
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีณรงค์พทิยาลัย 

ต าบลศรีสุข  อ าเภอศรีณรงค์   จังหวัดสุรินทร์ 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

 

พระราชดํารัส 

ต้องพัฒนำอำชีพควำมเป็นอยู่ของประชำชนเป็นอำชีพไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว งำให้หลำนเฝ้ำ แต่
เป็น เรื่องของควำมอยู่ดีกินดี ควำมรู้กำรศึกษำที่กล่ำวว่ำ ต้องช่วยให้กำรศึกษำดีขึ้น เพรำะถ้ำ

กำรศึกษำไม่ดี คนไม่สำมำรถท ำงำน กำรศึกษำต้องได้ทุกระดับ ถ้ำพูดถึงระดับสูง หมำยควำมว่ำ 
นักวิทยำศำสตร์ขั้นสูง ถ้ำไม่มีกำรเรียนชั้นประถม อนุบำล ไม่มีทำงที่จะให้คนไทยขึ้นไปเรียนขั้นสูง 
หรือเรียนขั้นสูงไม่ดี ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ดี เพรำะขั้นสูงนั้นต้องมีรำกฐำน จำกข้ันต่ ำ ถ้ำไม่มีก็เรียนขั้นสูง

ไม่รู้เรื่อง 

พระรำชด ำรัส  

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย มีจุดมุ่งหมำยที่จะพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญำ รักและเทิดทูนในสถำบันชำติ ศำสน์ กษัตริย์ มีควำมรักสำมัคคี มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขได้บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย และควำมเป็นสำกล รวมทั้งมีควำมสำมำรถ
ในกำร ประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของแต่บุคคล ตำมหลักสูตร
แกนกลำง กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุงตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ได้รวบรวมหลักกำร แนวทำงและข้อมูลที่นักเรียนและ 
ผู้ปกครองควรทรำบ เพ่ือไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษำและปฏิบัติทั้งในและนอกสถำนที่ จึง
ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงละเอียด เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
ถูกต้อง 

 

 

 (นำยสุพิน  บุญเยี่ยม)  

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 

                                                                                 เมษำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.  ภารกิจหน่วยงาน 

 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การจัดการศึกษาของประเทศเพราะเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน  ส าหรับประชาชนที่อยู่ในเขตบริการ
และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทุกด้าน 

และสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.  2547  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่  ดังนี้ 

1.  จัดท านโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2.  จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ความต้องการของนักเรียน  ชุมชน และท้องถิ่น 
4.  จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อม  บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.  ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
6.  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนาและการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

8.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งการรายงานผล  การประเมินผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน
ในชุมชนและท้องถิ่น 

10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 



2.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
2.1  ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เกิดจากความต้องการของชาวบ้านศรีสุข  ให้จัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาขึ้นในท้องถิ่น  เพ่ือเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  เดิมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยา
ลัยมีชื่อว่าโรงเรียนสังขะ สาขาต าบลศรีสุข โดยมี  ผู้อ านวยการสิงห์ทอง สิงหพรพงษ์  ได้ด าเนินการ
ขออนุญาตจากกรมสามัญศึกษาในการจัดตั้งโรงเรียนสังขะสาขาศรีสุขขึ้นในปีการศึกษา 2536    
การจัดตั้งครั้งแรกได้ใช้ที่ดินของโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขเป็นที่เรียน เปิดท าการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน   68 คน    โดยมีอาจารย์ภูวดล  บูรณ์เจริญ  เป็นผู้ดูแลสาขา  

ต่อมาในปีการศึกษา 2539  คณะกรรมการต าบลศรีสุขโดยการน าของก านันเที่ยง  พงษ์สีดา   
ได้ขอบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจ านวน 3 ราย เป็นเนื้อที่  32  ไร่  3 งาน  96  ตารางวา ได้สร้าง
อาคารชั่วคราวมุงสังกะสีจ านวน  5 ห้องเรียน 1  ห้องพักครู และได้รับบริจาคไม้ สังกะสี จากชุมชน
ชาวบ้านศรีสุข และจาก ส.ส. ธีระชัย   เตียวเจริญโสภา เพื่อต่อเติมอาคารเป็น 8 ห้อง  

วันที่ 21 มีนาคม 2539 โรงเรียนสังขะ ได้เรียกตัวผู้ดูแลกลับไปปฏิบัติราชการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนสังขะ  จ านวน 22 ท่าน  และผู้อ านวยการ นายสิงห์ทอง   
สิงหพรพงษ์  ได้แต่งตั้งให้  นายนิวัติ  บุญมี  อาจารย์ 2 ระดับ 8  มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสังขะ   สาขา
ต าบลศรีสุข 

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542  โรงเรียนได้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อ “โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม”  และต่อมาได้รับประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย”  เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545    โดยมี  นายนิวัติ   บุญมี  ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจนถึง พ.ศ. 2550          

ในปี 2541   โรงเรียนได้รับบริจาคอาคารจากบริษัท เอเซียฮอนด้า จ านวน 8 ห้องเรียน 
เป็นเงินประมาณ 500,000 บาท   เป็นอาคาร 6 X 8  เมตร    

ในปี  พ.ศ.  2542    ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่เมฆ   ศรีบาง    บริจาคที่ดินให้
จ านวน 6 ไร่ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยรวมมีที่ดิน 38 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา   ต่อมาได้รับบริจาค
อาคารจากกลุ่มเพื่อน  4 ห้องเรียน  8 X 10 เมตร งบประมาณ 1,00,000 บาท  

ในปี พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2” 

ในปี พ.ศ. 2555 นางค า  ค าทะ พร้อมครอบครัว บริจาคท่ีดินให้กับสถานศึกษา 5 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท สยามคอมเพสเชอร์ จ ากัดและศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองร่วม

ก่อสร้างศาลา แปดเหลี่ยม จ านวน 3 หลัง 
ใน  เดือนมีนาคม  2554 มีผู้บริหารสถานศึกษาท่านที่ ๒ คือ ว่าที่ ร.ต.อภินันท์  จันทเขต 

มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ          

ปัจจุบันโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย มี นายสุพิน  บุญเยี่ยม เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   
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แผนที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

 

1. ห้องธุรการ 
2. อาคาร
เอนกประสงค์ 
3. อาคาร ทูบี 
4. ห้องเรียนการงาน
อาชีพฯ 
5. ห้องสุขาชาย-หญิง 
8. ที่พักทานอาหาร 
9. โรงกลั่นน้ าดื่ม 
10. บ้านพักผู้บริหาร 
11. บ้านพักครู 1 
12. บ้านพักครู 2 
13. บ้านพักครู ๓ 
14. เสาธงชาติ 
15-17. ศาลาพักรวม
น้ าใจ 
18. หอประชุม 
๑๙.  โรงอาหาร 
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ปรัชญาของโรงเรียน 
“ปัญญา นะรานัง ระตะนัง”  แปลว่า  ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน 

 

ตราประจ าโรงเรียน 

 

ดอกบัวบาน    
ดอกบัวบาน   หมายถึง  ดอกไม้ที่ใช้บูชาพระรัตนตรัย เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาสามารถ

น าตนเองไปสู่ความ  เจริญแม้สิ่งแวดล้อมจะเป็น 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 

  

สีประจ าโรงเรียน 
ชมพู-เหลือง 

 สีชมพู  หมายถึง   ความอ่อนโยน  เรียบง่าย  เย็นตา 
 สีเหลือง หมายถึง  ผู้มีปัญญา  เจริญก้าวหน้าสว่างเจิดจ้า 
 

ค าขวัญของโรงเรียน 
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

 
ที่อยู่ในการติดต่อ 

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งที่หมู่ที่  1  บ้านศรีสุข    ต าบลศรีสุข  อ าเภอ
ศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์  32150 

 
 
 
 
 
 



2.2  ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประจ าปีการศึกษา 25๖๓ 
              (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 

  ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3     
ม.2 ๒ 41 43 84 28 

ม.3 3 38 31 69 23 

รวม      

ม.4 ๒     

ม.5 ๒ ๑๖ ๒๒ ๓๘ ๑๙ 

ม.6 ๓ ๓๔ ๔๘ ๘๒ ๒๗ 

รวม 7 62 107 169 24 

รวมทั้งหมด      

 
2.3   ข้อมูลครูและบุคลากร 

 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร  มีดังนี้ 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสุพิน   บุญเยี่ยม 
   โทรศัพท์     086-2470664  E-mail  : - 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด        ปรญิญาโท      สาขา การบริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  1  กันยายน  2559  จนถึงปัจจุบัน  
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ว่าที่ ร.ต. ธรรมจักร  วีระพันธ์ 
   โทรศัพท์     0๙๘-๑๐๗๘๖๒๕  E-mail  : - 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด        ปรญิญาโท      สาขา การบริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   ๙ พฤศจิกายน  2563  จนถึงปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 



ข้าราชการครู 
 

ล าดับ
 

ที ่
ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

1 นายวุฒิยา  เกียงวัว 
53 ปี 

4 เดือน 
29 ปี 5 
เดือน 

ครู คศ. ๒
ช านาญการ 

กศ.บ. พลศึกษา 

2 นายจ ารูญ  ชัยสาร 31ปี 
7ปี 

7เดือน 
ครู คศ. ๒

ช านาญการ 
คบ. วิทยาศาสตร์ 

3 นางนภัสวัลย์  สายรัตน์ 
38 ปี 

4 เดือน 
7 ปี 

4 เดือน 
ครู คศ.๑ วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

4 นางสาวจารุวรรณ  สุดใสดี 
30ปี 

1เดือน 
6 ปี 

10 เดือน 
ครู คศ. ๒

ช านาญการ 
ศษ.บ. 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

5 นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ 
33 ปี 

๔ เดือน 
6 

๕ เดือน 
ครู คศ.๑ คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

6 นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ 41ปี 6ปี ครู คศ.๑ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 

7 นางกัญญาภัค  ค างาม 
38 ปี 

2 เดือน 
6 ปี 

ครู คศ.๑ ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 

8 นายพิสิษฐ์  บูรณ์เจริญ 29 ปี 6  ปี ครู คศ.๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นางสาวฐิติมา  ชื่นรัมย์ 34 ปี 4 ปี ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

10 นางสาววลีรัตน์  พะโยธร 30 ปี 
4 ปี  

1 เดือน 
ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ 

11 นายจักรกฤษณ์  ธรรมเที่ยง 29  ปี 4  ปี ครู คศ.๑ ค.บ. ดนตรี 

12 นางสาวบาหยัน  โคตรพรมศรี 
28 ปี 

1 เดือน 
4 ปี 

ครู คศ.๑ คบ. ภาษาอังกฤษ 

13 นางสาวสาวิตรี  ศรีวิเศษ 
27 ปี 

8 เดือน 
4 ปี 

ครู คศ.๑ คบ. คณิตศาสตร์ 

14 นางสาวนันทกานต์  ศรีหนาถ 
27 ปี 

2 เดือน 
4ปี 

ครู คศ.๑ กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

15 นายนัฐพล  เทียงค า 
32 ปี 

3 เดือน 
3 ปี 

8 เดือน 
ครู คศ.๑ ศษ.บ. พลศึกษา 

16 นางสาวภาวิณี  สมสุข 28 ปี 
1๑เดือน 

3 ปี. 
8. เดือน 

ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย 



ล าดับ
 

ที ่
ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

17 นางสาววราลักษณ์  วงษ์วรรณ 
27 ปี 

8 เดือน 
3 ปี 

9 เดือน 
ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย 

18 นางสาวชนนิกานต์  ทิมแก้ว 
28 ปี 

3 เดือน 
4 ปี  

3 เดือน 
ครู คศ.๑ วท.บ. ชีววิทยา 

19 
นางสาวณิชนันทภรณ์   
                       ธีพลธนาตย์ 

43 ปี 
3 ปี  

5 เดือน 
ครู คศ.๑ ศษ.ษ. สังคมศึกษา 

20 นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม 38 ปี 3 ปี ครู คศ.๑ คบ. ฟิสิกส์ 
 
 
พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

วุฒิ วิชา เอก วิชาที่สอน 

1 น.ส.ฐายิกา ศรีระอุดม 58 28 ศศม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
2 น.ส. พิจิตรา  ทางาม 25 ๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
3 นายภูมิ  เกิดดี      

 
 
 
ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

วุฒิ ต าแหน่ง วิชาที่สอน 

1 นางสาวพัทธ์ธีรา ตะเคียนเกลี้ยง 37 ปี 8 เดือน 
ปวส. 

