
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการ  ส.พ.ค. ใหโ้อกาส 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  ต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี



 
 
 
โครงงาน ส.พ.ค. ให้โอกาส เป็นโครงการที่บูรณาการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัยให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม
ด้านวิชาการ หรือด้านสังคม ( ครอบครัว ) ให้สามารถเรียนรู้ได้จนจบหลักสูตรตามความมุ่งหวังของชาติ
ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15 (2) 
 ดังนั้นผู้ด าเนินงานโครงการจึงได้จัดรวบรวมเอกสารที่ใช้ด าเนินงานด้ านต่างๆ จัดไว้เป็นส่วน
หนึ่งส าหรับผู้ที่สนใจ หรือหน่วยงาน ที่จะน าไปเป็นแบบอย่างในการจัดท าโครงการเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนในท้องถิ่นอ่ืนๆ ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติม และจบหลักสูตรให้มากขึ้น  
 เอกสารต่างๆ เหล่านี้ได้ออกแบบ และจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินงานจริงๆ อาจจะมีบางส่วนที่
ยังไม่สมบูรณ์นัก ซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์เหมาะสมในโอกาสต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารแบบฟอร์มเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้น าไปใช้ไม่มากก็น้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     โครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี  

 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 



สารบัญ 
ค าน า  
สารบัญ 
การปรับปรุงโครงสร้างแผนภูมิบริหารเพื่อรองรับการจัดการศึกษานอกระบบ  
โครงสร้างการบริหารงานโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 1 
ขั้นตอนการบริหารและการจัดการศึกษา 2-3 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในโรงเรียน  
แนวปฏิบัติ การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 4-6 
ขั้นตอนการจัดท าและนิเทศกระบวนการ 
การวิเคราะห์ระบบและนิเทศกระบวนการ 7 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 8-10 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส 11 
แผนผังการเทียบโอนผลการเรียนกับการเรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย 12 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง                                            
หลักฐานการสมัคร 13-16   
ประกาศโรงเรียน เร่ืองค่าใช้จ่ายในโครงการ 17 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 18-19 
หนังสือรับรองความรู้ 20 
การจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา(Block) 21-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับโครงสร้างแผนภูมิบริหาร 
เพื่อรองรับการจัดการศึกษานอกระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงาน โครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 
 

 
 
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เสอเพลอพิทยาคม 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายบุคลากร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส.พ.ค. ให้โอกาส 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
8 กลุ่ม 

กรรมการเทียบโอน 
ผลการเรียน 

งานทะเบียนวัดผล 

ของโครงการฯ 

นักเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา 
และผู้ปกครอง 
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ขั้นตอนการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 โครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส เป็นโครงการหนึ่ง ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มพัฒนาวิชาการ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ทักษะทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมี
โครงสร้างการบริหารดังแผนภูมิ 
 แผนภูมิที่ 1 การบริหารและจัดการศึกษาของโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           การจัดการศึกษานอกระบบและตาอัธยาศัยในโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส ยึดปรัชญาและ
หลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  จัดอย่างหลากหลาย 
รูปแบบยืดหยุ่นตามความต้องการตามความ พร้อมของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักใน
การบริหารคือการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน และยึดหลักการบริการให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
อย่างแท้จริง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

ผู้อ านวยการ 

ชมรมศิษย์เก่า 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/บุคคล กลุ่มงานงบประมาณ 

-ส านักงานพัฒนาวิชาการ 
-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานวัดผลประเมินผล 

-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-งานทะเบียน 

-งานพัฒนาวิชาการ 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-งานแนะแนว 
-โครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส 
 

-ส านักงานบริหารทั่วไป 

-งานสารบรรณ 

-ประสานงานการศึกษา 
-พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

-พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

-พัฒนาประชาธิปไตย 
-โภชนาการและน้ าดื่ม 

-สมาคมศิษย์เก่า 
-โสตทัศนศึกษา 
-ประชาสัมพันธ ์

-อาคารสถานที ่

-ส านักงานอ านวยการ 
-งานการเงิน 

-งานบัญชี 

-งานพัสด ุ

-งานยานพาหนะ 
-พัฒนาระบบเครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศ 

-งานแผนงานประกันคุณภาพ
วิจัยและประเมินโครงการ 
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1.INPUT คือ ผู้เรียนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่
แขวนลอย ที่มีอายุเกินเกณฑ์ ที่ต้องการกลับเข้ามาเรียนอีก 

2. PROCESS คือโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส ที่ด าเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาส ที่
จะได้ศึกษาต่อเพื่อให้จบการศึกษาตามหลักสูตร 

3. OUTPUT คือ ผู้เรียนจบการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 หรือ 
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นั่นเอง 
 
    แผนภูมิที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตามโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 
  ของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
INPUT      PROCESS    OUTPUT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

โครงการ ส.พ.ค. 

ให้โอกาส 

ผู้เรียนที่ต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคัน ด้วย
สาเหตุ ต่างๆ ทั้งที่อยู่ใน
วัยเรียน  และผู้ที่
แขวนลอย มีอายุเกิน
เกณฑ์ ที่ต้องการกลับเข้า
มาเรียนอีก 

ผู้เรียนจบการศึกษาตาม
หลักสูตร ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาทั้งช่วงชั้นที่ 
3 และ ช่วงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) เทียบโอนผลการเรียนเดิม เพื่อเข้าสู่การ

เรียนนอกระบบ จากสายการเรียนดังนี ้
-สายสามัญ หลักสูตรเก่า,หลักสูตรใหม่ 
-สายอาชีพ (เทคนิค,อาชีวะ,พานิช) 
-การศึกษานอกโรงเรียน 

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง,เรียนเสริมบางวิชา 

ผ่านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในโรงเรียน 
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แนวปฏิบัติ การจัดการศึกษานอกนอกระบบและตามอัธยาศัย โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 

“ตามโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส” ปี พ.ศ. 2551 
 

 การจัดการศึกษานอกระบบ ตามโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาสโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
ด าเนินการจัดการศึกษา ตามแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยข้อกฎหมายและนโยบายดังนี้  
 1.  การศึกษาตลอดชีวิต มาตรา 4 ,มาตรา 15โรงเรียนจัดการศึกษาโครงสร้าง 3 ระบบ ,หมวด 4 ว่า
ด้วยแนวทางการจัดการศึกษาทุกมาตราและมาตรา 39 โรงเรียนเป็นนิติบุคคลแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546 
 2.  เอกสารแนวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาส านักทดสอบทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 2546 
 3.  ปัญจะปฏิรูปการศึกษาแนวทางสู่การปฏิบัติ ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ธันวาคม 2546 

4.  หลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ 
5.  กฎกระทรวง , ประกาศกระทรวง, ระเบียบ,แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 
นิยามศัพท์และขอบข่ายเฉพาะโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 
 การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  
เสอเพลอพิทยาคม การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนนอกเวลาราชการสอนเน้นการเรียนนอกเวลา
ราชการเป็นส่วนใหญ่ จะเรียนในเวลาราชการในบางส่วนซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน 
โดยเน้นความยืดหยุ่น และความพร้อมของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย  หมายถึง  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสนใจ และความพร้อมของ
ตนเองตามสนใจ และความพร้อมของตนเอง ทั้งนี้จะหมายถึงวิธีเรียนให้เต็มศักยภาพ เช่น  เรียนเพื่อ
เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น เรียนในห้องบ้างในรายวิชาพื้นฐาน เรียนจากการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย,เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น , เรียนจากสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ และวิธีอื่นตามข้อตกลงระหว่าง ครูกับผู้เรียน 
 
วิธีด าเนินการ 

1.ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารให้รับเฉพาะเอกสารฉบับจริง คือ ปพ .1 : หรือ ปพ.1:4, หนังสือส่งตัว
จากโรงเรียนเร่ืองย้ายสถานการศึกษา, ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, ของบิดา-มารดา, ส าเนาบัตร
ประชาชน หรือ สูติบัตร (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชน) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
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2.ขั้นสัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์นักเรียนถึงสาเหตุที่ต้องออกจากโรงเรียนเดิมในแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการายงานหรือการวิจัยต่อไป  

3.ให้จัดท าแฟ้มนักเรียนเป็นรายบุคคลส าหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และติดตามนักเรียนใน
โอกาสต่อไปอีกทั้งยังใช้เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการช่วยเหลือที่สอดคล้องตามสภาพ
ปัญหา 

4.ออกเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นนักเรียนของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนการ
เรียนรายบุคคล 

 
การเทียบโอนผลการเรียน 

ให้ใช้เอกสารแนวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จากส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2546 เป็นคู่มือในการเทียบโอน 

 
การจัดการเรียนการสอน 

1. ให้ใช้มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 โดยเน้น
ผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

2. ให้ใช้ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545โดยเน้น
คุณธรรมน าความรู้ 

3.ให้ใช้ มาตรา 24 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานในด้านความรู้ , 
ทักษะกระบวนการคิด , ประสบการจริง , บรรยากาศการเรียนรู้ , สื่อ , ค่านิยม , คุณธรรม , การเผชิญ
สถานการณ์ , การวิจัย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนให้มากขึ้น 

4.ให้นักเรียนเลือกวิธีเรียนสนใจตามที่นักเรียนสนใจตามหลักการ ตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในวิธีเรียน เช่นกาศึกษาด้วยตนเองแล้วสอบวัดผล การท าโครงงาน , การเรียนเสริมในรายวิชา
ที่ยาก , การเข้าค่ายวิชาการ , การเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้และปัญญาท้องถิ่น , การเรียนจากสื่อและ
เทคโนโลยี , การเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , การเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย ,  การท ารายงาน , การท า
วิจัย  
 
การประเมินผลการเรียน 
 ให้ใช้ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545    โดย
ประเมินจากความประพฤติ พฤติกรรมผู้เรียน พัฒนาการในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการสอบ
ควบคู่ไป ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทั้งนี้โดยยึดระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักตามสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2546 ควบคู่กันไป 
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ระยะเวลาเรียน 
- ให้ยึดเวลาเรียน 1,000 – 1,200 ชั่วโมง ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
- เน่ืองจากโครงการ ส.พ.ค.ขอโอกาส เป็นการจัดการเรียนการสอนนอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาด้วยตนเอง ให้ใช้เวลา 12 ชั่วโมงต่อ 1 วัน 
- ในกรณีที่มีนักเรียนที่มีนักเรียน ม.3 , ม.6 ที่ไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิมแล้วย้ายมาแต่มีผล

การเรียนมาแล้วครบทุกภาคเรียน และครบทุกรายวิชา แต่มีบางวิชา ติด ๐ , ร , มส. ให้ถือว่า
นักเรียนคนนั้นมีเวลาการเรียนมาแล้ว ครบ 1,200 ชั่วโมง สามารถวัดและประเมินผลได้ทันที 

- ในกรณีมีนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ที่ย้ายมา มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไม่ครบทุก
ภาคเรียนและไม่ครบทุกรายวิชาให้เทียบโอนวิชาที่เหลือให้ ค านวณเป็นชั่วโมง ต่อจากนั้นจึงมา
เทียบเป็นวัน 

 

การจบการศึกษา 
- ให้ยึดระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช พ.ศ.2546 และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ.2546 โดยการจบการศึกษาเช่นเดียวกับการจบการศึกษา
ในระบบปกติ 

- กรณีมีผูจ้บการศึกษากลางปีการศึกษา ให้ใช้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกใบสุทธิ 
และหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2547 มาใช้ โดยให้ออกเอกสารแสดงผลการ
เรียน จากการผสมผสานกันระหว่าง ปพ.6 และ ปพ.7 เข้าด้วยกัน เพื่อสื่อสารให้สถานศึกษา , 
สถานประกอบการ และผู้ปกครองให้เข้าใจ ตรงกัน ส่วนการออกหลักฐาน ปพ .1  และ
ประกาศนียบัตร ให้ออกสิ้นการศึกษาตามปกติ 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 
- ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เร่ืองค่าใช้จ่ายโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส 

ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
- การเก็บค่าใช้จ่ายให้เก็บเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วเท่านั้น 
- ห้ามมิให้เก็บค่าใช้จ่ายเมื่อแรกเข้าเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นในการผูกมัด ว่า เมื่อเสียเงินแล้วต้องจบ

การศึกษา อันจะเกิดอุปสรรคในการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
- ให้รายงานผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษา 

ประกาศใช้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม          
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ขั้นตอนการจัดท า 
และนิเทศกระบวนการ 
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การวิเคราะห์ระบบและนิเทศกระบวนการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ 

ระบบ 

และนิเทศ 
กระบวน 

ก าหนดแนวปฏิบัติ / ศึกษาคู่มอืการเทียบโอน 

แต่งตั้งคณะท างานตามโครงสร้าง 

เขียนโครงการระบุหลักการและเหตุผล, ข้อกฎหมาย 

ปรับโครงสร้างการบริหาร 

จัดท าคลังข้อสอบ 

ด าเนินการตามแนวปฏิบัต ิ

สรุปและประเมินผล 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ ส.พ.ค. ใหโ้อกาส 
(จัดการศึกษานอกระบบ ม.15 พรบ. กศ.42) 

************************ 
*    จัดท าโครงการโดยอ้าง พรบ. กศ.  42 มาตรา 4  และมาตรา 15  
*    แต่งตั้งคณะท างานเทียบโอนผลการเรียน เพิ่มเติมในฝ่ายวิชาการ  
*    การจัดการเรียนการสอน 
 -   เทียบโอนในรายวิชาที่เรียนมาแล้วจากโรงเรียนเดิม  
 -   สอนเสริมในรายวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   คอมพิวเตอร์ฯ 
 -   ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง จากบทเรียนส าเร็จรูป , ชุดการเรียน    เอกสาร และสื่อ 

    เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีอยู่ 
*    การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 -  เข้าค่ายวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 -   การจัดกิจกรรมศึกษามาตรฐานเปรียบเทียบจากแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
 -   เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
*    การประเมินผล 
 - น าผลจากการสอบวัดผล, จากการสอนเสริม, จากการเข้าค่ายวิชาการ และจากการศึกษา 

   มาตรฐานเปรียบเทียบจากแหล่งเรียนรู้เพื่อการบูรณาการ  
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การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 *   วิเคราะห์ผลการเรียน 
  ผลการเรียนระดับดี 
  ผลการเรียนระดับปานกลาง 
  ผลการเรียนอ่อน 
 
 
 

ทางเลือกในการเรียนการสอน 
 * ศึกษาด้วยตนเองแล้วสอบ 
 * การเรียนในกลุ่มสาระที่ตนเองเรียนอ่อน 
  * จัดสอนในช่วงนอกเวลาราชการ 
 * การจัดท ารายงาน/โครงงาน/สาระนิพนธ์ 
 * การเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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การวิเคราะห์ผู้เรียนตามช่วงช้ัน/ชั้นป ี
 

ออกกลางคัน 
ม.6/ม.3 ภาคเรียนท่ี 1,2 
ม.5/ม.2 ภาคเรียนท่ี 1,2 
ม.4/ม.1 ภาคเรียนท่ี 1,2 

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

 
กลุ่ม ม.5 ,ม.4,ม.1,ม.2 

 -     เน้นการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการ 
          -    กลุ่มม.6 และ ม.3 ให้นักเรียนเลือกวิธีการเรียนจากทั้ง 4 เร่ืองท่ีกล่าวมา 
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ ส.พ.ค. ใหโ้อกาส โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  จ.อุดรธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดกลุ่มผู้เรียน
ตามพ้ืนฐาน
เดิมเป็น 3 กลุ่ม 

-กรอกใบสมัคร 
-ตรวจเอกสาร 
-สัมภาษณ์สภาพ 

ปัญหาเรียนไม่จบ 

-แนะแนววิธีเรียน 

เทียบโอนกรณี
หลักสูตรเก่า
ไปสู่หลักสูตร
ใหม ่

             ผู้เรียน 

น าหลักฐานการสมัคร
เอกสารผลการเรียนเดิม 

-บัตรประชาชน 

-ส าเนาทะเบียนบ้าน 

-รูปถ่าย 2 รูป 

       ม.ต้น 

ทดสอบใน
รายวิชาที่เทียบ
โอนไม่ได้ 
เกณฑ์การผ่าน 
45-50%ตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร 

เรียนเสริมใน 5 
รายวิชาหลัก 
คือ อังกฤษ 
คณิต/บัญชี 
คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ไทย-สังคม 
และพุทธ
ศาสนาตาม
ความสมัครใจ 

เขียนแสดง
ความรู้สึก
ความ
คิดเห็นต่อ
การเรียนรู้
นอกระบบ
ในโครงการ
ส.พ.ค.ขอ
โอกาส 

ขอเอกสาร
รับรองการ
เป็น
นักเรียน
หรือจบ
การศึกษา
เพื่อศึกษา
ต่อ/ท างาน 

รายงานการ
จบเสนอผอ.
อนุมัติท า
พิธีรบัวุฒิ
และใบ
ประกาศ 

     ม.ปลาย 
ทดสอบใน
รายวิชาที่เทียบ
โอนไม่ได้
เกณฑ์การผ่าน 
45-50% ใน
รายวิชาตาม
โครงสร้าง
หลักสูตรของ
โรงเรียน 

เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อ
ต่างๆ ครู
แนะน าวิธี
การศึกษาหา
ข้อมูลสาระ
วิชาผู้เรียนท า
ผลงานเพิ่มเติม
ในกรณีที่
ต้องการเพ่ิมผล
การเรียนและ
ทดสอบวัด
ความรู้ตามที่
นัดหมายในวัน
เสาร์ที่ 1และ
เสาร์ที่ 3 ของ
แต่ละเดือน
หรืออาจนัดใน
วันศุกร์เป็น
กรณีพิเศษ 

สอบครบ
ทุกรายวิชา
ตามโครง 
สร้างของ
หลักสูตร
ผ่านเกณฑ์
ได้เกรด 1 
หรือท า
ผลงาน
เพิ่มเติมตาม
ศักยภาพ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียนผ่าน
การแนะ
แนวแนะ 
น าการ
ปฏิบัติตน
การเรียนต่อ
การ
ประกอบ
อาชีพ 
ชุมนุม 
สร้างงาน
สาน
ประโยชน์
ให้กับสังคม 

ตรวจสอบ
ความถูก
ต้อง
สมบูรณ์  
น าผลการ
เรียนส่ง
ต่อไปยัง
งาน
ทะเบียน
ของ
โรงเรียน
เพื่อลงใน
ทะเบียน
พร้อมกับ
นักเรียนที่
จบในระบบ 

สาย
อาชีพ 

สาย
สามัญ 

กศ.น.
  

