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โรงเรียนสันกำ แพง
สำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

พุทธพจน์

สมคฺคานํ ตโป สุโข

ความสามัคคีในหมู่คณะ ย่อมนำ ประโยชน์สุขมาให้

ตราประจำ โรงเรียนสันกำ แพง

ใบร่มสีเหลือง ระบุอักษรย่อโรงเรียน “ส.ก”

172 หมู่ 7 ตำ บลทรายมูล อำ เภอสันกำ แพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ 053-331907

โทรสาร 053-332036

เว็บไซต์ http://www.skpschool.net

ไปรษณีย์อิเล็กกทรอนิกส์ skpoffice@skpcm.ac.th
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 การทีเ่ราจะอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุขนัน้	ประกอบดว้ยปจัจัยหลายอยา่ง	“ระเบยีบวนิยั”	 
เปน็อกีองคป์ระกอบทีส่ำาคญัทีช่ว่ยให้สงัคมพฒันา	เพราะถา้หากเราปลกูฝงัให้เดก็มีระเบียบวนิยัแลว้	
เด็กย่อมเรียนรู้ที่จะเคารพในสิทธิของผู้อื่น	 บุคคลที่มีวินัยเป็นวิสัยย่อมรับการปฎิบัติตามระเบียบ 
ข้อบงัคบัขอ้หา้มทีก่ำาหนดไว้	ไมว่า่จะเปน็ทีบ้่าน	ทีโ่รงเรียน	ทีท่ำางาน	ตลอดจนตามทีส่าธารณะตา่งๆ	 
รวมท้ังระเบียบปฏบิติัในลกัษณะทีเ่ปน็ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีกฎหมายปกครองทอ้งถิน่และประเทศ	 
ที่สำาคัญคือผู้มีวินัยย่อมสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์
	 องคป์ระกอบพ้ืนฐานของมนษุยม์	ี2	สิง่คือ	ชวีติกบัจติใจ	ชวีติตอ้งอยูกั่บระบบทางโลก	จงึตอ้ง 
มวิีนยัทางโลก	ชวีติจึงจะเจรญิ	สว่นจติใจอยูใ่นระบบทางธรรม	จิตใจจึงเจรญิ	วนิยัทางโลกเป็นระเบียบ 
ทีส่รา้งขึน้	เพือ่ควบคมุคนในสงัคมใหป้ฎบิติัไปในแนวทางเดียวกนั	เช่น	กฎหมาย	กฎเกณฑ์	วินยัทางธรรม 
เป็นวินัยที่ใช้ควบคุมและฝึกจิตใจให้เป็นคนดี	 คือ	 ศีลธรรม	 เพื่อให้ชีวิตจิตใจเจริญไปพร้อมกัน	 
คนมีปัญญาจึงควรศึกษาทั้งวินัยทางโลก	และวินัยทางธรรม
	 การเคารพกฎเกณฑเ์ปน็หลักการพืน้ฐานของการอยู่รว่มกนัของผูค้นในสังคมโดยปกติสุข	 
ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด	 การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจำานวนมากในสังคมต้องอาศัย 
กฎระเบียบกตกิา	ซ่ึงสมาชกิในสงัคมจำาเปน็ตอ้งเรยีนรู	้ยอมรบัและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกตกิา
ทางสงัคม	โรงเรยีนถือเปน็สงัคมหนึง่ท่ีมุง่พฒันานกัเรยีนใหเ้ปน็	“คนดี	คนเก่ง	และมคีวามสขุ”	ดงันัน้ 
การอบรมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้กฎระเบียบและ	กติกาของโรงเรียน	จึงเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิต	 
วัฒนธรรม	 และขนบธรรมเนียมท่ีควรปฏิบัติ	 ซ่ึงจะช่วยพัฒนานักเรียนให้สามารถดำาเนินชีวิต 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมถกูต้อง	ในขณะเดยีวกนัผูป้กครองกต็อ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัหลกั	เพือ่ใหเ้กิดการเรยีนรู้ 
ในการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม	 และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้	 สิ่งสำาคัญคือ 
การเลี้ยงดูเด็ก	เพื่อปรับตัวยอมรับ	และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้โดยสมบูรณ์
	 ความมีวินัยเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพของตน	 และเป็นพื้นฐานสำาคัญ 
ในการพัฒนา	ประเทศชาติ	วินัยจึงมีความจำาเป็นสำาหรับทุกคน	ทุกสังคม	และทุกประเทศ	ดังนั้น 
คูม่อืนกัเรยีนและผูป้กครองเลม่นี	้จงึเป็นขอ้กำาหนดใหท้กุคนใชป้ฏิบตั	ิขอใหถ้อืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั	
ผูท่ี้เอาชนะความไมม่รีะเบยีบวินยัได	้เปน็	ชยัชนะทีย่ิง่ใหญเ่พราะเปน็การชนะใจตนเอง	และผูป้ฏบิตัดิ ี
ย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต	 เป็นคนดี	 คนเก่ง	 และสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างสง่างาม
      

	 	 	 	 	 	 					(นางสาวสุปราณี	ปัญญานะ)
					 	 	 	 	 	 			ผู้อำานวยการโรงเรียนสันกำาแพง

นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
ผู้อำ นวยการโรงเรียนสันกำ แพง

“เป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย” สังคมจึงจะอยู่รอด ประเทศชาติจึงพัฒนา

สารจากผู้อำ นวยการโรงเรียน
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 โรงเรียนสันกำ�แพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ	 สังกัดกรมสามัญศึกษา	 
กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรก	 เม่ือวันที่	 17	 พฤษภาคม	 2494	 
โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่	วัดสันกำาแพง	(วัดสันเหนือ)	ต่อมา	เมื่ออาคารเรียนถาวรที่ก่อสร้าง
ในพื้นที่ที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำาแพงปัจจุบัน	 ในพื้นที่	 9	 ไร่	 84	 ตารางวา	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 6		
ตำาบลสนักำาแพง	ผูบ้ริหารโรงเรยีนคนแรก	คอื	นายสเุมธ	ชนิวตัร	รกัษาการในตำาแหนง่ครใูหญ	่ 
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษา 
มาช่วยสอนอีก	 3	 คน	 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า	 
“โรงเรียนสันกำ�แพง” และได้แต่งตั้ง	นายเจือ	วงศ์ภูธร	ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	มาดำารง
ตำาแหน่งครูใหญ่	เมื่อวันที่	3	กันยายน	พ.ศ.	2494
 พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่	 
ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำาแพง	ตั้งอยู่เลขที่	172	หมู่	7	ถนนคชสาร	ตำาบลทรายมูล	 
อำาเภอสันกำาแพง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่	57	ไร่	3	งาน	68	ตารางวา
 พ.ศ. 2515	 ในสมัยของนายถนอม	 สังข์พิทักษ์	 เป็นอาจารย์ใหญ่	 โรงเรียน 
ได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้	และทำาพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2515
 ปัจจุบันโรงเรียนสันกำาแพง	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 -	6	 
ผา่นการประเมนิเปน็โรงเรยีนตน้แบบหนึง่อำาเภอหนึง่โรงเรยีนในฝนั	เมือ่วันที	่5	มนีาคม	2548	 
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล	 (World	 Class	 Standard	 School)	 รุ่นที่	 1	 
ปกีารศึกษา	2553	และไดร้บัการรับรองมาตรฐานการศกึษารอบสาม	เม่ือ	26	มิถนุายน	พ.ศ.	2555 

ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ปัจจุบัน คือ น�งส�วสุปร�ณี ปัญญ�นะ
ก�รติดต่อสื่อส�ร     
โทรศัพท์  0-5333-1907  
โทรส�ร  0-5333-2036
เว็บไซต์  http://www.skpschool.net  

ประวัติโรงเรียนสันกำ แพง
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ตราประจำ โรงเรียนสันกำ แพง

	 ลักษณะของตราประจำาโรงเรียน	 เป็นใบร่มสีเหลือง	 บนใบร่ม 
ประดบัรปูรม่และรปูลายเถาไมส้ือ่ถงึรม่บอ่สร้างซ่ึงเปน็สนิคา้ประจำาอำาเภอ
สนักำาแพง	ใตร้ปูรม่	ระบอุกัษรยอ่โรงเรยีน	“ส.ก”	ใต้อกัษรยอ่โรงเรียนเขยีน
พทุธพจนป์ระจำาโรงเรยีน	“สมคคฺ�นำ ตโป สุโข” โค้งรับกบัอักษรย่อโรงเรียน	

สีประจำ โรงเรียน

สีเหลือง			 หมายถึง		แสงสว่างแห่งปัญญา	ความรัก	ความเมตตา
สีแดง						 หมายถึง		ความสามัคคี	ซื่อสัตย์	ความอดทน	เสียสละ

พุทธพจน์

บาลี		 	 “สมคฺคานำ		ตโป		สุโข”
ความหมายไทย		 “ความสามัคคีในหมู่คณะ	ย่อมนำาประโยชน์สุขมาให้”

ปณิธาน

“อนาคตของนักเรียน	คือ	ภารกิจของเรา	(Your	Future	is	Our	Mission)”

คติพจน์

“สามัคคี		ซื่อสัตย์		กตัญญู		รู้หน้าที่”

ปรัชญา

“คุณธรรม		นำาความรู้		สู่สากล”
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วิสัยทัศน์

“โรงเรียนสันกำาแพงสร้างคนดี	มีคุณภาพ	สู่ความเป็นสากล”

พันธกิจ

1.	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี	มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
2.	ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3.	พัฒนาแหล่งเรียนรู้	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 สภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อ 
				การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ
4.	พฒันาสมรรถนะและประสิทธภิาพส่ือและเทคโนโลยใีห้เอือ้ตอ่การพฒันาการจดัการเรยีนรู้ 
			และพัฒนาผู้เรียน	
5.	พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
6.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

เป้าประสงค์

	 ผูเ้รียนมคุีณภาพตามมาตรฐานสากล	ตระหนกัและมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม	 
มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ	 ท้องถิ่น	 มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	 มีสุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม	 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม่ได้

เอกลักษณ์

“สภาพแวดล้อมน่าเรียนรู้		เชิดชูคุณธรรม	นำาวิชาการ”

อัตลักษณ์

“บุคลิกดี		มีสัมมาคารวะ”
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น�งส�วสุปร�ณี ปัญญ�นะ
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนสันกำ�แพง

ผู้บริหาร

ทำ เนียบบุคลากรโรงเรียนสันกำ แพง

น�งเพ็ญนภ� อุตมงค์
รองผู้อำ�นวยก�ร
กลุ่มบริห�รทั่วไป      

น�งส�วณัฎฐ�  จันสุวรรณกุล
รองผู้อำ�นวยก�ร

กลุ่มบริห�รวิช�ก�ร

น�ยไชยะ  นร�สิทธ�โชติ
รองผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ่มบริห�รงบประม�ณและบุคล�กร   

น�ยสถิต  ต�คำ�
รองผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ่มบริห�รแผนง�น
และประกันคุณภ�พ  

น�ยธนพล  กลิ่นเมือง
รองผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ่มบริห�รกิจก�รนักเรียน
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น�งส�วเกศินี  ปุงปี่แก้ว
หัวหน้�กลุ่มส�ระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น�งส�วเครือวัลย์
จักร์แก้ว

น�งส�วศิริพร
ลี้รชต�สุวรรณ

น�งส�วปิยวรรณ
วงค์สงสัย

น�งแสงระวี  
จันทร์ชม

น�งส�วธลันหทัย  
จองสุรียภ�ส

น�งส�วสุวิภ�  
ส�ยคำ�วงค์

น�ยศกุนต์
คุณยศยิ่ง

น�งส�วกนกวรรณ  
ม�โนชญ์นิรันดร์

น�งว�สน� สินพยัคฆ์

น�งส�วนัทธก�นต์
ศรีจันทร์

น�งส�วอรพรรณ
ทิพนี

น�ยวีรวุฒิ
น�มประเสริฐ
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น�งโสพิน  จันทวงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น�ยสถิต  ต�คำ�

น�งส�วรัชนี  ชมภูยอด

น�ยเกรียงไกร ม�ตรมูล
หัวหน้�กลุ่มส�ระ

น�ยณพลกฤต  อุนนท์ น�งส�วว�สน�  เก่งก�รค้�

น�ยเสถียร ก�รคนซื่อ

น�งส�วชลลัดด� ตะริโย

น�งส�วนันทน�  
ตุ่นรัตน์

น�ยสันติ  
กลิ่นขวัญ

น�งส�วสุรีรัตน์ 
 บุญสุข

ว่�ที่ร้อยตรีศุกรศร  
รุ่งสว่�งส�ธิต

น�ยอภิรักษ์  
สีท�น้อย

น�ยสรณัฐ  ใจนันท์ น�ยกรกรต  ภูมมะภูติ น�งส�วสุภัจชน�  แสงแก้ว น�งส�วเหมือนฝัน บุญยี่

น�งบุษย�ภรณ์ ขันพล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น�ยจรูญ  สมบูรณ์
หัวหน้�กลุ่มส�ระ

น�งวิจิตร�  
สุวรรณ

น�งเบญจม�ศ  
ก�รคนซื่อ

น�งส�วนิด�วรรณ  
ช้�งทอง

น�ยกิตติ 
 เกตุมณีชัยรัตน์

น�งจุรีย์รัตน์ 
 บุญม�วงศ์

น�งส�วอัจฉริย�  
สมบัติปัน

น�งส�วมนสิช�  
ชะพลพรรค

น�งรัชนีพร 
 ปัญญ�ฟู

น�ยอนุวัฒน์  
กอบธรรม

น�งส�วเวทิส� 
 ตุ้ยเขียว

น�งส�วปวีณ�  
แสนคำ�
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

น�งส�วสกุลรัตน์ 
 ศักดิ์ดี

น�งส�วอภิญญ�
  ไชยโยก�ศ

น�งส�วหทัยณันท์
  ศิริเขตต์

น�ยวิชัย  
สิงห์น้อย

น�งส�ววันเพ็ญ  
จันทรมณี

น�งมิ่งขวัญ 
 ต�ตะนันทน์

น�ยชัญภัสท์
บุญเจือจันทร์

น�งส�วกช�ม�ส 
จันทร์สกุล

น�งนุสร�
ต�คำ�

น�ยพงษ์ตะวัน 
แสงทอง

น�งประภ�พร  
ชัยวรรณ�

น�ยปรัชญ� 
 ก๋�อิน

น�งส�วชนก�นต์ 
 ผ�นดอยแดน

น�งส�วสุวิมล  
สุกันธ�

น�ยภ�นุพงศ์
พลูท�จักร

น�งสุวภัทร
ด้วงแดง

น�งส�วณัฐพัชร์
ส�รตันติด�ธรม์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

