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                                                ประวัติโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 
ควำมเป็นมำ 

 

              ปี พ.ศ.2537   นายสัมพันธ์    ทองสมัคร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ในขณะนั้น )ได้ปรารภให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในพ้ืนที่   บ้านตลาดโรงเหล็ก     
ต าบลนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยได้มอบหมายให้  นายโกเมศวร์  นนทามิตร  
อาจารย์  2   โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม   อ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ประสานงานกับส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   ในการด าเนินการขออนุญาต
จัดตั้งโรงเรียน  และในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดตั้งขึ้น
โดยการเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม    เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  1  จ านวน  2   ห้องเรียน   นักเรียนรวมทั้งหมด   64    คน  โดยใช้สถานที่เรียน
ชั่วคราวที่   วัดใหม่ไทยเจริญ   และต่อมาวันที่   26  พฤษภาคม   2538  โรงเรียนได้รับ
อนุญาตสร้างอาคารเรียนในที่ดิน  ของค่ายลูกเสือ     จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงแยกออกมา
จากวัดใหม่ไทยเจริญตั้งแต่บัดนั้น  ใช้ชื่อว่า    “ โรงเรียนนบพิต าวิทยา  ” 
 การจัดตั้งโรงเรียนในครั้งนั้น  ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจอย่างยิ่งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น  ภายใต้การน าของ  ก านันสมโชค  อินณรงค์  ก านันต าบลนบพิต า  ใน
สมัยนั้น  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน  อาสาสมัครท้องถิ่น  และรัฐบาล  
ภายใต้การบริหารของผู้อ านวยการ  โกเมศวร์  นนทามิตร  สังกัดกรมสามัญศึกษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปัจจุบันโรงเรียนนบพิต าวิทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ภายใต้การบังคับบัญชาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปิด
ด าเนินการตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปี  1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  610  คน  
( ข้อมูล  ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)  ครูผู้สอนจ านวน 29   คน  , ช่างไฟฟ้า  1  คน   
เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน ,   ครูอัตราจ้าง  2   คน ,   ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนรวม  1  คน    
แม่บ้าน 1 คน   มีอาคารเรียน  7   หลัง ,  อาคารโรงฝึกงาน  1  หลัง ,  หอประชุม  1  หลัง  
โรงอาหาร  1  หลัง  โดยปัจจุบัน นายอรรถพร  อักษรน า  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
นายราชัน สุทธิธรรม  เป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
ชื่อเต็ม  
         โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
อักษรย่อ 
 น.ต. 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
ควำมหมำย  โรงเรียนนบพิต าวิทยาให้ความรู้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  เสมือนแสงเทียนที่
ให้ความสว่างในที่มืด 
 
สีประจ ำโรงเรียน 
 น้ าเงิน - ชมพู 
 สีน้ าเงิน    หมายถึง    ความเป็นปึกแผ่น 
 สีชมพู    หมายถึง    ความรัก  สามัคคี 
 
ปรัชญำโรงเรียน 
 ปญฺญา  เจน   ปสาสติ  หมายถึง  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน 
 
ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 
 รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ไหว้สวย  รวยน้ าใจ 
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าอยู่ 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 โรงเรียนนบพิต าวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
 
พันธกิจโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
วชิาชีพ  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

3. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย“ศาสตร์
พระราชา” 

4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 

5. พัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ 
                มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์ 
                พระราชา” 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้ำหมำย  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากลและมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

2. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้น 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 

4. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ 
และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

5. โรงเรียนมีระบบการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
1. ทิศทำง (ผู้บริหำร) 
         1. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน 
         2. ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
         3. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชนและผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
         4. ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
         5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการ
บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน 
2. ทิศทำง (ครู) 
           1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยเน้นการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทุกชั้นเรียน 
           2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์และการประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
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           3. ให้ครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
           4. ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจาก
สภาพจริง เชิงประจักษ์  และการใช้แบบทดสอบ 
           5. น านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถี
ชุมชนมาเสริมในการจัดการเรียนการสอน 
           6. สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทันสมัยแบบใหม่ ๆ มาใช้       
3. ทิศทำง (นักเรียน) 
         1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
         2. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของ
นักเรียนมากข้ึนเพื่อส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
         3. บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิด
สร้างสรรค์  สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมและพัฒนาการฝึกทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง          
         5. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
และสร้างทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม 
         6. ส่งเสริมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
 

ท ำเนียบครูและบุคลำกร 
โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2564 

 ฝ่ำยบริหำร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร วิชำเอก/วุฒิกำรศึกษำ 
1. นายอรรถพร อักษรน า ผู้อ านวยการสถานศึกษา การบริหารการศึกษา 
2. นายราชัน          สุทธิธรรม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา การบริหารการศึกษา 
3. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณิตศาสตร์ 
4. นายแสวง เหลืองแก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ศิลปศึกษา 
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ฝ่ำยปฏิบัติกำรสอน 
1.  กลุ่มสำระภำษำไทย    :   นำงนิรัตน์  หอมทิพย ์      หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย  

 
2.  กลุ่มสำระคณิตศำสตร์  :   นำงสำวพนิดำ   อินณรงค์   หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์   
      
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วิชำเอก 

1. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ ครู คศ.3 คณิตศาสตร์ 

2. นางสาวพนิดา     อินณรงค์ ครู  คศ.3 การประเมินผลการศึกษา 
3. นางสาวมณฑา แก้วประวัติ ครู  คศ.3 คณิตศาสตร์ 
4. นางพิชญาภรณ์   กาญจนอุดม ครู คศ.2 การวัดผลการศึกษา 
 
3.  กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  :   นำงสำววิจิตรำ  มีวำสนำ    หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
                                                                       และเทคโนโลยี            

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วิชำเอก/วุฒิกำรศึกษำ 
1. นางสาววิจิตรา มีวาสนา ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
2. นางสาววสุ เที่ยวแสวง ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์ ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
4. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ ครู คศ.2 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
5. นางสาวศิริกานต์   บรมสุข ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์) 

 
 
 

5. นางนิภา ใหม่ชุม หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล สังคมศึกษา 
6. นายสถิตย์ รัตนสิงห์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน อุตสาหกรรมศิลป์ 
7. นางสาววสุ เที่ยวแสวง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วิชำเอก 
1. นางนิรัตน ์ หอมทิพย์          ครู  คศ.3 ภาษาไทย 
2. นางธนาภรณ ์ กรรณิการ์ ครู คศ.3 ภาษาไทย 
3. นางสาวอรพรรณ พรหมแก้ว ครู คศ.1 ภาษาไทย 
4. นางสาวเบญจพร  สร้อยสิรสิุนทร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
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4.  กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ  :   นำงพรปวีณ์  จันทรชิต    หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ   
        

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วิชำเอก 
1. นางอ านวย รักเถาว์ ครู คศ.3 ภาษาอังกฤษ 
2. นางสาวสุณี บ่ายนุ่น ครู  คศ.3 บรรณารักษศาสตร ์
3. นางพรปวีณ์ จันทรชิต ครู คศ.3 ภาษาอังกฤษ 
4. นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ 
5. นางวีณา อินณรงค์ ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ 

 
5.  กลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ : นำงนฤมล นิลกรรณ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
   

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วิชำเอก 
1. นางสุจินดา จันชุม ครู  คศ.3 หลักสูตรและการสอน 
2. นางนิภา ใหม่ชุม ครู คศ.3 สังคมศึกษา 
3. นางนฤมล          นิลกรรณ์ ครู คศ.3 ประวัติศาสตร์ 
4. นางสาวสุมาลี     หวันนุรัตน์ ครู คศ.1 สังคมศึกษา 

 
6.  กลุ่มสำระศิลปศึกษำ  :   นำยสบำย  ทองสลัก    หัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปศึกษำ       
           

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วิชำเอก 
1. นายแสวง เหลืองแก ่ ครู  คศ.3 ศิลปศึกษา 
2. นายสบาย ทองสลัก ครู คศ.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทางการศึกษา 
3. นางสุพรพรรณ รักจันทร์ ครู คศ.1 นาฎศิลป์ไทยศึกษา 
4. นายอภินันท์ เหลื่อมแก้ว ครูอัตราจ้าง ดนตรีสากล 

 
7.  กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ:นำยอำบีบซำ เซดำมิซำ หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำแลพลศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1. นายอาบีบซา เซดามิซา ครู คศ.1 พลศึกษา 
2. นายธนกร ตุดเอียด ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์การกีฬา  
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8. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ      :   นำงสำวชุติมำ  จุ้ยบุตร  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1. นายสถิตย์ รัตนสิงห์ ครู คศ.3 อุตสาหกรรมศิลป์ 
2. นางสุภนีตา กังเซ่ง ครู คศ.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร ครู คศ.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

ช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน    1   คน 
               นายนิคม     เอียดนิมิตร  

 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  จ ำนวน    1    คน 

    นางสาววรรณา   เปาะทองค า 
 
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม   จ ำนวน  1  คน 
                นางสาวพิศรส  จงนอก 
                   