ขยาย
โอกาส 

คณะกรรมการพิจารณาการเทียบและการโอนรายวิชา 

สรุปการเทียบโอน เก็บข้อมูลลงในแฟ้มรายบุคคล 

รับบัตรนัดวันเวลาในการสอบ 

จากครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทียบโอนกรณี
มาจากสถาบัน
อ่ืน ทั้งสามัญ
และอาชีพ 
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การเทียบโอนผลการเรียนกับการเรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย 
ในโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  จ.อุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนที่เรียนไม่จบสมัครเรียนในโครงการ ส.พ.ค.ใหโ้อกาส 

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  จ.อุดรธาน ี

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม 

คณะกรรมการพิจารณาการเทียบและการโอน
รายวิชา 

หลักสูตรเก่าเป็นหลัก 
สูตรใหม่ สายสามัญ 

หลักสูตรสายอาชีพ  
เป็นหลักสูตรสามัญ 

หลักสูตรใหม่สายสามัญ 

เป็นหลักสูตรใหม่สายสามัญ 
หลักสูตร กศน.เป็น 

หลักสูตรใหม่สายสามัญ 
เทียบโอนจาก 
ประสบการณ์ 

- ม.ต้นให้เทียบรายวิชา
ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 
ประเมินผลรวมเป็นราย
ปี โดยดูจ านวนหน่วย
กิตและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ประกอบ 

- ม.ปลาย ให้เทียบจาก
รายวิชาในรหัสเดิมกับ
ชื่อวิชาในรหัสใหม่และ
ดูหน่วยกิตและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โอน
รายวิชาที่เหมือนกัน
เทียบรายวิชาที่ใกล้เคียง
กัน วิชาที่เทียบไม่ได้ให้
วัดผลใหม่ 

- เทียบจากรายวิชา
พ้ืนฐานที่มีสาระ/ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
เหมือนกัน โอน
รายวิชาที่ใกล้เคียง
โดยดูที่จ านวนหน่วย
กิต เวลาเรียน 

- สายอาชีพ ให้เทียบ
เป็น ม.4-6 ไม่เน้น
วิทย์เท่านั้น 

- วิชาเอกตามสาขา
สามารถเทียบได้ใน
รายวิชาเพิ่มเติมหรือ
วิชาในกลุ่มสาระการ
งานฯ หรือศิลปะ 

- รายวิชาที่เรียนในกลุ่มเน้น
วิทย์หรือไม่เน้นวิทย์จะเทียบ
โอนให้เป็นรายวิชาที่อยู่ใน
กลุ่มไม่เน้นวิทย์เท่านั้น 

- รายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละ
โรงเรียนจะไม่เท่ากันดังนั้น
ต้องยึดตามโครงสร้าง
รายวิชาของโรงเรียน 

- ถ้าเทียบไม่ได้ให้วัดผล
เพิ่มเติม หรือท าผลงาน 

- เทียบง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาดู
จากรหัสวิชา หน่วยกิตและ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจาก
โรงเรียนเดิม 

- วิชาที่ติด 0 ร มส. จากที่เดิม
ถือว่าต้องเริ่มใหม่โดยการ
ทดสอบหรือท าชิ้นงาน 

เทียบจากกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทั้ง ม.ต้น-ม.ปลาย โดย
ค านึงถึงจ านวนชั่วโมง
และจ านวนหน่วยกิตที่
เรียนมา 
- กลุ่มวิชาเพิ่มเติมสามารถ
เทียบได้ทั้ง 3 ระดับ พร้อม
กัน คือ ม.ต้น (ม.1-2-3) 
และ/หรือ ม.ปลาย (ม.4-5-
6)  
- วิชาที่เทียบไม่ได้ให้
วัดผลเพิ่มเติมโดย 
- ดูจากผลการเรียนเฉพาะ
ในหลักสูตรระยะสั้นที่
เน้นอาชีพ 

- สัมภาษณ์ 

- ภาพถ่าย การ
ท างานหรือ
ประสบการณ์เดิม  
- แฟ้มผลงาน 

-ประกาศนียบัตร 
-วุฒิบัตร 
-เกียรติบัตร 
-ทดสอบความรู้
เพิ่มเติมโดยใช้
ข้อสอบของ
โรงเรียนหรือของ
ส่วนกลาง 
-ให้เขียนบรรยาย
หรือพรรณนางาน 

-ดูจากโครงการ
หรือโครงงานที่
เคยท ามาก่อน 

 

คณะกรรมการสรุปผลการเทียบโอน เสนอตามขั้นตอน เก็บข้อมูลรายวิชาลงในแฟ้มประวัติเพื่อรับการพัฒนาต่อไป 

นักเรียนทดสอบ หรือท างานเพิ่มเติมในรายวิชาที่เหลือ ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
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การรับนักเรียนระหว่างปี  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  
 

1. ชื่อ.........................................................มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม    
    ในระดับชั้น......................ย้ายมาจากโรงเรียน................................................................................. 
     อ าเภอ....................................................จังหวัด......................................... 
 รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 
 
               ลงชื่อ.............................................ผู้อ านวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
             ( นายปัญญา       ชูพรหมวงศ์) 
2. ด้วยฝ่ายวิชาการได้รับนักเรียน ชื่อ....................................................เข้าเรียนระดับชั้น................... 
     ได้ตรวจสอบเอกสาร-หลักฐานแล้ว นักเรียนต้องปฏิบัติดังน้ี 
 2.1......................................................................................................................................... 
 2.2......................................................................................................................................... 
 2.3......................................................................................................................................... 
 2.4......................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ส.พ.ค.ขอโอกาส 
            (............................................) 
    ลงชื่อ.............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
          (.............................................) 
 