น�งจินด�  ช่วยค้ำ�ชู

น�งสุภ�ภรณ์
แพเพชร

น�งพวงเพชร
ดวงแก้วน้อย

น�ยดุสิต  ตนมิตร

น�ยเชิงยุทธ  มุลเอก
หัวหน้�กลุ่มส�ระ

น�งส�วปิย�ภรณ์
กันเกตุ

น�ยตระก�ร
ทน�นทอง

น�ยพชร
ปันมิตร

น�งส�วมลิล�
แก้วฟู

น�ยธีระยุทธ  ไชยชนะ

น�งแพรวพรรณ
โรจน์วัฒน�ชัย

น�งสุพิชฌ�ย์
วงศ์สวัสดิ์

น�งส�ววิชุภรณ์
สมเท�

น�งส�วเขมจิร�
พ่อน�
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น�งส�วศิริพร
หน่อท้�ว

หัวหน้�กลุ่มส�ระ

น�งส�วพีรญ�
ถิรธัญญ์ธ�ด�

น�งส�วสุปรีย�
เตจ๊ะต�

น�งส�วนิจสิริ
โกศิน

น�ยกิตินันท์ 
แก้วกก

น�ยรัฐพล
ก�รอง

น�งส�วประก�ยด�ว
โทสินธิติ

น�งส�วอรดี 
สีล�กุล

น�งส�วป�ริช�ติ 
ใหม่จันทร์

น�งส�วศริญญ�
ต๊ะยศ

น�งส�วพัณนนีย์
กุลกิตติโกวิท

น�งส�วปภ�วดี
หมื่นเต

น�งส�วพัชรี
เรือนมูล

น�ยอัครพันธ์
โรจน์พัฒน�วงศ์

น�ยเสรี
แซ่มัว

น�งเหมือนฝัน
น�มปัน

น�งส�วิตรี
ชุนศักดิ์

น�งศิรินภ�
บุญสม

น�ยอนันต์ 
รักแย้ม

น�งส�วสุภ�ลักษณ์ 
พรหมรังษีกุล

น�งอัจฉร�
ต๋�คำ�

น�งส�วฉัตรโสภ�
จันทร์บุญ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 น�งส�วสุรินทร
วงค์คำ�แดง

หัวหน้�กลุ่มส�ระ

น�งส�วเส�วลักษณ์
ดอนไพรอ้น

หัวหน้�กลุ่มส�ระ

น�ยประก�สิทธิ์
อ่�งคำ�

น�งชญ�ภ�
พ�ทีเพร�ะ

น�งส�วชมจันทร์ 
สิงห์ด้วง

น�ยนรินทร์
บุญเรือง

น�งส�วรังศรี
กำ�เนิดบุญ

ว่�ที่ร้อยตรี
พีระวัสตร์
เสียงช�รี

ว่�ที่ร้อยตรีหญิง
อิชย�
เก๋อภัย

น�งส�ว
กันต์กนิษฐ์ 
ณีระพนธ์ 

น�ยเฉลิม
อินทะรังษี

 น�ยวิสิษฐ์ 
วงค์กูด



16 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสันกำ แพง

www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net
www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

น�งส�วอัชฌ�ฬิณี  จีน� น�งธ�วิณี  ใจสุ น�ยช�ญวิทย์  พันธ์ศุภะ

น�ยอนุช�
เครือกลัด

ว่�ที่ร้อยตรีชัชว�ลย์
บุญสม

น�งศิริยุคล
สมสัตย์

น�งส�วรัถย�ภรณ์
กุลจันทร์

น�งชญ�นิศ
ไชยเดชะ

น�ยสะอ�ด
เงินถ�

น�ยจตุพงษ์
ต๋�คำ�

น�งส�วรัชนิภ�
ธ�ตุอินจันทร์

 น�งอัจฉร�พร สุนทรนันท
หัวหน้�กลุ่มส�ระ
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พนักงานราชการและอัตราจ้าง

น�งเฟื่องฟ้�
ยศอ้�ย 

น�งส�ววรินด�
ทะยศ

น�งส�วนฤมล
สุท�โน

น�งส�วอังคณ�
สิงห์น้อย

ว่�ที่ร้อยตรีหญิงวันวิส�ข์
วรรณแดง

น�งส�วชนิน�ถ
บูรณ�

น�ยอดิสรณ์
ปิ่นแก้ว

น�ยสิทธิ
น�ระต๊ะ 

น�ยสถิรม�ศ
ก�รคนซื่อ

น�งส�วปฐมพร
คำ�ปล้อง  
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อัตราจ้างสำ นักงาน

สารวัตรนักเรียน

น�งส�วกิติญ�
สังข์คำ�

น�งส�วเส�วนีย์
กุยว�รี

น�งส�วเตือนใจ
สังข์คำ�

น�งส�วแสงเดือน
ศรีคำ�

น�งส�วจีร�ภรณ์
ลือศักดิ์

น�งส�ววร�ภัสร์
ม�น้อย

น�งส�วศุภลักษณ์
ใจวงค์

น�ยกิติศักดิ์ วัฒนสัตย์ 

น�งส�วณัฐธิด�
เนตร์กระจ่�ง

น�ยณัฐวุฒิ นันต�

ว่�ที่ร้อยตรีภัทรพงศ์
สุทธิพงศ์

น�ยฉล�ด
วงค์แปง

น�ยวัลลภ มห�วรรณ์

น�งส�ววันทนีย์
จันทรศิริรัตน์ 
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คนสวน

น�ยตี้ ลุงกู น�ยเล็ก

ลูกจ้างประจำ 

ยามรักษาการณ์

น�ยประสงค์
ขันสุรินทร์

น�ยชูช�ติ
ไชยวงศ์

น�ยสมยศ
พุ่มสลิด

น�ยจ�ยมอญ

นักการ

น�ยนิกร   ผะดุง น�ยทอง น�ยซอต๊ะ  ลุงทอง น�ยคำ�
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พนักงานขับรถ

แม่บ้าน

น�ยเอนก  มห�วงค์   

น�งส�วเกศนีย์ จันทร์หอม

น�งศิริพันธ์   พรมคำ�
หัวหน้�แม่บ้�น

น�งหนุ่ม  ลุงกอ

น�งคู   เอร�วัณ

น�งชุติก�นต์  แก้วคำ�

น�งเมอุ่ง

น�ยร�ชันย์  สกุลเจริญ   

น�งหล้� ลุงทอง

น�งยุพิน  พรหมมินต๊ะ

น�งใบ   ลุงออ

 น�งแดง  ลุงกู

น�งรอด
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 ผู้เรียนดี	กิจกรรมเด่น	เน้นความปลอดภัยและส่งเสริมคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission)

 1.	ผู้เรียนมีความรู	้ความเขา้ใจ	และปฏิบตัติามกฎระเบยีบของโรงเรยีนอยา่งเครง่ครดั	รวมทัง้ม ี
พฤติกรรมที่ดี	
	 2.	 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ที่ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 และก่อให้เกิดประโยชน์																							
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตย
	 3.	ครทูีป่รกึษาคอยดูแล	เอาใจใส	่กำากบั	ติดตาม	ดำาเนนิการตามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เรียน
	 4.	ผูป้กครองนกัเรยีน	ชมุชน	รวมทัง้เครอืขา่ยตา่งๆ	เขา้มามสีว่นร่วมในระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
ร่วมกับทางโรงเรียน	
	 5.	เน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารงานภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เป้าประสงค์ (Objective)

 นกัเรยีนมคีวามประพฤตทิีด่	ีมคีณุธรรม	จรยิธรรม	มุง่ทำาประโยชนแ์ละเปน็แบบอยา่งทีดี่ของสังคม 
	โดยครทูีป่รึกษานำาเอาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนมาใชอ้ย่างเป็นระบบ	และดแูลความปลอดภยัของผูเ้รยีน	 
รวมทัง้ไดร้บัความรว่มมอืจากผูป้กครอง	ชมุชน	และเครอืขา่ยตา่งๆ	ภายใต้การบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 



22 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสันกำ แพง

www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net
www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net

	 กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน	โรงเรยีนสนักำาแพง	โดยงานสง่เสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน	 
ได้กำาหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน		สภานกัเรยีนโรงเรยีนสันกำาแพงไวใ้นธรรมนญูสภานกัเรยีน
โรงเรียนสันกำาแพง	จังหวัดเชียงใหม่	ว่าด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน	พุทธศักราช	2565 
และมแีผนภมูโิครงสร้างการบริหารงานสภานกัเรยีนโรงเรยีนสนักำาแพง	ดังรายละเอยีดต่อไปนี	้

หน้าที่ของสภานักเรียนโรงเรียนสันกำ แพง

	 1.	ดูแลทุกข์	สุข	ของนักเรียน	และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
	 2.	ประสานงานกบับคุคล	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพือ่ประโยชนแ์ละความก้าวหนา้
ที่นักเรียนควรได้รับ
	 3.	รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
	 4.	คดิรเิริม่โครงการท่ีเปน็ประโยชน	์สามารถปฏบิติัได้จรงิและสง่ผลตอ่การพฒันาโรงเรยีน 
	 5.	ดแูลสอดสอ่ง	และบริหารจดัการทรพัยากรทีม่อียูใ่นโรงเรยีนให้เกิดประโยชน์อยา่งคุม้คา่ 
	 6.	ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชน	์ทนัตอ่เหตกุารณ	์และตรงไปตรงมา 
	 7.	เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน
	 8.	วางแผนดำาเนินงานกิจกรรมต่างๆ	ร่วมกับครูที่ปรึกษา

คณะกรรมก�ร
สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รกิจก�รนักเรียน

รองประธ�นสภ�นักเรียน
ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน

ฝ่�ยระเบียบวินัย

รองประธ�นสภ�นักเรียน
ฝ่�ยแผนง�น

ฝ่�ยก�รเงินและพัสดุ

เลข�นุก�รสภ�นักเรียน

รองประธ�นสภ�นักเรียน
ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป

ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ฝ่�ยต้อนรับและปฎิคม

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์

ฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่

คณะครูและนักเรียนที่ปรึกษ�สภ�นักเรียน

ประธ�นสภ�นักเรียน

สม�คมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสันกำ�แพง

รองประธ�นสภ�นักเรียน
ฝ่�ยวิช�ก�ร

ฝ่�ยส่งเสริมก�รศึกษ�
และบูรณ�ก�ร

กรรมก�รชั้นเรียน

กรรมก�รคณะสี

กรรมก�รที่ปรึกษ�ง�นสภ�นักเรียน

คณะทำ�ง�นส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นคณะกรรมก�รสภ�นักเรียน
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ที่มาของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำ แพงที่มาของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันก าแพง 
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	 เนือ่งดว้ยการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนสนักำาแพง	ครัง้ที	่ 
3/2564	ณ	 วันพุธ	 ท่ี	 6	 เดือนตุลาคม	พ.ศ.	 2564	 เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียน
สันกำาแพงวา่ดว้ยการแตง่กายของนกัเรยีนใหเ้ปน็ปจัจบุนั	พ.ศ.2564	ขึน้	จงึวางระเบยีบไวด้งันี้
 ขอ้ 1	ระเบยีบนีเ้รียกวา่	“ระเบยีบสถานศกึษา	โรงเรยีนสนักำาแพงวา่ดว้ยการแตง่กาย	 
ของนักเรียน	พ.ศ.	2564”
 ข้อ 2	 ให้ยกเลิกระเบียบ	 กฎ	 ข้อบังคับ	 หรือคำาสั่งอื่น	 ๆ	 ของโรงเรียนสันกำาแพง	 
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน
 ข้อ 3	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2564	เป็นต้นไป	
 ข้อ 4	ให้ผู้อำานวยการสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 1 หลักการ

 ขอ้ 5	นับต้ังแต่ผูป้กครองไดม้อบตวันกัเรยีนใหเ้ปน็นกัเรียนของโรงเรียนนี	้จนถึงวันท่ี	 
นักเรียน	สิ้นสภาพการเป็นนักเรียน	นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน	ได ้
และทกุครัง้จะมาตดิตอ่กับโรงเรยีนในวนัปดิภาคเรยีน	จะต้องแตง่เครือ่งแตง่กาย	แบบนักเรยีน
ตามระเบียบนี้

หมวด 2 เครื่องแบบนักเรียน

 ข้อ 6 เสื้อ	ใช้ผ้าขาวเรียบ	ไม่มีลวดลายไม่บางเกินควร	ไม่ใช้ผ้ายืด	ความกว้างของ	
เสื้อพอเหมาะกับตัว	ไม่รัดรูปไม่รัดเอว	ไม่มีเกล็ดหรือสาบด้านหน้า	และหลังใช้กระดุมสีขาว
	 1.	 ชายเสื้อเชิ้ตแขนสั้นปลายพับเข้าใน	คอตั้งไม่มีกระดุมที่ปก	ผ่าอกตลอด	มีสาบ
ที่อกตลบออกด้านนอกกว้าง	4	ซม.	มีกระเป๋าที่อกซ้าย	ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ	สอดชาย
เสื้อไว้ในกางเกงจนมองเห็นเข็มขัดได้
	 2.	หญงิมธัยมศกึษาตอนตน้	คอปกทหารเรือแบบคอพับในตัวขนาดประมาณ	10	ซม.	 
ลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก	สาบตลบเข้าข้างในพอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บใน	เมื่อสวมแล้ว