แม่บ้ำน   จ ำนวน  1  คน 
                นางกัลยา  อ่อนละมุล 
 

นักศึกษำปฏิบัติงำนวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 
                  นางสาวปทุมพร กะสิกรรม     หลักสูตร  สังคมศึกษา  
       นายธนโชติ เพชรสังฆาต หลักสูตร  สังคมศึกษา 
                นางสาวรัชฎาภรณ์  คงบาล    หลักสูตร  พลศึกษา 
                นายนฤนาท เมืองสุวรรณ       หลักสูตร  พลศึกษา 
                  นายพงศธร  ไชยโย            หลักสูตร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
                นางสาวชลลดา นุ่นแก้ว  หลักสูตร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       นางสาวศรัณย์พร  ภักด ี  หลักสูตร  ฟิสิกส์ 
       นางสาวนภิสา  วิลัยศรี  หลักสูตร  ฟิสิกส์ 
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ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรยีน นักศึกษา 

.................................. 
 โดยที่เป็นการสมควร  ปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23  แห่งประกาศของคระปฏิวัติ  ฉบับที่ 216  ลงวันที่  29  
กันยายน  2515  ให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังรับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติต่อไปนี้ 

1. “ผู้ปกครอง ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียน นักศึกษาไว้ในความปกครองหรือ 
อุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียนนักศึกษาน้ันอาศัยอยู่ 

2. ให้นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส.  ป.กศ.สูง หรือ 
เทียบเท่าลงมาในสถานศึกษาในสังกัด หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่การศึกษา
ผู้ใหญ่ หรือมีผู้ปกครองตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

3. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษาท่ี 
สถานศึกษาพร้อมกับส่งหลักฐานต่าง ๆตามที่สถานศึกษาก าหนด ถ้าผู้ปกครองนักเรียนไม่อาจมามอบตัว 
นักเรียน   นักศึกษาได้ตามก าหนด    ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษา ก าหนดวันมอบตัว 
นักศึกษาใหม่ 
            4. ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อควบคุมความประพฤติ และการศึกษา  
เล่าเรียน โดยนักเรียน นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบ และประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของ
สถานศึกษา และหรือของกระทรวงศึกษาหรือตามกฎหมายก าหนด 

4. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือจะได้ทราบปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับ 
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้น  ๆ  

5. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่ หรือความเป็นอยู่ของผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใด ๆ ให้ 
ผู้ปกครองแจ้งให้สถานศึกษาทราบส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่รับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแล้ว ให้
สถานศึกษาตรวจสอบ ติดตามหลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นว่านักเรียน นักศึกษา
คนใดไม่มีผู้ปกครอง หรือมีผู้ปกครองไม่เหมาะสม ก็ให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   12    กุมภาพันธ ์   2522 
        (ลงช่ือ)    ก่อ   สวัสดิพาณิชย์ 
                                                 ( นายก่อ   สวัสดิพาณิช ) 
                 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

  

 1.  นั ก เรี ย น ทุ ก ค น ต้ อ งมี ผู้ ป ก ค รอ ง เป็ น ห ลั ก ฐ าน  ต าม ป ระก าศ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2522  ว่าด้วยเรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาไม่ใช่ฝากไว้ตามข้างบ้าน  ที่ไม่มีผู้เหมาะสมเป็นผู้ควบคุมดูแล หรือ ให้อยู่กันเอง  
หากไม่มีผู้ปกครองที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
 2.  ในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองที่แท้จริงของนักเรียนต้องมาด้วยตนเอง   ถ้า
ไม่มีผู้ปกครองทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว 
 3.  เมื่อทางโรงเรียนเชิญผู้ปกครอง เพ่ือปรึกษาหารือ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ   อัน
เกี่ยวกับตัวนักเรียน ผู้ปกครองควรมาด้วยตนเอง ตามเวลาที่นัดหมาย  ไม่ควรให้คนอ่ืนมา
แทน 
 4.   นักเรียนที่เปลี่ยนผู้ปกครอง ย้ายที่อยู่ ผู้ปกครอง บิดา มารดา เปลี่ยนชื่อ  ชื่อ
สกุล  หรือเปลี่ยนยศ   ให้ท าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 5.  หากมีการนัดหมายท ากิจกรรม หรือศึกษานอกสถานที่    ทางโรงเรียนจะแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ  รวมทั้งจะมีหนังสือขออนุญาตฝากไปกับนักเรียนด้วยทุกครั้ง 
 6.  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ต้องศึกษาให้เข้าใจในระเบียบ กฎกระทรวง 
ค าสั่งของคณะปฏิวัติ และปฏิบัติตาม หากมีปัญหาหรือสงสัย ในปัญหาต่าง ๆ ให้ติดต่อ
โดยตรงกับทางโรงเรียน 
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ระเบียบโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
   เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยของนักเรียนให้เคร่งครัด   โรงเรียนนบพิต าวิทยาจึงวางระเบียบโรงเรียน ว่าด้วย การ

ควบคุมความประพฤติ และการพิจารณาโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบ ดังนี้ 
 

ระเบียบว่ำด้วย  กำรแต่งกำยของนักเรียน 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ปี พ.ศ. 2565) 

 

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนนบพิต าวิทยา ว่าด้วย การแต่งกายของ
นักเรียน ”  
( ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ปี พ.ศ. 2564 ) 

ข้อ  2   ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกระดับชั้น 
ข้อ  3   ระเบียบนี้ว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียนชำย ระดับ ม. ต้น และ ม. ปลำย 

ดังนี้ 
3.1 เสื้อนักเรียนชำย   

3.1.1 เสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นเพียงศอก ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร 
3.1.2 ผ่าหน้าตลอด มีสาบอกกว้าง 4  ซ.ม.  ใช้กระดุมสีขาว กลม แบน 

ขนาด 
         เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  1  ซ.ม.   
3.1.3 จ านวนกระดุมที่อกเสื้อ 6   เม็ด   ทุกเม็ดเว้นระยะเท่ากัน 
3.1.4  คอปกไม่มีกระดุมหรือรังดุม 
3.1.5  ปลายแขนพับเข้าใน  ประมาณ 1.5  ซ.ม. เดินตะเข็บเดียวปลาย

แขนไม่ผ่า 
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3.1.6  ไม่มีจีบหลัง 
3.1.7  มีกระเป๋าติดแนบตรงราวนมเบื้องซ้าย  1  กระเป๋า   ขนาด

พอสมควรกับ 
          ตัวเสื้อ ก้นกระเป๋ าเป็นรูปสามเหลี่ ยมตัดกัน เป็นมุมตรง

ส่วนกลาง เพียง  1  มุม   
3.1.8  ขนาดของตัวเสื้อ ต้องไม่รัดรูป ให้หลวมพอสมควร 

3.2 กำงเกงนักเรียนชำย 
3.2.1  ขาสั้นสีกากี 
3.2.2  มีจีบหน้าข้างละ  2  จีบ  ไม่เย็บทับจีบ 
3.2.3  มีกระเป๋าข้างตรงตามแนวตะเข็บกางเกง  ข้างละ  1 กระเป๋า   
          ไม่มีกระเป๋าหลัง 
3.2.4  มีห่วงกว้าง  1  ซ.ม.   พอสอดเข็มขัดได้  7  ห่วง 
3.2.5  ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิปรูดซ่อนไว้ข้างใน 
3.2.6  ปลายขากางเกงพับชายเข้าข้างใน  5  ซ.ม.    เดินตะเข็บเดียว 
3.2.7  ปลายขากางเกงสูงจากกลางสะบ้าเข่า ประมาณ  5  ซ.ม.  เมื่อ
ยืนตรง 
3.2.8  ขากางเกงต้องได้สัดส่วนกันตลอดขา  ไม่มีส่วนใดโค้ง หรือเว้า 
3.2.9  เมื่อสวมให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย 

3.3 เข็มขัด 
3.3.1  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 2.5 – 4.0  ซ.ม.  ยาวพอสมควร ปลายถึง
ห่วงกางเกง   ห่วงที่   2  ได้ 
3.3.2  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นแนวตั้งขนาดพอ
เหมาะสมกับสายเข็มขัด  มีเข็มที่ใช้กลัดสายเข็มขัด  1  เข็ม 
3.3.3  สายเข็มขัดไม่ต้องตัด หรือแต่งปลาย ไม่มีลวดลาย ไม่มีหมุดเป็น
ส่วนประกอบเจาะรูเพ่ือสอดเข็มเพียงแถวเดียว 
3.3.4  มีปลอกสีน้ าตาล  1 ปลอก  ขนาดกว้างไม่เกิน 1.5  ซ.ม.  ส าหรับ
สอดปลายเข็มขัด 
3.3.5  นักเรียนชั้น ม.  ต้น  ใช้เข็มขัดลูกเสือแทนได้ 
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3.4 ถุงเท้ำ 
เป็นถุงเท้าสั้นสีน้ าตาลแบบธรรมดา เวลาสวมไม่พับปลาย หรือม้วน  

                    ความยาวไม่เกินครึ่งน่อง 
3.5 รองเท้ำ 

ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลทุกส่วน  ชนิดหุ้มส้นผูกสายธรรมดาเส้นตรงปกต ิ 
                     ไม่เรียวสูง  หัวมน ไม่มีลวดลายใด ๆ 

ข้อ  4   ระเบียบนี้ว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียนหญิง ดังนี้ 
4.1 ระดับ ม.  ต้น 

4.1.1 เสื้อนักเรียนหญิง   
        4.1.1.1 เสื้อเป็นแบบคอปกกะลาสีเรือ   ผ่าไม่ลึกจนเกินไป 
        4.1.1.2 ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางเกินควร 

        4.1.1.3  ความยาวของเสื้อ วัดจากข้อมือขึ้นมา  8  ซ .ม .  ชาย
ด้านล่างพับไม่เกิน  3  ซ.ม.   
        4.1.1.4  ปลายแขนเสื้อจีบข้างละ  3  จีบ  ประกอบด้วยผ้าสองชิ้น  
กว้าง  3  ซ.ม.  แขนยาวเหนือข้อศอกพอสมควร 

       4.1.1.5  มีกระเป๋าดา้นล่างขวา กว้าง  5-9  ซ.ม.  ยาว 7-10  ซ.ม.   
      4.1.1.6 ผูกด้วยผ้าผูกคอสีกรมท่าเงื่อนกะลาสี กว้าง  7  ซ.ม .ยาว 
80 - 100 ซ.ม. 