3. ด้วยฝ่ายบริหารงบประมาณได้รับการช าระเงินค่าด าเนินการต่างๆ ดังนี้  
 1. ค่าบ ารุงสื่อและอุปกรณ์  จ านวน............................บาท 
 2. ค่าวารสาร/ท าบุญ   จ านวน............................บาท 
 3. ค่าบ ารุงสมาคมศิษย์เก่าฯ  จ านวน............................บาท 
 4. ค่าบ ารุงโครงการ   จ านวน............................บาท 
 5. อ่ืนๆ................................................................................................................................ 
   บันทึกเพิ่มเติม.............................................................................................................................. 
 
    ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                (.นายศักดิ์ชาย      อุปศักดิ์) 
 

หลักฐานการสมัครครบถ้วนดังนี ้
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน             (     ) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน          (     ) 
3. ร.บ.1/ป.พ.1                        (     ) 
4. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว     (    ) 
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สัญญาการเป็นนักเรียนในโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส 
 

        เขียนที่..................................... 
      วันที่...........เดือน................................พ.ศ.......... 
 ชื่อ...................................สกุล................................................ระดับชั้น............อายุ............ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ถนน..........................ต าบล.........................อ าเภอ................. 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์......................................... 
ชื่อบิดา............................................................ชื่อมารดา...................................................................... 
    ได้ท าสัญญากับโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ในการเข้าร่วมโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส มีข้อตกลงดังนี้ 
 1. เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
     1.1 (    ) มีปัญหาทางด้านวิชาการ  ระบุ.............................................................................. 
     1.2 (    ) มีปัญหาทางด้านปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรม  ระบุ............................................... 
     1.3 (    ) ย้ายจากสถาบันอื่น ระบุสถาบัน............................................................................ 
     1.4 (    ) อ่ืนๆ .........................ระบุ..................................................................................... 
 2. การปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ 
     1. ลงทะเบียนเรียน ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ แนะน ารายวิชาต่างๆ ที่ต้องเรียนและทดสอบ  
     2. นัดหมายวันเวลาที่จะต้องมาติดต่อสอบกลางภาคและปลายภาค 
     3. นัดหมายวันเวลา วัดผลประเมินผล และตัดสินผลการเรียน 
     4. การมาตามเวลานัดหมายต้องตรงเวลา และแต่งกายให้สุภาพ 
 3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังถือว่าเป็นนักเรียนไม่ควรกระท าในสิ่งที่ผิดระเบียบและส่งผลเสียต่อร.ร. 
 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ไม่กระท าตามข้อตกลง ผู้ปกครองยินยอมด าเนินการให้ลาออก
จากโรงเรียน เพื่อไปศึกษาต่อที่อื่น 
 5. อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... 
    ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองได้อ่านข้อความแล้ว ยินยอมตามข้อตกลง จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
   ลงชื่อ....................................................นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
           (...................................................) 
   ลงชื่อ....................................................ผู้ปกครอง 
           (...................................................) 
   ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (...................................................) 
   ลงชื่อ....................................................พยาน 
           (...................................................) 
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ใบมอบตัว 
การเรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย ในโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส 

 ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่......................โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
       เขียนที่ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
                     วันที่.........เดือน................................พ.ศ........... 
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง)............................................................อาชีพ.............................อายุ...............ป ี
ขอท าใบมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  
 ด้วย (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว)......................................นามสกุล.................................. 
ประวัต ิเกิดวันที่.................เดือน.......................................................พ.ศ.........................อายุ....................ปี 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่..............หมู่ที่..................ถนน...................................ต าบล........................................ 
    อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................โทร............................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษา  บ้านเลขที่...........หมู่ที่..................ถนน...................................ต าบล.................... 
    อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................โทร............................................. 
สถานภาพทางครอบครัว 
 บิดาชื่อ..................................................................อาชีพ......................................อายุ..................ปี 
 มารดาชื่อ...............................................................อาชีพ......................................อายุ..................ปี 
 มีพี่น้องทั้งหมด.........................คน  คือมีพี่....................คน    น้อง............................คน 
 ก าลังศึกษา................................คน  ท างานแล้ว..............................คน 
ผู้ปกครองรับรองในการเรียน ชื่อ...............................................................อาชีพ................................... 

ที่อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่................ถนน...................................ต าบล........................................ 
 อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................โทร............................................. 
 เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น................................................................................................................. 
นักเรียนบ้านอยู่ใกล้เคียง   1. ชื่อ.......................................ชั้น........... 2. ชื่อ.......................................ชั้น….. 
จบการศึกษาก่อนมาเรียนที่โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม คือโรงเรียน ............................................................ 
 บัดนี้ นักเรียนชื่อ...........................................................สมัครเข้าเรียนนอกระบบตามอัธยาศัย 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมแล้ว จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ข้าพเจ้าจึงรับเป็นผู้ปกครอง ขอรับรองว่าจะเป็นผู้
คอยดูแลอบรมให้ต้ังใจเรียนสม่ าเสมอ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกประการทั้งจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของผู้เรียนให้
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
     ลงชื่อ...............................................ผู้ปกครอง 
           (..............................................) 
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โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม   จังหวัดอุดรธานี 
ประวัติส่วนตัวนักเรียน  ช่วงชั้นท่ี   (   ) 3     (   ) 4  ปีการศึกษา...................... 