ระเบียบสถานศึกษา	โรงเรียนสันกำาแพง
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน	พ.ศ.	2564
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ตอ้งไมเ่หน็ผวิหนงัและเสือ้ชัน้ใน	แขนยาวเหนอืขอ้ศอกประมาณ	2	ซม.	ปลายแขนจบีเลก็นอ้ย	 
ขอบแขน	ประกอบด้วยผ้า	2	ชั้น			กว้าง	3	ซม.	ต้นแขนไม่จีบ	เมื่อยืนตรงชายเสื้อ	อยู่แนวกับ 
ข้อมือชายขอบเสื้อด้านล่างพับขอบไม่เกิน	3	ซม.	ด้านหน้าล่างขวา	ติดกระเป๋า	ด้าง	6-9	ซม.	
ลึก	9-10	ซม.	ผูกคอด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง	ผูกแบบ	หูกระต่าย	ความยาวพอเหมาะ	โดย
สวมเสื้อซับในสีขาวหรือสีครีมเท่านั้น	ห้ามมีลวดลาย
	 3.	หญงิมธัยมศกึษาตอนปลาย	เสือ้เชติผา่อกตลอด	มสีาบ	ปลายปกยาว	ไมเ่กิน	7	ซม. 
มีสาบที่อกตลบเข้าในกว้าง	 3	 ซม.	 ติดกระดุมแบน	 5	 เม็ดที่สาบเสื้อเท่านั้น	 แขนยาวเหนือ
ข้อศอก	ประมาณ	2	ซม.	ปลายแขนจีบเล็กน้อยขอบแขนประกอบด้วยผ้า	2	ชั้น	กว้าง	3	ซม.	
สอดชายเสือไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย	จนสามารถมองเห็นเข็มขัดได้
 ข้อ 7 กางเกง	กระโปรง
	 1.	ชาย	ม.ต้น	ใชผ้า้สกีาก	ีม.ปลาย	ใชผ้า้สดีำา	กางเกงไมใ่ชผ้า้ยนี	ผ้าบาง	ผ้ายดื	ผ้าลูกฟูก	 
มีจีบข้างหน้าละ	2	จีบ	ปลายขากางเกงกว้างห่างจากขา	8	-	10	ซม.	ความยาวของกางเกง
กึง่กลางสะบา้หัวเขา่	เมือ่ยนืตรงมกีระเปา๋ตามแนวตะเขบ็ขา้ง	ๆ 	ละ	1	กระเป๋า	ไม่มีกระเป๋าหลงั	
ขอบเอวมหูีไว้คาดเขม็ขัด	เป้ากางเกงยาวตอ้งพอท่ีเม่ือสวมใสแ่ลว้ขอบกางเกง	อยูใ่นแนวตรงเอว 
	 2.	หญงิ	ม.ตน้	ใชผ้า้สกีรมทา่เกลีย้ง	ม.ปลาย	ใชผ้้าสดีำากระโปรงด้านหนา้	และด้านหลงั 
พับเป็นจีบ	ข้างละ	3	จีบ	หันจีบออกด้านนอกลึกจีบละ	2.5	ซม.	เย็บทับจีบจากขอบเอวลงมา	
6-10	ซม.	กระโปรงเป็นกระโปรงบานยาวคลุมเข่าลงมา	5	ซม.	หรือไปไม่เกินกลางหน้าแข้ง
 ข้อ 8 เข็มขัด
	 1.	ชาย	ม.ตน้	ใช้เขม็ขดัหนงัสน้ีำาตาลของโรงเรยีนเทา่นัน้	ม.ปลาย	ใชเ้ขม็ขดัสดีำาชนดิเรยีบ						 
ไมม่ลีวดลาย	กวา้งประมาณ	3	-	4	ซม.	มเีขม็สำาหรบัสอดรเูขม็ขดัเพียงเขม็เดยีวเปน็โลหะสเีงนิ	 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนชนิดหัวกลัด	ปลายเข็มไม่ตัด	และยาวไปสอดหูกางเกงได้	2	หู
	 2.	หญิง	ม.ต้น	ไม่ใช้เข็มขัด	ม.ปลาย	ใช้เข็มขัดหนังสีดำาชนิดเรียบ	ประมาณ	3-4	ซม.															
มเีขม็สำาหรบัสอดร	ูเขม็ขัดเพยีงเข็มเดียวหัวเข็มขัดเปน็รูปสีเ่หลีย่มผนืผา้	หุม้หนงัสดีำา	ใชค้าดทบับน	 
ขอบกระโปรง	ห้ามห้อย
 ข้อ 9 ถุงเทา้	ไมม่ลีวดลายใด	ๆ 	ไมห่นาเกนิไป	ความยาวสงูขึน้มาจากขอ้เท้า	เมือ่พบัแลว้	 
ถุงเท้า	คลุมเลยข้อเท้า
	 1.	ชาย	ม.ต้น	ใช้สีน้ำาตาล	พับ	2	ครั้ง	ม.ปลาย	ใช้สีขาวพับ	2	ครั้ง	
	 2.	หญิง	ทั้ง	ม.ต้น	และ	ม.ปลาย	ใช้สีขาว	และพับ	2	ครั้ง
 ข้อ 10 รองเท้า
	 1.	ชาย	ม.ตน้	ใชส้นี้ำาตาล	ผา้ใบ	แบบผกูเชอืก	ไมม่ลีวดลาย	หวัมน	หุม้สน้เทา้	ม.ปลาย	
ใช้สีดำาผ้าใบ	แบบผูกเชือก	ไม่มีลวดลาย	หัวมน	หุ้มส้น
	 2.	หญงิ	ทัง้ม.ตน้	และ	ม.ปลาย	ใชร้องเท้านกัเรยีนหนังสดีำาหรือผ้าใบสดีำา	เรียบตลอด 
ไม่มีลวดลาย
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หมวด 3 เครื่องแต่งกายชุดอื่น ๆ

 ขอ้ 11 ชดุพลศกึษา	ใช้ตามแบบทีโ่รงเรยีนกำาหนด	คือ	กางเกงวอรม์สกีรมทา่	ขายาว 
เสื้อยืดสีเหลือง	แดง	รองเท้านักเรียนชาย	ม.ต้น	 ใช้ผ้าใบสีน้ำาตาลเท้านักเรียนชาย	ม.ปลาย	
ใช้ผ้าใบสีดำาและรองเท้านกัเรียนหญิง	ม.ต้น	และ	ม.ปลายใชผ้้าใบสดีำาใช้ใส่ในวันที่มเีรียนวชิา
พลศึกษาเท่านั้น	 ซึ่งโรงเรียนจะกำาหนด	 ให้เป็นระดับช้ันและวันที่ไปทำากิจกรรม	 ซึ่งจะแจ้ง
เป็นครั้งคราว
 ข้อ 12 ชุดพื้นเมือง	 แต่งกายชุดพื้นเมืองตามแบบที่โรงเรียนจัดทำาและแต่งกาย 
ชุดพื้นเมืองในวันศุกร์	ที่เป็นวันเรียนปกติเท่านั้น

หมวด 4 การปักเครื่องหมาย

 ข้อ 13 การปักเสื้อนักเรียน
	 1.	กลางอกเสื้อ	ด้านขวา	ปักอักษรย่อ	ส.ก.ตามขนาดที่โรงเรียนกำาหนดระดับเดียว
กับชื่อด้านซ้าย	และเลขประจำาตัวเป็นเลขไทยด้วยด้ายสีน้ำาเงินเข้ม
	 2.	ด้านกลางอกเสื้อ	ด้านซ้าย	ปักชื่อและนามสกุล	ด้วยด้ายสีน้ำาเงินเข้มตามขนาด 
ทีโ่รงเรยีนกำาหนด	(นักเรียนชาย	ปกัเหนอืกระเปา๋เสือ้	นกัเรยีนหญงิแนวกระดมุเสือ้เม็ด	แรกบนอก)	 
และปักจุดกลมขนาด	0.5	ซม.	เพื่อบอกระดับชั้นเหนือ	ชื่อ-สกุล	ตรงกลาง	1	ซม.
	 ระดับชั้น	ม.1	และ	ม.4	1	จุด	
	 ระดับชั้น	ม.2	และ	ม.5	2	จุด	
	 ระดับชั้น	ม.3	และ	ม.6	3	จุด

แบบอักษรย่อ เลขประจำ�ตัวนักเรียนและจุดกลุ่มสี
ส.ก.

๐		๑		๒		๓		๔		๕		๖		๗		๘		๙
º º º

(จุดสีน้ำาเงิน)
	 สำาหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย	มีเข็มโลหะเครื่องหมายโรงเรียน	กลัดเหนืออักษรย่อ	
ชื่อโรงเรียน	ขึ้นไป	1	ซม.
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หมวด 5 ทรงผมของนักเรียน

 ข้อ 14 ทรงผมนักเรียนชาย
	 1.	มัธยมต้น	ตัดผมรองทรงสูง	ด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน	4	ซม.	ห้ามใส่น้ำามัน
หรือย้อมผม
	 2.	มัธยมปลาย	ตัดผมรองทรงสูง	ด้านหน้าและด้านบนด้านหน้ายาวไม่เกิน	6	ซม.	
ห้ามใส่น้ำามันหรือย้อมผม
	 3.	หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อ	1	และข้อ	2	โรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครอง	เพื่อนำา
นกัเรยีนออกไปตดัผมหรอืใหเ้รยีนตามอธัยาศยัจนกวา่ผมจะถูกระเบยีบ	หรือให้ทาง	โรงเรียน
ดำาเนินการตัดผม	ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 ข้อ 15	ทรงผมนักเรียนหญิง	
	 1.	มัธยมต้น	ไว้ได้	2	แบบ
	 1.1	ผมสัน้	ปลายผมเสมอโดยรอบ	ความยาวไมเ่กินมมุรมิฝปีาก	เมือ่ยนืตรงไมอ่นญุาต
ให้ซอยผม	ย้อม	ดัด	แต่งเป็นทรงต่าง	ๆ	หรือใช้เครื่องประดับติดศีรษะโดยเด็ดขาด
	 1.2	 ผมยาว	 ปลายผมเสมอกันโดยรอบ	 ถักเปียด้านข้างสองข้าง	 รวบผมด้านหน้า
ด้านข้างให้เรียบร้อย	ติดกิ๊บสีดำาไม่เกิน	4	ตัว	ไม่อนุญาตให้	ซอย	ย้อม	ดัด	แต่งเป็นทรงต่าง	ๆ 	 
หรือใช้เครื่องประดับติดศีรษะเด็ดขาด	ผูกโบว์สีกรมท่า	ความยาวโบว์	80	ซม.
	 1.3	หากไมป่ฏบิติัตามข้อ	1.1	และ	1.2	โรงเรียนจะใหเ้รยีนตามอธัยาศยั	จนกวา่ทรงผม 
จะถูกระเบียบ
	 2.	มัธยมปลายไว้ได้	2	แบบ
	 2.1	ผมสั้น	ปลายผมเสมอกันโดยรอบ	ความยาวไม่เกินคาง	1	ซอย	ย้อม	ดัดแต่ง 
เป็นทรงต่าง	ๆ	หรือใช้เครื่องประดับติดศีรษะเด็ดขาด
	 2.2	 ผมยาว	 ปลายผมเสมอกันโดยรอบถักเปียด้านหลังได้เปียเดียว	 ปลายโคนผม 
ผูกโบว์สีขาว	ความยาวโบว์	80	ซม.	ความกว้าง	2.5	ซม.	ไม่อนุญาตให้ซอย	ย้อม	ดัด	แต่งเป็น
ทรงต่าง	ๆ	ติดกิ๊บสีดำา	ได้ไม่เกิน	6	ตัว	ไว้ผมยาวได้ไม่เกินโคนรักแร้	
	 2.3	หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อ	2.1	และ	2.2	 โรงเรียนจะให้เรียนตามอัธยาศัย
จนกว่าทรงผมจะถูกระเบียบ
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หมวด 6 กระเป๋านักเรียน

 ข้อ 16	กระเป๋านักเรียน
	 นกัเรยีนทกุคนตอ้งใช้กระเปา๋เป้ตามทีโ่รงเรยีนกำาหนด	โดยโรงเรยีนจะจำาหนา่ยใหก้บั 
นกัเรยีนในวนัทีม่ามอบตวัในภาคเรยีนที	่1	ของปกีารศกึษานัน้	ๆ 	เพ่ือเปน็การเสริมสร้างความ
เป็นระเบียบวินัยของโรงเรียนนักเรียนทุกคน	ต้องใช้กระเป๋าเป้ตามที่โรงเรียนกำาหนด	การใช้
กระเป๋าผิดระเบียบโรงเรียนจะยึดและไม่คืนให้

หมวด 7 เครื่องประดับ และอื่น ๆ

 ข้อ 17 เครื่องประดับ
	 ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับ	และเครื่องสำาอางทุกชนิด	ยกเว้นสร้อยคอแสตนเลส	
แขวนพระอยูใ่นเสื้อ	หา้มสวมหมวกรวมทั้งแวน่ตากนัแดดในโรงเรยีนและข้อมอือนุญาตใหใ้ส่
ได้เฉพาะนาฬิกาข้อมือเท่านั้น
 ข้อ 18 เล็บ	ห้ามนักเรียนไว้เล็บมือ	เล็บเท้า	และห้ามทาเล็บ
 ข้อ 19 
	 -	ไม่อนญุาตใหน้กัเรยีนชายเจาะห	ูกรณเีจาะหตูอ้งเยบ็ใหต้ดิและห้ามใส่ตา่งหโูดยเดด็ขาด 
		 -	นักเรียนหญิงเจาะหูได้ข้างละ	1	รู	และห้ามใส่ต่างหูโดยเด็ดขาด	
	 -	ไม่อนุญาตให้นักเรียนสักลายตามร่างกายหรือกรีดอวัยวะต่าง	ๆ
 ข้อ 20 เสื้อกันหนาว	 โรงเรียนได้จัดทำาเสื้อวอร์มของโรงเรียนขึ้นจำาหน่ายให้กับ	
นักเรียนทุกคนแล้ว	 เพ่ือใช้ใส่ในหน้าหนาว	 ดังนั้นโรงเรียนกำาหนดให้ใช้เสื้อวอร์มนี้ใส่ทับ	 
เสื้อนักเรียนได้ในหน้าหนาว	โดยให้ใส่	ในวันจันทร์	วันพุธ	และวันศุกร์	ส่วนวันอังคาร	และ 
วนัพฤหสับด	ีใหใ้สเ่ส้ือกนัหนาวสสีภุาพ	เชน่	สกีรมทา่,	สดีำา,	สนี้ำาเงนิ,	สีเทา	และสีขาว	ไมม่ลีวดลาย 

	 	 	 	 																ประกาศ	ณ	วันที่	6	ตุลาคม	พ.ศ.	2564

   

																																																																							(นางสาวสุปราณี	ปัญญานะ)
																																																																					ผู้อำานวยการโรงเรียนสันกำาแพง
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	 เน่ืองดว้ยการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนสันกำาแพง		คร้ังท่ี	 
3/2564	ณ	 วันพุธ	 ที่	 6	 เดือนตุลาคม	พ.ศ.	 2564	 เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียน
สันกำาแพง	ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน	พ.ศ.2564	จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ทรงผมนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน

ทรงผมนักเรียนช�ยมัธยมศึกษ�ตอนต้น

ระเบียบสถานศึกษา	โรงเรียนสันกำาแพง
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน	พ.ศ.	2564

ทรงผมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษ�ตอนต้น
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ทรงผมนักเรียนช�ยมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ทรงผมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

การแต่งกายนักเรียน

ก�รแต่งก�ยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น 

ก�รแต่งก�ยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
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ก�รแต่งก�ยชุดลูกเสือ - เนตรน�รี
   ก�รแต่งก�ยชุดลูกเสือ-ชุดเนตรน�รี ก�รติดเครื่องหม�ย

ก�รแต่งก�ยชุดพลศึกษ�และเสื้อวอร์ม
   ก�รแต่งก�ยชุดพลศึกษ�
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ก�รแต่งก�ยชุดวอร์ม ก�รแต่งก�ยชุดพื้นเมือง

ก�รแต่งก�ยชุดนักศึกษ�วิช�ทห�ร

ประกาศ	ณ	วันพุธ	ที่	6	ตุลาคม		พ.ศ.	2564			

                                              
	 	 	 														(นางสาวสุปราณี	ปัญญานะ)