คอมพิวเตอร์
กราฟฟิค 

ครูธุรการ ครูธุรการ 

 
 
 
 
 



ตาราง   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลครูและ บุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 
ข้าราชการครู 7 13 - 14 6 
พนักงานราชการ - 2 - 2 - 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 - - 
นักการ 2 - 2 - - 

รวม 
11 17 

2 17 8 28 

 
อัตราก าลัง 

ผอ./รอง ผอ.   จ านวน  2 คน 
ข้าราชการครู   จ านวน  20 คน 
พนักงานราชการ   จ านวน  2 คน 
ครูอัตราจ้าง   จ านวน  1 คน 
นักการ    จ านวน  2 คน 

รวม  28 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4   ข้อมูลทรัพยากรและอาคารสถานที่ 

 มีพ้ืนที่      จ านวน 32  ไร่  3 งาน  96  ตารางวา 
 อาคารแบบ 216 ล     จ านวน  1   หลัง 
 หอประชุม/โรงอาหาร 100/27    จ านวน  1   หลัง 
 บ้านพักผู้บริหาร      จ านวน  1 หลัง 
 บ้านพักครู      จ านวน  ๓ หลัง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 ห้อง 
 สนามบาสเกตบอล     จ านวน            1      สนาม 
 ห้องน้ า/สุขา      จ านวน  1 หลัง 
 ห้องสมุด      จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องพยาบาล      จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องดนตรี      จ านวน  1 ห้อง 
 อาคารโรงรถ      จ านวน  1 หลัง 
 หอถังสูง       จ านวน  1      หนว่ย 
 โรงอาหาร      จ านวน  1 หลัง 
 อาคารชั่วคราว      จ านวน  1 หลัง 
 สหกรณ์ร้านค้า      จ านวน  1 ห้อง 
 หอพระ       จ านวน  1        หลัง 
 รถกระบะ      จ านวน  1 คัน 
 ห้องวิทยาศาสตร์      จ านวน  4 ห้อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์     จ านวน  15    เครื่อง 
 โทรศัพท์      จ านวน  1      เครือ่ง 
 ตู้นิรภัย       จ านวน  1  ตู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 



2.6  ท าเนียบผู้บริหาร 
ตาราง    แสดงรายชื่อผู้บริหารที่เคยด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
1 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์  จันทเขต 
2 นายสุพิน   บุญเยี่ยม 

 
2.7  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

ตาราง     แสดงรายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันที่รับต าแหน่ง 
1 นายสุพจน์  พรมมา ประธานกรรมการสถานศึกษา ปี 2563 
2 นางไอ แสงแก้ว กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ปี 2563 
3 นางพัชรี ภาสดา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ปี 2563 
4 นายจ านง ตลับทอง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 
5 นางสาววิภารัตน์ บุญแจ้ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ปี 2563 
6 นายเมฆ  ศรีบาง กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา ปี 2563 
7 พระพรชัย ขันติธมฺโม กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา ปี 2563 
8 นายทวัชชัย คงสมคิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563 
9 นายสุริยา แก้วงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563 

10 นายทะนงศักดิ์  บุญช่วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563 
11 นายคัมภีร์ สง่างาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563 
12 นายสมศักดิ์ ส านัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563 
13 นางอรชร  ทองค า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563 
14 นายวุฒิยา  เกียงวัว กรรมการผู้แทนครู ปี 2563 
15 นายสุพิน  บุญเยี่ยม กรรมการและเลขานุการ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดับมัธยมศึกษา  
                 การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานดังนี้ 
    1.  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยวธิีการที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทุกสาระการเรียนรู้ 
           2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีโอกาสแสวงหาความรู้และทักษะจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
           3.  จัดให้มีระบบการติดตามนักเรียน พัฒนา ป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
           4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมพ้ืนฐาน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างสม่ าเสมอ นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. การวัดผลประเมินผล 

1.  โรงเรียนมีการด าเนินใช้เครื่องการวัดผลและประเมินผลนักเรี ยนทุกระดับชั้น ตามความรู้
ความสามารถ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน และความเป็นจริง  

2.  โรงเรียนใช้วิธีการประเมินผลการเรียน สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 
 5. สภาพการบริหาร   

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยจัดท าแผนปฏิบัติการ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง  ชุมชน ว่าโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้เต็มศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนดังนี้ 

1.)   ด้านการบริหารบุคลากร โรงเรียนมีการก าหนดบทบาท  หน้าที่และแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินการฝ่ายต่างๆ  จัดบุคลากรเข้าสอนตามความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองเช่นการศึกษาต่อ การอบรมพัฒนา การศึกษาดูงานการส่งผลงานทาง
วิชาการการวิจัยต่างๆ รวมทั้งจัดสวัสดิการให้ขวัญและก าลังใจอย่างเหมาะสมและยุติธรรมแก่บุคลากรทุกคน 
และมีการนิเทศประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่นโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศ    
ส่งเสริมจรรยาบรรณครู , ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  , ศึกษาดูงานที่สพท.และ สพฐ. จัดขึ้น 

2.)  ด้านการบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการได้ก าหนดกิจกรรมในการบริหารงานด้านใน
ด้านการบริหารวิชาการเกี่ยวกับให้ค าแนะน า ควบคุมดูแล นิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบประกัน
คุณภาพภายใน การวัดและประเมินผลการเรียน วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศการศึกษา แนะแนว
การศึกษา ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 



หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมายตามกรอบงานและหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

3.)  ด้านงานบริหาร การเงินและงบประมาณ  กลุ่มบริหารงบประมาณได้ก าหนดกิจกรรมในการ
บริหารงานงบประมาณ ก ากับติดตาม การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือสนองต่อ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี จัดท าแผนปฏิบัติการใช้
จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและการรายงานผลผลิตจาก
งบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพ่ือสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสดุ รักผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกจ่ายจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
การน าเงินส่งคลัง การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชีและรายงานและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

  4.)  ด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไปได้ก าหนดกิจกรรมในการบริหารงานบริหารเกี่ยวกับ
การให้ค าแนะน า ควบคุมก ากับติดตามในด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงาน
และการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานโสตทัศนศึกษา การด าเนินงาน
ธุรการ การดูแลสถานที่ งานจัดสภาพแวดล้อมและบริบท การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจั ดตั้ง ยุบรวม
หรือเลิกสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนและการประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา ประสานงานกับส่วนราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานอนามัย งานโภชนาการ งานดุริยางค์ งานบ้านพักครู งานธนาคาร 
งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน และการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียนและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  แบ่งภารกิจและกรอบงานการบริหารงานทั่วไป  ดังนี้ 

งานกิจการนักเรียน จัดให้มีแผนพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ตรง 
เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโรงเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกบนหลัก
สิทธิประชาธิปไตย เช่น โครงการสภานักเรียน ,โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ,โครงการกีฬาสี
ภายในโรงเรียน , ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าค่ายวิถีพุทธ) 

    ด้าน อาคารสถานที่  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม  จัดให้มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ถูกสุขอนามัย และร่มรื่นปลอดภัย มีการปรับปรุงชั้นเรียนห้องเรียน
และสถานที่ในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทุกที่ เช่นห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ทางเดิน โรงอาหาร เป็นต้น 

   ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน  มีการจัดท าแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน  เช่น โครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน  การร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  การสืบสารประเพณีของชุมชน 



 
6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
 โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามมาตรฐานดังนี้ 

1.  ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนา 
2.  ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)ในการพัฒนา 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
4.  ยึดหลักธรรมาภิบาล การกระจายอ านาจทางการบริหาร 
5.  มีการทบทวนและติดตาม ประเมินผล สามารถตรวจสอบได้ 
 

7. จุดเด่น  

 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

และมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนให้ความร่วมมือจนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ต่อเนื่อง สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา                 

 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 

สถานศึกษามีโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการ
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ส่งเสริมนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ดังค าที่ว่าอยู่ที่ไหนก็
เรียนได้ 
 

 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น ที่ก าหนดขึ้น  
  



 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๘. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

 -   การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  ห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรับปรุง
ห้องเรียน ฯลฯ 
 -   การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
          -   การบริการระบบ Internet ที่สมบูรณ์ ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 -   การจัดสรรงบประมาณในการจัดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  
 -   ห้องน้ า   
  -  ยาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนที่มีความพร้อมและปลอดภัย 

-   ทุนการศึกษา 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3ระดับ 

ได้แก่ 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า แผน ต่าง 

ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา 
ระหว่างประเทศ 

ซึ่งสรูปแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น เป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้ 
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2560 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2560 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ ความเสมอ
ภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา ประเทศในช่วงเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) 
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ โดย
จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง ประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาด กลาง และขนาดย่อม
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลัง
ทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทาง สังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
และ 24) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2560 – 
2565 

 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ใน ด้าน

ต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การ 
ปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน 
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) 
ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี 
แผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงาน 
และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2560 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคง 
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ 
ทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และ การพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การ พัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และ
สังคม ของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพล วัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่ง ภายใต้ 
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย ของ การ



พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม ทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา เพื่อ ความมั่นคง
ของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการ 
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้าง 
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ 
การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การ 
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย และ
แผน หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
เพ่ือ ธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติโดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด 
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ี 
เกี่ยวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่า 
ด้วย ความม่ันคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความ 
มั่นคง ของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหาร 
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปราม ยา
เสพติด 11) การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) 
การรักษา ความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและ แก้ไข
ปัญหา ความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา ความ
มั่นคง ทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ํา 19) การรักษาความมั่นคงด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ รัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก 
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
ปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและ ความ
สงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวที โลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการ 
กระจาย ความเจริญสู่นภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง
สังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การ
ปฏิรูป การ บริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
2) การปรับปรุง ระบบ สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวน ของเศรษฐกิจ โลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับ
ศักยภาพของแรงงาน 6) การ วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไข ปัญหา ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 11) การ จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็น ของ ประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่า
ด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง มีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและ พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนา ศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่า เทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2560) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา 
เพ่ือ ความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่ง
การ เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา 
ประสิทธิภาพ ของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของ กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 

แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง 
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วย ความม่ันคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ 
ทุกส่วนราชการใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษา เพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนว ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละ
เรื่องดังกล่าว 
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น 
กรอบแนวทางใน การด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้ - นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ และ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ ลด
การใช้ ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย 
ทั้งการ บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  



2. ปรับซื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบ ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการ จัดท า งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่ง บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถ ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม ถึงการจัด
การศึกษา เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 
- จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง การ

จัดการเรียนรู้ เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและ แตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก สถานการณ์จ าลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลก ทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต และสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ ทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for ALL) 
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ 
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
เป็น ขั้นตอน 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการ ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา สมรรถนะ
บุคลากรระดับ จังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์ 

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นหลักในการด าเนินการ 



- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย จากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ที่ใช้ภาษา
อย่าง หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ การสื่อสารและ
ใช้ ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ - ศึกษาและ

ปรับปรุง อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความ เหลื่อมล้ ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่

พ่ึง ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น

อาชีพ และ สร้างรายได้ 
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิม

ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน ที่มีภารกิจ ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
ต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น - ปรับปรุง กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและ
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง ประโยชน์ของผู้เรียนและ ประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ
โดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง 
กับการ ปฏิรูปองค์การ 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้
อย่าง อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอก บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 



 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563)  
- นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) 

5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผล ตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE25) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบ โจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการ บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCFC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ
Re-Skill ของ ตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ - 
เปิดกว้าง เสรี ทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาร่วมประเมินผล
การเรียนรู้ของ ผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุม
ผู้เรียนทั่วประเทศทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสอง 
ที่เน้นเพิ่ม คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามท่ีโรงเรียน 
หลักสูตรยกก าลัง สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสือผสมผสาน 
ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ด้าน
การศึกษาเพ่ือความ เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน 
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย 
เนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มี 
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ ของ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิม ความ 
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCFC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ WWW.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง ให้ภาคเอกชน 
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล สู่ความ เป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด 
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-25680 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้  

 
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  
 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

 



นโยบาย  
1. ต้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

 
2. ต้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความ เป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออก 
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า 
เทียมกัน 

24 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ 
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. ต้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลกใน 
ศตวรรษท่ี 23 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ 
เลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่ละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 
 
 
 
 



4. ต้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน 

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมที่สี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน ที่

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2-3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ต้ัง

ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม 

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลยุทธ์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 

วิสัยทัศน์ 
 

“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล สร้างทุน
มนุษย์ด้วยนวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ มี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตาม หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การ พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 



7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยมองค์กร 
รับผิดชอบ มีน้ําใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ” 

 
นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

“ลึกซึ้งงานภารกิจ พิชิตงานนโยบาย ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
 

นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน 

 จัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ด้าน
ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาสารสนเทศ  และมุ่งเน้ นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทศัน ์
 

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
คู่คุณธรรม น าเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่มีจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

คู่คุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย 
น าเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
เพ่ือก้าวทันเทคโนโลยี 
มีทักษะอาชีพ หมายถึง มีความรู้พื้นฐาน ความพร้อมในอาชีพที่สนใจ และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยการบูรณาการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนดีใกล้บ้านให้เกิดความยั่งยืน 
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมพัฒนาครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ประสานความร่วมมือกับชุมชน เสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมงานอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 



 
เป้าประสงค์ 
 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ    ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้คุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

5. โรงเรียนมีสวนสวย  ห้องเรียนคุณภาพ 
6. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ   ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7. ผู้เรียนและผู้สอนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  

ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนและผู้สอนสามารถบูรณาการ 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

8. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด าเนินการอย่างมีระบบ 

9. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑  ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :  

กีฬาเด่น  เน้นทักษะอาชีพ 
อัตลักษณ์ของนักเรียน  :  

 พ่ึงพาตนเองได้  ใจกายแข็งแรง 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภำยใน 15 วัน หลังจำกวันเปิดเรียนแต่ละภำคเรียน มีข้ันตอน 
กำรลงทะเบียนดังนี้ 
 1. ครูประจ ำชั้นทุกชั้น ขอรับแบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียนที่งำนทะเบียน  
 2. ครูประจ ำชั้นแจกใบลงทะเบียนเรียนให้นักเรียนแล้วเขียนรำยกำรวิชำที่เรียนในภำคเรียนนั้น ๆ 
แล้วน ำส่งคืนครูประจ ำชั้น  
 3. ครูประจ ำชั้นตรวจสอบควำมถูกต้อง และลงชื่อในใบลงทะเบียนเรียนและส่งคืนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
 4. งำนทะเบียนตรวจสอบควำมถูกต้อง แล้วลงชื่อ  
 5. ครูประจ ำชั้นขอรับใบลงทะเบียนเรียนคืน เพ่ือลงระดับผลกำรเรียนในภำคเรียนนั้น ๆ และแจก 
ส่วนล่ำงคืนให้นักเรียน เมื่อสิ้นภำคเรียนแล้ว 
 
ขั้นตอนการทําบัตรประจําตัวนักเรียน 
 1. น ำบัตรนักเรียนและรูปถ่ำยในชุดนักเรียน จ ำนวน 1 แผ่น ส่งที่งำนทะเบียน  
 2. ให้นักเรียนมำขอรับบัตรนักเรียนที่จัดท ำเสร็จแล้วภำยในวันศุกร์ของทุกสัปดำห์  
 3. กำรรับบัตรประจ ำตัวนักเรียนจะต้องลงลำยมือชื่อรับบัตรในสมุดทะเบียนคุมกำรออกบัตรประจ ำตัว 
นักเรียนทุกครั้ง  
 4. กำรท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียนไม่ต้องช ำระเงินใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
ขั้นตอนการขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
โรงเรียนจะออก ปพ.1 ให้นักเรียนใน 3 กรณี เท่ำนั้นคือ 
 1. นักเรียนเรียนจบหลักสูตร 
  2. นักเรียนขอย้ำยสถำนศึกษำ 
 3. นักเรียนขอลำออกไปประกอบอำชีพส่วนตัว (เฉพำะระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ม.4-6) ก่อนที่จะ
จบหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1. รับแบบค ำร้องขอ ปพ.1 ที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้สมบูรณ์  
 2. น ำรูปถ่ำยขนำด 11/2 นิ้ว หน้ำตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน จ ำนวน 2 แผ่น ส่งพร้อม 
กับค ำร้องขอระเบียนแสดงผลกำรเรียนภำยในวัน เวลำ ที่โรงเรียนก ำหนด และให้งำนกิจกำรนักเรียน 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปถ่ำย  
 3. กำรขอระเบียนแสดงผลกำรเรียนครั้งที่ 2 กรณีท่ีนักเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว ตำมีควำมจ ำเป็น 
ต้องกำรขอระเบียนแสดงผลกำรเรียนอีกเป็นครั้งที่ 2 ต้องแจ้งควำมกรณีใบ ปพ.1 ที่ได้ รับไปแล้วเกิด กำรสูญ
หำย แล้วยื่นค ำร้องล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน พร้อมรูปถ่ำยขนำด 11/2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป  



 4. กำรขอหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น กำรคัดลอกทะเบียนนักเรียน เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ชื่อบิดำมำรดำ ขอ
แก้ไขวันเดือนปีเกิด ต้องยื่นค ำร้องต่องำนทะเบียนทุกครั้ง 
 
ขั้นตอนการขอลาออกจากโรงเรียน 
 กำรขอลำออกจำกสถำนศึกษำ มี 2 กรณี คือ ย้ำยสถำนศึกษำเพ่ือศึกษำต่อที่อ่ืน (ทั้งม. 1 -6) และ     
ลำออกเพ่ือไปประกอบอำชีพ (เฉพำะ ม.4-6 เท่ำนั้น) มีขั้นตอนดังนี้  
 1. ผู้ปกครองนักเรียนยื่นค ำร้องขอลำออกที่งำนทะเบียน โดยส่งรูปถ่ำยนักเรียนขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน 
2 แผ่น เพื่อใช้ติดในระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) แล้วยื่นค ำร้องเพ่ือขอ ปพ.6 และ ปพ.9  
 2. ในกรณีที่นักเรียนขอย้ำยสถำนศึกษำในระหว่ำงภำคเรียน เพ่ือไปศึกษำต่อที่อ่ืน ต้ องนำหลักฐำน
กำร 
เรียน คือ เวลำเรียน และคะแนนระหว่ำงภำคเรียน และต้องด ำเนินกำรแก้  0, ร, มส, มผ ให้เสร็จเรียบร้อย
เสียก่อนจึงจะออกใบ ปพ.1 ได้ 
 
ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองการเป็นนักเรียน 
 โรงเรียนจะออกใบรับรองผลกำรเรียนให้กับนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียน เพ่ือน ำไปเป็น 
หลักฐำนในกำรสมัครเรียนต่อในสถำบันอ่ืน ๆ และน ำไปสมัครเข้ำท ำงำนในหน่วยงำนใด ๆ ซึ่งมีกำรรับสมัคร
ก่อนที่นักเรียนจะทรำบผลกำรสอบปลำยภำคเรียน หรือก่อนที่จะจบหลักสูตรโดย 
 - นักเรียนจะต้องยื่นค ำร้องล่วงหน้ำก่อนวันที่จะรับหลักฐำนอย่ำงน้อย 1 วัน  
 - น ำรูปถ่ำยขนำด 11/2 นิ้ว จ ำนวน 1 แผ่น  
 - ใบรับรองผลกำรเรียนที่โรงเรียนออกให้ มีอำยุเพียง 60 วัน นับแต่วันออกให้ 
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 1. กำรตัดสินผลกำรเรียน  
 - ตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ  
 - ผู้เรียนต้องมีเวลำเรียนตลอดภำคเรียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมดในรำยวิชำนั้น  
 - นักเรียนต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ  
 - นักเรียนต้องได้รับกำรประเมิน และมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนดในกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 2. กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
 - ประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน และลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีระดับผลกำรประเมินเป็น 
 - ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน และไม่ผ่ำน  
 - กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน พิจำรณำจำกเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติกิจกรรม 
และผลงำนของผู้เรียน ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด และให้ผลกำรประเมินเป็น ผ่ำน และ ไม่ผ่ำน 



 - กำรตัดสินเพื่อให้ระดับผลกำรเรียนรำยวิชำมีท้ังหมด 8 ระดับ คือ 0, 1, 1.5, 2, 2.5,3, 3.5, 4 
ตารางแสดงคะแนนการประเมินเพื่อเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน 
 
คะแนน ระดับผลการเรียน

เป็นรายวิชา 
ประเภทการประเมิน 
อ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 

คุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ 

กิ จก รรมพัฒนา
ผู้เรียน 

0-49 0 ไม่ผ่ำน (มผ.) ไม่ผ่ำน (มผ.) ไม่ผ่ำน (มผ.) 
50-54  
55-59  
60-64  
65-69 

1 
1.5 
2 

2.5 

ผ่ำน (ผ) 
 

ผ่ำน (ผ) 
 

ผ่ำน (ผ) 
 70-74  

75-79 
3 

3.5 
ดี ด ี

80-100 4 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
3. การรายงานผลการเรียน 
 - รำยงำนผลกำรเรียนและควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรเรียนของนักเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
เกณฑ์การจบการศึกษา  
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ต้องมีผลกำรเรียนและได้หน่วยกิตสะสมในรำยวิชำพ้ืนฐำนและเพ่ิมเติม ไม่เกิน 81 หน่วยกิต แต่ไม่
น้อยกว่ำ 77 หน่วยกิต แยกเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน 63 หน่วยกิต นอกนั้นเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมตำมสถำนศึกษำ
ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 14 หน่วยกิต 
 - ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - ต้องมีผลกำรเรียนและได้หน่วยกิตสะสมในรำยวิชำพ้ืนฐำนและเพ่ิมเติม ไม่เกิน 77 หน่วยกิต แต่ไม่
น้อยกว่ำ 39 หน่วยกิต แยกเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน 63 หน่วยกิต และรำยวิชำเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ำ 38 หน่วยกิต 
 - ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 
 



กระบวนการวัดและประเมินผล 
 1. กำรวัดประเมินผลระหว่ำงเรียนตำมสัดส่วนคะแนนที่สถำนศึกษำก ำหนดตำมเกณฑ์ของกลุ่มสำระ
วิชำ 
ถ้ำนักเรียนไม่ผ่ำนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้สอนซ่อมเสริมแล้วประเมินใหม่จนผ่ำน  
 2. กำรวัดประเมินผลกลำงภำคเรียน เป็นกำรวัดผลตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ทั้งหมดที่เรียนผ่ำน
มำแลว้ 
ตั้งแต่ต้นภำคเรียนจนถึงสอบกลำงภำคเรียน ถ้ำนักเรียนสอบไม่ผ่ำนครูจะท ำกำรสอนซ่อมเสริมแล้ว จัดสอบ
ใหม่ 1 ครั้ง ถ้ำได้คะแนนสอบมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม นักเรียนจะได้คะแนนเท่ำกับครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็ม ถ้ำได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็มให้เลือกเอำคะแนนที่สอบได้มำกท่ีสุด  
 3. กำรวัดประเมินผลปลำยภำคเรียน เป็นกำรวัดตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ทั้งหมดในรำยวิชำนั้น แล้ว 
รวมคะแนนทั้งหมดคือ ระหว่ำงภำคเรียน กลำงภำคเรียน และปลำยภำคเรียน 
 
4. การตัดสินผลการเรียน 
 - นักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบ 80% ของเวลำเรียนทั้งหมดในรำยวิชำแกนและเพ่ิมเติม ไม่มีสิทธิ์เข้ำ
สอบปลำยภำค โดยให้ผลกำรเรียนเป็น “มส” และจะได้ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำนคิด
วิเครำะห์ และเขียน เป็น “ไม่ผ่ำน” (มผ) กำรแก้ไขผลกำรเรียน “มส” คือนักเรียนยื่นค ำร้อง ครูจัดสอน ซ่อม
เสริมตำมจ ำนวนคำบที่ขำดเรียน แล้วจัดให้สอบปลำยภำค ผลกำรเรียนที่ได้ใหม่จะเป็น ระดับ 0-4 ส่วน กำร
แก้ไขผลกำรประเมิน “มผ” คือจัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนใหม่ ผล
กำรประเมินใหม่เป็น “ผ่ำน” (ผ) 
 - นักเรียนที่ส่งงำน ชิ้นงำน รำยงำน โครงงำน ฯลฯ ไม่ครบตำมที่ก ำหนด ผลกำรเรียนได้คือ “ร” กำร
แก้ไขผลกำรเรียน “ร” คือ ให้จัดส่งงำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้ครบ ครูจัดกำรประเมินคะแนนใหม่แล้วให้ผล กำร
เรียนเป็น 0-4 
 - นักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ถึง 50% ให้ผลกำรเรียนเป็น “0” กำรแก้ไขคือ ให้สอบแก้ตัวได้ 2 
ครั้ง ถ้ำไม่ผ่ำนให้เรียนซ้ ำในรำยวิชำนั้น ถ้ำผ่ำนมีผลกำรเรียนเป็น “1” 
 - นักเรียนที่ไม่ผ่ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือกิจกรรมในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน และ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จะได้ผลกำรเรียนเป็น “ไม่ผ่ำน” (มผ) ครูผู้สอนให้นักเรียนซ่อมเสริมหรือพัฒนำใน
กิจกรรมที่ต้องแก้ไขผลกำรประเมินใหม่ คือ “ผ่ำน” (ผ) 
 - นักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบร้อยละ 80% ของเวลำเรียนทั้งหมดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจะได้ผล
กำรเรียนเป็น “มผ” กำรแก้ไขคือ เข้ำร่วมกิจกรรมซ่อมเสริมจนครบเวลำที่ขำดไปแล้วประเมินใหม่เป็น “ผ่ำน” 
“ผ” 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขผลการเรียนที่เป็น มผ, 0, ร, มส 
 1. ยื่นค ำร้องที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร ตำมแบบฟอร์มที่โรงเรียนก ำหนด  



 2. ครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องลงควำมเห็นและก ำหนดวิธีกำรแก้ไข 
 3. ด ำเนินกำรแก้ไข  
 4. ครูผู้สอนส่งผลกำรแก้ไขท่ีกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
 5. งำนทะเบียน แก้ไขผลกำรประเมินใหม่ 
 
