเรียน 
“การลงโทษ”   หมายถึง  การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบ 

ของทางโรงเรียน  
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“คะแนนความประพฤติ”  หมายถึง  คะแนนที่ใช้ควบคุมความประพฤตินักเรียนของ 
โรงเรียนพยุห์วิทยา  ซึ่งในแต่ละชั้น  นักเรียนแต่ละคนจะ 
มีคะแนนความประพฤติของตนเอง 100  คะแนน 

“การควบคุมความประพฤตินักเรียน” หมายถงึ  การลงโทษและการตัดคะแนน 
ความประพฤติของนักเรียนควบคู่กันไปด้วย 

“การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ” หมายถึง  การเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับ 
นักเรียนในกรณีท่ีมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมช่วยเหลือสังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  
โรงเรียนพยุห์วิทยาจึงก าหนดโทษ ได้  4  สถาน ดังนี้ 

 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 
3. ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. ท าทัณฑ์บน 

3. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้พิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแต่ละกรณี 
ความผิดเป็นราย ๆ ไป โดยในแต่ละชั้น  นักเรียนมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน การตัดคะแนนความประพฤติแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ คือ 

1. ขั้นเบา   ตัดคะแนน    5 คะแนน 
2. ขั้นปานกลาง  ตัดคะแนน  10  -  20   คะแนน 
3. ขั้นร้ายแรง  ตัดคะแนน  21  -  50 คะแนน 
4. ขั้นร้ายแรงมาก ตัดคะแนน  50  -  100 คะแนน 

4  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งให้นักเรียนผู้นั้นทราบ 
2. แจ้งการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผู้ปกครองนักเรียนผู้นั้นทราบ  

(กรณีนักเรียนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครั้งละ 20 คะแนนขึ้นไป) 
3. ปิดประกาศผลการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ให้นักเรียนในสถานศึกษาทราบ 
4. ให้หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนรวมรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียนเพ่ือ

แสดงเป็นหลักฐานตรวจสอบในกรณีท่ีมีการร้องขอ 
5. การท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ / หรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูลเป็น

หลักฐาน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดจนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครบ 30  คะแนน ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  แล้วเสนอรอง
ผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้อนุญาตการท ากิจกรรม หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระท า
ความผิดท ากิจกรรม หรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนหรือสังคม  

6. ในการเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ช่วยเหลือสังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่ประจักษ์ ตามเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนความ
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ประพฤติ ที่แนบท้ายระเบียบฯ นี้ โดยสามารถน าไปลบล้างคะแนนพฤติกรรมที่ถูกตัดได้ ทั้งนี้ให้เป็นอ านาจของหัวหน้า
ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  แล้วเสนอรอง
ผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้อนุญาตผลของการถูกตัดคะแนนความประพฤติ การแจ้งผู้ปกครอง 
และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ ให้ใช้ตามความที่แนบท้ายระเบียบ ฯ นี้ 
 

เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ แนบท้ายระเบียบโรงเรียนพยุห์วิทยา  
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ  

การตัดและการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2563 
การพิจารณาให้คะแนนความประพฤติ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่ประจักษ์  จึงก าหนดเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่  ลักษณะของพฤติกรรม  เพิ่มคะแนน  

1  เก็บสิ่งของ  หรือเงิน  ส่งคืนเจ้าของ  5  

2  เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน   5  

3  เป็นตัวแทนขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  10  

4 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา  10  

5  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะสี  10  

6  ให้ข้อมูลการกระท าความผิดต่าง ๆ  10  

7  อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ  10  

8  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน  15  

9  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา  15  

10  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  15  

11  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองประธานในคณะสี  15  

12  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน  20  

13  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  ประธานในคณะสี  20  

14  ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน  20  

15  รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  ประธานคณะกรรมการนักเรียน  25  

16  สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม  25  

17  อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนพิจารณามอบหมาย  5 - 30  
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เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ แนบท้ายระเบียบโรงเรียนพยุห์วิทยา  
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ  การลงโทษ  

การตัดและการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2563 
ระดับความร้ายแรง ความประพฤติ ตัดคะแนน 

ขั้นเบา 
 
 

1. มาสาย 
2. แต่งกายผิดระเบียบ 
3. ใช้กระเป๋านักเรียนที่ไม่เหมาะสม 
4. ไม่เข้าออกทางประตูโรงเรียน 
5. แสดงกริยาไม่สุภาพในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ 
6. ผิดกฎจราจรในโรงเรียน 
7. ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย 
8. เข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม 
9. ยุยงให้เกิดความแตกแยก 
10. ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
11. ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่ที่โรงเรียนก าหนด 
12. เล่นในที่ต้องห้าม 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

ขั้นปานกลาง 

1. หนีเรียน  
2. ปลอมแปลงลายมือชื่อ 
3. ไม่ร่วมกิจกรรม 
4. ขัดค าสั่งครูอาจารย์ 
5. ไม่น าเอกสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง 
6. กล่าวเท็จต่อครูอาจารย์ 
7. หนีการประชุมหรืออบรม 
8. แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าโรงเรียนในวันหยุด 
9. ทรงผมผิดระเบียบ 
10. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง 
11. ก้าวร้าว ขู่เข็ญ ต่อนักเรียนคนอ่ืน 
12. ใส่เสื้อผ้าที่ไม่ปักเครื่องหมายตรงความเป็นจริง 
13. ประพฤติตนเป็นอันธพาล 
14. ท าลายทรัพย์สินโรงเรียน 