																																															ผู้อำานวยการโรงเรียนสันกำาแพง
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	 เนือ่งดว้ยการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนสนักำาแพง	ครัง้ที	่ 
3/2564	ณ	วนัพธุที	่6	เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2564	เหน็สมควรปรบัปรงุระเบยีบโรงเรยีนสนักำาแพง	
วา่ดว้ยการควบคุมความประพฤตนิกัเรยีนเพือ่ความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อย	และเปน็การสง่เสรมิ
ให้นกัเรยีน	โรงเรยีนสนักำาแพง	ตัง้ใจศกึษา	เล่าเรยีน	มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย	มรีะเบยีบวนิยั	 
แต่งกายถูกระเบียบ	สุภาพเรียบร้อย	ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในทางที่ควร	และให้เป็น
ไปตามระเบียบโรงเรียนสันกำาแพงจึงกำาหนดระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของ	
นักเรียนนี้ขึ้น	เพื่อเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนเป็นแนวทางที่จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
ไปในทางเดียวกันไว้	ดังนี้

การลงโทษนักเรียนที่ทำ ผิดระเบียบวินัย

 ข้อ 1 ระเบียบก�รลงโทษนักเรียนที่ทำ�ผิดระเบียบวินัย
	 1.1	โทษขั้นว่ากล่าวตักเตือน	ครูโรงเรียนสันกำาแพงทุกท่านมีอำานาจในการว่ากล่าว
ตักเตือนเมื่อนักเรียนมีความประพฤติไม่เหมาะสม
	 1.2	 โทษการทำาทัณฑ์บนนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือกระทำาความผิดระเบียบของ
โรงเรยีนสนักำาแพงบอ่ยครัง้ไมป่รบัปรงุตนเอง	จนกระทัง่ถกูตดัคะแนนความประพฤต	ิ15	คะแนน	 
รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหรือหัวหน้างานระดับชั้นและส่งเสริมวินัย	 
มีอำานาจเชิญผู้ปกครองมา	เพื่อทำาทัณฑ์บนได้
	 1.3	โทษการตดัคะแนนความประพฤต	ิให้ครทูกุทา่นมอีำานาจในการเสนอตดัคะแนน															
ความประพฤติของนักเรียนที่กระทำาความผิดโดยเสนอต่อรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหาร 
กจิการนกัเรยีน	เพือ่ใหผู้อ้ำานวยการสัง่การให้หัวหน้างานระดับชัน้และสง่เสรมิวนิยัได้ดำาเนนิการ 
บันทึกไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่นักเรียนกระทำาความผิด	ดังนี้
	 1.3.1	นักเรียนจะมีคะแนนความประพฤติประจำาตัว	100	คะแนน
	 1.3.2	ครูทุกท่านมีอำานาจการตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน	5	คะแนน
	 1.3.3	 ครูที่ทำาหน้าที่หัวหน้างานระดับชั้นและส่งเสริมวินัยมีอำานาจตัดคะแนน 
ได้ครั้งละไม่เกิน	15	คะแนน

ระเบียบโรงเรียนสันกำาแพง
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน	พ.ศ.	2564

ก�รแต่งก�ยชุดพื้นเมือง
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	 1.3.4	หวัหนา้กลุม่งานและรองผู้อำานวยการทกุฝ่ายมีอำานาจตดัคะแนนไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 
20	คะแนน
	 1.3.5	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนมอีำานาจตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสมของการกระทำา 
ความผิด
	 1.3.6	ในกรณีท่ีนักเรียนทำาความผดิเกนิอำานาจครูทีส่ัง่ตดัคะแนน	ใหค้รทูีส่ัง่ตดัคะแนน	 
เสนอใหค้รทูีม่อีำานาจตดัคะแนนสงูกว่าเปน็ผูตั้ดคะแนนพรอ้มแนบเหตผุลของการตดัคะแนนมาดว้ย 
	 1.3.7	หวัหนา้งานระดบัชั้นและสง่เสรมิวนิยัมีหนา้ทีร่วบรวมคะแนนความประพฤต	ิ									
ของนักเรียนที่ถูกสั่งตัดคะแนนเสนอเพื่อพิจารณาสั่งการประจำาภาคเรียน
	 1.4	โทษทำากิจกรรมเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเมือ่นกัเรยีนคนใดถูกลงโทษถึงข้ันสงูสดุ 
ของโทษท่ีกำาหนดไว้แล้วให้มอบหมายกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยหรือกระทำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์โดยนับเป็นครั้งหรือนับเป็นชั่วโมง	ตั้งแต่	1	ชั่วโมง	ขึ้นไปแล้วแต่กรณีความผิดที่จะ
พิจารณา	หรือจัดเข้าค่ายอบรม	เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ 2 แนวท�งปฏิบัติว่�ด้วยก�รลงโทษ
	 เพื่อให้การปฏิบัติของครูในการพิจารณาลงโทษนักเรียนโรงเรียนสันกำาแพงเป็นไป
อย่างถูกต้อง	โรงเรียนได้กำาหนดลักษณะของความผิดไว้	ดังนี้
	 2.1	ความผดิข้ันตน้	เปน็ความผดิทีต่ดัคะแนนความประพฤติครัง้ละไมเ่กนิ	5	คะแนน	ไดแ้ก ่
	 -	แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
	 -	มาโรงเรียนสาย
	 -	หลีกเลี่ยงไม่เข้าห้องเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
	 -	ออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
	 -	ขัดคำาสั่งโดยชอบของครู(เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรม)
	 -	มีอุปกรณ์การเล่นการพนันไว้ในครอบครอง
	 -	ทรงผมผิดระเบียบ
	 -	รับประทานอาหารไม่ถูกเวลาและสถานที่
	 -	เข้าห้องเรียนสายเกิน	10		นาที
	 -	ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน
	 -	ไม่หยุดยืนเคารพเพลงชาติไทยและเพลงมาร์ชโรงเรียน
	 -	ไม่ทำาความเคารพหรือไหว้ครู
	 -	ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องและนอกห้องเรียน
	 -	ใส่เครื่องประดับ		ใช้เครื่องสำาอาง
	 -	ทิ้งขยะไม่ลงถัง
	 -	มีอุปกรณ์การเรียนไม่ครบบ่อยครั้ง
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	 -	ไม่สนใจเรียน		ไม่ส่งงานบ่อยครั้ง
	 -	พูดเท็จโกหกครู
	 2.2	 ความผิดขั้นที่	 2	 เป็นความผิดที่ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละไม่เกิน	 
10	คะแนน	ได้แก่
	 -	แสดงกิริยา	วาจาก้าวร้าว		หยาบคาย		หรือไม่สุภาพต่อครูและบุคคล	ทั่วไป
	 -	เขา้ไปในแหลง่อบายมขุ	แหลง่มัว่สมุหรอืเขตหวงหา้มของโรงเรยีนโดยไมไ่ด้รบัอนญุาต 
	 -	ก่อการทะเลาะวิวาทสถานเบา	มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับผู้อื่น
	 -	ประพฤติตนในทำานองชู้สาว
	 -	หนีการเรียนเป็นรายวิชา
	 -	หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ
	 -	ขีดเขียนโต๊ะ	ผนังห้องเรียน		หรืออาคารเรียน
	 -	สวมใส่ชุดกิจกรรม		ไม่ตรงกับวันเรียน
	 -	สวมใส่เสื้อที่ไม่มีชื่อของตนเอง
	 -	การซอยผม		สไลด์ผม		กัดสีผม
	 -	ใส่รองเท้าขึ้นบนอาคารเรียน
	 -	จุดประทัดหรืออื่น	ๆ		ที่ทำาให้เกิดเสียงดัง
	 -	เจาะ/สัก	ต่าง	ๆ
	 2.3.	ความผดิขัน้ที	่3	เปน็ความผดิทีต่ดัคะแนนความประพฤตคิรัง้ละไมเ่กนิ	15	คะแนน	ไดแ้ก ่
	 -	 ก่อการทะเลาะวิวาทหรือกระทำาให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีและก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น
	 -	เล่นการพนัน
	 -	มีอาวุธไว้ในครอบครอง
	 -	นำาสื่อลามกอนาจารทุกประเภทเข้ามาในโรงเรียน
	 -	ยุยงให้เกิดความกระด้างกระเดื่องและฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน
	 -	ทำาลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู้อื่น
	 2.4	 ความผิดข้ันที่	 4	 เป็นความผิดท่ีตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน	 20	
คะแนน	ได้แก่
	 -	ความประพฤตทิีเ่ป็นการกระทำาผดิซ้ำา	ๆ 	ไดร้บัการวา่กลา่วตักเตอืนและถกูตดัคะแนน 
ในขั้นต้นมาแล้ว
	 -	ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
	 -	แอบอา้งชือ่โรงเรียนไปกระทำาการใด	ๆ 	จนเกิดความเสยีหายแก่ชือ่เสยีงของโรงเรยีน
	 -	นำาทรัพย์สินของโรงเรียน	หรือของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
	 -	ประพฤติตนในทำานองชู้สาวที่มีหลักฐานต่อเนื่องกันหลายครั้ง
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	 -	จอด/ขับขี่รถไม่ถูกกฎจราจร
	 -	แสดงตนเป็นอันธพาล
	 -	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำาหนด
	 -	ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครองหรือครู/เจตนากระทำาผิดเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
	 2.5	 ความผิดขั้นที่	 5	 เป็นความผิดที่ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละไม่เกิน	 
25	คะแนน	ได้แก่
	 -	ทำาลายทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเจตนา
	 -	ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู้อื่นโดยมีหลักฐานแน่ชัด
	 -	ซ่องสุมก่อกวนความสงบเรียบร้อยของสังคม
	 -	ประทุษร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ
	 -	ชักนำาบุคคลภายนอกโรงเรียนมาร่วมก่อการทะเลาะวิวาท
	 -	พกอาวุธหรือวัตถุระเบิดเข้ามาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
	 -	มีพฤติกรรมชู้สาว
	 -	ประพฤตชิัว่หรือกระทำาการใด	ๆ 	ทีท่ำาความเสือ่มเสยีช่ือเสียงเกียรติศกัด์ิแก่โรงเรียน
หรือกระทำาการอันเป็นความผิดทางอาญา
	 -	แสดงพฤติกรรมขู่กรรโชคทรัพย์
	 -	 มีไว้ในครอบครองทั้งสิ่งเสพติดและอุปกรณ์ในการเสพย์หรือเสพยาเสพติด	 
ให้กำาหนดการลงโทษไว้	ดังต่อไปนี้
	 1)	การเสพ	ให้ทำาทัณฑ์บนและส่งเข้ารับการบำาบัดในสถานบำาบัด
	 2)	เป็นผู้จำาหน่ายจ่ายแจกให้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
	 3)	การมีไว้ครอบครอง	ชักจูงหรือล่อลวงหรืออื่น	ๆ 	ให้ทำาทัณฑ์บนหรือโทษอื่น	ทั้งนี้	
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียนและผู้อำานวยการโรงเรียน
	 2.6	ความผิดอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนหรือคณะกรรมพัฒนาวินัยพิจารณาโทษนักเรียนพิจารณาระดับการลงโทษตามแนว
บรรทัดฐานเปรียบเทียบความผิดแล้วเสนอ	ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั้นเพื่อสั่งการต่อไป
	 หากนกัเรยีนกระทำาความผดิใน	5	กรณรีนุแรง	ซึง่ไดแ้ก่	1)	ชู้สาว	2)	ลักขโมย	3)	การพนนั	 
4)	ยาเสพตดิ	และ	5)	ทะเลาะววิาท	นกัเรยีนจะถกูเชญิผูป้กครองงเพือ่จะทำาทณัฑบ์นโดยทนัที
	 การดำาเนินการสำาหรับนักเรียนที่ไว้ทรงผมไม่ถูกระเบียบ	มี	3	ขั้นตอน	ดังนี้
	 ขั้นตอนที่	1	ดำาเนินการตักเตือนนักเรียน
	 ขั้นตอนที่	2	ดำาเนินการโทรแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบพร้อมทั้งพานักเรียนไปตัดผม
ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบโรงเรียน
	 ขัน้ตอนที	่3	เชญิผูป้กครองมาโรงเรียนเพ่ือเขียนใบยนิยอมการให้นกัเรยีนไปตดัผมทีร่า้น							 
โดยครูอาจจะพาไปตัดผมหรือนำาร้านเข้ามาในโรงเรียน
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ผลของการถูกลงโทษหรือการถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติ

	 จะทำาให้นักเรียนเสียสิทธิในเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 1)	นกัเรยีน	ถกูตัดคะแนนความประพฤติตัง้แต	่60	คะแนนขึน้ไป	โรงเรยีนจะไมอ่อก	
หนังสือรับรองความประพฤติให้
	 2)	นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตติัง้แต	่50	คะแนน		ขึน้ไป	ไมม่สีทิธขิอรบัทนุ 
การศึกษา	หรือสวัสดิการอื่น	ๆ	ของโรงเรียน
  