แนวปฏิบัติการขอใบรับรองต่าง ๆ 
 1. นักเรียนต้องยื่นค ำร้องล่วงหน้ำ 7 วัน  
 2. นักเรียนที่มำติดต่อต้องแต่งกำยให้ถูกระเบียบของโรงเรียน  
 3. ต้องน ำรูปภำพนักเรียนขนำด 12 นิ้ว ที่ระเบียนส ำหรับติดใบรับรอง ดังนี้ ใบระเบียนแสดงผลกำร
เรียน (ปพ.1) จ ำนวน 2 รูป ใบรองรองอ่ืน ๆ และใบระเบียนผลกำรเรียน (ปพ.7) ขณะยังไม่จบ 
กำรศึกษำตำมจ ำนวนในใบรับรองที่ต้องกำร  
 4. กำรขอเอกสำรต่ำง ๆ ต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบค ำร้องให้ถูกต้องและชัดเจน และตรงกับ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
 5. ให้มำติดต่อขอรับใบรับรองหลังจำกกำรยื่นค ำร้องแล้ว 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และประเมินผลกำรเรียน 

นักเรียน 

2. กระบวนกำรสอนซ่อมเสริม - 
เงื่อนไข/เกณฑ ์
 

3. กระบวนกำรแก้ “0” สอบแก้ตัว 
2 ครั้งไม่ผ่ำนเรียนรำยวิชำ 
 

4. กระบวนกำรแก้ “ร” “มผ” 
และ “มส” 
 

นกัเรียน 

1 

วั ด ผ ล ก ล ำ ง
ภำค 

2 

1 

วั ด ผ ล ป ล ำ ย
ภำค 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

เวลำเรียน 

"ร" ได้ระดับผลกำรเรียน 1-4 0     “มผ”     “มส” 

เลื่อนชั้นจบระดับชั้น 4 3 4 4 

ครบ 

ไมค่รบ 



แผนภูมิ แสดงกำรประเมินผลกำรเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สพฐ. 293/2551  

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสอดคล้องกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคม และ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร เป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรแข่งขันและร่วมมือ อย่ำงสร้ำงสรรค์ใน
สังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกในควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค ำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่น
ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตำมเจนตนำรมณ์มำตรำ 80 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 และ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 12 และมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร 
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พงศ. 2546 และคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศหลักสูตร แกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ดังปรำกฏแนบท้ำยนี้แทนหลักสูตรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2544 เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เป็นไปดังนี้ 
 1. โรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีควำมพร้อมตำมรำยชื่อที่กระทรวงศึกษำ ประกำศ 
 (1) ปีกำรศึกษำ 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ใน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 
 (2) ปีกำรศึกษำ 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ใน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 
 (3) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ทุกชั้นเรียน 
 2. โรงเรียนทั่วไป 



 (1) ปีกำรศึกษำ 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 
 (2) ปีกำรศึกษำ 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ใน ชั้น
ประถมศึกษำปีที ่1-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ5 
 (3) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ทุกชั้นเรียน 
 
 ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนมีอ ำนำจในกำรยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 
สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2551 

 
      
     (นำยสมชำย วงศ์สวัสดิ์) 
       รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็น มนุษย์ที่มี
ควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และ ทักษะพ้ืนฐำน 
รวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญบนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ 
 
หลักการ  
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีหลักกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเอกภำพของชำติ มีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เป็น 
เป้ำหมำยส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย
ควบคู่ควำมเป็นสำกล 
 2. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือปวงชนที่ประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค และมี
คุณธรรม 
 3. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่สนองกำรกระจำยอ ำนำจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีมีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั้งด้ำนสำระกำรเรียนรู้ เวลำ และกำรจัดกำรเรียนรู้  
 5. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 6. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยครอบคลุมทุก 
กลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ 
 
จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพ
ในกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ จึงก ำหนดเป็นจุดหมำยเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี และมี ทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย 
 4. ควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและกำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม มีจิต
สำธำรณะที่มุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 



สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ซึ่งกำร
พัฒนำ ผู้เรียนให้บรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำรดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้ 
ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและ
ประสบกำรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรอง เพ่ือขจัดและลด
ปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำร
เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศ
เพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่ เผชิญได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ ควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำ ใช้ในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ใน กำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่ ร่วมกันในสังคม
ด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้ง ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 
และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำร
ท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้องเหมำะสมและมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงม. เพ่ือให้สำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์    2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่ำงพอเพียง    6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  
 7. รักควำมเป็นไทย      8. มีจิตสำธำรณะ 
 
 



มาตรฐานการเรียนรู้ 
 กำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมสมดุล ต้องค ำนึงถึงหลักพัฒนำกำรทำงสมองและพหุปัญญำ หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ภำษำไทย  
 2. คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
 3. วิทยำศำสตร์  
 4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
 5. สุขศึกษำและพลศึกษำ  
 6. ศิลปะ  
 7. กำรงำนอำชีพ 
 8. ภำษำต่ำงประเทศ 
 ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ท่ีต้องกำรให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน นอกจำกนั้นมำตรฐำน กำรเรียนรู้ยังเป็นกลไกล
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำทั้งระบบเพรำะมำตรฐำนกำรเรียนรู้จะสะท้อนให้ทรำบว่ำต้องกำรอะไร 
จะสอนอย่ำงไร และประเมินอย่ำงไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยใช้ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรทดสอบระดับชำติ ระบบกำรตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภำพดังกล่ำวเป็นสิ่งส ำคัญที่
ช่วยสะท้อนภำพกำรจัดกำรศึกษำว่ำสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมที่มำตรฐำนกำรเรียนรู้ก ำหนด
เพียงใด 
 
ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อน
ถึงมำตรฐำนกำรเรียนรู้มีควำมเฉพำะเจำะจงและมีควำมเป็นรูปธรรม น ำไปใช้ในกำรก ำหนด เนื้อหำ จัดท ำ
หน่วยกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นเกณฑ์ส ำคัญส ำหรับกำรวัดประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภำพ
ผู้เรียน 
 1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้ เรียนแต่ละชั้นปีในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
(ประถมศึกษำปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 3) 
 2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
(มัธยมศึกษำปีที่ 4-6) 
 
 
 



 หลักสูตรได้มีกำรก ำหนดรหัสก ำกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือควำมเข้ำใจและให้สื่อสำร
ตรงกัน ดังนี้ 
ว.1.1  ป.1/2 
  ป.1/2  
  1.1 
  ว      
 
ต2.2ม.4-6/3 
  ม4-6/3 
  2.2 
  ว 
สาระการเรียนรู้ 
 ประกอบด้วยองค์ควำมรู้ ทักษะหรือกระบวนกำรเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งก ำหนดให้
ผู้เรียนทุกคนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนจ ำเป็นต้องเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ข้อ 3  
สำระที่ 2 มำตรฐำนข้อที่ 2  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ สำระกำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ข้อ 2  
สำระที่ 1 มำตรฐำนข้อที่ 1 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

องค์ควำมรู ้
ทักษะส ำคัญ 

และคณุลักษณะ 
ในหลักสูตแกนกลำง 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 

ภำษำไทย : ควำมรู้ ทักษะ และวัฒนธรรม
กำรใช้ ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ควำมชื่นชม 
กำรเห็นคุณค่ำ ภูมิปัญญำไทย และภูมิใจใน
ภำษำประจ ำชำติ 

คณิตศำสตร์ : กำรน ำควำมรู้ทักษะและ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปใช้ในกำร
แก้ไข ปัญหำกำรด ำเนินชีวิต และ ศึกษำต่อ 
กำรมีเหตุมีผลมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ 
พัฒนำกำรคิดอยำ่งเป็นระบบและ
สร้ำงสรรค์ 

วิทยำศำสตร์ : กำรน ำควำมรู้ และ
กระบวนกำรทวิทยำศำสตร์ไปใช้ใน
กำรศึกษำค้นควำ้หำควำมรู้ และแก ้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ กำรคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็น
ผล คิด วิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และจิต
วิทยำศำสตร์ 

ภำษำต่ำงประเทศ : ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ 
และวัฒนธรรมกำรใช้ ภำษำต่ำงประเทศใน
กำร สื่อสำร กำรแสวงหำควำมรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ วัฒนธรรม : กำร
อยู่ร่วมกัน ในสังคมไทยและสังคมโลก 
อย่ำงสันติสุข กำรเป็น พลเมืองดี ศรัทธำใน
หลัก ธรรมของศำสนำ กำรเห็น คุณค่ำของ
ทรัพยำกรและ สิ่งแวดล้อม ควำมรกัชำติ 
และภูมิใจในควำมเป็นไทย 

กำรงำนอำชพี 
และเทคโนโลยี : ควำมรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
ในกำรท ำงำน กำรจัดกำร กำรด ำรงชีวิต กำร
ประกอบ อำชพี และกำรใช้เทคโนโลย ี

ศิลปะ : ควำมรู้ ทกัษะ ในกำรคิดริเริ่ม 
จินตนำกำร 
สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ สุนทรียภำพ และกำร 
เห็นคุณค่ำทำงศิลปะ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ : ควำมรู ้ทักษะและ
เจตคติ ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พลำนำมัย
ของตนเองและ ผู้อื่น กำรป้องกันและปฏิบัติ
ต่อสิ่งต่ำง ๆ ที่มีผลต่อ สุขภำพอย่ำงถกูวิธี
และทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย 
ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำน รวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อกำรประกอบอำชีพและ
กำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพื้นฐำนควำมเช่ือว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำม
ศักยภำพ 
 

จุดหมาย 
 1.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำ หรือศำสนำท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีควำมรู้ อันเป็นสำกลและมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย 
 4. มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและกำร ปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม มีจิต สำธำรณะที่มุ่งท ำ
ประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่ำงพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  
7. รักควำมเป็นไทย  
8. มีจิตสำธำรณะ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ภำษำไทย         1. กิจกรรมแนะแนว 
2. คณิตศำสตร์         2. กิจกรรมนักเรียน 
3. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม      สำธำรณประโยชน์ 
5. สุขศึกษำ และพลศึกษำ  
6. ศิลปะ  
7. กำรงำนอำชีพ  
8. ภำษำต่ำงประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
เรื่อง ระเบียบการวัดผลประเมินผลโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยว่าด้วยการมีบัตรเข้าห้องสอบ 

.......................................................................... 
 
 เพ่ือให้กำรวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภำพ และเกิดผลดีกับนักเรียน จึงก ำหนดให้ใช้ระเบียบ กำรวัด
ประเมินผลโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย ว่ำด้วยมีบัตรเข้ำห้องสอบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1. ระเบียบนี้ชื่อว่ำ “ระเบียบกำรวัดผลประเมินผลโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัยว่ำด้วยกำรเข้ำห้องสอบ 
 2 ระเบียบนี้ก ำหนดให้ใช้กับนักเรียนทุกคนของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย เมื่อมีกำรสอน ซึ่ง
ก ำหนดให้ สอบพร้อมกันทั้งโรงเรียน และด ำเนินกำรสอบโดยกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 3. นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรเข้ำห้องสอบ จึงจะมีสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบ  
 4. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์ในกำรเข้ำห้องสอบ 
  4.1 มีเวลำเรียนทั้งหมดก่อนถึงวันสอบ ร้อยละ 80  
  4.2 มีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง ร้อยละ 80  
  4.3 สวมเครื่องแบบนักเรียนและมีทรงผมถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 
  4.4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่โรงเรียนก ำหนด  
 5. นักเรียนที่ขำดคุณสมบัติในข้อ 4 ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำมที่โรงเรียนก ำหนด     
จึงจะได้เข้ำห้องสอบ 
          6. นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ำห้องสอบ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กำรวัดผลประเมินผลโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำ
ลัยว่ำด้วยกำรระเบียบกำรสอบ     ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป 
   
                                     ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
      
     ลงชื่อ 
      (นำยสุพิน  บุญเยี่ยม)  
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 
 
 
 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/2984      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐ 
      

๒๒ เมษำยน ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรเรียนซ้ ำชั้น 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต 
  

 ตำมท่ี กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
และได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรดังกล่ำว เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไป
ปฏิบัติ นั้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกันในประเด็นของกำรเรียนซ้ ำชั้น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จึงขอซักซ้อมควำมเข้ำใจ ดังนี้ 
 ๑. การวัดและประเมินผลการเรียน ให้สถำนศึกษำจัดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน - ของ
ผู้เรียนเป็นระยะระหว่ำงเรียน โดยใช้เทคนิคกำรวัดและประเมินอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือตรวจสอบพัฒนำกำร
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้ำพบปัญหำหรือข้อบกพร่องในตัวผู้เรียน ต้องด ำเนินกำรช่วยเหลือและ
ซ่อมเสริมทันที โดยเฉพำะชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ต้องพัฒนำให้ผู้เรียนสำมำรถอ่านออก เขียนได้ 
 ๒. การสอนซ่อมเสริม เป็นกำรแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ หรือ เจตคติ/
คุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดตำมหลักสูตร กรณีผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ หรือได้
ระดับผลกำรเรียน “0” สถำนศึกษำต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนก่อนที่จะสอบแก้ตัว โดยใช้เวลำ 
นอกเหนือไปจำกกำรสอนปกติ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำ 
 ๓. การสอบแก้ตัว ให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๓.๑ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ให้ผู้เรียนยื่นค ำร้องสอบแก้ตัว โดยให้ครูผู้สอนประจ ำวิชำหรือ ถัดไป 
ครูประจ ำชั้นสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภำคเรียนหรือในภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำ 
  ๓.๒ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ กรณีสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ แล้วไม่ผ่ำน หรือไม่มำสอบแก้ตัวใน ครั้งที่ 
๑ สถำนศึกษำให้โอกำสสอบแก้ตัวอีก ๑ ครั้ง โดยสถำนศึกษำแต่งตั้งกรรมกำรสอนซ่อมเสริมและ สอบแก้ตัว 
ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภำคเรียนหรือในภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำถัดไป 
  