 
ข้อมูลนักเรียน 
เลขประจ าตัวนักเรียน............................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................... 
ค าน าหน้า...................ชื่อ.............................................นามสกุล.............................................เพศ.......... 
ชื่อเล่น................................................................. ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ............................................. 
ห้อง........................เลขที่.................................... แผนการเรียน......................................................... 
ศาสนา................................................................ เชื้อชาติ......................สัญชาติ................................ 
เกิดวันที่..........เดือน..........................พ.ศ........... โรงพยาบาลเกิด...................................................... 
ต าบลเกิด........................................................... อ าเภอเกิด............................................................... 
จังหวัดเกิด........................................................ หมู่เลือด................................................................. 
น้ าหนัก...................ส่วนสูง............................. ความพิการ............................................................. 
 
ข้อมูลครอบครัว 
ชื่อบ้าน.............................................................. ชื่อหมู่บ้าน.............................................................. 
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่................................ ซอย.............................ถนน................................... 
ต าบล...........................อ าเภอ............................ จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์บ้าน.................................................... โทรศัพท์มือถือ...................................................... 
ชื่อ-สกุล บิดา.................................................... อาชีพ.................................โทรศัพท์...................... 
ชื่อ-สกุล มารดา.................................................... อาชีพ.................................โทรศัพท์...................... 
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง.............................................. อาชีพ.................................โทรศัพท์...................... 
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับนักเรียนคือ................................................................................................. 
จ านวนพี่น้อง...............................คน  จ านวนพี่น้องที่เรียนในโรงเรียนนี้.....................คน 
 
ข้อมูลส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 
โรงเรียน................................................................. อ าเภอ.......................................................................... 
จังหวัด................................ระดับชั้น.................... สาเหตุที่ออก............................................................... 
ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................... 
ปัจจุบัน เรียนนอกระบบในโครงการ ส.พ.ค. ขอโอกาส ในระดับชั้น.......................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ................................................................................................................................... 
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ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
เร่ือง    ค่าใช้จ่ายโครงการ ส.พ.ค. ใหโ้อกาส 

******* 
 อาศัยอ านาจตามหนังสือราชการที่   ศธ0804/18221 ลงวันที่  17  ตุลาคม  2547 เร่ืองหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติในการจัดสรรค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ัน จากการประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานน้ัน ในวันที่ 26  พฤษภาคม  2551 ได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียน เก็บเงินพิเศษ
ส าหรับนักเรียนในโครงการ ส.พ.ค.ขอโอกาส  ดังนี้ 
    1.  การจัดการเรียนการสอนกับแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี 200 บาท 
   2.  การจดัการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร   100 บาท 
       3.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับนักเรียนเข้าใหม่      250 บาท 
    4.  ค่าบ ารุงโครงการ ส.พ.ค. ขอโอกาส   500 บาท 

รวม                950       บาท 
  (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

   
 ประกาศ  ณ วันที่ 26  พฤษภาคม  2551 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการออกใบสุทธิ และหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา  
พ.ศ. 2547 

************************** 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิ และใบรับรองของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2517และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการศึกษาและ
สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการออกหลักฐานการศึกษา ของผู้จบการศึกษาให้เหมาะสม 
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้   ดังนี้ 

  
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรอง  
ความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก  

(1)   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและ ใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2517 
(2)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและ ใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2517 
      (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2518 
(3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2517 
     (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2519 
(4)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2517 
      (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2519 
(5)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2517 
      (ฉบับที่5) พ.ศ. 2520 
(6)   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2517 
       (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2520 
(7)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2517 
      (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาทุกประเภทที่จัดการเรียน 

     การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  
และหลักสูตรนั้นที่ได้ก าหนดให้ออกใบสุทธิเป็นหลักฐานการจบการศึกษา 
            ข้อ 5   การออกใบสุทธิ เมื่อผู้จบการศึกษายื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าสถานศึกษาให้  
สถานศึกษาปฏิบัติ  ดังนี้ 
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     (1) ใบสุทธิ ที่สถานศึกษาได้เขียนกรอกรายการตามแบบพิมพ์ใบสุทธิไว้ครบถ้วน และผู้มี 

อ านาจลงนามแล้วให้สถานศึกษาออกใบสุทธิฉบับนั้นได้ 
 (2) ใบสุทธิที่ผู้จบการศึกษาได้รับไปแล้วเกิดสูญหาย หรือ เสียหายใช้การไม่ได้ให้สถานศึกษา 

ส าเนาต้นขั้วใบสุทธิ  และหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ข้อ 6 การออกหนังสือรับรองความรู้ ให้ใช้ในกรณีที่สถานศึกษาไม่อาจออกใบสุทธิตามข้อ 5 โดย 

ให้สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานการจบ   หลักฐานแสดงผลการเรียน และหลักฐานการศึกษาอ่ืนที่
เชื่อถือได้ว่าผู้นั้นจบการศึกษาในกรณีที่หลักฐานการจบการศึกษา หลักฐาน แสดงผลการเรียน หรือ
หลักฐานการศึกษาอ่ืนสูญหาย ให้สถานศึกษา  ไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอหน่วยงานต้น
สังกัดเหนือ อีกชั้นหนึ่ง และพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ จะอนุญาตให้สถานศึกษาออก
หนังสือรับรองความรู้ให้ก็ได้หนังสือรับรองความรู้ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  

ข้อ 7 สถานศึกษาที่ล้มเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ หรือโรงเรียนเอกชนที่โอนกิจการมาเป็นของรัฐให้  
หัวหน้าหน่วยงานที่เก็บรักษาหลักฐานของสถานศึกษานั้น ๆไว้ เป็นผู้ออกใบสุทธิหรือ หนังสือรับรอง 
ความรู้ตามข้อ 5 หรือข้อ 6 หรือแต่ละกรณี 

ข้อ 8 ให้สถานศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบสุทธิหนังสือรับรองความรู้ได้ไม่เกินฉบับ  
ละ 100 บาท  

ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้และให้มีอ านาจตีความและ 
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หนังสือรับรองความรู้ 

วันที.่........เดือน..............................พ.ศ...................... 
 