การส่งเสริมนกัเรียนท่ีมคีวามประพฤตดิแีละทำ คณุประโยชนใ์ห้กับโรงเรียน

	 นักเรียนคนใดได้กระทำาความดีหรือทำาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนหรือช่วยเหลือ
กิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่าง	 ๆ	หรือกระทำาตนสมควรแก่การยกย่องชมเชย	 เพื่อให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผู้อื่นได้	 อีกทั้งเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล	
จึงให้ครูผู้พบเห็นหรือครูที่รับผิดชอบดำาเนินการเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
 ข้อ 1		ครูที่พบเห็นหรือรับทราบการกระทำาความดีของนักเรียน	
	 เมือ่ไดพิ้สจูนท์ราบวา่เปน็เรือ่งจรงิแลว้ใหค้รผููน้ัน้ทำาบนัทกึเสนอผา่นหวัหนา้งานสง่เสรมิ 
คณุธรรม	จรยิธรรมนกัเรียนเพ่ือพิจารณาเสนอตามลำาดับขัน้ตอนนกัเรยีนประพฤตหิรอืกระทำาด	ี	 
เพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริมให้กำาลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติหรือกระทำาดี	 และส่งเสริมให้
นกัเรยีนมีคณุธรรม	จรยิธรรมสงูสง่ยิง่ขึน้	โรงเรยีนสนักำาแพงไดก้ำาหนดใหค้ะแนนการประพฤติ
หรอืกระทำาดีแกนั่กเรยีน	โดยนกัเรียนทีไ่ดรั้บคะแนนประพฤตหิรอืกระทำาดสีะสมในปกีารศกึษา 
ตั้งแต่	 100	 คะแนนขึ้นไป	 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องและได้รับการบันทึกประวัติดีเด่นใน
ทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน
 ข้อ 2 คะแนนการประพฤติดีหรือทำาความดี
	 2.1	ให้คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน	5	คะแนน	ได้แก่
	 1)	เกบ็ของทัว่ไป	เชน่	กญุแจ	บตัรตา่ง	ๆ 	อปุกรณเ์ครือ่งแบบตา่ง	ๆ 	อปุกรณก์ารเรยีน									 
หนังสือเรียน	
	 2.2	ให้คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน	10	คะแนน	ได้แก่
	 1)	เกบ็ของทีม่มีลูคา่	เชน่	เงนิ	กระเปา๋สตางค	์โทรศพัท	์Laptop	Tablet	เครือ่งประดบั									 
สมุดบัญชี
	 2)	พฤติกรรมที่ดี	
	 -	มารยาทงาม	
	 -	ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	
	 -	ช่วยเหลืองานบ้าน	ผู้ปกครอง	(มีหลักฐานรับรอง)
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	 -	ช่วยหาผู้กระทำาความผิด	
	 -	ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	
	 -	ให้ข้อมูลการกระทำาความผิด
	 2.3	ให้คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน	15	คะแนน	ได้แก่
	 1)	จิตอาสาภายในโรงเรียน	
	 -	ช่วยงานครู	
	 -	ช่วยงานดุริยางค์	วงดนตรีลูกทุ่ง	วงดนตรีพื้นบ้าน	วงดนตรีไทย	
	 -	เก็บขยะ	
	 -	จิตอาสานศท.จราจร	
	 -	ช่วยงานกิจกรรมต่าง	ๆ	ในโรงเรียน	
	 -	ลูกเสือจิตอาสา
	 2)	จิตอาสาภายนอกโรงเรียน	
	 -	จิตอาสาบ้าน	ชุมชน	(มีหลักฐานรับรอง)	
	 -	ทำาความสะอาดวัด	(มีหลักฐานรับรอง)	
	 -	ช่วยงานวัดต่าง	ๆ	(มีหลักฐานรับรอง)	
	 -	เดินกล่องสมทบทุนโครงการต่าง	ๆ	(มีหลักฐานรับรอง)	
	 -	บริจาคสิ่งของ	(มีหลักฐานรับรอง)
	 2.4	ให้คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน	20	คะแนน	ได้แก่
	 1)	ร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน	
	 -	ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	
	 -	ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ในโรงเรียน	
	 -	ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ในคณะสี	
	 -	ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา
	 -	ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา
	 -	เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา	ภายในโรงเรียน
	 2)	ร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
	 -	เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา	ภายนอกโรงเรียน
	 -	 ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน	 สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่าง	 ๆ	 ให้กับโรงเรียน	 
เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากสังคม	(มีหลักฐานรองรับ)
 ข้อ 3 คะแนนก�รชนะก�รประกวดหรือก�รแข่งขันกิจกรรมต่�ง ๆ
	 3.1	นักเรียนที่ชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในโรงเรียน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	1	ได้คะแนน	10	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	2	ได้คะแนน	8	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	3	ได้คะแนน	5	คะแนน
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	 3.2		นักเรียนที่ชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายนอกโรงเรียน	
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับจังหวัด	
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	1		ได้คะแนน	15	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	2		ได้คะแนน	10	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	3		ได้คะแนน	8	คะแนน
	 3.3	 นักเรียนที่ชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่าง	 ๆ	ภายนอกโรงเรียน		
ระดับภาคหรือเทียบเท่า	
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	1			ได้คะแนน	20	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	2			ได้คะแนน	15	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	3			ได้คะแนน	10	คะแนน
	 3.4	 นักเรียนที่ชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่าง	 ๆ	ภายนอกโรงเรียน		
ระดับประเทศหรือเทียบเท่า
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	1		ได้คะแนน	30	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	2		ได้คะแนน	20	คะแนน
	 -	ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน	รางวัลที่	3		ได้คะแนน	15	คะแนน
	 3.5	ให้คุณครู	อาจารย์ที่รับผิดชอบการประกวดหรือการแข่งขันแจ้งกับหัวหน้างาน 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกรวบรวมคะแนนไว้ในสมุด	 
ความดีเป็นหลักฐาน
 ข้อ 4 ก�รแจกร�งวัล ให้จัดมีขึ้นในโอก�สอันสมควร

	 	 	 	 															ประกาศ	ณ	วันที่	6	ตุลาคม	พ.ศ.	2564			

																																																																		(นางสาวสุปราณี	ปัญญานะ)
																																																																ผู้อำานวยการโรงเรียนสันกำาแพง
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กฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	2548

	 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	6	และมาตรา	63	แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็	 
พ.ศ.2546	 อัน	 	 เป็นกฎหมายที่บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซ่ึงมาตรา	 29	 ประกอบกับ	 มาตรา	 31	 มาตรา	 34	 มาตรา	 35	 มาตรา	 36	 
มาตรา	48	และมาตรา	50	ของราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตาม
บัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	จึงออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	1	นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน	ดังต่อไปนี้
					 	 (1)	หนเีรยีน	หรอืออกนอกสถานศกึษา	โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
					 	 (2)	เล่นการพนัน	จัดในมีการเล่นการพนัน	หรือมั่วสุมในวงพนัน
					 	 (3)	พกพาอาวุธ	หรือวัตถุระเบิด
					 	 (4)	 ซ้ือ	 จำาหน่าย	 แลกเปลี่ยน	 เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 
สิ่งมึนเมาบุหรี่	หรือยาเสพติด
					 	 (5)	ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจ	เพื่อเอาทรัพย์ผู้อื่น
					 	 (6)	ก่อเหตทุะเลาะววิาท	ทำาร้ายร่างกายผูอ้ืน่	เตรียมการหรือกระทำาการใดๆ 
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
					 	 (7)	แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว	ซึ่งไม่เหมาะสมในสาธารณะ
					 	 (8)	เกี่ยวข้องการค้าประเวณี
					 	 (9)	ออกนอกสถานท่ีพกักลางคนื	เพือ่เท่ียวเตร่หรอืรวมกลุม่	อนัเป็นการสร้าง 
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
				 ข้อ	2	ให้โรงเรยีนหรอืสถานศกึษากำาหนดระเบยีบว่าด้วยความประพฤตขิองนกัเรยีน
และนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้	ณ	วันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2548
                                                

																																																														จาตุรนต์	ฉายแสง
							 	 	 	 	 	 					(นายจาตุรนต์	ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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สำาเนา
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	2548

	 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	6	และมาตรา	65	แห่งพระราชบญัญตัคุม้ครองเดก็	 
พ.ศ.	2546	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	จึงวางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1.	ระเบียบนี้เรียกว่า	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา	พ.ศ.	2548
 ข้อ 2.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา	
พ.ศ.	2543
 ข้อ 4.	ในระเบียบนี้
	 “ผูบ้ริหารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา”	หมายความว่า	ครใูหญ่	อาจารย์ใหญ่ผูอ้ำานวยการ	 
อธิการบดี	 หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
โรงเรียนหรือสถานที่ศึกษานั้น
	 การลงโทษ	 หมายความว่า	 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิด 
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
 ข้อ 5.	โทษที่จะลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิด	มี	4	สถาน	ดังนี้
	 	 (1)	ว่ากล่าวตักเตือน
	 	 (2)	ทำาทัณฑ์บน
	 	 (3)	ตัดคะแนนความพฤติ
	 	 (4)	ทำากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ข้อ 6. ห้ามลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษาด้วยวธีิรนุแรง	หรอืแบบกลัน่แกล้ง	หรอืลงโทษ 
ด้วยความโกรธ	 หรือด้วยความพยาบาท	 โดยคำานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและ 
ความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
	 การลงโทษนกัเรียนหรือนกัศกึษาให้เป็นไป	เพือ่เจตนาทีจ่ะแก้นสิยั	และความประพฤตไิม่ด ี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำานักในความผิด	 และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป	 
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา	หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้มอบหมาย
เป็นผู้มีอำานาจในการลงโทษนักเรียน	นักศึกษา



42 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสันกำ แพง

www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net
www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net

	 ข้อ	7	การว่ากล่าวตักเตอืน	ใช้ในกรณนีกัเรียนหรอืนกัศกึษากระทำาความผดิไม่ร้ายแรง 
	 ข้อ	8	การทำาทณัฑ์บนใช้ในกรณนัีกเรยีนหรอืนักศกึษาทีป่ระพฤตตินไม่เหมาะสมกบั
สภาพนกัเรยีนหรอืนักศึกษา	ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตนิกัเรียนและนกัศึกษาหรอื
กรณทีำาให้เสือ่มเสยีชือ่เสยีงและเกยีรตศิกัดิข์องสถานศกึษา	หรอืฝ่าฝืนระเบยีบของสถานศกึษา	
หรอืได้รบัโทษว่ากล่าวตกัเตือนแล้ว	แต่ยงัไม่เขด็หลาบ	การทำาทณัฑ์บนให้ทำาเป็นหนงัสอื	และ
เชิญบดิา	มารดา	หรอืผูป้กครองมาบนัทกึรบัทราบความผดิและรบัรองการทำาทณัฑ์บนไว้ด้วย
	 ข้อ	 9	 การตัดคะแนนความประพฤติ	 ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำาหนดและให้ทำาบันทึก
ข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
	 ข้อ	10	ทำากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษา
กระทำาความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
	 ข้อ	 11	 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้	 และให้มี 
อำานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	18	มกราคม	พ.ศ.2548

	 	 	 	 	 																				อดิศัย	โพธารามิก
																																																																								(นายอดิศัย	โพธารามิก)

			รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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สำาเนา
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	2530

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงธรรมการ	 ว่าด้วย	 การเคารพของ
นักเรียน	พุทธศักราช	2487	เสียใหม่	ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำานาจตามความในข้อ	23	แห่ง
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่	 216	ลงวันที่	 29	กันยายน	2551	กระทรวงศึกษาธิการ	จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
      ข้อ 1	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ	 เคารพของ
นักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	2530”
      ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ	เป็นต้นไป
      ข้อ 3 ให้ยกเลกิระเบยีบกระทรวงธรรมการ	ว่าด้วยการเคารพของนักเรียนพทุธศกัราช	
2487	 บรรดาระเบียบข้อบังคับ	 และคำาส่ังอื่นใดในส่วนที่กำาหนด	 ไว้แล้วในระเบียบน้ี	 หรือ 
ซึ่งขัด	หรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
      ข้อ 4	ในระเบียบนี้
						 “นกัเรยีนและนกัศึกษา”	หมายความว่า	บคุคลซึง่กำาลงัศกึษาเล่าเรยีนอยูใ่นสถานศกึษา 
						 “สถานศึกษา”	 หมายความว่า	 โรงเรียน	 วิทยาลัย	 หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่น	ที่อยู่ใน	ความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
      ข้อ 5	การทำาความเคารพในห้องเรียน
									 	 5.1	เมือ่ผูเ้คารพเข้ามาในห้องเรียน	ให้หวัหน้าห้องเรยีนเป็นผู้บอกทำาความเคารพ	 
โดยให้ใช้คำาบอก	“นักเรยีน”	หรอื	“นกัศกึษา”	ให้ทกุคนทำางานทีก่ำาลงัทำาอยูน่ัน้ทนัท	ีนัง่ตวัตรง	 
แล้วบอกว่า	“เคารพ”	ให้นกัเรยีนหรอื	นกัศกึษายนืตรงแล้วไหว้เมือ่ได้รับคำาสัง่จากผูรั้บความเคารพ	 
ให้นั่งจึงนั่งลง
									 	 5.2	 นักเรียนและนักศึกษาจะพูดกับครู	 ให้ยืนตรงเมื่อไปพบครู	 หรือ 
เมื่อกลับมาที่โต๊ะเรียนให้ใช้	“ไหว้”
	 	 5.3	 การเคารพผู้ควรเคารพในทางศานา	 ให้กระทำาความเคารพตาม 
ประเพณีนิยม
 ข้อ 6	การทำาความเคารพของนักเรียนและนักศึกษานอกห้องเรียน
							 	 6.1	นกัเรยีนและนกัศกึษาท้ังชายและหญงิ	เมือ่อยู่แถวให้ใช้คำาบอกว่า“แถวตรง” 
	 	 6.2	การเคารพผูค้วรเคารพในทางศาสนา	ให้กระทำาความเคารพตามประเพณนียิม 
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   ข้อ 7 การทำาความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาในโอกาสอื่น
							 	 7.1	เมื่ออยู่กับที่	มีผู้ควรเคารพผ่านมา	ให้ยืนตรงแล้ว
							 	 7.2	เมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพ	นักเรียนและนักศึกษา	ต้องหยุดหันหน้า
ไปทางผู้ควรเคารพ	ยืนตรง	แล้วไหว้	เมื่อผู้ควรเคารพผ่านไปแล้ว	จึงเดินต่อไป
							 	 7.3	เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่	นักเรียนและนักศึกษา	จะเดินผ่านไปให้หยุด
ยืนตรง	แล้วไหว้แล้ว	จึงเดินผ่านไป	โดยก้มตัวเล็กนน้อย
									 	 7.3.1	เมือ่อยูก่บัที	่หรือผูค้วรเคารพผ่านมา	หรอืเมือ่เดนิสวนกบัผูค้วรเคารพ	 
นกัเรยีนและนกัศกึษา	ต้องหยดุหันหน้าไปทางผูค้วรเคารพ	แล้วยนืตรงเป็นการแสดงความเคารพ
									 	 7.3.2	เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่นักเรียนและนักศึกษาจะเดินผ่านไปให้เดิน
โดยก้มตัวเล็กน้อย
   ข้อ 8	การทำาความเคารพของนกัเรยีนและนกัศกึษาขณะอยูใ่นยานพาหนะเมือ่สวนกบั 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัหรือผู้แทนพระองค์	สมเดจ็พระบรมราชนินีาถพระบรมราชวงศ์	
ธงมหาราช	ธงราชินี	ธงบรมราชวงศ์	ธงประจำากองทหาร	ธงประจำากองลูกเสือ
							 	 8.1	ถ้าอยูใ่นยานพาหนะสาธารณะ	เช่น	รถโดยสารประจำาทางหรอืยานพาหนะ 
ทีไ่ม่สะดวกแก่การออกมาทำาความเคารพ	เช่น	รถยนต์	รถรบัจ้าง	รถบรรทกุ	ให้อยูใ่นยานพาหนะนัน้	 
ด้วยอาการสำารวม
   ข้อ 9 นักเรียนและนักศึกษา	ไม่ต้องทำาความเคารพ	ในโอกาสต่อไปนี้
							 	 9.1	เมื่อได้รับอนุญาต
							 	 9.2	เมื่อขับขี่ยานพาหนะ	หรืออยู่ในที่คับขัน
   ข้อ 10	นักเรียนและนักศึกษาที่เป็นลูกเสือ	เนตรนารี	ยุวกาชาด	สมาชิกผู้บำาเพ็ญ
ประโยชน์	หรอืนักศกึษาวชิาทหาร	การแสดงความเคารพ	ให้ปฏิบัตติามระเบยีบว่าด้วยการนัน้ 
 ข้อ 11	การแสดงความเคารพ	ต้องให้เหมาะสมแก่เวลา	สถานที่	และบุคคล
 ข้อ 12	ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	24	เมษายน	พ.ศ.	2530

																																																																													มารุต	บุญนาค
							 	 	 	 	 	 							(นายมารุต	บุญนาค)
									 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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สำาเนา

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง	ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