 
 



           ๔. การเรียนรายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับกำรสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินรำยวิชำ หรือยังได้ระดับผลกำรเรียน “0” ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรดังนี ้
  ๔.๑ ถ้ำเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน ให้เรียนรำยวิชำนั้น 
  ๔.๒ ถ้ำเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม ให้เรียนรำยวิชำนั้นหรือเปลี่ยนรำยวิชำเรียนใหม่ ทั้งนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถำนศึกษำ ในกรณีเปลี่ยนรำยวิชำเรียนใหม่ ให้หมำยเหตุในระเบียนแสดงผลกำรเรียนว่ำ เรียน
แทนรำยวิชำใด 
 ในกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำให้อยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถำนศึกษำเห็นว่ำเหมำะสม เช่น พักกลำงวัน วันหยุด 
ชั่วโมงว่ำงหลังเลิกเรียน ภำคฤดูร้อน เป็นต้น 
 ๕. การเรียนซ้ําชั้น หำกพบปัญหำที่เกิดกับผู้เรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มว่ำจะเป็น ปัญหำ
ต่อกำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา 
  ๑) ผู้เรียนไม่ผ่ำนรำยวิชำเกินครึ่งหนึ่งของรำยวิชำที่เรียนตำมโครงสร้ำงเวลำเรียนของ
สถำนศึกษำ 
  ๒) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑- ๒ เมื่อได้รับกำรประเมินแล้วยังอำนหนังสือไม่ออกเขียน
ไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
  กำรเรียนซ้ ำชั้นของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำเม่ือผู้เรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้ 
  ๑) ผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในปีกำรศึกษำนั้นต่ ำกว่ำ ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่ำจะเป็น
ปัญหำต่อกำรเรียนในระดบัชั้นที่สูงขึ้น 
  ๒) ผู้เรียนมีผลกำรเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน ในปีกำรศึกษำ
นั้น 
  ทั้งนี้ กำรพิจำรณำให้ผู้เรียนเรียนซ้ ำชั้นหรือซ้ ำรำยวิชำให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรในรูปของ 
คณะกรรมกำร และให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ปกครองและผู้เรียนทรำบเหตุผลของกำรเรียนซ้ ำชั้น/ ซ้ ำรำยวิชำ 
 
  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดและสังกัดอ่ืนที่ตั้งอยู่ภำยใน เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำของท่ำนทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    
      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
      (นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์)  
            เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 



ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗-๖๘ 
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕ 
 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
ห้องสมุดโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย  
1. วันและเวลาที่เปิดบริการ 
 วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 07.00-17.30 น. 
2. การเป็นสมาชิกห้องสมุด 
 1. ครู อำจำรย์ นักเรียนของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 
 2. ห้องสมุดจะออกบัตรสมำชิกให้โดยสมัครเป็นสมำชิกยื่นควำมควำมจ ำนงพร้อมรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 
จ ำนวน 1 แผ่น  
 3.ต้องแสดงบัตรสมำชิกต่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดทุกครั้งที่ต้องกำรยืมหนังสือส่งหนังสือ 
 4.บัตรสมำชิกที่เจ้ำหน้ำที่ออกให้ได้เฉพำะเจ้ำของบัตรเท่ำนั้น จะน ำให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ไม่ได้ 
3. ประเภทของหนังสือ 
ห้องสมุดแบ่งหนังสือออกเป็น 1 ประเภทคือ  
 1. หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือที่ใช้ประกอบกำรศึกษำและหนังสือเกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไป ทั้ง 
หนังสือสำรคดีและหนังสือทำงสันทนำกำร  
 2. หนังสืออ้ำงอิง เป็นหนังสือใช้ประกอบกำรค้นคว้ำ หรือใช้อ้ำงอิงเรื่องรำวต่ำง ๆ เป็นบำงครั้ง  บำง
ครำว เช่น พจนำนุกรม สำรำนุกรม หนังสือคู่มือต่ำง ๆ 
 3. นิตยสำร วำรสำร และหนังสือพิมพ์รำยวัน 
 4. จุลสำร คือสิ่งพิมพ์เล็ก ๆ ขนำดบำงเรื่องรำวหรือข้อควำมในจุลสำรเป็นเรื่องรำวของวิทยำกำรที่
ทันสมัย หรือค ำแนะน ำเรื่องหนึ่งเรื่องใด จัดพิมพ์โดยหน่วยงำนรำชกำร องค์กำร บริษัท ฯลฯ  
 5. สื่อในกรอบ Internet Online 
4. การจัดหมวดหมู่หนังสือ 
 กำรจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดใช้ระบบสำกลที่ เรียกว่ำ ทศนิยมดิวอ้ี ซึ่งแยกซึ่งแยกหมวดหมู่
หนังสือ 
ตำมลักษณะวิชำ และใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหำวิชำของหนังสือ โดยแบ่งเป็น  10 หมวดใหญ่ ดังนี้ 
  000 เบ็ดเตล็ด   500 วิทยำศำสตร์  
 100 ปรัชญำ   600 วิทยำศำสตร์ประยุกต์  
 200 ศำสนำ   700 ศิลปะและกำรบันเทิง  
 300 สังคมศึกษำ  800 วรรณคดี  
 400 ภำษำศำสตร์  900 ประวัติศำสตร์ 



 
 
 
5. กําหนดเวลายืม 
 1. หนังสือทั่วไป ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม ภำยในเวลำ 5 วัน  
 2. หนังสือจอง ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ภำยในเวลำ 1 วัน  
 3. วำรสำรล่วงเวลำ ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ภำยในเวลำ 1 วัน  
 4. ครู อำจำรย์ยืมได้ 5 เล่ม เวลำ 1 เดือน 
 
6. ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด 
 1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกำยให้เรียบร้อย ไม่พูดคุยกัน ส ำรวมกิริยำมำรยำท มิให้รบกวนผู้อ่ืน  
 2. ห้ำมน ำกระเป๋ำใส่หนังสือเข้ำไปในห้องสมุด ให้ฝำกหรือวำงไว้ในที่ที่จัดไว้เฉพำะ  
 3. ห้ำมน ำอำหำร เครื่องดื่มเข้ำไปรับประทำนในห้องสมุด  
 4. ห้ำมท ำควำมสกปรกในบริเวณห้องสมุด 
 5. กำรตัด ฉีก ท ำลำยหนังสือ สิ่งพิมพ์ เป็นกำรท ำลำยทรัพย์สินของทำงรำชกำร ซึ่งเป็นส่วนรวมต้อง
ชดใช้ค่ำหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ 
 6. ห้ำมน ำหนังสือของห้องสมุดออกจำกห้องสมุด โดยที่ไม่ได้เซ็นยืมกับเจ้ำหน้ำที่ 
 7. ในระหว่ำงเวลำ 08.40-12.00 น. และ เวลำ 12.50-16.10 น. ห้องสมุดไม่อนุญำตให้นักเรียน ใช้
ห้องสมุด เว้นแต่เป็นคำบว่ำงหรือมีอำจำรย์ ครูผู้สอนควบคุมรับผิดชอบจนหมดเวลำคำบสอน 
 8. ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแสดงหนังสือเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้ง เพ่ือตรวจก่อนออกจำกห้องสมุด 
7. การยืมและส่งหนังสือ 
 1. ผู้ยืมหนังสือจะต้องแสดงบัตรสมำชิกห้องสมุดทุกครั้งที่ยืมหรือส่งหนังสือ  
 2. ผู้ยืมจะยืมหนังสือได้ตำมจ ำนวนที่ห้องสมุดก ำหนด 
 3. ผู้ยืมจะต้องใช้บัตรสมำชิกเป็นของตนเองเท่ำนั้น จะน ำบัตรของบุคคลอ่ืนมำใช้ยืมไม่ได้ 
 4 หนังสือทุกเล่มที่ยืมไปจำกห้องสมุด ผู้ยืมจะต้องน ำมำส่งคืนตำมก ำหนดที่บ่งไว้ในก ำหนดวัน ส่ง 
หำกส่งช้ำจะถูกปรับส่งช้ำวันละ 1 บำท ต่อ 1 เล่ม ต่อวัน 
 5. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในกำรยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ เมื่อผู้ยืมท ำหนังสือหำยหรือช ำรุดใช้กำรไม่ได้ ต้อง
ชดใช้ตำมรำคำหนังสือ 
ระเบียบการใช้ห้องสมุดเสียง 
 1. สมำชิกห้องสมุดรวมกันตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ยื่นควำมจ ำนงขอให้ห้องสมุดเสียงกับบรรณำรักษ์ 
โดยระบุเรื่องที่จะค้นคว้ำ  
 2. กำรค้นคว้ำในห้องสมุดเสียง ต้องไม่เกินเวลำ 1 ชั่วโมง 
 



งานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 

ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
        โรงเรียนมีนโยบายให้การแต่งกายของนักเรียนทุกคน เป็นไปในลักษณะสุภาพเรียบร้อยสะอาดถูก
สุขลักษณะ ประหยัด เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน จึงก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายตาม
ระเบียบที่โรงเรียนก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนชาย 

1. ผม ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 นักเรียนชาย  
ให้ไว้ผมรองทรงสูง ห้ามดัด ห้ามยอมสีผม 

2. เสื้อ เสื้อคอเชิ้ตสาบนอก ผ้าขาวโทเร สีขาวเกลี้ยง ไม่มีจุดลายในตัว ไม่บาง ไม่แลดูเป็นมัน ผ่าอกตลอด  
ใช้กระดุมกลมขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร สาบนอกกว้าง 4 เซนติเมตร แขนเสื้อยาวไม่
เกินข้อศอก มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิด อยู่แนวราวอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างประมาณ 11 x15 
เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ หลังเสื้อไม่มีจับหรือเกล็ดใดๆ เหนืออกเบื้องขวาปัก ศ.ณ.ล. ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว  
เหนือกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้ายปัก ให้ปักเป็นตัวเลขไทย 
3. กางเกง เป็นแบบกางเกงสากลใช้ผ้าโทเรกากีขนาดของกางเกงวัดได้เมื่อยืนตรงจะได้ขนาดดังนี้ 
ขาสั้นเหนือเข่า พ้นจากก่ิงกลางลูกสะบ้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของชายกางเกงห่างจากขาประมาณ 
4-5, 8-10 เซนติเมตร เมื่อวัดตามส่วนของขนาดขาโดยรอบ ปลายขาพับชายผ้าเข้าด้านในกว้างประมาณ 
4-50 เซนติเมตร ผ่าตรงหน้าใช้กระดุมหรือซิปขัดซ่อนไว้ในสาบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 
เซนติเมตร 
ไม่มีกระเป๋าหรือที่อ่ืนใดอีก ด้านหน้ามีจับข้างละ 2 จีบ หูกางเกงกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร มี 6 หรือ 7 หู 
ติดเป็นระยะที่ขอบกางเกงไว้ร้อยเข็มขัดขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ความยาวของเป้ากางเกง มีขนาดพอสมควร 
ไม่ตึงจนเกินไป และเวลาสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 

4. เข็มขัด หนังสีน้ าตาลขนาดกว้าง 4 เซนติเมตรเจาะรูแถวเดียว หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีทองมนทั้งสี่มุม แบบชนิด
หัวกลัด เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูของกางเกงทุกหู 

5. ถุงเท้า ขนาดสั้นสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย ความยาวของถุงเท้าเลยตาตุ่มของนักเรียนขึ้นมาอย่างน้อย 2 นิ้ว 

6. รองเท้า แบบหุ้มส้นเป็นผ้าใบสีน้ าตาล  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพแสดงการแต่งเครื่องแบบนักเรียนชาย 

นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ผม นักเรียนหญิงจะไว้ผมยาวหรือผมสั้นก็ได้กรณีไว้ผมสั้น ให้ไว้ทรงผมนักเรียนความยาวเสมอ ระดับมุม
ปาก กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย โดยผูกด้วยโบว์สสีุภาพ และต้องห้าม
ปฏิบัติดังนี้            
           1.ดัดผม  
           2.ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม  
           3.การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรง
สัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 

2. เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเรียบเกลี้ยง ไม่บางเกินควร แบบเสื้อคอปกทหารเรือ คอไม่กว้างจนเกินไป ส่วนบนขอบ
สาบใหญ่พอที่จะแปะปกเสื้อแล้วไม่เห็นตะเข็บใน ปลายแขนยาวเหนือศอก 5 เซนติเมตร ปลายแขนมีจีบ 
ปลายจีบประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้าง 3 เซนติเมตร เมื่อยืนตรง ความยาวของตัวเสื้อวัดจากชายเสื้ออยู่เหนือ
ข้อมือ 8-10 เซนติเมตร ชายเสื้อพับขอบเก็บริมกว้าง 3 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋า
ขนาดพองาม    เสื้อตัวตรง ไม่รัดรูป เหนืออกเบื้องขวาปักอักษรย่อ ศ.ณ.ล. ตามขนาดที่ก าหนด เบื้องขวาปัก
ชื่อ-นามสกุลและที่อกด้านซ้ายให้ปัก เลขประจ าตัว ให้ปักเป็นตัวเลขไทย 

3. ผ้าผูกคอ เสื้อคลุมด้วยผ้าสีกรมท่า ผูกเป็นเงื่อนกะลาสี 

4. กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบเกลี้ยงมีจีบลึก ด้านหน้า 6 จีบ ด้านหลัง 6 จีบ สม่ าเสมอตั้งแต่ขอบ
เอวจนถึงปลายกระโปรงเย็บเกล็ดทับ ความยาวใต้หัวเข่า 10 เซนติเมตร ชายกระโปรงพับเก็บริม 4-6 
เซนติเมตร 

5. ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีตรา ไม่มีขลิบหรือปักลวดลาย ความยาวของถุงเท้าเลยตาตุ่ม
ของนักเรียนขึ้นมาอย่างน้อย 2 นิ้ว 

6. รองเท้า แบบหุ้มส้นผ้าใบน้ าตาล มีสายรัดเท้า  ไม่มีลวดลาย 

หมายเหตุ 1. สวมชุดพละของโรงเรียนมาโรงเรียนในวันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา 

 2. สวมเสื้อชมพู – เหลืองของโรงเรียนมาโรงเรียนในวันอังคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการแต่งเครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ผม นักเรียนหญิงจะไว้ผมยาวหรือผมสั้นก็ได้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย โดยผูกด้วย
โบว์สีสุภาพ ข้อต้องห้ามปฏิบัติดังนี้ 1.ดัดผม 2.ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 3.การกระท าอ่ืนใด ซึ่งไม่เหมาะสม
กับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 

2. เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าเนื้อขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบใน กระดุมกลมแบนสีขาว แขนยาว
เหนือข้อศอกพอควร ปลายแขนมีจีบข้าง เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ดึงตัวเสื้อให้หลวมพองามเม่ือ
คาดเข็มขัดให้มองเห็นเข็มขัดได้รอบเอวกระโปรง 

3. กระโปรงใช้ผ้าสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบเกลี้ยง มีจีบ สม่ าเสมอ ตั้งแต่ขอบเอวจนถึงปลายกระโปรง เย็บเกล็ด
พับ จีบ  ความยาวของกระโปรงใต้หัวเข่า 10 เซนติเมตร ชายกระโปรงพับเก็บริม  

4. เข็มขัด หนังสีด ากว้าง 3.4 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปลอกหนังสีด าส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการแต่งเครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

ระเบียบปฏิบัติทั่วไป 

1. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยทุก
ท่าน2. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพ่ี รุ่นพี่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง 
3. นักเรียนต้องประหยัดการใช้น้ าไฟฟ้าและวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน  
๔. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนชาร์จเครื่องมือสื่อสาร และหรือน าที่รีดผม ไดร์เป่าผมมาโรงเรียน 
๕. นักเรียนต้องไม่พิมพ์หรือโพสต์ข้อความที่ท าให้โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยเสียหายไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็
ตาม 
๖. นักเรียนต้องรู้จักแสดงการคารวะบุคคล เมื่อพบคร ูผู้ปกครอง หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆทุกท่าน 
๗. นักเรียนต้องมีความส ารวมเม่ืออยู่ในโรงเรียน รู้จักรักษาระเบียบวินัยขณะมีกิจกรรม 
๘. ไม่ตกแต่งเครื่องประดับ ที่มีค่า เช่น เพชร พลอย ทอง เป็นต้น ซึ่งที่อาจท าให้เกิดอันตรายกับนักเรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  (ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ) 
๙. ไม่ไว้เล็บ ทาเล็บ เขียนคิ้ว กันค้ิว กันหน้าและตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส าอางไม่ไว้ผมยาวตัดผมไว้ ผมตาม
สมัยนิยมย้อมผมไว้หนวดเครา 
๑๐. ไม่น าสินค้าและอาหารทุกประเภทมาขายในโรงเรียนยกเว้นฝากขายผ่านร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน 
1๑. ไมน่ าพาเสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา ทุกชนิดมาในบริเวณโรงเรียน 
๑๒. ไม่เสพ ไม่ซื้อ ไม่ขาย สิ่งเสพติดหรือของมึนเมา ทุกชนิด 
1๓. ไม่ม่ัวสุมหรือก่อความร าคาญต่อผู้อ่ืน 
1๔. ไม่น าอาหารและสิ่งของไปรับประทานในห้องเรียนหรือบริเวณอ่ืนใดนอกห้องอาหารเว้นแต่สถานที่ที่
โรงเรียนอนุญาตหรือจัดไว้ให้ 

1๕. ไม่น าหนังสือเอกสารและแผ่นประกาศมาแจกหรือน าติดตัวไปในโรงเรียนเว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น
ความรู้ที่เผยแพร่ได้ 
1๖. ไม่น าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
1๗. ไม่เข้าในบริเวณต่อไปนี้คือบ้านพักครูและบ้านพักคนงานภารโรงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
1๘. ไม่จัดกิจกรรมน เที่ยวหรือชักชวนเพื่อนนักเรียนและผู้อื่นไปตามสถานที่ต่างๆในเวลากลางคืน 



1๙. ไม่เล่นการพนัน เล่นแชร์ลูกโซ่ฯลฯ หรือเล่นสิ่งอ่ืนใดที่ผิดกฎหมาย 
๒๐. ไม่ประพฤติตนน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 
2๑. ช่วยกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้ถูกท่ี 
๒๒. ชว่ยกันเคารพกฎจราจร สวมหมวกกันน็อค ขับข่ีรถด้วยความระมัดระวังบนเส้นทางที่โรงเรียนก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
๒๓. ชว่ยกันปิดหน้าต่าง ประตู และไฟ เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

1. นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนและท าความสะอาดในเขตพ้ืนที่ก าหนดให้ 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเคารพธงชาติ ให้นักเรียนทุกคนมาเข้าแถว เข้าร่วมกิจกรรมทีห่น้าเสาธง 
3. สัญญาณออดครั้งที่ 1 เวลา 07.5๐ น.ให้นักเรียนเข้าแถวและจัดแถวให้เป็นระเบียบ 
4. หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงจบลงนักเรียนที่ไม่อยู่ในแถวของห้องเรียนถือว่า “นักเรียนมาสาย” 
5. ครูที่ปรึกษาท าการส ารวจบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนในชั้นเรียน 
6. รับฟังข่าวสารกิจกรรมหน้าเสาธง 
7. สัญญาณออดขึ้นเรียนคาบที่ 1 เวลา 08.๓0 น 

การมาโรงเรียน 

1. นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. 
2. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
๓. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน/ชุดเครื่องแบบกิจกรรมบังคับ/ชุดเครื่องแบบกีฬาตามระเบียบที่
โรงเรียน 
ก าหนด (ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากคณะครู) 
๔. ห้ามนักเรียนขับรถยนต์มาโรงเรียนโดยเด็ดขาดและห้ามน ารถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้
มาตรฐาน มีการดัดแปลงสภาพ ไม่มีความปลอดภัยมาโรงเรียนเด็ดขาด 
๕. ถ้าผู้ปกครองขับรถมาส่งให้จอดส่งบริเวณหน้าโรงเรียน  
๖. โรงเรียนได้จัดให้มีครูเวร ดูแลการเข้าเรียนของนักเรียนที่ประตูโรงเรียน ทั้งก่อนเข้าโรงเรียนและก่อนออก
นอกบริเวณโรงเรียนทุกวัน นักเรียนที่ต้องแสดงความเคารพและปฏิบัติตนตามท่ีคุณครูแนะน า (เช่นท าการคัด
กรองวัดอุณภูมิ และล้างมือ เป็นต้น) 

การมาสาย 

     เมื่อกิจการร้องเพลงชาติจบลงนักเรียนที่มาไม่ทันยืนในแถวของห้องเรียนถือว่ามาสาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ครูเวรประจ าวันจะจัดให้นักเรียนยืนร่วมกิจกรรม ตามท่ีคุณครูเวรก าหนด 
2. นักเรียนที่มาสาย 3 ครั้ง/สัปดาห์ครูกิจการนักเรียนแจ้งผู้ปกครองให้ทราบและแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ร่วมกัน 
3. นักเรียนที่มาสายบ่อยครั้งตั้งแต่ 6 ครั้งใน/เดือน ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบและบันทึก
ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร 



 
การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี หากนักเรียนมีความจ าเป็น
ให้ 

ปฏิบัติดังนี้ 

1 .กรณีผู้ปกครองมารับ ให้ผู้ปกครองเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนที่
ห้องบริหารทั่วไปหรืองานกิจการนักเรียน 
2. กรณีเข้า-ออกเพ่ือท าธุระจ าเป็นที่เร่งด่วนให้เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตที่ห้องบริหารทั่วไป เมื่อกลับ
มาถึงโรงเรียนต้องแจ้งให้ครูรับทราบและลงบันทึกเวลาที่กลับเข้ามาด้วย 
3. กรณีเบิก-ถอนเงินหรือส่งพัสดุไปรษณีย์ให้นักเรียนฝากครูธุรการห้องบริหารทั่วไปด าเนินการแทน 
 
การลา 

1. ลากจิหรือติดธุระในระหว่างเรียนต้องมีจดหมายจากผู้ปกครองแจ้งให้ครูผู้สอนครูที่ปรึกษาทราบหรือ
ผู้ปกครองมาพบคุณครูเพ่ือแจ้งความจ านง 
2. ลาป่วยในระหว่างเรียน 
-แจ้งครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา เพ่ือขออนุญาตเข้าพักในห้องพยาบาล 
-ในกรณีป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ครูผู้สอนและหรือครูอนามัยต้องติดต่อผู้ปกครอง ให้มาติดต่อรับกลับ
จากฝ่ายกิจการนักเรียนจะอนุญาตให้กลับบ้านหากจ าเป็นก็จะน าส่งโรงพยาบาลหรือน าส่งที่บ้านต่อไป 
3 การลากิจและลาป่วย 
-ลากิจต้องมีลายเซ็นอนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้งให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหรอือย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
จากวันที่ได้หยุดการเรียน 
-ลาป่วยเมื่อหายป่วยมาเรียนตามปกติในวันแรกต้องน าจดหมายที่มีผู้ปกครองรับรองว่าป่วยจริงระบุสาเหตุและ
อาการป่วยวันเวลาที่ป่วยมาแสดงต่อครูที่ปรึกษา พร้อมใบรับรองแพทย์(ถ้ามี) 

การพบกับบุคคลภายนอก 

โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่พบกับบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆถ้ามีธุระ
จ าเป็นต้องพบจริงๆนักเรียนต้องแจ้งครูที่ปรึกษาหรือครูงานส่งเสริมกิจการนักเรียนไว้ล่วงหน้าด้วยตนเองว่า
นักเรียนจ าเป็นต้องพบกับผู้ใดเรื่องอะไรงานส่งเสริมกิจการนักเรียนหรือครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้รับทราบด้วยโดย
ให้บุคคลภายนอกติดต่อและรอที่ห้องที่ก าหนดเท่านั้น บุคคลภายนอกที่ขอพบอาจไม่ได้รับอนุญาตถ้าพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่จ าเป็นนักเรียนทุกคนจะต้องชี้แจงให้บุคคลภายนอกท่ีจะมาติดต่อให้ทราบ จะ
เข้ามาในโรงเรียนตามความพอใจไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน 
นักเรียนผู้ใดจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบต้องได้รับการ
พิจารณาความผิดแล้วแต่กรณี 



การหนีเรียน 

         คือการที่นักเรียนหายไปจากห้องเรียนในเวลาเรียนโดยไม่ได้แจ้งให้ครูประจ าวิชาทราบ ให้ครูประจ า
วิชาลงบันทึก ปพ.5 แล้วรายงานครูที่ปรึกษา เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบโดยเร็ว 

การขาดเรียน 
        โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนขาดเรียนไม่ว่ากรณีใดๆนักเรียนคนใดขาดโดยไม่ทราบสาเหตุโรงเรียนได้
วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
1. เมื่อนักเรียนขาดเรียน ครูที่ปรึกษาติดต่อผู้ปกครองโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line ,โทรศัพท์ หรือจะมี
จดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครองให้รับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือลงชื่อเป็นหลักฐานยื่นยันพฤติกรรม
นักเรียน ถ้าโรงเรียนไม่ได้การติดต่อกลับจากผู้ปกครองจะรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการ
ตามวิธีราชการต่อไป 