  หนังสือรับรองความรู้ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า................................................................. 
เกิดวันที่...............เดือน....................................พ.ศ..................ชื่อบิดา......................................................... 
ชื่อมารดา...................................................................เป็นนักเรียน................................................................ 
ซึ่งเป็นโรงเรียน........................................................ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอ.................................................... 
จังหวัด.............................................................................. 
  สอบไล่ได้ครั้งสุดท้ายชั้น.................................................................................................. 
เมื่อวันที.่..............เดือน.........................................พ.ศ......................โดยสอบที่........................................... 
อ าเภอ............................................................................จังหวัด..................................................................... 
     
     
      (ลงชื่อ).................................................... 
      ต าแหน่ง.................................................  
 

 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)............................................ 
     เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปถ่าย ๔ x ๕ ซม. 
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การจัดการเรียนการสอน 
แบบช่วงเวลา (Block) 
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การจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา (Block) 
 

เจ้าของแนวคิด นายธีรพัฒน์  ฤทธิ์ทอง  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 ความหมายและวิธีการ คือการรวมคาบเรียนมาเป็น Block เช่น วิชาเรียนที่มีหน่วยกิต 0.5 
หน่วย มีเวลาเรียนเดิม 20 คาบ ให้น าคาบเรียน 4 คาบ มาจัดเป็น 1 Block ดังนั้นวิชาดังกล่าว
จะสอน 5 Block ก็จะจบรายวิชา โดยมีกิจกรรมครบ และมีการประเมินผลการเรียนไปในตัว 
(การเทียบ Block เป็นชั่วโมง โดยเทียบจาก 4 คาบ เป็น 3 ชั่วโมง) 

 ลักษณะ/ประเภทของการจัด Block 
1. จัดเป็น Block ใหญ ่โดย 4 คาบ เป็น 1 Block ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย การจัดตารางสอนจะจัด

ทุกเดือนหรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
2. ม.ปลายจัดเป็น Block ใหญ่ 4 คาบ เป็น 1 Block 

ม.ต้น จัดเป็น Block เล็ก โดยจัด 2 คาบ เป็น 1 Block 
 3. จัดซอยเป็นภาคเรียนย่อย 4 ภาคเรียนย่อย เช่น ใน 1 ภาคเรียนมีวิชาที่จะเรียนมีทั้งหมด 14 
รายวิชา ให้แบ่งคร่ึง 7 วิชาแรกเรียนประมาณ 2 เดือน แล้วให้มีช่วงปลดการเรียนประมาณ 10 วัน เพื่อใช้
เป็นกิจกรรมกีฬาหรือลูกเสือเนตรนารี ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน หลังจากนั้นจึงน าอีก 
7 รายวิชาที่เหลือมาสอนอีกในช่วง 2 เดือน หลัง (วิธีนี้จัดตารางสอนทุก 2 เดือน) ซึ่งต้องค านึงถึงความ
ยืดหยุ่น ในภาคเรียนที่ 2 ก็ท าเช่นเดียวกับภาคเรียนแรก 
 4. จัด Block ตามข้อตกลงของโรงเรียนโดยอาจจะจัดในบางรายวิชา ตามความเหมาะสม เช่น วิชา
ที่เป็นวิชาปฏิบัติ วิชาที่ต้องการฝึกทักษะ หรือวิชาที่ต้องใช้การทดลอง 
 * การจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลาวิธีใดควรเกิดจากข้อตกลงรวมทั้ง เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

การเตรียมการของครู 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา 
 * น าแผนการสอนมาแปลงเป็นการก าหนดการสอน หรือเรียกว่าชุดการสอน ชุดการสอนดังกล่าว
จะถูกก าหนดเป็นราย Block 
 * ชุดการสอนดังกล่าวสามารถแยกเป็นบทเรียนส าเร็จรูปได้ 
 * ในรายละเอียดของชุดการสอน/บทเรียนส าเร็จรูปสามารถน าเป็นผลงานวิชาการได้ ถ้ามีการ
เขียนวัตถุประสงค์ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในรายวิชากับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กลางใน
รายวิชาที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเป็นเป้าหมาย พร้อมกับศึกษาความพึงพอใจไปด้วย 
 * อาจจะเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ เกิดขึ้นเพราะการเรียนการสอนแบบ Block มีเวลา
คิดค้นนวัตกรรม 
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การจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา (Block)  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
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ท าไมต้องจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา 
- ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา 
- ภาระงานในแต่ละรายวิชาท าให้ผู้เรียนมีความเครียด 
- การจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา : สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ดังนี้  มาตรา 22  มาตรา 23  มาตรา 24  มาตรา 26  และ มาตรา 28 
- สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ 
- สามารถน าผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและบูรณาการการเรียนรู้ได้ 
 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา 

ผู้จัด 
ตารางเรียน
ตารางสอน 

 

-พิจารณา
จ านวนนก. 
จ านวนชม.แต่
ละรายวิชา เพื่อ
ค านวณหา 
จ านวน
ช่วงเวลาที่ต้อง
สอนทั้งหมด
ใน 1 ภาคเรียน 
 

-รับจอง
ช่วงเวลา
ของ
ผู้สอนใน
การจัด
กิจกรรม 

 

-จัดวิชา
พ้ืนฐานที่
ส าคัญให้
ผู้สอนได้พบ
ผู้เรียนทุก
สัปดาห์เช่น
คณิต วิทย์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
 

-จัดทุกรายวิชา
ให้มีความ
ต่อเนื่องวิชาใด
จบก่อนได้ให้
มีการวัดผล
ประเมินผลได้
เลย 
 

-สรุปช่วงเวลา
ที่แต่ละวิชาที่
สอนไป
ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูลใน
ภาคเรียน
ต่อไป 

 

ครูผู้สอน 

 

1.ศึกษาหลักสูตร  
- วิเคราะห์เนื้อหา 
- จุดประสงค ์
-กิจกรรมหลัก 
 

-จัดช่วงเวลา
เรียนของแต่ละ
หน่วยการ
เรียนรู้เป็น
ช่วงเวลาละ3 
ชม.1หน่วยจะ
มีกี่ช่วงเวลาก็
ได้ 
 

-แบ่งเนื้อหา
ออกเป็นหน่วย
การเรียนรู้ 
 

-น าช่วงเวลาแต่
ละช่วงมาก าหนด
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อวิธี
วัดผลประเมินผล
เขียนแผนการ
เรียนรู้และจัด
กิจกรรมตาม
แผนการเรียนรู้ 
 