	 โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรงุประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	ผูป้กครองนกัเรียน	
ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน	ฉะนัน้	อาศยัอำานาจตามข้อความ	23	แห่งประกาศของคณะปฏวิตั	ิฉบับที	่216 
		 ลงวนัที	่29	กนัยายน	2515	จงึให้ยกเลกิประกาศกระทรวงศกึษาธิการ	เร่ืองผูป้กครองนกัเรียน 
	 ลงวนัที	่19	มกราคม	พทุธศกัราช	2503	และให้ผูป้กครอง	นกัเรยีน	นกัศกึษาทีก่ำาลงั 
รับการศึกษาระดับต่ำากว่าปริญญาตรีในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	ปฏิบัติดังนี้
				 1.	“ผูป้กครอง”	หมายความว่า	บคุคลซึง่รบันกัเรียน	หรือ	นักศกึษาไว้ในความปกครอง 
หรืออุปการะเลี้ยงดู	หรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นอาศัยอยู่
			 	2.	ให้นกัเรยีน	นกัศกึษา	ทีก่ำาลงัรบัการศกึษาในหลกัสตูรระดบั	ปวส.	ป.กศ.สงู	หรือเทยีบเท่า	 
ลงมาในสถานศกึษาในสังกดั	หรอืในความควบคมุดแูลของกระทรวงศกึษาธกิาร	เว้นแต่การศกึษา 
ผู้ใหญ่	มีผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
				 3.	ในวนัมอบตวันกัเรียน	นกัศกึษา	ให้ผูป้กครองนกัเรยีน	มามอบตวั	นกัเรยีนนกัศกึษา	
ที่สถานศึกษา	 พร้อมกับส่งหลักฐานเอกสารต่างๆ	 ตามที่สถานศึกษากำาหนดถ้าผู้ปกครอง 
มาอาจมามอบตวันกัเรยีน	นกัศึกษา	ได้ตามกำาหนดให้ผูป้กครองตกลงกับหวัหน้าสถานศกึษา
กำาหนดวันมอบตัว	นักเรียน	นักศึกษาใหม่
				 4.	ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับสถานศึกษา	เพื่อควบคุมความประพฤติ	และการศึกษา
เล่าเรยีนโดยให้นกัเรียน	นักศึกษา	แต่งกาย	แต่งเคร่ืองแบบและประพฤตติามระเบยีบข้อบังคับ 
หรือคำาสั่งของสถานศึกษา	หรือกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่กฎหมายกำาหนด
				 5.	ผูป้กครอง	ควรตดิต่อกบัสถานศกึษาอยู่เสมอ	และจะได้ชว่ยสถานศกึษาแก้ปญัหานัน้ๆ 
				 6.	 เม่ือผู้ปกครองย้ายที่อยู่	 หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดด้วย	 ประการใดๆ	
ให้ผู้ปกครองแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
	 7.	สำาหรบันกัเรยีน	นกัศกึษาทีร่บัการศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาแลว้	ให้สถานศกึษาตรวจสอบ	 
ติดตามหลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน	นักศึกษา	หากว่าเห็นนักเรียน	นักศึกษาไหนไม่มี
ผู้ปกครองหรือมีผู้ปกครองไม่เหมาะสมก็ให้สถานศึกษาดำาเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2522

																																																																									ก่อ			สวัสดิ์พาณิช
							 	 	 	 	 	 			(นายก่อ			สวัสดิ์พาณิช)
											 รัฐมนตรีช่วยว่าการ	ปฏิบัติราชการแทน
																																																													รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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	 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพสอดคล้อง	 กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไข 
เพิม่เติม	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	30	วรรค	3	แห่งพระราชบญัญตัิ 
ระเบียบบริหารราชการ	กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2546	และข้อ	1	(3)	(7)	ของกฎกระทรวง	
แบ่งส่วนราชการสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.	2546	 
จงึกำาหนดวางระเบยีบ	เพือ่เปน็แนวทางในการบรหิารและ	จดัการรว่มกนัระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครอง	ไว้ดังนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ว่าด้วยเครือข่าย		ผู้ปกครอง	พ.ศ.	2551

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และคำาสั่งอื่นใด	ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ระเบียบนี้ใช้บังคับสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พืน้ฐานที	่จดัการศกึษา	ชว่งชัน้ที	่3	-	4	สำาหรบัสถานศึกษาทีจ่ดัการศกึษาแตกตา่ง 
ไปจากนี้	หากจะดำาเนินการเครือข่ายผู้ปกครองให้	ถือบังคับใช้ระเบียบโดยอนุโลม

 ข้อ 5 นิยามศัพท์ในระเบียบนี้
	 “เครอืขา่ยผูป้กครอง”	หมายความวา่	การรวมกนัระหวา่งผู้ปกครองนักเรียนในสถาน
ศึกษาเดียวกัน	เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้
และพฤติกรรมของนักเรียน
	 “ผู้ปกครอง”	หมายความว่า	บิดา	มารดา	หรือ	บิดา	หรือ	มารดา	ซึ่งเป็นผู้ใช้อำานาจ
ปกครอง	หรือ	ผูป้กครองตามกฎหมายแพง่และพาณชิย	์และหมายความรวมถงึบคุคลทีน่กัเรยีน
อยู่ด้วยเป็นประจำา	หรือนักเรียนอยู่รับใช้การงาน	

ระเบียบสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง	พ.ศ.	2551



47คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสันกำ แพง

www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net
www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา

 ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง	
	 (1)	เพื่อการดำาเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
	 (2)	 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรม
ของนักเรียน
	 (3)	 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์และแนวคิด	 ระหว่างผู้ปกครอง	
ครู	และนักเรียนในสถานศึกษา	

 ข้อ 7	คณะกรรมการ
	 คุณสมบัติของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
	 (1)	เป็น	บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน
	 (2)	ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง	
	 (3)	โครงสรา้ง	องคป์ระกอบ	และจำานวนของคณะกรรมการใหส้ถานศกึษากำาหนดได ้
ตามความเหมาะสม
	 การพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ
	 (1)	ตาย
	 (2)	ลาออก
	 (3)	ขาดคุณสมบัติตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ	7
	 (4)	 มติท่ีประชุมของคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้พ้น
จากสภาพเป็น	คณะกรรมการ	กรณีที่พบว่าคณะกรรมการได้กระทำาการส่อไปในทางเจตนา
แสวงหา	หรือได้มาซึ่งผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	เพื่อตนเอง	หรือผู้อื่น	
	 (5)	สิ้นสุดวาระ
	 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ	ให้มีวาระคราวละ	1	ปี	

 ข้อ 8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 (1)	รว่มสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศกึษา	ดา้นพฒันาการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมของ
นักเรียน	โดย	ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
	 (2)	ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
	 (3)	สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา	
	 (4)	เสนอข้อคิด	 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ 
สถานศึกษาเหมาะสม	
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	 (5)	 ร่วมกับสถานศึกษา	 จัดให้มีการประชุม	 ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครอง
ตามความอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง
	 (6)	 สรุปและรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 
ในที่ประชุมใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียน	

 ข้อ 9	ใหส้ถานศกึษาแตง่ตัง้ครเูปน็ผูป้ระสานงานกบัคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 10	 ให้สถานศึกษาดำาเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว	 อย่างช้าภายใน 
ภาคเรียนที่	1	ของทุกปี	

 ข้อ 11 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

 ข้อ 12	 ให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนและพัฒนาการดำาเนินการของ 
คณะกรรมการ

 ข้อ 13	 คณะกรรมการสถานศึกษาจัดตั้งขึ้นหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ	 
ให้ดำาเนินการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ

 ขอ้ 14 ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษากำาหนดระเบยีบ	วธิกีาร	เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม	 
แต่ต้องไม่ขัดหรือ	แย้งกับระเบียบนี้

	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	30	กรกฎาคม	พศ.	2551

																																																										(คุณหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา)
																																																										เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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วิสัยทัศน์ (Vision)

	 กลุม่บรหิารทัว่ไป	มุง่ใหบ้รกิารแก่บคุลากรในโรงเรยีนและชมุชนอยา่งมคีณุภาพและ

ได้มาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)

	 1.	ส่งเสริมใหผู้เ้รยีนมสีขุนสิยั	สขุภาพกาย	สขุภาพจติทีด่	ีมคีวามสขุในการเรยีนและ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 2.	พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

	 3.	ส่งเสริมและให้บริการด้านข่าวสารที่สำาคัญแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

เป้าประสงค์ (Corporate Objective)

	 1.	ผู้เรียนมีสุขนิสัย	สุขภาพกาย	สุขภาพจิตที่ดี	มีความสุขในการเรียน

	 2.	โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้	สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

	 3.	โรงเรียนมีชุมชนและแหล่งภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา	ร่วมวางแผน	และสนับสนุน

ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

	 4.	โรงเรยีนไดเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารแกบ่คุลากรในโรงเรยีนและสูช่มุชน 

กลุ่มบริหารทั่วไป
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	 -	ลักษณะการเกิดเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
	 -	ค่าขอใบรับรองแพทย์	/	ค่าธรรมเนียม
	 -	ค่ามัดจำา	พ.ร.บ.
	 -	ค่าอื่นๆ	/	ค่าบริการ	/	ค่าเวชภัณฑ์
	 -	ค่าฟันปลอม	ครอบฟัน	ทันตกรรมประดิษฐ์	และค่ารักษาฟัน
	 -	ผ้าคล้องแขน	และไม้ค้ำายัน	(เบิกได้หากกระดูกหัก)

แนวปฏิบัติการใช้โรงอาหาร

	 เพื่อสุขภาพของนักเรียนและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้โรงอาหาร		 
จึงให้นักเรียนปฏิบัติตาม	ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 1.	นักเรียนต้องเข้าแถวซื้ออาหารให้เป็นระเบียบ
	 2.	ในการซื้ออาหารนักเรียนต้องใช้เงินสดในการซื้ออาหาร	น้ำาผลไม้		นม	ฯลฯ
	 3.	เมือ่รบัประทานอาหารเสร็จแล้ว		ใหเ้กบ็ภาชนะทุกชนดิไวต้ามจุดทีก่ำาหนดไว้ทกุคร้ัง 
	 4.	ห้ามนักเรียนนำาอาหารทุกชนิดออกมาทานนอกโรงอาหาร

การประกันอุบัติเหตุ

	 โรงเรียนสันกำาแพงได้ซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน	และบุคลากรทุกปีการศึกษา	
ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล	ดังนี้
 
	 รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ	 สามารถยื่นบัตรประจำาตัวผู้เอาประกันภัยเพื่อเข้ารับ
การรักษาโดยไม่ต้องสำารองจ่าย
	 1.	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
	 2.	โรงพยาบาลนครพิงค์	
	 3.	โรงพยาบาลสันทราย
	 4.	โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
	 5.	โรงพยาบาลสารภี
	 6.	โรงพยาบาลหางดง
 ก�รเข้�รับก�รรักษ�ได้ทุกสถ�นพย�บ�ล ทั้งในโรงพย�บ�ล คลินิก อน�มัย  
โดยก�รสำ�รองจ่�ย แล้วนำ�เอกส�รม�ตั้งเบิก
ข้อยกเว้น และร�ยก�รค่�รักษ�ที่ยกเว้น



51คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสันกำ แพง

www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net
www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net

	 5.	ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าไปใช้ห้องอาหารที่จัดไว้เฉพาะคุณครู
	 หมายเหตุ		กำาหนดเวลาในการจำาหน่ายอาหารและรับประทานอาหาร
	 ช่วงที่	1	 	 จำาหน่ายเวลา	06.00	–	07.45	น.
	 ช่วงที่	2	 	 จำาหน่ายเวลา	10.30	–	12.30	น.
	 ช่วงที่	3	 	 จำาหน่ายเวลา	14.00	น.	เป็นต้นไป
 ร้านจำาหน่ายอาหารว่าง	 (มินิมาร์ท/สแน็คบาร์)	 อนุญาตให้จำาหน่ายได้ในช่วงที่	 1	
และตั้งแต่เวลา	09.10	น.	(คาบเรียนที่	2)	เป็นต้นไป
	 6.	ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในโรงอาหารก่อนได้รับอนุญาต
	 7.	ไม่เล่นและส่งเสียงดังหรือก่อการทะเลาะวิวาทในบริเวณโรงอาหาร

งานอนามัยโรงเรียน

การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย

	 1.	มหีอ้งปฐมพยาบาล	บรกิารเตียงรองรบัผูป่้วยจำานวนทัง้หมด	6	เตยีง	แยกชาย	-	หญงิ	และคร ู
	 2.	มอีาจารยด์แูลหอ้งปฐมพยาบาล		2		คน	และเจา้หนา้ทีป่ระจำาหอ้งพยาบาล	1	คน 
	 3.	ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	 4.	ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยทางร่างกาย
	 5.	นกัเรยีนทกุคนตอ้งไดร้บัการชัง่น้ำาหนกั		วดัสว่นสงู		และการวดัสายตาปลีะ	1	ครัง้ 

ระเบียบการใช้ห้องปฐมพยาบาล

	 1.	นักเรียนพบเจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฐมพยาบาลเพื่อแจ้งอาการและขอรับบริการ
	 2.	นักเรียนที่รับบริการจากห้องปฐมพยาบาลบันทึกชื่อ	-	สกุล		ชั้น		และอาการใน
สมุดบันทึกการรักษาประจำาวัน		พร้อมกับยาที่ให้		เพื่อเป็นสถิติการรับบริการ
	 3.	หลังจากการรบับรกิารแลว้		เจ้าหนา้ทีป่ระจำาหอ้งปฐมพยาบาลบันทกึอาการและ
การให้บริการลงในสมุดบันทึกประจำาวัน		หากได้รับอุบัติเหตุให้บันทึกชื่อนักเรียนและอาการ
ลงในสมุดบันทึก		เพื่อประสานแจ้งกลุ่มบริหารทั่วไปทราบว่าส่งตัวนักเรียนไปรักษาต่อที่ไหน
	 4.	เมือ่นกัเรยีนทีป่ว่ยได้รบับรกิารแล้วต้องการนอนพกั	ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจ้าหน้าที ่
ประจำาห้องปฐมพยาบาลก่อน		และแจ้งครูผู้สอนประจำาวิชาทราบด้วย
	 5.	 การนอนพักอนุญาตให้นอนพักไม่เกิน	 2	 คาบเรียน	 	 หากทานยาและนอนพัก
อาการยงัไมด่ขีึน้		เจา้หนา้ทีป่ระจำาหอ้งปฐมพยาบาลจะแจง้ผู้ปกครองมารบั	เพ่ือไปพบแพทย์
และรับการรักษาที่ถูกต้อง
	 6.	หากพบวา่นกัเรยีนเปน็โรคตดิตอ่		เชน่		ตาแดง		ไขห้วดั		ไขเ้ลือดออก		อสุีกอใีส		คางทมู		 
ท้องร่วงอย่างรุนแรง		เจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฐมพยาบาลจะแจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับบ้าน		
ไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
	 7.	 หากนักเรียนรู้ว่ามีอาการป่วยตามข้อ	 6	 	 ควรแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์		
ไม่ควรมาโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ	 และควรพักรักษาอาการป่วยให้หายดี
ก่อนกลับมาเรียน
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การรับบริการจากห้องปฐมพยาบาล