       4.1.2  กระโปรง 
       4.1.2.1  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย 

      4.1.2.2   ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบข้างละ  3  กลีบ  หัน
กลีบออก ด้านนอกความลึกของกลีบ  3-4  ซ.ม.  เว้นระยะพองาม เย็บทับกลีบ จากขอบ
กระโปรงลงมา  6-10  ซ.ม. 

       4.1.2.3   เวลาสวมให้ชายกระโปรงคลุมเข่าลงมาไม่เกิน  5  ซ.ม. 
       4.1.3  ถุงเท้า    

          4.1.3.1  ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่บางหรือหนาจนเกินไป  
                               4.1.3.2  เวลาสวมให้ พับขอบไว้ เหนือตาตุ่มไม่ เกิน   3  ซ .ม . 
ไม่ม้วนกลม 



คู่มือนักเรียน  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ 2565             ห น้ า  | 14 

 

       4.1.4  รองเท้า 
                                4.1.4.1 ใช้รองเท้าหุ้มส้นปลายมนสีด ามีสายรัดหลังเท้าส้นสูงไม่
เกิน 3  ซ.ม.   
                               4.1.4.2  ขณะแต่งชุดพละศึกษา  ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิด 
หุ้มส้น  ไม่มีลวดลาย 

    4.2  ระดับ ม.  ปลำย 
 4.2.1 เสื้อนักเรียนหญิง 

4.2.1.1  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร 
                     4.2.1.2  เป็นเสื้อคอเชิ้ต  ผ่าหน้าตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบ  ตลบเข้าข้าง
ในกว้าง  3  ซ.ม.  ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน  ขนาดผ่าศูนย์กลาง  1  ซ.ม. จ านวน  4  เม็ด 

                4.2.1.3  มีจีบยกที่ไหล่  และจีบรัดที่ปลายแขน  ขอบแขนกว้าง 3  ซ.ม.  ที่
ปลายแขนต้องติดตะขอให้เรียบร้อย  แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก 

 4.2.1.4  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 
 

4.2.2  กระโปรง 
 4.2.2.1  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย 

      4.2.2.2   ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบข้างละ  3  กลีบ หันกลีบออก              
ด้านนอกความลึกของกลีบ  3-4  ซ.ม.  เว้นระยะพองาม เย็บทับกลีบจากขอบกระโปรงลงมา  
6-10  ซ.ม. 

4.2.2.3   เวลาสวมให้ชายกระโปรงคลุมเข่าลงมาไม่เกิน  5  ซ.ม. 
 

 4.2.3  ถุงเท้า   
  4.2.3.1  ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่บางหรือหนาจนเกินไป 
  4.2.3.2  เวลาสวมให้พับขอบไว้เหนือตาตุ่มไม่เกิน  3  ซ.ม.  ไม่ม้วนกลม 
 

 4.2.4  รองเท้า 
           4.2.4.1  ใช้รองเท้าหุ้มส้นปลายมนสีด ามีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 

 3 ซ.ม.   
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4.2.4.2  ขณะแต่งชุดพละศึกษา  ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดหุ้มส้น  ไม่มี 
ลวดลาย 

 
 4.2.5  เข็มขัด 

                    4.2.5.1  ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง 3-4  ซ.ม.  ตามขนาดของนักเรียน  หัว
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัดสีด า  มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด  ขนาดกว้าง 1.5  ซ.ม.  
ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  จะต้องไม่ประดับลวดลายใด ๆ 

 
ข้อ  5   ระเบียบนี้ว่าด้วย ทรงผม   ดังนี้ 

5.1 ทรงผมนักเรียนชำย  
5.1.1  ระดับ ม. ต้น 

 5.1.1.1  ให้ตัดรองหวีเบอร์ 2 ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซ.ม.   
 5.1.1.2  ไม่ใส่น้ ามัน  เยล เจล ครีมทุกชนิด 
 5.1.1.3  ห้ามหวีแสกกลาง  ตัดสกินเฮด  ไว้จอน และไว้หนวดเครา 
 5.1.1.4  ห้ามกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น 

การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย   ท าสีผม  
 

5.1.2  ระดับ ม. ปลำย 
5.1.2.1  ให้ตัดผมรองทรงสูง  ด้านบน/ด้านหลังยาวไมเ่กิน 6 ซ.ม. 

                          5.1.2.2  ไม่ใส่น้ ามัน  เยล เจล ครีมทุกชนิด  
                          5.1.2.3   ห้ามหวีแสกกลาง ตัดสกินเฮด ไว้จอน และไว้หนวดเครา 
                          5.1.1.4  ห้ามกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย  ท าสีผม   

 
หมำยเหตุ      ***  นักเรียนคนใดท าผิดกฎระเบียบ แจ้งผู้ปกครองพาไปตัดเกรียนด้านข้าง
และหลัง เกรียนชิดหนังศรีษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซ.ม. ตลอดภาคเรียน *** 
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5.2    ทรงผมนักเรียนหญิงระดับ ม. ต้น และระดับ ม. ปลำย 
นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ 
แบบท่ี 1  หากนักเรียนไว้ผมสั้น  ให้ตัดผมสั้นทรงนักเรียน  ยาวเท่ากันทุกด้าน แต่ยาวไม่ถึง

ปกเสื้อ   ไม่ย้อม  ไม่โกรก   ไม่ดัด  ไม่สไลด์   ไม่ถักเปีย  ไม่ตัดหน้าม้า  ไม่ใช้วิธีใดที่ท าให้สี
ผมผิดไปจากธรรมชาติ  หรือดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น 
แบบที่ 2    หากนักเรียนไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยอยู่กลางศีรษะ  ด้านหลังสูงจากตีน

ผม  ไม่น้อยกว่า 5 ซม.  แล้วผูกด้วยริบบิ้นผ้าสีกรมท่าหรือสีน้ าเงิน  กว้างไม่เกิน  2 ซม. ไม่ใช้
สิ่งต่าง ๆ ติดผม  นอกจากกิ๊บด าเพียงสีเดียว  ไม่ย้อม ไม่โกรก  ไม่ดัด  ไม่สไลด์   ไม่ถักเปีย  
ไม่ตัดหน้าม้า  ไม่ใช้วิธีใดที่ท าให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติ  หรือดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น 
    ข้อ  6  ระเบียบว่าด้วย เครื่องประดับ 

6.1 นาฬิกา อนุญาตให้ใช้ได้ แต่ไม่ควรราคาแพงเกินไป  สายนาฬิกาควรเป็นสาย
หนัง   หรือสายโลหะ  สีด าเรียบไม่ฉูดฉาด และมีลวดลาย 

6.2 สร้อยคอ อนุญาตให้ใช้ส าหรับผู้ที่ต้องการมีพระติดตัวไว้  และต้องมีความยาว 
       พอสมควร ที่จะซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น  สายสร้อยที่อนุญาตท าด้วยเงินหรือ 
       สแตนเลสเท่านั้น 
6.3 เครื่องประดับอ่ืน ๆ ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 
หมายเหตุ  นักเรียนคนใดน าเครื่องประดับที่ห้ามใช้มาโรงเรียน   ถ้าน ามา โรงเรียน

จะยึดเก็บไว้  และให้ผู้ปกครองมารับคืนภายใน  7  วัน   หากพ้นก าหนดเวลา  โรงเรียนถือว่า
ผู้ปกครองสละสิทธิ์ในเครื่องประดับนั้น  จะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิ่งของคืนจากโรงเรียนไม่ได้ 
     ข้อ  7  ระเบียบว่าด้วย ชุดฝึก และเครื่องแบบต่าง ๆ 
                          7.1  ชุดพละศึกษา  ให้แต่งตามที่โรงเรียนก าหนดเป็นทางการ โดยต้อง
ปักชื่อ ชื่อสกุล และเครื่องหมายระดับชั้น  รหัสครอบครัว ให้เรียบร้อย และแต่งชุดพละศึกษา
ตามวันที่มีการเรียนการสอน หรือวันอ่ืนที่โรงเรียนอนุญาตเท่านั้น 
             7.2  เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกายตาม
แบบทางการก าหนด 
 ข้อ  8  ระเบียบว่าด้วย กระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียน 
                         8.1  ใช้กระเป๋านักเรียนแบบธรรมดา ท าด้วยหนังหรือหนังเทียมสีด า 
                         8.2  อนุญาตให้ใช้เป้ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
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 ข้อ  9  ระเบียบว่าด้วย การปักชื่อ อักษรย่อ และเครื่องหมาย 
                          9.1  ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนว่า “น.ต.”  สูง  1.5  ซ.ม.  ด้วยไหมสีน้ า
เงิน  อกเสื้อนักเรียนด้านขวา 
                          9.2  ต่ ากว่าอักษรย่อ “น.ต.”  ให้ปักชื่อตัวและชื่อสกุลของนักเรียน โดย
ใช้ตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ขนาดตัวอักษรสูง  1  ซ.ม.  ด้วยไหมสีน้ าเงิน 
                          9.3  อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า  1  ซ.ม.  ปักรหัสครอบครัวครูที่
ปรึกษา 
                          9.4  นักเรียนระดับชั้น ม.  ต้น ปักรูปดาวแสดงระดับชั้นใต้ชื่อตัวและ
ชื่อสกุล  ดังนี้ 
                                  9.4.1  ระดับชั้น ม. 1  ปักรูปดาวทึบ   1  ดวง 
                                  9.4.2  ระดับชั้น ม. 2  ปักรูปดาวทึบ   2  ดวง 
                                  9.4.3  ระดับชั้น ม. 3  ปักรูปดาวทึบ   3  ดวง 
                         9.5  นักเรียนระดับชั้น ม.  ปลาย ปักเครื่องหมายขีด กว้าง 0.25 ซ.ม.  
ยาว 3  ซ.ม. ที่ปกเสื้อด้านซ้าย ปักเป็นแนวนอนขนานกันไปกับขอบปกเสื้อ  ดังนี้ 
                                  9.4.1  ระดับชั้น ม. 4  ปัก   1  ขีด 
                                  9.4.2  ระดับชั้น ม. 5  ปัก   2  ขีด 
                                  9.4.3  ระดับชั้น ม. 6  ปัก   3   ขีด 
 ข้อ 10     ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา  2565   เป็นต้นไป 
           ประกาศ     ณ     วันที่   11  พฤษภาคม   2565 
      ลงชื่อ  
       (   นายอรรถพร  อักษรน า   ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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แนวกำรปฏิบัติในกำรแต่งกำย  แต่งเครื่องแบบ 
 

1. แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง  ครบถ้วนตามที่โรงเรียนก าหนด 
2. ไม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง 
3. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวเอง  ไม่คับหรือหลวม  สั้น-ยาว  เกินไป 
4. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในการมา – กลับ  ทุกวัน 
5. แต่งกายชุดวอร์มฝึกพละ ตามแบบของโรงเรียน  ลงฝึกวิชาพละทุกครั้ง  ห้ามใช้เสื้อ

นักเรียนหรือเสื้ออ่ืน ๆ  ลงฝึกพลานามัย 
6. รักษาเครื่องแบบให้สะอาดเรียบร้อย  ไม่มีการเพิ่มเติมสัญลักษณ์ใด ๆ บนเครื่องแบบ

ของตนเอง  หรือผู้อ่ืน 
7. ในการเข้าออกเพ่ือไปท ากิจกรรมหรือเพ่ือการติดต่อใด ๆ  กับทางโรงเรียนต้องแต่ง

กายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย  เหมาะสม กรณีติดต่อขอลงทะเบียน  ขอรับ ปพ.1  
หรือขอรับเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ  ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน 

8. หมั่นซักรีดเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกายให้สะอาดอยู่เสมอ  ไม่สร้างรอยรีดขึ้นเป็นรูปแบบ
ต่าง ๆ 

9. ครูที่ปรึกษาจะตรวจตราความสะอาด  และความถูกต้องของเครื่องแบบ  ให้ถูกต้อง  
เหมาะสม  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 

10. แต่งกายให้สุภาพทั้งใน  และนอกเครื่องแบบ  ไม่ใช้เครื่องประดับ  เช่น  ก าไล  
แหวน  ตุ้มหู  สร้อยคอ  หรือสิ่งอ่ืน ๆ  ที่เป็นเครื่องประดับ  ซึ่ งถือว่าเป็นความ
ฟุ่มเฟือย  ผิดระเบียบไม่เหมาะสม 

11. ใช้เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกายที่ราคาไม่แพง  และเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
12. แต่งกายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 
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ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้กระเป๋ำ  เป้  และของใช้จ ำเป็นอ่ืน ๆ 

 
1. กระเป๋านักเรียนอนุญาตให้ใช้ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น  ส าหรับใส่หนังสือ 

สมุด  เอกสารต่าง ๆ และอุปกรณ์เครื่องเขียน 
2. เป้ใส่สัมภาระ  อนุญาตให้ใช้เป้ของโรงเรียนนบพิต าวิทยาเท่านั้น  ส าหรับใส่สัมภาระ  

หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น   ชุดกีฬา , รองเท้ากีฬา ฯลฯ 
3. สร้อยคอ  อนุญาตให้สวมสร้อยคอเพ่ือแขวนบูช า  หรือเหรียญพระเท่านั้น  

สายสร้อยท าด้วยเงินหรือสแตนเลส  ขนาดเล็กรูปแบบตามความเหมาะสม  สวมเสื้อ
ทับมิดชิดทั้งสายสร้อยและพระบูชา  ห้ามใช้เชือก  ลูกประค า  หรือสร้อยทองค า  
นาค  สร้อยสามกษัตริย์ 

4. นาฬิกาข้อมือ  อนุญาตให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการดูเวลา  ไม่ใช่เป็นเครื่ องประดับ
รูปแบบต้องสุภาพ  ขนาดและราคาพอเหมาะ  สายโลหะ  หรือสายหนังสีด าหรือสี
น้ าตาล 

5. แหวน  อนุญาตให้ใช้สวมแหวนที่ไม่มีลักษณะเป็นเครื่องประดับ  เช่น  แหวนรุ่น 
6. แว่น  อนุญาตให้ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตา  ต้องมีขนาดและรูปแบบที่

สุภาพ  เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาเรื่องสายตาเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ใช้แว่นกันแดดสี
ชาหรือสีด ายกเว้นมีปัญหาเรื่องแสง  ต้องขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียน โดยมี
ใบรับรองแพทย์ประกอบ 

7. เครื่องประดับของมีค่า อ่ืน  ๆ  และของใช้ ไม่จ าเป็น   เช่น สร้อยคอ  ก าไล  
เครื่องส าอาง  แต่งหน้า  วิทยุ/กล้องถ่ายรูป/วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ/โน้ตบุค/
แทปเล็ต/ปาล์ม/ไอแพ็ด  ฯลฯ  ห้ามนักเรียนน ามาใช้หากมีความจ าเป็นต้องใช้เป็น
ครั้งคราวเพ่ือประกอบการเรียน หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ    ต้องขออนุญาตฝ่าย
กิจการนักเรียนก่อน  และต้องดูแลรักษา  หากช ารุดสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
…………………………………………………… 

               
              อาศัย อ านาจตามความในมาตรา   ๖   และมาตรา   ๖๕   แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ ่อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียก ชื่อ
อย่างอ่ืนของโรงเรียน   หรือสถานศึกษานั้น  
 
              “กระท ำควำมผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วย
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
 
              “กำรลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด 
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 
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ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด   มี  ๔   สถานดังนี้  
             ๕.๑  ว่ากล่าวตักเตือน  
             ๕.๒  ท าทัณฑ์บน  
             ๕.๓  ตัดคะแนนความประพฤติ 
             ๕.๔  กิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วย
ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา และความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาให้เป็นไป 
เพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน  หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกใน
ความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางที่ดีต่อไป   ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้
ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษ นักเรียน นักศึกษา 
ข้อ ๗   การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียน หรือนักศึกษากระท าความผิด ไม่ร้ายแรง 
ข้อ ๘    การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม กับสภาพ
นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา หรือ
ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บน ไว้ด้วย                   
ข้อ ๙   การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ ตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้
เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๐   ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียน และนักศึกษากระท า
ความผิดที่สมควร ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข้อ ๑๑   ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และ ให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
             ประกาศ   ณ    วนัที่   ๑๘   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๔๘                                                                            
                                                  อดิศัย โพธารามิก  
                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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กฎกระทรวง 
               ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
               อาศัย อ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖    อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ  บุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘  และ
มาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 
                  (๑) หนีเรยีนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
                  (๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสมุในวงการพนัน 
                  (๓) พกพาอาวุธหรอืวัตถุระเบดิ 
                  (๔) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลีย่น เสพสุรา หรือเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล ์สิ่งมึนเมา บุหรี ่หรือ  
ยาเสพตดิ 
                  (๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู ่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
                  (๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรยีมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
                  (๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
                  (๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณ ี
                  (๙) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน เพื่อเท่ียวเตรห่รือรวมกลุ่ม อันเป็น การสร้างความ
เดือดร้อนให้แกต่นเองหรือผู้อื่น 
 ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนัก ศึกษาไดเ้ท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงน้ี  
 
                 ให้ไว ้ ณ  วันท่ี    ๒๗   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘  
 
                                                                            จาตุรนต ์ฉายแสง 
                                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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                                       ระเบียบโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
   ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
         เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือให้การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา  เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน   รวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๘   โรงเรียนจึงได้วางระเบียบว่าด้วยการควบคุมความ
ประพฤติของนักเรียนไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑   ระเบียบนี้ชื่อว่า  ระเบียบโรงเรียนนบพิต าวิทยา   ว่าด้วยการควบคุมความ
ประพฤตินักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ข้อ  ๒  ในระเบียบนี้ 
        ๒.๑  นักเรียน  หมายถงึ  บุคคลที่ลงทะเบียนเรียนและมีสภาพเป็นนักเรียน
ของโรงเรียนนบพิต าวิทยาในปัจจุบัน 
        ๒.๒  ครู  หมายถึง  ข้าราชการครู  และลูกจ้างที่ท าการสอนในโรงเรียน 
นบพิต าวิทยาในปัจจุบัน 
        ๒.๓  คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  หมายถึง  ผู้ท าหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  หัวหน้างานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และหัวหน้าระดับชั้น 
         ๒.๔  ครูที่ปรึกษา  หมายถึง  ครู  ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ตามค าสั่งโรงเรียน 
นบพิต าวิทยา  ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
         ๒.๕  หัวหน้าระดับ  หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งโรงเรียน 
นบพิต าวิทยา  ให้เป็นหัวหน้าระดับชั้น 
         ๒.๖  ความผิด  หมายถึง  การกระท าใดๆ  ก็ตามที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา  หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  