การกลับบ้าน 

1. หลังจากโรงเรียนเลิกแล้วนักเรียนจะอยู่ในบริเวณโรงเรียนได้ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด ยกเว้นผู้มีกิจกรรม
พิเศษที่ได้รับมอบหมายและมีครูผู้ควบคุม ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นักเรียนที่มผีู้ปกครองมารับต้องก าหนดสถานที่ นัดหมายที่ชัดเจน ไม่เป็นอันตราย  
3. นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้งที่นักเรียนจะไปท าธุระ ที่อื่น  

การประชุมและกิจกรรมสวดมนต์ 

โรงเรียนจัดให้มีการประชุมนักเรียนและกิจกรรมสวดมนต์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
1. นักเรียนแต่ละชั้นต้องรับผิดชอบหน้าที่ จะต้องเข้าฟังการประชุมทุกครั้งตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนก าหนด 
2. เดินทางเข้าห้องประชุมอย่างเป็นระเบียบ นั่งตามรูปแบบที่ครูก าหนดให้ 
3. ให้หัวหน้าชั้นหรือรองหัวหน้าชั้นรายงานชื่อนักเรียนที่ขาดการประชุมต่อครูที่เป็นผู้ให้การอบรม 
4. เมื่อการประชุมนักเรียนจบลง นักเรียนต้องได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องประชุมและออกอย่างมีระเบียบ 

การใช้อาคารและห้องต่างๆ 

1 .โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนขึ้นลงบันได เดินเป็นแถวเรียงหนึ่งชิดขวาทางขวามือของตน 
2. นักเรียนต้องจัดเวรท าความสะอาดห้องเรียน ช่วยกันรักษาสมบัติสิ่งของภายในห้องเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้ได้
ตลอดเวลาโดยแบ่งหน้าที่เป็นเวรประจ าวัน 
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิ คุณครูผู้สอนหรือผู้อื่นที่ก าลังเรียนอยู่  
4. ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าของโรงเรียนเมื่อไม่อยู่ในห้องเรียนให้ช่วยกันปิดไฟและปิดพัดลมเมื่อออกจาก
ห้องเรียน 
5. การเข้าห้องพยาบาลต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนและครูพยาบาล 
6. การใช้ห้องน้ าต้องท าความสะอาดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้แล้ว กรณหี่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วให้จัดเก็บให้เรียบร้อย
แล้วน าไปท้ิงในที่โรงเรียนก าหนด 



การท าความเคารพ 

ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรียน พ.ศ. 2530 

 
การไปศึกษานอกสถานทีแ่ละการไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียน 
เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปท ากิจกรรมนอกสถานที่หรือจะไปศึกษานอกสถานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. น าใบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองและตอบรับจากผู้ปกครองมาส่งโรงเรียนทันตามเวลาที่ก าหนด 
2. แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายตามข้อตกลงของครูผู้ควบคุมนักเรียนก าหนด 
3. การไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียน ถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนั้นด้วย 
๔. นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสม ไม่ก่อเหตุหรือร่วมทะเลาะวิวาท ทุกกรณี 

  

การรับประทานอาหาร 

1. นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้ที่โรงอาหารได้ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด. 
2. นักเรียนที่น าอาหารมาจากบ้านให้น ามารับประทานที่โรงอาหาร หรือพ้ืนที่ ที่โรงเรียนก าหนด 
๓. ห้ามนักเรียนน าอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 
๔. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันเพ่ือไป
รับประทานอาหารข้างนอก บริเวณโรงเรียน 

 
การใชห้้องน้ าห้องส้วม 

1. นักเรียนต้องเข้าห้องน้ าตรงตามเพศของตนเพ่ือความปลอดภัยและเหมาะสม 
2. ห้ามขีดเขียนฝาผนังห้องน้ าห้องส้วม 
3. เมื่อใช้ห้องน้ าแล้วต้องท าความสะอาดให้ดีที่สุด 
4. ไมท่ิ้งขยะหรือท าความเสียหายใดๆ ต้องห้องน้ า ซึ้งเป็นสมบัติของโรงเรียนที่ต้องใช้ร่วมกัน 

การมาท ากิจกรรมใดๆในวันหยุด 

นักเรียนจะกระท ากิจกรรมต่างๆ ใดในโรงเรียนในวันหยุด  นักเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเสียและ
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อน 

 

 

 



แนวปฏิบัติของผู้ปกครอง 

1. ก ากับดูแลให้นักเรียนของท่านมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและให้ทันเวลาร่วมกิจกรรมทุกเช้า 
2. ก ากับดูแลให้นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียนและตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนด 
3. ไม่ควรให้นักเรียนใช้เครื่องประดับอันมีค่ามาโรงเรียน เช่น สร้อยทอง แหวนเพชร โทรศัพท์มือถือราคา
แพงๆหรือเครื่องประดับที่มีค่าอ่ืนๆ เพราะเป็นการฟุ่มเฟือยและไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ถ้าเกิดการช ารุด 
สูญหายทางโรงเรียนขอไม่รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา 
4. ติดต่อประสานงาน และข้อมูลนักเรียนร่วมกับคุณครูประจ าชั้นอย่างต่อเนื่อง 
5. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน ถ้ามีสิ่งสงสัยหรือผิดปกติให้รีบแจ้งคุณครูที่ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
6.  การหยุดเรียนให้นักเรียนเขียนใบลาแจ้งเหตุผลโดยผู้ปกครองที่แท้จริงลงนามรับรองการลา (ผู้อื่นที่ไม่ใช่
ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนมไิม่ได้ โรงเรียนจะถือว่าเป็นเอกสารเท็จและจ าขอด าเนินคดีกับผู้ที่ท าให้ราชการ
เสียหาย) 

๗. ควบคุมการใช้จ่ายของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความมัธยัสถ์ เช่น มันตรวจเครื่องเรียนเครื่องเขียน ไม่ซื้อของ
เกินความจ าเป็น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมัธยัสถ์ โรงเรียนได้จัดให้มีบริการธนาคารโรงเรียนให้บริการนักเรียน 
๘. ตัวสมุดรายงานที่โรงเรียนส่งมาให้ทุกครั้งขอได้โปรดลงความเห็นตามความเป็นจริงแล้วรีบรับคืน 

๙. หากนักเรียน ไม่สบายใจหรือมีปัญหากับโรงเรียนหรือครูได้โปรดสอบถามทางโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียน 
๑๐. การ าระเงินหรือเงินค่าธรรมเนียมอ่ืนๆหากท่านฝากเงินกับนักเรียนไปช าระโปรดเรียกใบเสร็จรับเงินที่
โรงเรียนออกให้ตรวจสอบทุกครั้งและขอให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
1๑. เพ่ือสะดวกในการติดต่อเมื่อท่านย้ายที่อยู่โปรดแจ้งที่อยู่ใหม่ให้โรงเรียนทราบ 
1๒.  ผู้ปกครองท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับครูและทางโรงเรียน ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถ 
๑๓. การขอรับนักเรียนกลับบ้านหรือไปท าธุระข้างนอก ต้องมจี าเป็นที่สุดเท่านั้น และท่านต้องมารับนักเรียน
ด้วยตนเอง โรงเรียนไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนมารับแทนและไม่อนุญาตกรณีโทรศัพท์มาขอลานักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน 
1๔. ควรดูแลนักเรียนในเรื่องของอนามัยความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะสุขภาพจิตของ
วัยรุ่น 
๑๕. แนวปฏิบัติระเบียบต่างๆเกี่ยวกับนักเรียนโปรดดูจากคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียน โรงเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านด้วยความขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 



6 วิธีทําให้ลูกอยากเรียนหนังสือ 

โดย รศ.นพ.วิทยำ ถิฐำพันธ์ 

 รศ.นพ.วิทยำ ถิฐำพันธ์ มำแนะน ำ 6 วิธีท ำให้ลูกอยำกเรียนหนังสือมำบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มีลุกไม่ค่อยตั้ง 

ใจเรียนหรือไม่อยำกเรียน ไปดูกันว่ำคุณหมอแนะน ำอะไรบ้ำง 

 สิ่งแรกที่พ่อแม่จะต้องปลูกสร้ำงในตัวลูก คือ ท ำอย่ำงไรให้ลูกอยำกเรียนหนังสือ เพรำะถ้ำลูกไม่อยำกเรียน 

ซะอย่ำง เรื่องที่จะให้เรียนเก่ง เรียนดี คงหวังยำก ยกเว้นก็เฉพำะพวกยอดมนุษย์ที่ให้ท ำอะไรก็ท ำได้และท ำได้ดีเสีย

ด้วย 

 จำกประสบกำรณ์ส่วนตัวของผมจำกกำรเลี้ยงลูก รวมทั้งมีโอกำสสอนหนังสือโดยเฉพำะสอนนักศึกษำ

แพทย์ซึ่งส่วนมำกเป็นพวกค่อน ข้ำงอยำกเรียน ผมได้ข้อคิดบำงอย่ำงที่จะท ำให้ลูกอยำกเรียนหนังสือมำฝำกกันครับ   

สร้างแรงบันดาลใจ 

 ลองนึกเล่นๆ ดูนะครับว่ำ ที่เรำก ำลังท ำงำนท ำกำรอยู่นี้เพ่ืออะไรกัน ถ้ำตอบว่ำท ำเพรำะรักและสนุกกับงำน

ที่ท ำ ได้รับกำรยอมรับจำกผู้คน รวมทั้งรำยได้ดีด้วย ผมก็ขอแสดงควำมยินดีด้วยจริงๆ ครับ แต่ถ้ำตอบว่ำที่ทนท ำอยู่

นี่ก็เพ่ือเงินเท่ำนั้นแหละ ถ้ำเลิกได้เลิกไปนำนแล้ว เพรำะคิดดูแล้วยังมองอนำคตไม่เห็นเลย กรณีนี้ต้องบอกว่ำน่ำ

เศร้ำนะครับ ผมว่ำชีวิตน่ำจะเหมือนกับผีตำยซำก 

 ถ้ำเรำอธิบำยให้ลูกมองเห็นอนำคตข้ำงหน้ำ(แม้ว่ำจะไกลไปบ้ำง)ว่ำ ถ้ำตั้งใจเรียนหนังสือแล้วจะได้อะไร จะ

เป็นอะไร เชื่อว่ำอย่ำงน้อยลูกก็จะเห็นหนทำงข้ำงหน้ำ กำรเฝ้ำแต่พูดเพ้อเจ้อให้"ขยันเรียนนะลูกๆ" ไม่น่ำจะช่วย

อะไร และยังน่ำเบื่ออีกต่ำงหำก กำรยกตัวอย่ำงบุคคลที่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตจำกกำรศึกษำเล่ำเรียนน่ำจะมี 

ประโยชน์กว่ำ เพรำะลูกจะเห็นภำพได้ดีกว่ำกันเยอะเลย 

 กำรหำหนังสือประวัติบุคคลส ำคัญ หรือเล่ำประวัติบุคคลส ำคัญท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำเล่ำเรียน

ให้ลูกอ่ำน หรือฟังก็เป็นหนทำงที่ดีอย่ำงหนึ่ง และที่ดีที่สุดก็คือ ถ้ำพ่อแม่เองก็เป็นคนที่รักกำรเรียนจนประสบ

ควำมส ำเร็จในชีวิต ก็จะเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่สุดของลูกโดยไม่ต้องพูดหรือเคี่ยวเข็ญ 

ให้คําชมและรางวัล 

 เรื่องนี้ส ำคัญมำกนะครับ คนเรำเกิดมำต้องกำรคนชม ต่อให้แก่แล้วก็ต้องกำรคนชม แต่ว่ำบำงทีถ้ำชมไม่ดีก็

เป็นกำรเสแสร้ง หรือพร่ ำเพรื่อก็ไม่มีประโยชน์ เช่นเดียวกับรำงวัลที่ให้ เด็กท่ีเรำชมว่ำเรียนดีทุกคนก็จะมีควำมสุข 

ลูกผมตอนเล็กๆ ถ้ำเขำท ำอะไรดีๆ แล้วเรำชม เขำจะมีควำมสุขแล้วก็อยำกจะท ำอีก มันเป็นแรงกระตุ้นที่ค่อนข้ำงดี

และแรง ส่วนกำรต ำหนิ กำรว่ำกล่ำวควรจะใช้เมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น 

 กำรชมอย่ำงเดียวบำงทีมันจับต้องไม่ได้ ชมมำกๆ ก็เบื่อไม่เห็นได้อะไร อำจมีกำรให้รำงวัลบ้ำง แต่ก็ต้อง

ระวังกำรสร้ำงเงื่อนไขหรือตั้งรำงวัล เช่น ให้ของเล่นรำคำแพง หรือพำไปต่ำงประเทศ วิธีกำรนี้เขำเรียกว่ำติดสินบน

นะครับ ลูกคุณจะตั้งใจเรียนเหมือนกัน แต่เรียนเพรำะอยำกได้สินบนไม่ได้เรียนเพรำะอยำกมีควำมรู้ ถ้ำรำงวัลหมด