	 1.	ก่อนเข้าห้องเรียน
	 	 1.1.	หากอาการป่วยไม่มาก	ให้ไปเข้าแถวทำากิจกรรมเคารพธงชาติก่อน
	 	 1.2.	 หลังเลิกแถวหรือคาบเรียนแรก	 ให้ขออนุญาตจากครูที่ปรึกษาหรือ 
ครูผู้สอนในคาบนั้นก่อนมาขอรับบริการโดยปฏิบัติดังนี้
	 	 	 1.)	 เขียนแบบบันทึกประจำาวัน	 (ให้เขียนคำานำาหน้าชื่อทุกครั้ง	 
คือ	ด.ญ.,	ด.ช.,	น.ส.,	นาย)
	 	 	 2.)	 กรณีได้รับอุบัติเหตุให้เขียนบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน 
อย่างละเอียด
	 	 	 3.)	 หลังจากรับบริการแล้ว	 ให้ขอแบบฟอร์มเข้าห้องเรียนจาก
เจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฐมพยาบาล		แล้วนำาไปให้ครูผู้สอนแต่ละคาบ	หากมีความจำาเป็นต้อง 
นอนพัก	 ถ้ามีเพื่อนมาส่งเจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฐมพยาบาลจะบันทึกเหตุผลที่ไม่ได้เข้าเรียน
ในคาบนั้นแก่ครูผู้สอนแต่ละคาบ	 โดยฝากเพื่อนหรือให้นักเรียนที่ป่วยหลังจากนอนพัก 
กลับไปเป็นหลักฐาน
	 2.	ขณะกำาลังเรียน
	 	 2.1	 ขออนุญาตครูผู้สอน	 เพื่อไปพบเจ้าหน้าท่ีประจำาห้องปฐมพยาบาล 
ที่ห้องปฐมพยาบาล
	 	 2.2	เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฐมพยาบาลพิจารณาให้ทานยาหรือ 
นอนพักผ่อนเสร็จแล้ว	เจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฐมพยาบาลจะบันทึกในแบบฟอร์มว่านักเรียน
มารับการรักษาจริง		ให้นักเรียนนำาแบบฟอร์มมอบให้ครูผู้สอนในคาบนั้น

การปฏิบัติการนอนห้องปฐมพยาบาล

	 1.	เอาผ้าคลุมเตียงออกก่อนนอน		พับเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ
	 2.	ควรนอนพักผ่อนไม่เกิน	2	คาบ		หากทานยาและนอนพักแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น		
เจา้หนา้ทีป่ระจำาห้องปฐมพยาบาลจะโทรแจง้ผูป้กครองมารบักลบับ้าน		เพือ่ไปพบแพทยแ์ละ
รักษาต่อไป
	 3.	หากพบวา่นกัเรยีนเปน็โรคตดิตอ่		เชน่		ตาแดง		ไขห้วดั		ไขเ้ลือดออก		อสุีกอใีส		คางทมู		 
ท้องร่วงอย่างรุนแรง	 เจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฐมพยาบาลจะโทรแจ้งผู้ปกครองทราบหรือ 
นำานักเรียนส่งโรงพยาบาล	หรือให้กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้าน		เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
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วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารวิชาการ (VISION)

	 กลุม่บรหิารวชิาการเปน็หนว่ยงานหลกัในการพฒันาผู้เรียนใหมี้ศักยภาพเป็นพลโลก
ตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)

	 1.	จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
	 2.	พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีจิตสาธารณะ
	 3.	พฒันาผูเ้รียนใหม้สีขุนสิยั	สขุภาพกาย	สขุภาพจติทีดี่	มสีนุทรยีภาพและมคีวามสขุ 
ในการเรียน
	 4.	ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
	 5.	 ส่งเสริมผู้เรียนให้รักษ์ถิ่นล้านนา	 สืบสานความเป็นไทย	 มีวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย (GOAL)

	 1.	 ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ	 สื่อสารสองภาษา	 ล้ำาหน้าทางความคิด	 ผลิตงาน 
อย่างสร้างสรรค์	ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
	 2.	ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีจิตสาธารณะ
	 3.	ผูเ้รยีนมสีขุนสิยั	สขุภาพกาย	สขุภาพจิตทีด่	ีมสีนุทรยีภาพและมคีวามสขุในการเรยีน 
	 4.	ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 5.	ผูเ้รยีนรกัทอ้งถิน่	สบืสานขนบธรรมเนียมประเพณไีทย	และดำารงชวิีตตามหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มบริหารวิชาการ
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

	 กำาหนดจุดหมาย	 สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ
มาตรฐานการเรียนรู้	 เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน	 ให้เป็นคนดี	 
มปีญัญา	มคีณุภาพชวีติทีด่แีละมขีดีความสามารถในการแขง่ขันในเวทรีะดบัโลก	กำาหนดใหผู้เ้รยีน	 
ไดเ้รยีนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวั้ดทีก่ำาหนดในสาระการเรยีนรู	้8	กลุ่มสาระ	มีความสามารถ 
ในการอา่น	คดิวเิคราะห	์และเขยีน	มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละเข้ารว่มกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 
            องค์ประกอบของก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้มีคว�มสัมพันธ์

แสดงคว�มสัมพันธ์ขององค์ประกอบก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

	 ผูส้อนวดัและประเมนิผลการเรยีนรูผู้เ้รยีนเป็นรายวชิาบนพืน้ฐานของตวัชีว้ดัในรายวชิา 
พืน้ฐาน	และผลการเรยีนรูใ้นรายวิชาเพิม่เตมิ	ตามทีก่ำาหนดในหนว่ยการเรียนรู้	ผูส้อนใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายจาก	 แหล่งข้อมูลหลายๆ	 แหล่ง	 เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน	 โดยวัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับ
การจัดการเรียนการสอน	สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน	สังเกตพฤติกรรม
การเรียน	 การร่วมกิจกรรม	 ผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง	 เช่น	 การประเมิน 
การปฏบิตังิาน	การประเมินจากโครงงาน	หรอืการประเมนิจากแฟม้สะสมงาน	ฯลฯ	ควบคูไ่ปกบั	 
การใช้การทดสอบแบบต่างๆ	 อย่างสมดุล	 ต้องให้ความสำาคัญกับการประเมินระหว่างเรียน
มากกวา่การประเมนิปลายป/ีปลายภาค	และใชเ้ปน็ขอ้มลูเพ่ือประเมนิการเลือ่นชัน้เรยีนและ
การจบการศึกษาระดับต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คุณภาพผู้เรียน
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ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มร�ยกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

แสดงก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มร�ยกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

	 การประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน
ในการอา่น	หนงัสอื	เอกสาร	และสือ่ตา่ง	ๆ 	เพือ่หาความรู	้เพิม่พนูประสบการณ	์ความสนุทรยี์ 
และประยุกต์ใช้	 แล้วนำาเน้ือหา	 สาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์	 นำาไปสู่การแสดงความคิดเห็น	 
การสงัเคราะห	์สรา้งสรรค	์การแกป้ญัหาในเรือ่งตา่ง	ๆ 	และถา่ยทอดความคิดนัน้ด้วยการเขยีน
ที่มีสำานวนภาษาถูกต้อง	มีเหตุผลและลำาดับขั้นตอนในการนำาเสนอ	สามารถสร้างความเข้าใจ
แกผู่อ้า่นไดอ้ยา่งชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดบัช้ัน	กรณผีูเ้รียนมคีวามบกพรอ่ง
ในกระบวนการด้านการเห็นหรือที่เกี่ยวข้องทำาให้เป็นอุปสรรคต่อ	 การอ่าน	 สถานศึกษา 
สามารถปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น	 การประเมินการอ่าน	 
คดิวเิคราะห	์และเขยีน	สถานศกึษาตอ้งดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งและ	สรปุผลเปน็รายป/ีรายภาค	 
เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้น	 ตลอดจน	 
การจบการศึกษาระดับต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

บูรณาการในการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
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แสดงก�รประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

	 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ 
ให้เกิดขึ้นกับ	ผู้เรียน	อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยม	
จิตสำานึก	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 กำาหนดคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์	 8	 คุณลักษณะ	 ในการประเมินให้ประเมินแต่ละ	 คุณลักษณะ	 แล้วรวบรวม
ผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลนำามาสู่	 
การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค	 และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นและการจบ 
การศึกษาระดับต่างๆ

อ่าน (รับสาร)

คิดวิเคราะห์

เขียน (สื่อสาร)

หนังสือ เอกสาร โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
สื่อต่างๆ ฯลฯ  แล้วสรุปเป็นความรู้ 

ความเข้าใจของตนเอง

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ



57คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสันกำ แพง

www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net

www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.net
www.skpschool.net www.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net www.skpschool.netwww.skpschool.net

แสดงก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน 
ของผู้เรียน	 และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม	 
และใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ

แสดงก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงปะสงค์

มีจิตสาธารณะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์

ซื่อสัตย์สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

มุ่งมั่นในการทำ งาน

รักความเป็นไทย

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  ผู้บำ เพ็ญประโยชน์ 
  และนักศึกษาวิชาทหาร
- ชุมนุม/ชมรม
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ระดับมัธยมศึกษา 

 1. ก�รตัดสินผลก�รเรียน 
	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 กำาหนดหลักเกณฑ์ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน	ดังนี้	
	 	 1.1	ตดัสนิผลการเรียนเปน็รายวชิา	ผูเ้รียนตอ้งมเีวลาเรยีนตลอดภาคเรยีน
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ	
	 	 1.2	 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษากำาหนด	
	 	 1.3	ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา	
	 	 1.4	 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษา	 กำาหนดในการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	 ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ 
ความสามารถ	 ที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	 อีกทั้งต้องสร้างให้
ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน	ด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง
อย่างสม่ำาเสมอเช่นกัน	 ตัวช้ีวัดซึ่งมีความสำาคัญในการนำามาใช้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั้น 
ยงัเปน็แนวทางสำาหรบัผูส้อนและผูเ้รยีนใชใ้นการตรวจสอบยอ้นกลับ	วา่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
หรือยัง	 การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมิน	
เพื่อสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือสำาคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
ของผูเ้รยีน	สถานศกึษา	โดยผูส้อนกำาหนดเกณฑท์ีย่อมรบัไดใ้นการผ่านตัวชีวั้ดทกุตัวให้เหมาะสมกับ 
บรบิทของสถานศกึษา	กลา่วคอื	ให้ทา้ทายการเรียนรู	้ไมย่ากหรอืงา่ยเกินไป	เพือ่ใชเ้ปน็เกณฑ์
ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้	 เข้าใจ	ทำาได้นั้น	 เป็นที่น่าพอใจ	บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้	 
หากยังไม่บรรลจุะตอ้งหาวธิกีารชว่ยเหลอื	เพือ่ให้ผูเ้รยีน	ไดร้บัการพัฒนาสงูสดุ	การกำาหนดเกณฑน์ี ้
ผูส้อนสามารถใหผู้้เรยีนรว่มกำาหนดดว้ยได	้เพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบ	ร่วมกันและสร้างแรงจูงใจ 
ในการเรียน	 การประเมินเพื่อการพัฒนาส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ	 เช่น	
สงัเกต	หรอืซักถาม	หรอืการทดสอบยอ่ย	ในการประเมนิเพือ่การพฒันานี	้ควรให้ผู้เรียนไดรั้บ 
การพฒันา	จนผ่านเกณฑ์ทีย่อมรบัได	้ผูเ้รยีนแตล่ะคนอาจใชเ้วลาเรียนและวธิกีารเรยีนทีแ่ตกตา่งกนั	 
ฉะนั้น	 ผู้สอนควรนำาข้อมูลท่ีได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ	อนัจะนำาไปสูก่ารบรรลมุาตรฐานการเรยีนรูใ้นทา้ยทีสุ่ดอย่างมีคณุภาพ	การประเมิน 
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เพือ่การพฒันาจงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งตดัสนิใหค้ะแนนเสมอไป	การตดัสนิใหค้ะแนนหรอืใหเ้ปน็ระดบั 
คณุภาพควรดำาเนนิการโดยใชก้ารประเมินสรปุผลรวมเมือ่จบ	หนว่ยการเรยีนรู้และจบรายวชิา	
การตัดสินผลการเรียน	ตัดสินเป็นรายวิชา	โดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาค	
ตามสัดส่วนท่ีสถานศึกษากำาหนด	 ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับผลการเรียน	
ทั้งนี้	ผู้เรียนต้องผ่าน	ทุกรายวิชาพื้นฐาน

 2. ก�รให้ระดับผลก�รเรียน 
	 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ให้ใช้ตัวเลข 
แสดงระดับผลการเรียนเป็น	 8	 ระดับ	 การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ใช้ระบบผ่านและไม่ผ่านโดยกำาหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ	50	จากนั้น 
จึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่าน	 สำาหรับ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ใช้ตัวเลข
แสดงระดบัผลการเรยีนเปน็	8	ระดบั	แนวการใหร้ะดบั	ผลการเรยีน	8	ระดบั	และความหมาย 
ของแต่ละระดับดังแสดงในตาราง	ดังนี้