คู่มือนักเรียน  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ 2565             ห น้ า  | 24 

 

                  ๒.๗  คะแนน  หมายถึง  คะแนนความประพฤติของนักเรียน ขณะที่ศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา  
ให้คะแนน  คนละ  ๑๐๐  คะแนน 
                   ๒.๘  การลงโทษ  เป็นการลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด  หรือฝ่าฝืน
ระเบียบของโรงเรียนนบพิต าวิทยา  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  และในการลงโทษเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ข้อ ๓  นับตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้  ให้ยกเลิกประกาศ  ค าสั่ง  หรือธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
    ข้อ ๔  ประเภทของความผิด  ได้ก าหนดไว้  ๔  ระดับ  คือ 
           ๔.๑  ความผิดขั้นเบาตัดคะแนนความประพฤติ           ๕ คะแนน 
           ๔.๒  ความผิดขั้นปานกลางตัดคะแนนความประพฤติ  ๑๐   คะแนน 
           ๔.๓  ความผิดขั้นร้ายแรงตัดคะแนนความประพฤติ     ๒๐   คะแนน 
           ๔.๔   ความผิดขั้นรายแรงมากตัดคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนน 
    ข้อ ๕  การลงโทษตามระเบียบนี้  คือ  การลงโทษนักเรียน   ๒  ลักษณะ  ดังนี้ 
           ๕.๑    การลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน  หรือนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
           ๕.๒   การลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ  หมายถึง  การตัดคะแนนความ
ประพฤติตามเกณฑ์ความผิดต่าง ๆ  ที่โรงเรียนก าหนด 
    ข้อ  ๖  การพิจารณาโทษนักเรียนที่กระท าผิด ให้ใช้การลงโทษตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ 
ควบคู่กันไป 

ที ่ เรื่องท่ีกระท ำควำมผิด 
ข้อ ๗  ระดับควำมผิดที่ตัดคะแนน  ๕  คะแนน    ( ควำมผิดขั้นเบำ ) 
๑. การมาโรงเรียนสาย (ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีใบอนุญาต) 
๒. ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกโรงเรียน 
๓. ไม่ช่วยรักษาความสะอาดหรือท าความสกปรกในโรงเรียน 
๔. กล่าววาจาไม่สุภาพ  หยาบคาย 
๕. รับประทานอาหาร ขนม หมากฝรั่ง ลูกอม หรือเครื่องดื่มในห้องเรียน หรือคาบ
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อิสระหรือเดินรับประทานอาหาร 
๖. ซื้ออาหารที่ทางโรงเรียนไม่ได้จ าหน่ายขณะที่อยู่ในโรงเรียน 
๗. ซื้ออาหารรับประทานไม่เป็นเวลานอกเหนือจากเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
๘. ในชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ตามที่โรงเรียนจัดไว้แล้วท าความร าคาญแก่

ผู้อื่น 
๙. ไม่ท าความเคารพครู-อาจารย์ เช่น หน้าประตูโรงเรียน หรือในโรงเรียน 
๑๐. ไม่ปักอักษรย่อ ชื่อ-สกุล รหัสครอบครัว หรือจุดแสดงระดับชั้น ตามท่ีทางโรงเรียน

ก าหนด 
๑๑. ไม่กลัดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย  ติดกระดุมคอ ปล่อยชายเสื้อ ถอดเสื้อในที่

สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
๑๒ ใช้เครื่องประดับไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและขัดกับระเบียบที่วางไว้ 

๑๓ ไว้เครา  ไว้เล็บมือ  แต่งเล็บมือและเล็บเท้า 
๑๔ ไม่สนใจเรียน 
๑๕ ใช้เจลหรือสารใดๆ ตกแต่งทรงผม 
๑๖ ใช้กระเป๋าย่าม  เป้  ผิดจากท่ีโรงเรียนก าหนด 
๑๗ ไม่เข้า-ออก ทางประตูที่ก าหนด 
๑๘ กลั่นแกล้ง  หยอกล้อเกินกว่าเหตุ  ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 
๑๙ เขียนกระดานด าในห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู-อาจารย์ 
๒๐ นั่งบนโต๊ะครู  หรือม้านั่ง  โดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามนั่งบนโต๊ะเรียน 
๒๑ เข้าแถวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒๒ ขึ้นไปเดิน หรือเหยียบย่ าบนโต๊ะเก้าอ้ีหรือระเบียงที่นั่ง 
๒๓. แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  เช่น เสื้อ  กระโปรง  กางเกง  ถุงเท้า  

รองเท้า  ทรงผมหรืออ่ืนๆ  ที่ผิดระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายที่ทางโรงเรียนก าหนด 
๒๔ การพูดปด 
๒๕ นั่งในบริเวณท่ีโรงเรียนห้ามเอาไว้ เช่น ในโรงอาหารนอกเวลาใช้โรงอาหาร 
๒๖ ไม่น าหนังสือใส่กระเป๋านักเรียนมาโรงเรียน และไม่น ากระเป๋าหรือหนังสือกลับบ้าน 
๒๗ ไม่เข้าห้องเรียนตามตารางเรียนของตน   ( เข้าสายเกิน  ๑๕  นาที ) 
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ข้อ ๘  ระดับควำมผิดที่ตัดคะแนน  ๑๐  คะแนน    ( ควำมผิดขั้นปำนกลำง ) 
๑. ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลเกิน  ๓  วัน 
๒. หนีคาบเรียน หรือไม่เข้าห้องเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๓. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู-อาจารย์ 
๔. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
๕. เล่นการพนันสถานเบา เช่น ล้อต๊อก ปั่นแปะ หรืออ่ืนๆในโรงเรียน 
๖. ขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  เช่น 

ไม่สวมหมวกนิรภัย 
๗. การทะเลาะวิวาทแต่ไม่ใช้ก าลังเข้าท าร้ายร่างกาย 
๘. น าภาพโป๊  สื่อต่างๆ  ไปในทางลามกอนาจารมาโรงเรียน 
๙. ขัดค าสั่งครูทั้งเรื่องการเรียน  ระเบียบวินัย 
๑๐. สไลด์ผม  ไดร์ผม  ซอยผม  ท าสีผม ตัดหน้าม้า  ตัดทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียน 
๑๑. ไมน่ าส่งเอกสารที่ทางโรงเรียนออกให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ 
๑๒. หนีแถว  หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เช้า-เย็น 
๑๓. ติดต่อกับบุคคลภายนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือร่วมกันกระท าความผิด 
ข้อ ๙  ระดับควำมผิดที่ตัดคะแนน  ๒๐  คะแนน    ( ควำมผิดขั้นร้ำยแรง ) 
๑. เล่นการพนันในขณะที่อยู่บ้าน มีครู-อาจารย์พบเห็น หรือชาวบ้านร้องเรียน 
๒. สูบบุหรี่  หรือมีบุหรี่ในครอบครอง 
๓. ยุยงเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
๔. ปกปิด  ไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
๕. เป็นพยานเท็จ  อ้างหลักฐานเท็จ 
๖. พกพาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน (ให้ยึดไว้และปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล) 
๗. ปลอมแปลงเอกสาร  ลายมือชื่อผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ 
๘. เอ้ืออ านวยให้เพ่ือนกระท าความผิด เช่น ให้ยืมอุปกรณ์ , เป็นต้นทาง, รับฝากของกลาง 

ฯลฯ 
๙. แต่งตัวออกจากบ้านแล้วไม่มาโรงเรียน 
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ที ่ เรื่องท่ีกระท ำควำมผิด 
ข้อ ๑๐   ระดับควำมผิดที่ตัดคะแนน  ๕๐  คะแนน    ( ควำมผิดขั้นร้ำยแรงมำก ) 
๑. ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน 
๒. ใช้อาวุธท าร้ายผู้อื่นโดยเจตนา 
๓. แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ครู  ก้าวร้าวครู หรือแสดงกิริยาวาจาที่ขาดความ

เคารพครู (ท าร้ายครู-พิจารณาย้ายที่เรียนสถานเดียว 
๔. เป็นตัวการชักน า  ชักชวนก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน 
๕. เข้าร่วมกลุ่ม ก่อการทะเลาะวิวาทสถานหนักกับบุคคลภายนอก ภายในโรงเรียน 
๖. เที่ยวกลางคืนระหว่าง  ๒๒.๐๐-๐๔.๐๐ น. ในสถานที่ไม่เหมาะสม 
๗. น าบุคคลภายนอกมาข่มขู่  ก่อการทะเลาะวิวาท หรือร่วมท าร้ายนักเรียนโรงเรียนนบพิ

ต าวิทยา 
๘. เล่นการพนัน  ประเภท ๑  ตามท่ีทางราชการห้ามเด็ดขาด ไม่ว่าจะเล่นด้วยเงิน  