สรุปและแจ้ง
ผลการเรียนรู้
ให้นักเรียน
ทราบและเปิด
โอกาสให้
นักเรียน
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
 

ตัดสินและ 
แจ้งผลการ
เรียนรู้ให้
ผู้เรียนทราบ 
 

ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลาจากตัวผู้เรียนผู้สอนด้วยการเสวนาและแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและแก้ไข 

ผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา 

-ลดภาระงาน
ในแต่ละ
รายวิชาท าให้
ผู้เรียนเครียด
น้อยลง 
 

-แก้ปัญหาใน
การขาดแคลน
ครูบาง
สาขาวิชาได้
ระดับหนึ่ง 
 

-สามารถจัดการเรียน
การสอนได้สอดคล้อง
กับพ.ร.บ.การศึกษา
และการปฏิรูป
การศึกษา 
 

-สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการได้
และมีกิจกรรมที่
หลากหลาย 
 

-สามารถพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนและผู้เรียนได้อย่าง
เต็มที่ 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบช่วงเวลา (Block) 



รายชื่อผู้เรียนตามอัธยาศัย โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  
ปีการศึกษา 2551 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น 
1 ด.ช.อ านาจ   กุลสอน ม.2 
2 ด.ช.อภิวัฒน์  พันธ์ราช ม.2 
3 ด.ช.มนัส  อาโหสี ม.3 
4 ด.ช.สามารถ  ไกรหา ม.3 
5 ด.ญ.พรพิมล  สว่างศรี ม.3 
6 ด.ช.ชินกรณ์  ไพรสน ม.3 
7 นายเอกวิทย์  วิสาขวัน ม.4 
8 นางสาวอาวีณา  พลวาปี ม.4 
9 นายสุพจน์   เหง้าพรหมมินทร์ ม.4 

10 นายณรงค์ชัย  เนตรครุฑ ม.4 
11 นายกฤษฎา  กลีบส าโรง ม.4 
12 นายสุวรรณ  นามแสง ม.4 
13 นายสุขสันต์  จิตต์เอ้ือ ม.4 
14 นายสุริยา  อินทะสารคาม ม.4 
15 นางสาวจิระภา   บุญเสริม ม.4 
16 นางสาวกิตติยา  พันธ์ดวง ม.4 
17 นายธวัชชัย  ป้องจันดา ม.4 
18 นายอภิสิทธิ์  พรมเฮียง ม.4 
19 นายธนากร  ขันตี ม.4 
20 นายยุทธนากร  คุณทะรักศรี ม.4 
21 นางสาวประมล  พ่อลีละ ม.4 
22 นางสาวภาวดี  เบ้าหล่อเพชร ม.4 
23 นางสาวดาวศิริ  ภาชนิล ม.4 
24 นางสาวมณีกานต์  สมรูป ม.4 

 
 
 



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น 
25 นายโชค  โคตรสีด า ม.5 
26 นายขวัญชัย  สิมพะลา ม.5 
27 นายเชาวฤทธิ์  สีขวา ม.5 
28 นายธณัฐชัย  เชื้อฉ่ าหลวง ม.5 
29 นางสาวเกษมณี  ค าภู ม.5 
30 นางสาวมัลลิกา  บุญนาก ม.5 
31 นายธีระวัฒน์  มิรัตนะไพร ม.5 
32 นางสาววาสิณี  ทองวิเศษ ม.5 
33 นางสาวสุณีรัตน์  แก้วเกิด ม.5 
34 นายอดิศักดิ์  เนตรพรหม ม.5 
35 นางสาววนิดา  แสนมา ม.5 
36 นางสาวศิริภรณ์  ชวนละคร ม.5 
37 นางสาวบรรจง  สังฆรักษ์ ม.6 
38 นางสาวภัชราภรณ์  หัดสิม ม.6 
39 นายฐิติ  ต่อพันธุ์ ม.6 
40 นายยงยุทธ  บุญเรือง ม.6 
41 นางสาววิภาวรรณ  ไกรหา ม.6 
42 นายสมควร  ไชยสุข ม.6 
43 นายวีระ  คล้ายเจ๊ก ม.6 
44 นายสุวิทย์  บุญใบ ม.6 
45 นางสาวจินตหรา  ฤทธิ์วาปี ม.6 
46 นายภูริทัศน์  หล่อนจ าปา ม.6 
47 นายสายัณห์  สุมทุม ม.6 
48 นายบัณฑิต  จันทร์ชุม ม.6 
49 นายวรเดช  โคตรสีด า ม.6 
50 นางสาวอนุธิดา  โยธาวงศ์ ม.6 
51 นางสาวน้ าฝน  หงษาบาล ม.6 
52 นางสาวละออง  นุ่นชัยสงค์ ม.6 
53 นางสาวมณีรัตน์  กองม่วง ม.6 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น 
54 นางสาวนงนุช  พรหมสิทธิ์ ม.6 
55 นางสาวอรอุมา  แหล้จันค า ม.6 
56 นางสาวอุไรวรรณ  สืบพิมาย ม.6 
57 นางสาวสุนิสา  จันทร์แก้ว ม.6 
58 นางสาวอ าพร  ศรีชา ม.6 
59 นางสาวพัชรินทร์  เหง้าพรหมมินทร์ ม.6 
60 นายอิสระภาพ  โขพิมพ์ ม.6 
61 นายเสกสรร  วีระสอน ม.5 
62 นายอภิสิทธิ์  รัตสุ ม.5 
63 นางสาวสกุลรัตน์  ยาตาล ม.3 
64 เด็กชายวุฒิชัย   ดาขาว ม.2 
65 เด็กชายพลวัฒน์  ว่องไว ม.2 
66 นางสาวเดือนเพ็ญ  ตาดี ม.6 
67 นางสาวนงคราญ  พุฒหอม ม.6 
68 นายณัฐพล  ดลรัศมี ม.4 
69 นายภาณุวัฒน์  เมืองศรี ม.3 

 
 

  