	 ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น	8	ระดับได้	ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข	
ของผลการเรยีน	ดงันี	้“มส”	หมายถงึ	ผู้เรยีนไม่มีสิทธเิขา้รบัการวดัผลปลายภาคเรยีน	เนือ่งจาก
ผูเ้รยีน	มเีวลาเรยีนไมถึ่งร้อยละ	80	ของเวลาเรยีนในแต่ละรายวิชา	และไมไ่ดร้บัการผ่อนผนัให้
เข้ารับการวัดผล	ปลายภาคเรียน	“ร”	หมายถึง	รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้	 
เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูล	 ผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน	 ได้แก่	 ไม่ได้วัดผลระหว่าง 
ภาคเรียน/ปลายภาคเรียน	 ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย	 ให้ทำาซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินผลการเรียน	หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำาให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้	
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	 การประเมินการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียน	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น	 
ให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน	กรณีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม	ดี	และ 
ผ่าน	ให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน	กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม	ดี	 
และผ่าน	
	 ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	เพื่อการเลื่อนชั้น	และ
จบการศึกษา	กำาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น	4	ระดับ	และความหมายของแต่ละระดับ	ดังนี้	
  ดเียีย่ม หมายถงึ	มผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอา่น	คดิวเิคราะห	์
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ	
  ด	ีหมายถงึ	มผีลงานท่ีแสดงถงึความสามารถในการอา่น	คดิวเิคราะห	์และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ	
  ผ่�น	หมายถึง	มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน	คิดวิเคราะห์	
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ	แต่ยังมีข้อบกพร่อง	บางประการ	
  ไม่ผ่�น	หมายถงึ	ไมม่ผีลงานท่ีแสดงถงึความสามารถในการอา่น	คดิวเิคราะห	์ 
และเขียน	 หรือถ้ามีผลงาน	 ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง	 ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
หลายประการ
	 ในการสรปุผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคร์วมทกุคณุลกัษณะ	เพือ่การเลือ่นชัน้ 
และจบการศกึษา	กำาหนดเกณฑก์ารตดัสนิเปน็	4	ระดบั	และความหมายของแตล่ะระดบั	ดงันี	้
  ดเียีย่ม	หมายถงึ	ผูเ้รยีนปฏบิตัตินตามคณุลกัษณะจนเป็นนสิยัและนำาไปใช	้ 
ในชีวิตประจำาวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม	 โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
ระดบัดเียีย่ม	จำานวน	5	-	8	คณุลกัษณะ	และไมม่คุีณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมนิ	ต่ำากวา่ระดบัดี
  ด ีหมายถงึ	ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะในการปฏบิตัติามกฎเกณฑ	์เพือ่ให้	เปน็การยอมรบั 
ของสังคม	โดยพิจารณาจาก	
	 	 	 1.	ไดผ้ลการประเมนิระดับดเียีย่ม	จำานวน	1	-	4	คณุลกัษณะ	และ 
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำากว่า	ระดับดี	หรือ	
	 	 	 2.	ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง	8	คุณลักษณะ	หรือ	
	 	 	 3.	ไดผ้ลการประเมนิตัง้แตร่ะดบัดขีึน้ไป	จำานวน	5	-	8	คณุลักษณะ	
และมีบางคุณลักษณะได้	ผลการประเมินระดับผ่าน	
  ผ่�น	 หมายถึง	 ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี	 
สถานศึกษากำาหนด	โดยพิจารณาจาก	
	 	 	 1.	ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง	8	คุณลักษณะ	หรือ	
	 	 	 2.	ไดผ้ลการประเมนิตัง้แตร่ะดบัดขีึน้ไป	จำานวน	1	-	4	คณุลักษณะ	
และคุณลักษณะที่เหลือได้	ผลการประเมินระดับผ่าน	
	 	 ไมผ่า่น	หมายถงึ	ผูเ้รยีนรบัรูแ้ละปฏบิตัไิดไ้มค่รบตามกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไข	
ที่สถานศึกษากำาหนด	โดยพิจารณาจากผลการประเมิน	ระดับไม่ผ่าน	ตั้งแต่	1	คุณลักษณะ
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	 การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน	จะตอ้งพจิารณาการเข้ารว่มกจิกรรม	การปฏบิตัิ
กิจกรรม	 และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนด	 และให้ผลการประเมิน 
เป็นผ่านและไม่ผ่าน	
 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ 
	 1.	กิจกรรมแนะแนว
	 2.	กิจกรรมนักเรียน	ซึ่งประกอบด้วย	
	 	 -	กิจกรรมลูกเสือ	เนตรนารี	ยุวกาชาด	ผู้บำาเพ็ญประโยชน์	และนักศึกษา	
วิชาทหาร	โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
	 	 -	กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม	ทั้งนี้	ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ	(1)	และ	(2)	สำาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ	(1)	หรือ	(2)	
	 3.	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
	 ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน	ดังนี้	
 “ผ”	 หมายถึง	 ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ปฏิบัติกิจกรรมและ	 
มีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนด	
 “มผ” หมายถึง	 ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ปฏิบัติกิจกรรมและ	 
มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนด

 3. ก�รเปลี่ยนผลก�รเรียน 
	 	 3.1	การเปลี่ยนผลการเรียน	“0”	สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน	สอบไม่ผ่านก่อน	แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน	2	ครั้ง	 
ถ้าผู้เรียนไม่ดำาเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา	 ที่สถานศึกษากำาหนด	 ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของสถานศึกษาท่ีจะพจิารณาขยายเวลาออกไปอกี	1	ภาคเรยีน	สำาหรบั	ภาคเรยีนที	่2	ตอ้งดำาเนนิการ 
ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น	ถ้าสอบแก้ตัว	2	ครั้งแล้ว	ยังได้ระดับผลการเรียน	“0”	อีก	
ให้สถานศึกษา	 แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียน	
โดยปฏิบัติดังนี้	
	 	 -	ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน	ให้เรียนซ้ำารายวิชานั้น
	 	 -	 ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม	 ให้เรียนซ้ำาหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่	 ทั้งนี้	 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของสถานศกึษา	ในกรณทีีเ่ปลีย่นรายวชิาเรยีนใหม	่ใหห้มายเหตใุนระเบยีน
แสดงผลการเรียน	ว่าเรียนแทนรายวิชาใด	
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	 	 3.2	การเปลีย่นผลการเรยีน	“ร”	การเปลีย่นผลการเรยีน	“ร”	ใหด้ำาเนนิการ 
ดังนี้	ให้ผู้เรียนดำาเนินการแก้ไข	“ร”	ตามสาเหตุ	เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว	ให้ได้ระดับ
ผลการเรียนตามปกติ		(ตั้งแต่	0-4)	ถ้าผู้เรียนไม่ดำาเนินการแก้ไข	“ร”	กรณีที่ส่งงานไม่ครบ	 
แตม่ผีลการประเมนิ	ระหวา่งภาคเรียนและปลายภาค	ใหผู้ส้อนนำาข้อมลูทีม่อียู่ตดัสินผลการเรยีน	 
ยกเวน้มเีหตสุดุวสิยั	ใหอ้ยูใ่น	ดุลยพนิจิของสถานศกึษาทีจ่ะขยายเวลาการแก	้“ร”	ออกไปอกี 
ไม่เกิน	1	ภาคเรียน	สำาหรับภาคเรียนที่	2	ต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น	
เมือ่พน้กำาหนดนีแ้ลว้ใหเ้รยีนซ้ำา	หากผลการเรียนเปน็	“0”	ใหด้ำาเนนิการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ	์
	 3.3	การเปลี่ยนผลการเรียน	“มส”	การเปลี่ยนผลการเรียน	“มส”	มี	2	กรณี	ดังนี้
	 	 -	 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน	 “มส”	 เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ	 80	 
แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น	ให้สถานศึกษาจัดให้เรียน 
เพิม่เตมิโดยใชช้ัว่โมง	สอนซอ่มเสรมิ	หรอืใชเ้วลาวา่ง	หรอืใชว้นัหยดุ	หรอืมอบหมายงานใหท้ำา	
จนมเีวลาเรยีนครบตามทีก่ำาหนดไว	้สำาหรับรายวชิานัน้	แลว้จึงใหว้ดัผลปลายภาคเปน็กรณพีเิศษ	 
ผลการแก	้“มส”	ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไมเ่กิน	“1”	การแก	้“มส”	กรณนีีใ้หก้ระทำาใหเ้สรจ็สิน้ 
ภายในปีการศึกษานั้น	 ถ้าผู้เรียนไม่มาดำาเนินการแก้	 “มส”	 ตามระยะเวลา	 ที่กำาหนดไว้นี้ 
ใหเ้รยีนซ้ำา	ยกเวน้มเีหตสุดุวสัิย	ให้อยู่ในดลุยพินิจของสถานศกึษาทีจ่ะขยายเวลาการแก	้“มส”	
ออกไปอีกไม่เกิน	1	ภาคเรียน	แต่เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้ว	ให้ปฏิบัติดังนี้	
	 	 	 (1)	ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำารายวิชานั้น	
	 	 	 (2)	 ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา	 
ให้เรียนซ้ำา	หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่	
	 	 -	กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน	“มส”	เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ	60 
ของเวลาเรียนทั้งหมด	ให้สถานศึกษาดำาเนินการดังนี้	
	 	 	 (1)	ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน	ให้เรียนซ้ำารายวิชานั้น
	 	 	 (2)	 ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา	
ให้เรียนซ้ำา	 หรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่	 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่	 ให้หมายเหตุ 
ในระเบียนแสดงผลการเรียน	ว่าเรียนแทนรายวิชาใด	
	 การเรยีนซ้ำาช้ัน	ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการสอนซอ่มเสรมิและสอบแกต้วั	2	คร้ังแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมนิ	ใหเ้รยีนซ้ำารายวชิานัน้	ทัง้นี	้ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของสถานศกึษาในการ	จดัใหเ้รยีนซ้ำา 
ในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม	 เช่น	 พักกลางวัน	 วันหยุด	 ชั่วโมงว่าง 
หลังเลิกเรียน	ภาคฤดูร้อน	เป็นต้น	
	 ในกรณีภาคเรียนที่	2	หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน	“0”	“ร”	“มส”	ให้ดำาเนินการ 
ใหเ้สรจ็สิน้กอ่นเปดิเรยีนปกีารศึกษาถัดไป	สถานศึกษาอาจเปดิการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น	 
เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้	 ทั้งนี้	 หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำาเนินการเปิดสอน
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ภาคฤดรูอ้นได	้ใหส้ำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา/ตน้สงักดัเปน็ผูพ้จิารณาประสานงานให้มกีาร
ดำาเนินการเรียนการสอน	ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน	
	 3.4	การเปลีย่นผล	“มผ”	กรณทีีผู่เ้รยีนไดผ้ล	“มผ”	สถานศกึษาตอ้งจัดซอ่มเสริมให้
ผู้เรียนทำากจิกรรม	ในสว่นทีผู่เ้รยีนไมไ่ด้เข้ารว่มหรอืไมไ่ดท้ำาจนครบถ้วน	แลว้จงึเปลีย่นผลจาก	
“มผ”	เป็น	“ผ”	ได้	ทั้งนี้	ดำาเนินการ	ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ	ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลา	 ออกไปอีกไม่เกิน	 1	 ภาคเรียน	
สำาหรับภาคเรียนที่	2	ต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น

 4. ก�รเลื่อนชั้น 
	 เมือ่สิน้ปกีารศกึษา	ผูเ้รยีนจะไดร้บัการเลือ่นชัน้	เมือ่มคีณุสมบติัตามเกณฑ	์ดังต่อไปน้ี 
		 	 4.1	รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนด
	 	 4.2	 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษากำาหนด	 ในการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
	 	 4.3	ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำากว่า	1.00	ทั้งนี้	
รายวชิาใดทีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ	สถานศึกษาสามารถซอ่มเสรมิผูเ้รยีนใหไ้ดร้บั	การแก้ไข
ในภาคเรยีนถดัไป	ทัง้นีส้ำาหรบัภาคเรยีนที	่2	ตอ้งดำาเนนิการใหเ้สรจ็สิน้ภายในปกีารศกึษานัน้	
     
 5. ก�รสอนซ่อมเสริม 
	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	กำาหนดให้สถานศึกษา	 
จดัสอนซอ่มเสรมิเพือ่พฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รยีนเต็มตามศักยภาพ	การสอนซ่อมเสรมิ	เปน็การสอน 
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง	กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ	กระบวนการ	หรือเจตคติ/คุณลักษณะ	
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนด	สถานศึกษาต้องจัดสอน	ซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ 
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ	 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน	 
การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดัทีก่ำาหนดไว	้เปน็การใหโ้อกาสแกผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา	โดยจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย	 และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล	 การสอนซ่อมเสริม
สามารถดำาเนินการได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้	
	 	 5.1	ผูเ้รยีนมีความรู/้ทกัษะพืน้ฐานไมเ่พยีงพอทีจ่ะศกึษาในแตล่ะรายวิชานัน้	 
ควรจัด	การสอนซ่อมเสริม	ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน	
	 	 5.2	 ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้	 ทักษะ	 กระบวนการ	 หรือเจตคติ/
คุณลักษณะ	ที่กำาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน	
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	 	 5.3	ผูเ้รยีนทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน	“0”	ใหจ้ดัการสอนซอ่มเสริมก่อนสอบแก้ตวั	 
	 	 5.4	กรณผู้ีเรยีนมผีลการเรียนไมผ่่าน	สามารถจดัสอนซอ่มเสริมในภาคฤดรูอ้น 
เพือ่แกไ้ข	ผลการเรยีน	ทัง้นี้	ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษา	จากรายละเอยีดตา่งๆ	ขา้งตน้
 
 6. ก�รเรียนซ้ำ�ชั้น
	 ผูเ้รยีนทีไ่มผ่า่นรายวชิาจำานวนมากและมแีนวโน้มวา่จะเป็นปัญหาตอ่การเรยีนในระดบัชัน้ 
ที่สูงขึ้น	 สถานศึกษาอาจต้ังกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำาชั้นได้	 ทั้งนี้ให้คำานึงถึงวุฒิภาวะ 
และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำาคัญ
	 การเรียนซ้ำาชั้น	มี	2	ลักษณะ	คือ	
	 	 1)	 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ำากว่า	 1.00	 และ 
มีแนวโน้มว่า	จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น	
	 	 2)	ผูเ้รยีนมีผลการเรยีน	0,	ร,	มส	เกนิครึง่หน่ึงของรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน	 
ในปีการศึกษานั้น	ทั้งนี้	หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	หรือทั้ง	2	ลักษณะ	ให้สถานศึกษา
แต่งตั้ง	 คณะกรรมการพิจารณา	 หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำาชั้น	 โดยยกเลิก 
ผลการเรียนเดิมและให้ใช้	 ผลการเรียนใหม่แทน	 หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำาชั้น	 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไข	ผลการเรียน	

 7. เกณฑ์ก�รจบระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น 
	 	 1)	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน	81	หน่วยกิต	โดยเป็น	
รายวิชาพื้นฐาน	66	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำาหนด	
	 	 2)	 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 77	 หน่วยกิต	 
โดยเป็น	รายวิชาพื้นฐาน	66	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	11	หน่วยกิต	
	 	 3)	 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียนในระดับ 
ผ่านเกณฑ์	การประเมินตามที่สถานศึกษากำาหนด	
	 	 4)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมิน	ตามที่สถานศึกษากำาหนด
	 	 5)	 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมิน	ตามที่สถานศึกษากำาหนด

 8. เกณฑ์ก�รจบระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
	 	 1)	 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า	 81	 หน่วยกิต	 
โดยเป็น	รายวิชาพื้นฐาน	41	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำาหนด	
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	 	 2)	 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 77	 หน่วยกิต	 
โดยเป็น	รายวิชาพื้นฐาน	41	หน่วยกิต	และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	
	 	 3)	 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียนในระดับ 
ผ่านเกณฑ์	การประเมินตามที่สถานศึกษากำาหนด	
	 	 4)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมิน	ตามที่สถานศึกษากำาหนด	
	 	 5)	 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมิน	ตามที่สถานศึกษากำาหนด

โครงสร้�งหลักสูตรม�ตรฐ�นส�กล โรงเรียนสันกำ�แพง
ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551
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ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานการศึกษา 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ด้านหน้า                          ด้านหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)      ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานการศึกษา 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ด้านหน้า                          ด้านหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)      ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
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ประกาศ	ณ	วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2565

(นางสาวสุปราณี		ปัญญานะ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนสันกำาแพง
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รายการบันทึกความดี
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