หรือไม่ด้วยเงิน 
๙. ชู้สาว  หรือการกระท าที่ส่อไปในทางชู้สาว 
   -   นั่งใกล้ชิด  สัมผัสมือ  หรือส่วนอื่น   
   -   กอด  จูบ  ลูบ  คล า 
   -    ได้เสีย   ( ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ) 
๑๐. ถูกอาญาบ้านเมือง  ( อยู่ในกระบวนการยุติกรรม ) 
๑๑. บังคับ  ชักชวนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
๑๒ เสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย  หรือจ าหน่ายบุหรี่  และสารเสพติดอ่ืน 
๑๓ การลักขโมย  ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน การลักขโมย

ทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งการฉีก หรือท าลายหนังสือในห้องสมุด (ต้องชดใช้และอยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหาร) 

๑๔ กระท าอนาจาร  ท าให้ผู้อื่นอับอาย  เสียหาย 
๑๕ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและบุคคลอ่ืน(ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย) 
๑๖ เสพเครื่องดองของเมา  หรือสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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๑๗. ก่อการทะเลาะวิวาท   ใช้ก าลังต่อกัน  และใช้อาวุธ 
๑๘ ประพฤติชั่ว หรือกระท าการใดๆ ที่น าความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์มาสู่โรงเรียน 

เช่น เที่ยวในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  เช่น  บาร์  คาราโอเกะ 
(ยกเว้นผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบการเอง) เที่ยวสถานที่ค้าประเวณี และสมาคมกับหญิง
ค้าประเวณี 

๑๙ พกอาวุธ 
ข้อ  ๑๑  โทษในข้อ ๗  ถึง  ข้อ ๑๐  อาจน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  เพ่ือเพ่ิมโทษได้  หากมีผู้เสนอ  หรือมีเหตุผลอันสมควร  โดยเสนอตามล าดับ
ขั้นตอนของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ข้อ ๑๒  ความผิดอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในข้อ ๗-๑๐ ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
วินิจฉัยเปรียบเทียบกับความผิดในการตัดคะแนนและท าโทษ 
 

ข้อ ๑๓  อ านาจและเวลาในการตัดคะแนนและการท าโทษ 
              ครูโรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกคน มีอ านาจในการตัดคะแนน  และการท าโทษ
นักเรียนตามที่ได้ระบุไว้และระเบียบนี้มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา  
๒๕64  เนื่องจากมีการใช้ระเบียบโรงเรียนนบพิต าวิทยาว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๘)  มาก่อนแล้ว 
 

ข้อ  ๑๔  นักเรียนคนใดที่ถูกตัดคะแนนรวมแล้วต้องได้รับพิจารณาโทษ  เพ่ือให้มีการปรับปรุง
แก้ไขตามล าดับดังนี้ 

ที ่ คะแนน กำรพิจำรณำโทษ 
๑. ถูกตัดคะแนนรวมตั้งแต่  ๒๐  คะแนนขึ้นไป   ให้ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒. ถูกตัดคะแนนรวมตั้งแต่  ๓๐  คะแนนขึ้นไป   ให้ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองมาร่วม

ปรึกษาเพ่ือร่วมแก้ปัญหานักเรียน 
๓. ถูกตัดคะแนนรวมตั้งแต่  ๖๐  คะแนนขึ้นไป   ให้ผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนไว้กับ

โรงเรียน 
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ข้อ ๑๕  เกณฑ์ความดีท่ีควรเพิ่มคะแนน 
เกณฑ์ควำมดีกำรเพิ่มคะแนน 
 เพ่ิมคะแนน  ๒-๕  คะแนน เพ่ิมคะแนน  ๕-๑๐  คะแนน 
๑. ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียนและ 
ชั้นเรียนจนเป็นที่ยอมรับจากทางโรงเรียน 

๑. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนเพื่อให้งาน
ก้าวหน้าด้วยความตั้งใจ 

๒.เก็บของตกท่ีมีราคาไม่เกิน ๑๐๐ บาท
และน าไปแจ้งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ประกาศหาเจ้าของ 

๒.เก็บของที่มีราคาเกินกว่า ๑๐๐ บาทได้และ
น ามามอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือหา
เจ้าของ 

๓. ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ๓. ชี้ช่องทาง หรือแนะน าทางให้ครู-อาจารย์
ทราบแหล่งอบายมุขซ่ึงมีนักเรียนมั่วสุมและ
สามารถบอกชื่อผู้กระท าความผิดได้ 

๔. ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่น ๔.ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นตาม
โครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
๕.น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ให้บุคคลภายนอก
รู้จักโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

 

๔. ถูกตัดคะแนนรวมตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   ให้ท ากิจกรรมพิเศษที่อยู่ในความ
ดูแลของผู้ปกครองที่โรงเรียนโดย
พิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่ม
บริหารบุคคล และเสนอ
ผู้อ านวยการเพ่ือรับทราบหรือ 
สั่งการ 

๕. ถูกตัดคะแนนรวมแล้ว  ๑๐๐  คะแนน พิจารณาย้ายที่เรียนเพื่อให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ 
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ข้อ ๑๖.   การออกหนังสือรับรองความประพฤติ 
      ๑๖.๑    ไม่ถูกตัดคะแนน                                ควำมประพฤติเรียบร้อยดีมำก 
      ๑๖.๒    ถูกตัดคะแนนไม่เกิน  ๒๐  คะแนน           ควำมประพฤติเรียบร้อยดี 
      ๑๖.๓    ถูกตัดคะแนนไม่เกิน  ๖๐  คะแนน           ควำมประพฤติเรียบร้อย 
      ๑๖.๔    ถูกตัดคะแนนเกิน     ๖๐  คะแนน           ออกหนังสือรับรองควำม   
                                                                   ประพฤติให้ตำมควำมเหมำะสม 
                                                                                        
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑๑    เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๕     เปน็ต้นไป 
      
                                                      (ลงชื่อ)   
                (   นายอรรถพร  อักษรน า  ) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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                กำรขอแก้ไขวัน เดือน  ปี  เกิด  และกำรเปลี่ยนแปลงชื่อตัว  ชื่อสกุล 
1.  กำรแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิด 
      ในกรณีที่ปรากฏว่า  วัน  เดือน  ปีเกิด  ของนักเรียนมีการผิดพลาด  หรือไม่ตรงกับความ
เป็นจริงด้วยกรณีใด ๆ  ก็ตาม  เป็นหน้าที่ของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  ต้องติดต่อกับ
โรงเรียนเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 หลักฐำนกำรขอแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด 
 1.  ใบค าร้องตามแบบของโรงเรียน 
 2.   สูติบัตร  หรือ ทะเบียนคนแจ้งเกิด 
          3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
          4.   หลักฐานอื่น ๆ  ( ถ้ามี ) 
2.   กำรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 
       ในกรณีที่นักเรียน  บิดา  มารดา  ของนักเรียน  ขอเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ  ชื่อสกุล  เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากทางราชการแล้ว  หรือ  กรณีท่ี  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของนักเรียน  บิดา  มารดา 
ของนักเรียน  มีความผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง  ด้วยกรณีใดๆ  ก็ตาม  นักเรียน หรือ
บิดา  มารดา  ต้องมาติดต่อเพ่ือขอแก้ไขกับทางโรงเรียนเพ่ือขอเปลี่ยนให้ถูกต้องต่อไป 
                หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ ชื่อสกุล 
                1. ใบค าร้องตามแบบของโรงเรียน 
                2.  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 
                3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                อนึ่ง  ในกรณีที่ผู้ปกครองมียศ   เมื่อได้รับการเลื่อนยศ  ขอให้แจ้งทางโรงเรียน
ทราบเพ่ือแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3. กำรเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง 
 ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง  ขอให้นักเรียนมาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ  
เพ่ือโรงเรียนจะได้ลงทะเบียนผู้ปกครองให้ถูกต้องต่อไป 
 อนึ่ง  ในกรณีที่ย้ายที่อยู่อาศัย  ก็ขอให้ด าเนินการแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ  เพื่อ
แก้ไขให้ถูกต้องและเพ่ือความสะดวกในการติดต่อกับทางโรงเรียน 
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4. กำรขอพักกำรเรียน 
 หากนักเรียนมีความจ าเป็น  ไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้  เช่น  เจ็บป่วย  ถ้าหาก
มีความประสงค์จะขอพักการเรียน  ให้ผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอพักการเรียนตามแบบของ
โรงเรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายภาคเรียน  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงหยุดพักการเรียนได้  และต้องมาเรียนในภาคเรียนถัดไป  หากมีความจ าเป็นก็ขอพักการ
เรียนต่อไปได้อีก 1 ภาคเรียน 
 5. กำรขอลำออกหรือย้ำยสถำนศึกษำ 
 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนลาออก หรือย้ายไปเรียนต่อที่อ่ืน จะต้อง 
ยื่นค าร้องด้วยตนเองที่โรงเรียน   ในเวลาที่โรงเรียนเปิดท าการ   พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันขนาด 
2 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา)  จ านวน 2 รูป  ส่วนหลักฐานต่าง ๆ  
จะมารับหลังจากวันที่ยื่นค าร้องไม่น้อยกว่า  5   วันท าการ  หรือวันที่นายทะเบียนนักเรียนนัด
หมาย 
               กรณีย้ายสถานศึกษา หลังสอบปลายภาคเรียน หรือหลัง  2  สัปดาห์ หลังจาก
เปิดภาคเรียน  นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนจะต้องด าเนินการสอบแก้ตัวให้เรียบร้อย
ก่อนรับหลักฐานการเรียน 
 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน    กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
            การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น   8   ระดับ  
* การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่านโดยก าหนด
เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่าน สาหรับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8  ระดับ 
แนวการให้ระดับผลการเรียน 8  ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตาราง  
ดังนี้  
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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 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการ
เรียน ดังนี้  
“มส”   หมายถึง   ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลา
เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการ 
วัดผลปลายภาคเรียน  
“ร”      หมายถึง   รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่
มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้  
กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมิน
เป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
1. ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา   ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น   4   ระดับ   และความหมายของแต่ละระดับดังนี้         
              ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ  
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               ดี       หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
               ผ่ำน    หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
              ไม่ผ่ำน  หมายถึง   ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลาย
ประการ 
2. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น
และจบการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น   4   ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ
ดังนี้ 
             ดีเยี่ยม หมายถึง   ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ 
ดีเยี่ยม  จ านวน 5-8 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี  
         ดี  หมายถึง   ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับ 
ของสังคม โดยพิจารณาจาก  
          1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1-4    คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ  
          2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมิน ต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ  
          3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 5-8 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล 
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน  
          ผ่ำน  หมายถึง   ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยพิจารณาจาก ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5-8 คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ  
2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับผ่าน  
         ไม่ผ่ำน  หมายถึง ผู้เรยีนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่1 คุณลักษณะ  
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กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มี 3 ลักษณะ คือ  
1) กิจกรรมแนะแนว  
2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย  
   (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 
กิจกรรม  
    (2) กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก   1   กิจกรรม  
    (3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้  
“ ผ ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
“ มผ ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษา
ต้องจัดซ่อมเสริม ให้ผู้เรียนทากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน 
แล้ว จึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ”ได้ ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  
 
กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน  
1. การเปลี่ยนผลการเรียน “0”  
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน 
แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  2 ครั้ง ถ้าผู้ เรียนไม่ดาเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่
สถานศึกษากาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  1 
ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้
ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติ ดังนี้  
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    1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  
    2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียน
แสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด  
2. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการดังนี้ ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ 
เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0 - 4) ถ้าผู้เรียนไม่
ด าเนินการแก้ไข “ร” ให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วหากผลการเรียนเป็น “0” 
ให้ด าเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์  
3. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้  
1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือใช้
เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้สาหรับ
รายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็น กรณีพิเศษผลการแก้ “มส ” ให้ได้ระดับผล การ
เรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียน
ไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่
เมือ่พ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่  
 

2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้  
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    (1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  
    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่ ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการ
เรียน ว่าเรียนแทนรายวิชาใด การเรียนซ้ ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและ
สอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม   
เช่น   พักกลางวัน  วันหยุด   ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น  
ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0”   “ร”   “มส”   ให้ ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
เพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิดสอน
ภาคฤดูร้อนได้ให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการ
ด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน  
กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “มผ”  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ผู้เรียน  
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียนซึ่ง
ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชา
ทหาร โดยผู้เรียนเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรมและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม  
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทา  
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก 
“มผ” เป็น “ผ”ได ้ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่  
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่ จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียน  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ปีกำรศึกษำ 2565             ห น้ า  | 38 

 

กำรเลื่อนชั้น  
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้น
ได้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
1. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00  
ทั้งนี้รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ
แก้ไขในภาคเรียนถัดไป  
กำรสอนซ่อมเสริม  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอน
ซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ หรือเจตคติ  / คุณลักษณะ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตาม  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลการสอนซ่อม
เสริมสามารถดาเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน  
2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน  
3) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว  
4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการ
เรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
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กำรเรียนซ้ ำชั้น  
ผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาอยู่ในระดับไม่ผ่านจานวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ า
ชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนซ้ าชั้น 
มี 2 ลักษณะ คือ  
1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า จะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือทั้ ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ ง 
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียน
เดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน     หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา    ในการแก้ไขผลการเรียน  
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เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
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สรุปเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำหลักสูตรแกนกลำงฯ 2551 

ข้อที่ 1 อ้างถึงค าสั่ง สพฐ.ท่ี 110/2555 

ข้อที่ 2-5 อ้างถึงค าสั่ง สพฐ ที่ 683/2552 

เกณฑ์กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

(๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
(๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ  
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
(๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
(๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศกึษา
ก าหนด 
(๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

เกณฑ์กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกติ และรายวิชาเพิม่เติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
(๒) ผู้เรยีนต้องไดห้น่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 
(๓) ผู้เรยีนมีผลการประเมิน การอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
(๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
(๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

           โครงสร้ำงเวลำเรียนรวม 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 

และ เทคโนโลยี 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๖๐ 
(๑.๕ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา    
และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ (๑ นก) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ (๑ นก) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔๐ (๑ นก) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๘๐ (๒ นก) 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

การงานอาชีพ 
     

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๖๐ 
(๑.๕ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลำเรียน 
(พื้นฐำน) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น   

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ช่ัวโมง/

๓ ปี 

รวมเวลำเรียน
ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 

ไม่น้อยกว่ำ ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

                 โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น       

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน      

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  
     ภำษำไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
     คณติศำสตร ์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
     วิทยำศำสตร ์
     และ 
    เทคโนโลยี 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔0 
 (๑ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔0 
 (๑ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔0 
 (๑ นก.) 

    สังคมศึกษำ ศำสนำ  
    และวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร์ 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม 

 เศรษฐศาสตร์ 

 ภูมิศาสตร์ 

 หน้าที่พลเมือง 

 การป้องกันการทุจริต 

๑๖0 
(๔ นก.) 

๔0 (๑ นก.) 
 

 
๑๒0 

 (๓ นก.) 
 

บูรณาการ   
๔๐(๑ นก.) 

๑๖0 
 (๔ นก.) 

๔0(๑ นก.) 
 
 

๑๒0 
 (๓ นก.) 

 

บูรณาการ   
๔๐(๑ นก.) 

๑๖0 
 (๔ นก.) 

๔0 (๑ นก.) 
 

 
๑๒0 

 (๓ นก.) 
 

บูรณาการ   
๔๐(๑ นก.) 

    สุขศึกษำและพลศึกษำ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 
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    ศิลปะ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 
    กำรงำนอำชีพ ๔0 (๑ นก.) ๔0 (๑ นก.) ๔0(๑ นก.) 
    ภำษำตำ่งประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

  หลักสูตรมำตรฐำนสำกล 

 IS 1 , IS 2 

 IS 3 (กิจกรรม) 

 ๘๐(๒ นก.)  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา / กิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ

พร้อมและจุดเน้น   
ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชัว่โมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกวา่ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี

    

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดกรอบ

โครงสร้างเวลาเรียน      

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

ม. ๔ – 
๖ 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

แผนกำรเรียน 
 วิทย-์

คณิต 
ภำษำ- 
คณิต 

สังคม- 
ภำษำ 

วิทย-์
คณิต 

ภำษำ- 
คณิต 

สังคม- 
ภำษำ 

วิทย-์
คณิต 

ภำษำ- 
คณิต 

สังคม- 
ภำษำ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  
     ภำษำไทย ๒๔๐(๖ 

นก.) 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

     คณติศำสตร ์ ๒๔๐(๖ 
นก.) 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

     วิทยำศำสตร์ และ 
    เทคโนโลยี 

๒๔๐ 
(๖ 

นก.) 
๖๐  
(๑.๕
นก.) 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

๘๐ 
๒๐ 

    สังคมศึกษำ ศำสนำ  ๓๒๐ ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
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    และวัฒนธรรม  

 ประวัติศาสตร์ 
 

 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร์ 

 ภูมิศาสตร์ 

 หน้าที่พลเมือง(พต.) 

 การป้องกันการทุจริต 

(๘ 
นก.) 

๘๐ 
ชม./๓ 
ปี 

(๒ 
นก.) 

 
 
 

๒๔0 
(๖ 

นก.) 
 
 

บูรณา
การ 

๑๒๐(๖ 
นก.) 

  
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

    สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑๒๐(๓ 
นก.)) 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    ศิลปะ ๑๒๐(๓ 
นก.) 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    กำรงำนอำชีพ ๖๐
(๑.๕
นก.) 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

    ภำษำตำ่งประเทศ ๒๔๐(๖ 
นก.) 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๑,๖๔๐
(๔๑ 
นก.) 

๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐ ๕๖๐ ๕๒๐ ๕๒๐ ๕๒๐ 

  หลักสูตรมำตรฐำนสำกล 

 IS 1 , IS 2 

 IS 3 (กิจกรรม) 

 

    
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

   

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๓๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่ ไม่น้อยกวา่          
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สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น   

๑,๖๐๐
ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 

รวม ๓  
ปี 

ไม่น้อย
กว่า 

 
๓,๖๐๐ 
ชั่วโมง 
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กำรก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำน และเพิ่มเติม สถำนศึกษำด ำเนินกำร  
ดังนี้ 

จัดโครงสร้างเวลาเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ที่หลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร และศักยภาพของ
ผู้เรียน 

ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม  จัดรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร   

-วิชาหน้าที่พลเมือง จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียน
ด าเนินการอยู่แล้วโดยไม่เพ่ิมชั่วโมงเรียน(วัดผลประเมินผลแบบกิจกรรม ผ่าน 
และไม่ผ่าน) 
-วิชาการป้องกันการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้วโดยไม่เพ่ิม
ชั่วโมงเรียน(วัดผลประเมินผลแบบกิจกรรม ผ่าน และไม่ผ่าน) 
-หลักสูตรมาตรฐานสากล วิชา IS 1 , IS 2 สถานศึกษาจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนละ ๔๐ 
ชั่วโมง  โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๒ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ IS 3 จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก าหนดไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น  เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๔๕  ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
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เพลงมำร์ชโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 

             ครูจริยำ   จันทร์บุญ  ผู้แต่ง 

เปรียบ  น.ต. คือเทียนทอง ส่องสว่าง 
เห็นหนทาง  สร้างสรรค์งาน  การศึกษา 
เร่งเรียนรู้  รู้หน้าที่  มีวิชา 
ใช้ปัญญา  เป็นเครื่อง  ประเทืองตน 
สีน้ าเงิน  สีชมพู  ผู้ดีพร้อม 
จักน าน้อม  ความกล้าแกร่ง  ทุกแห่งหน 
การเรยีนดี  กีฬาเด่น  เน้นฝึกตน 
ให้เป็นคน  คิดท าดี  มีน้ าใจ 
เพื่อ น.ต. จะยิ่งใหญ่  แผไ่พศาล 
เพื่อลูกหลาน  อนาคต  ไดส้ดใส 
เพื่อคุณครู  ช้ีหนทาง  ศิษย์กว้างไกล 
พ่อแม่ไซร์  ก็หวังเห็น ลูกเด่นด ี
มาพวกเรา  รวมใจพรรค  สมัครมัน่ 
จับมือกัน  ด้วยความรัก  ในศักดิ์ศรี 
เลือด  น.ต. พร้อมพรัก  สามคัค ี
คือเพื่อนพ้อง  น้องพี่  สีเดียวกัน 
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บทสวดมนต์ไหว้พระ 

อะระหัง  สัมมาสมัพุธโธ  ภะคะวา 

    พระผูม้ีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์  ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ 
    โดยสิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทม ิ

    ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจา้ ผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
      (   กราบ  ) 
สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม 

    พระธรรมเป็นธรรมที่พระผูม้ีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว 
ธัมมัง  นะมัสสาม ิ
    ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม 
      (   กราบ  ) 
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 
    พระสงฆส์าวกของพระผูม้ีพระภาคเจ้า  ปฏิบัตดิีแล้ว 
สังฆัง  นะ  มาม ิ
    ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ ์
      (  กราบ  ) 
 

บทแผ่เมตตำ 

สัพเพ  สัตตา         สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
อเวรา โหนต ุ         จงเป็นสุขเป็นสุขเถดิ  อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย 
อัพพะยาปัชฌา โหนต ุ        อย่าได้เบียดเบียน  ซึ่งกันและกันเลย 
อนีฆา  โหนต ุ         อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ           จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 
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               บทเฉพำะกำลระเบียบโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ว่ำด้วยกำรควบคุมควำมประพฤตินักเรียน 
                         พ.ศ.2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2564)  เร่ือง  กำรพิจำรณำโทษนักเรียน 
กำรพิจำรณำโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด  หรือฝ่ำฝืนระเบียบของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ  เป็นดังนี้ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน ( ทุกระดับความผิด ) 
2.  ตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ความผิดท่ีโรงเรียนก าหนด  คือ 
      2.1    ระดับความผิดขั้นเบา    ตัดคะแนนความประพฤติ   5   คะแนน 
      2.2    ระดับความผิดขั้นปานกลาง     ตัดคะแนนความประพฤติ   10  คะแนน 
      2.3    ระดับความผิดขั้นร้ายแรง        ตัดคะแนนความประพฤติ   20  คะแนน 
      2.4    ระดับความผิดขั้นร้ายแรงมาก  ตัดคะแนนความประพฤติ   50  คะแนน 
3. ลงโทษด้วยการเฆี่ยน  ( ทุกระดับความผิด ) 
4.  บ าเพ็ญประโยชน์ , ท ากิจกรรม (ทุกระดับความผิด) 
5. ยึดเก็บไว้  กรณีดังน้ี 
    5.1  โทรศัพท์มือถือ  ยึดเก็บไว้ 1 ภาคเรียนการศึกษา  นับแต่วันท่ียึด  และให้ผู้ปกครองมารับคืนเมื่อถึงก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาบัตรประชาชนให้ทางโรงเรียน 1 ชุด  เพื่อไว้เป็นหลักฐาน 
    5.2   อาวุธ ของมีคมทุกชนิด  ยึดเก็บไว้ เชิญผู้ปกครองมารับคืน 
    5.3   สร้อยคอ  แหวน  ก าไล (ทอง)  ยึดเก็บไว้  เชิญผู้ปกครองมารับคืน  ส่วนเครื่องประดับอื่นๆ 
            ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและของมีค่า  อุปกรณ์เสริมสวย  ภาพโป๊    สื่อลามกต่างๆ  
            ยึดเก็บไว้ไม่คืน 
    5.4   กระเป๋า  ย่าม  เป้  ถุงเท้า  ท่ีผิดจากที่โรงเรียนก าหนด  รวมท้ังรองเท้าแตะ ยึดเก็บไว้ไม่คืน 
    5.5   ไมป่ฏิบัติตามกฎจราจร  เช่น  ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถ  ตักเตือน  3  ครั้ง  เฆี่ยน   
            และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
    5.6  บุหรี่  สิ่งเสพติดทุกชนิด  ยึดเก็บไว้ ไม่คืน  เฆี่ยน  และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
6. ท าทัณฑ์บน , ท าสัญญาพฤติกรรม ( กรณีความผิดซ้ าซาก  บ่อยครั้ง  และความผิดตั้งแต่ขั้นปานกลางถึงขั้น 
    หนักมาก) 
7. พักการเรียน ( กรณีความผิดซ้ าซาก  บ่อยครั้งทุกระดับความผิด ) 
8. ให้ย้ายสถานศึกษา ( กรณีความผิดซ้ าซาก  บ่อยครั้งทุกระดับความผิด ) 
 
       ท้ังนี้   ตั้งแต่วันท่ี   11  พฤษภาคม  2565   เป็นต้นไป 
 
                                                                           ลงชื่อ  

                                                                                      (  นายอรรถพร  อักษรน า   ) 
                                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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                                                        บันทึกข้อควำม 
ส่วนราชการ       โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
ที่             ศธ. 04242.71/พิเศษ           วันที่      11      เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ. 2565 
เร่ือง        ยินยอมให้ด าเนินการกรณีนักเรียนกระท าความผิด 

เรียน       ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 

     ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว)……………………………………………เป็นผู้ปกครองของ...........................
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี..........ห้อง ...........  ขอท าหนังสือยินยอมให้กับโรงเรียนด าเนินการในกรณีท่ีนักเรียนใน
ปกครองของข้าพเจ้า  กระท าความผิดท่ีขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 1. การตรวจสารเสพติด  ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางโรงเรียนด าเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด  
โดยข้าพเจ้ายินดีออกค่าใช้จ่ายในการตรวจท้ังหมด 
 2.  เครื่องแบบนักเรียน  หากนักเรียนสวมเสื้อ  กางเกง  กระโปรง  ถุงเท้า  รองเท้า  หรือคาดเข็ดขัดท่ี
ผิดระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน  ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางโรงเรียนเก็บยึดไว้  แล้วข้าพเจ้าจะเปลี่ยนเครื่องแบบ
ท่ีถูกต้องตามระเบียบให้นักเรียนแทน 
 3. ทรงผม  หากนักเรียนไว้ผม  แต่งทรงผม  หรือตัดผมผิดระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียนข้าพเจ้า
อนุญาตให้ทางโรงเรียนด าเนินการใด ๆ ได้ตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนด 
 4. กระเป๋านักเรียน  หากนักเรียนน ากระเป๋า  เป้  ท่ีผิดจากแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  ข้าพเจ้าอนุญาตให้
ทางโรงเรียนเก็บยึดไว้ 
 5. โทรศัพท์มือถือ  เครื่องประดับและของมีค่า  ข้าพเจ้ารับทราบระเบียบว่าด้วยการห้ามนักเรียนน า
โทรศัพท์มือถือ  เครื่องประดับหรือของมีค่ามาโรงเรียน  หากนักเรียนฝ่าฝืนหรือน ามาแล้วเกิดสูญหาย  ข้าพเจ้าจะ
ไม่เรียกร้องให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบ  หากทางโรงเรียนยึดไว้ข้าพเจ้าจะมารับสิ่งของคืนด้วยตัวเองในวันประกาศ
ผลการเรียนของภาคเรียนน้ัน ๆ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น อีกท้ังจะไม่ถือว่าทางโรงเรียนได้กระท า
ละเมิดสิทธิต่อบุคคลในอันท่ีจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องตามกฎหมาย 
 6. หากนักเรียนประพฤติผิดต่อระเบียบของโรงเรียน  ข้าพเจ้า [  ] อนุญาต  [  ] ไม่อนุญาต 
ให้ทางโรงเรียนลงโทษ  โดยการเฆี่ยนได้ 
 7. การกระท าอื่นใดท่ีขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางโรงเรียนด าเนินการตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกกรณี 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความท้ังหมด และเข้าใจถูกต้องชัดเจนแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                                                         
ลงชื่อ............................................ผู้อ านวยการสถานศึกษา               ลงชื่อ..........................................ผู้ปกครอง 
         (  นายอรรถพร  อักษรน า  )                                         ลงชื่อ..........................................นักเรียน 
            11  พฤษภาคม 2565 