10 
10  
10 
10 

 10 
 10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 

ขั้นร้ายแรง 

1. เล่นการพนันทุกชนิด 
2. ลักขโมย(กระท าคนเดียว) 
3. ดื่มของมึนเมา 

25 
25 
25 
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ระดับความร้ายแรง ความประพฤติ ตัดคะแนน 

4. ประพฤติชู้สาว 
5. น าโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียนขณะเรียน 
6. พกพาอาวุธ 
7. มีสิ่งของผิดกฎหมาย 
8. ทะเลาะวิวาท 
9. ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
10. น าสิ่งลามกมาโรงเรียน 
11. ดูหมิ่นครู อาจารย์ หรือผู้มีพระคุณ 
12. กระท าความผิดทางอาญา 

25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
40 

ขั้นร้ายแรงมาก 
 

1. เสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง 
2. เข้ากลุ่มท าร้ายผู้อื่นโดยใช้อาวุธหรือไม่ก็ตาม 
3. กระท าความผิดใด ๆ ถูกแจ้งหรือถูกจับกุม 
4. ร่วมกลุ่มลักขโมย 
5. ข่มขู่ รีดไถผู้อ่ืน 
6. หลอกลวง หน่วงเหนี่ยวลักพา 
7. ก่อการทะเลาะวิวาทหรือชักน าบุคคลมาร่วมก่อทะเลาะวิวาท 
8. ประพฤติตนชู้สาวท าให้โรงเรียนเกิดความเสียหาย 
9. ยุยงชักชวน ท าการประท้วง ครู หรือโรงเรียน 
10.  ค้าประเวณีหรือเป็นคนชักน าให้มีการค้าประเวณี 
11.  ท าร้ายบุคลากร ครูอาจารย์ ในโรงเรียน 
12.  จ าหน่ายสิ่งเสพติดภายในโรงเรียน 

 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
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บุคลากรโรงเรียนพยุห์วิทยา 
 
 
 
 
 

นายชุติพนธ์  จันทะโคตร   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวรรินทร  ค าขันธ์ 
ครู คศ.3 

  
 

นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์ 
ครู คศ.3 

  
 

นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง 
ครูคศ.1 

  
 

นางวารินทร์  กรไกร 
ครู คศ.3 

  
 

นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ 
ครู คศ.3 

  
 

นางนาฎรพี  ละยศ 
ครู คศ.3 

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

นางวันดี  เพ็งชัย 
ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
  

 

นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ 
ครูผู้ช่วย 

  
 

นางพัชรินทร์  อรทัย 
ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์   
ครู คศ.3 

 

นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ 
ครูคศ.1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ 
ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

นายธิรายุทธ  อรทัย 
ครู คศ.3 

  
 

นางรุ่งราวรรณ์  ซอนทรัพย์ 
ครู คศ.3 

  
 

นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 
ครู คศ.3 

  
 

นางสุพรรณี  สองศร 
ครู คศ.3 

 

นางเพ็ญประภา  สิมมา 
ครู คศ.3 

  
 

นายอรัญ  วงศ์จอม 
ครู คศ.3 

  
 

นางสาวชนาภัทร  แสงงาม 
ครู คศ.1 

    
 

 

นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร 
ครู คศ.3 

  
 

นายทวี  หงษ์ศรี 
ครู คศ.3 

  
 

นางชนิดาภา  อสิพงษ์   
ครู คศ.2 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

 

นางเกวลี  ศุภเลิศ 
ครู คศ.2 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติ  พรมรักษ์ 
ครู คศ.1  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นายไชยวัฒน์ศิลป์  พิมพัก 
ครูอัตราจ้าง 

นายไพรวัลย์  ทองลือ 
ครู คศ.3 

  
 

นางณัชรีย ์ ถึงทะเล 
ครู คศ.3 

  
 

นายกันตภณ  ทับทิมหิน 
ครู คศ.2 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
  

นายเรณู  ค าใสย 
ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวพัชรินทร์  บุดดี 
ครูอัตราจ้าง 

นางสาววรนุช  ศรีรักษา 
พนักงานราชการ 

  
 

นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ ์   
ครู คศ.3 
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คณะผู้จัดท า 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายลือชัย  พิเลิศ    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นางวารินทร์  กรไกร    หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและบุคคล 
4. นายไพรวัลย์  ทองลือ   หัวหน้าฝ่ายชุมชนภาคีเครือข่าย 
5. นางสุพรรณี  สองศร    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
6. นางรุ่งราวรรณ  ซอนทรัพย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายธิรายุทธ  อรทัย    หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

 
 
 

ผู้จัดท า 
1. นายเรณู  ค าใสย    ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  หงษ์ศรี    กรรมการ 
3. นางนาฏรพี  ละยศ    กรรมการ 
4. นางวันดี  เพ็งชัย    กรรมการและเลขานุการ 
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ค าน า 

 
 คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองโรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา 2564 เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ ต่าง ๆ ในด้านฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายชุมชนภาคีเครือข่าย 
ฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถควบคุมดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ รักษาความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของนักเรียนให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
        โรงเรียนพยุห์วิทยา 
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