ก็ไม่เรียน วิธีนี้ยังอำจจะเพำะนิสัยต่อรองและละโมบอีกด้วย 



 กำรให้รำงวัลควรให้เป็นครั้งครำวไม่มำกหรือน้อยเกินไป และที่ส ำคัญควรให้เมื่อลูกประสบควำมส ำเร็จใน

กำรเรียนในระดับที่น่ำพอใจ หรือมีกำรพัฒนำกำรเรียนดีขึ้นกว่ำเดิม โดยไม่จ ำเป็นต้องสอบได้ที่ 1 หรือที่ 2 แค่ลูก

เรียนดีขึ้นพ่อแม่ก็น่ำจะพอใจ 

 กำรให้รำงวัลควรให้เมื่อเห็นว่ำสมควรให้ ไม่จ ำเป็นต้องสัญญำล่วงหน้ำและไม่จ ำเป็นต้องให้ทุกครั้ง 

สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 

 คนจะเรียนหนังสือต้องอยู่ในบรรยำกำศของกำรเรียน ถ้ำไม่มีบรรยำกำศท ำอย่ำงไรก็เรียนไม่ได้ พ่อแม่

จ ำนวนมำกละเลยในเรื่องนี้อย่ำงรุนแรง เนื่องจำกเหน็ดเหนื่อยกับกำรงำนมำ ไม่ได้สนใจว่ำลูกจะเรียนอย่ำงไร 

 ถ้ำวันธรรมดำไม่มีเวลำใส่ใจลูกมำกนัก อำจใช้วันหยุดเสำร์-อำทิตย์พำลูกไปร้ำนหนังสือดีๆ ที่มีหนังสือ

วิชำกำร หนังสือส ำหรับเด็ก ชวนกันเลือกหนังสือประเภทที่เขำอยำกดู อยำกรู้ อยำกเห็น หรือหำเวลำพำลูกไปเที่ยว

ตำมท่ีต่ำงๆ เช่น สถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ วัดวำอำรำมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ลูกเรียนอยู่ เด็กจะได้เห็นของจริง เวลำ

เรียนก็จะได้ไม่เบื่อ กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องง่ำย พ่อแม่บำงคนควำมอดทนต่ ำที่จะพำลูกไป

ในที่ท่ีควรไป กลับพำลูกไปเที่ยวห้ำงสรรพสินค้ำ ซื้อของฟุ่มเฟือย รับประทำนอำหำรจังค์ฟูด จนลูกอ้วนเป็นหมู 

เพรำะมันง่ำยกว่ำกันเยอะ 

 อีกเรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันนี้แย่งเวลำในกำรเรียนรู้ของเด็กไปหมด ก็คือเกมคอมพิวเตอร์ พ่อแม่ไม่น้อยเลยที่ใจ

อ่อนทนลูกเซ้ำซี้ไม่ได้เลยซื้อให้ และส่วนมำกก็ไม่เคยดูด้วยซ้ ำไปว่ำเป็นเกมที่ท ำให้ลูกก้ำวร้ำวรุนแรงขึ้นด้วย หรือ

เปล่ำ แล้วถ้ำเด็กติดเกมเสียแล้ว ก็จะเอำเวลำไปเล่นเกมจนไม่อยำกเรียนหนังสือกันแล้วละครับ 

รีบขจดัความไม่เข้าใจในเรื่องท่ีเรียน 

 ผมอยำกให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกย้อนกลับไปสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็ก วิชำไหนเรำเรียนแล้วรู้เรื่อง เข้ำใจดี 

ท ำให้สอบได้คะแนนดี ท ำให้อยำกเรียนวิชำนั้นมำกข้ึน วนเวียนอยู่อย่ำงนี้ ซึ่งผมอยำกจะเรียกว่ำเป็นวัฏจักรของ

ควำมส ำเร็จในกำรเรียน ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำวิชำไหนเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง ไม่เข้ำใจ สอบได้คะแนนไม่ดี ก็ไม่อยำก

เรียน ซึ่งจะท ำให้ไม่รู้เรื่องมำกขึ้น เป็นวัฏจักรควำมเลวร้ำยของกำรเรียน 

 วิธีแก้ไขท่ีผมลองใช้มี 2 วิธี วธิีแรกคือพยำยำมติดตำมกำรเรียนของลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ ถ้ำมีเวลำจะเรียนไป

กับลูกด้วยเลย ท ำให้เรำรู้ว่ำลูกเรียนไม่เข้ำใจตรงไหน บ่อยครั้งที่ผมพบว่ำเรื่องที่ลูกไม่เข้ำใจเป็นเพียงปัญหำและ

ประเด็นเล็กๆ น้อยๆ เท่ำนั้น พออธิบำยให้เขำเข้ำใจ เขำก็จะเรียนเนื้อหำต่อไปได้อย่ำงสนุก และอยำกเรียนต่อ แต่

ถ้ำปล่อยให้มีควำมไม่เข้ำใจสะสมไปเรื่อยๆ ในที่สุดจะไม่เข้ำใจมำกขึ้นๆ จนเกินกว่ำจะแก้ไขได้ แม้ว่ำเด็กบำงคน

อำจจะเรียนผ่ำนและขึ้นชั้นที่สูงขึ้นได้ แต่ก็จะไม่มีพ้ืนฐำนเพียงพอ ยิ่งเรียนก็จะยิ่งมึน ตำมมำด้วยควำมเครียดและ

เบื่อหน่ำยในที่สุด 

 เขียนมำถึงตอนนี้ อำจมีพ่อแม่บำงคนบอกว่ำเรื่องนี้น่ำจะเป็นหน้ำที่ของครูมำกกว่ำ ขอบอกเลยนะครับว่ำ

หวังยำก เพรำะเด็กส่วนมำกเวลำสงสัยมักไม่ค่อยกล้ำถำมครู หรือบำงทีอยำกถำมก็ไม่มีโอกำสเพรำะครูไม่มีเวลำ

ดูแลเด็กอย่ำงละเอียด แค่สอนตำมปกติก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว เด็กมันเยอะครับโดยเฉพำะในโรงเรียนดังๆ 



 ส ำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลำมำกพอที่จะดูลูก หรือถึงมีเวลำดูลูกแต่ก็ไม่รู้จะสอนหรืออธิบำยลูกอย่ำงไร 

ถ้ำเป็นอย่ำงนี้ผมคิดว่ำจ ำเป็นต้องใช้วิธีที่ 2 คือ กวดวิชำ หรือหำคนมำสอนแทน จำกประสบกำรณ์ทั้งท่ีเคยเป็น

ผู้เรียนและผู้สอน ผมยังค่อนข้ำงเชื่อว่ำครูผู้สอนมีบทบำทและอิทธิพลต่อกำรอยำกเรียนรู้ของเด็ก ค่อนข้ำงมำก 

 ผมเชื่อมำนำน เดี๋ยวนี้ก็เชื่อ และจะเชื่อต่อไปว่ำ ครูไม่ได้สอนดีหรือสอนรู้เรื่องกันทุกคน ผมว่ำถ้ำระบบ

กำรศึกษำในโรงเรียนให้เด็กเลือกครูผู้สอนได้ ครูบำงคนอำจมีเด็กแย่งกันเรียนด้วยจนห้องแตก ในขณะที่บำงคนอำจ

ต้องสอนจิ้งจกตุ๊กแกแทนก็ได้ กำรเรียนกับครูที่สอนลูกรู้เรื่องเป็นทั้งควำมสุขและสนุกครับ นี่คือเหตุผลว่ำท ำไมผม

จึงคิดว่ำยังคงต้องหำคนที่สอนลูกรู้เรื่องมำสอนให้ โดยเฉพำะในระบบกำรศึกษำที่อัปลักษณ์ของเรำที่ยังต้องเรียนกัน

แบบแข่งขันแย่ง ชิงกันอยู่ ถ้ำไม่มีลูกเองผมคงไม่กล้ำสรุปอย่ำงนี้หรอกครับ 

 พูดถึงเรื่องนี้แล้วเครียดครับ ใครมีหน้ำที่รับผิดชอบ ช่วยๆ กันเปลี่ยนระบบกำรศึกษำให้เด็กหำยเครียด

เร็วๆ หน่อยนะครับ 

เพื่อนที่ดี 

 เด็กวัยรุ่นวัยเรียนมักจะเชื่อเพ่ือนมำกกว่ำพ่อแม่ พ่อแม่ต้องเข้ำใจและท ำใจว่ำชีวิตก็เป็นอย่ำงนี้แหละ เรำ

เองก็เป็นอย่ำงนี้ไม่ใช่หรือ ยอมรับซะว่ำเป็นเรื่องธรรมชำติและกำรแผลงฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศครับ เพรำะฉะนั้นถ้ำ

เพ่ือนเป็นพวกชอบเรียน ก็จะพำกันเรียน มีอะไรข้องใจก็จะปรึกษำกันได้ ถ้ำเป็นไปได้ก็พยำยำมส่งเสริมให้คบเพ่ือน

ที่ชอบเรียนก็จะดีครับ 

ให้ลูกเรียนในสิ่งท่ีลูกอยากเรียน 

 ย้ ำนะครับว่ำลูกอยำกเรียน ไม่ใช่พ่อแม่อยำกให้เรียน เรำต้องสังเกตนะครับว่ำลูกชอบอะไรแล้วส่งเสริมเขำ

ให้ได้เรียน พ่อแม่บำงคนโปรแกรมไว้หมดแล้วว่ำอยำกให้ลูกเป็นอะไร บำงคนเคยอยำกเรียนบำงอย่ำงแต่เรียนไม่ได้ 

ก็มำเคี่ยวเข็ญให้ลูกเรียนแทนโดยไม่ถำมควำมสนใจของลูกเลย อย่ำงนี้เข้ำข่ำยทรมำนลูกครับ 

 เพรำะฉะนั้นถำมลูกก่อนนะครับว่ำเขำอยำกเรียนอะไร ฝันอยำกเป็นอะไร ถ้ำไม่เหลือทนหรือเพ้อเจ้อ

เกินไปก็ยอมๆ ลูกบ้ำงเถอะครับ จะได้ไม่มีใครมีควำมทุกข์ ชีวิตลูกต้องให้ลูกก ำหนด เรำช่วยก ำกับพอแล้ว ถ้ำอยำก

ยิงธนูให้ไปไกลๆ และถูกเป้ำ คันธนูต้องอยู่กับที่ พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันต้องท ำตัวเป็นคันธนูที่ดีอย่ำพุ่งไปกับลูก คือ

จัดกำรเรื่องเรียนของลูกทุกอย่ำง ถ้ำเป็นอย่ำงนี้ลูกรุ่งยำกครับ เพรำะแรงส่งธนูจะต่ ำครับเพรำะไม่วิ่งด้วยตัวเองเลย 

ภำยภำคหน้ำเวลำมีปัญหำแต่พ่อแม่แก่ตำยแล้วจะแก้ปัญหำเองไม่ได้ 

 ผมมีประสบกำรณ์ในกำรสอนนักศึกษำแพทย์ประมำณ 10 ปีแล้วครับ พบว่ำนักศึกษำแพทย์ไม่น้อยเลยที่

เรียนด้วยควำมขมขื่นและทุกข์ทรมำน เนื่องจำกพ่อแม่อยำกให้เป็นหมอ แต่ตัวเองชอบวำดรูป อยำกเป็นศิลปิน 

อยำกเป็นวิศวกร แต่ว่ำคนเก่งเรียนอะไรก็เรียนได้ แต่เรียนแล้วมีควำมสุขหรือเปล่ำนั่นอีกเรื่องหนึ่ง 

 เพรำะฉะนั้นถ้ำอยำกให้ลูกอยำกเรียน ก็ต้องให้เขำเรียนในสิ่งที่เขำอยำกเรียนนะครับ ถึงตรงนี้บำงคนอำจ

ถำมว่ำแล้วจะรู้อย่ำงไรว่ำลูกอยำกเรียนอะไร ค ำตอบคือให้เวลำกับลูกเยอะๆ สิครับ ถ้ำเรำให้เวลำกับเขำมำกๆ ลูกก็

จะสนิทกับเรำ มีเรื่องอะไรก็จะเล่ำให้เรำฟัง คิดอะไรชอบอะไรก็จะบอกเรำ ควำมเข้ำอกเข้ำใจระหว่ำงพ่อแม่กับลูกก็



จะมำกขึ้นครับ 

 หวังว่ำข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้อำจจะเป็นประโยชน์ส ำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้ำงนะครับ ผมลองใช้มำแล้วรู้สึกว่ำ

ได้ผลดีพอสมควร.. ไม่ใช่อุปทำนครับ 

แผนผังกำรศึกษำ 

สำยวิทย์ 

ศึกษำต่อ 
- โรงเรียนสำยสำมัญ ม.4-6 
- โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 1 
- โรงรียนสำธติของมหำวิทยำลยัตำ่ง ๆ 
- โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
- โรงเรียนปริยัติธรรม  
- วิทยำลัยเทคนิค  
- วิทยำลัยกำรอำชีพ  
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
- วิทยำลัยช่ำงศิลป์  
- โรงเรียนเตรียมทหำร  
- โรงเรียนของกองทัพต่ำง ๆ 
- วิทยำลัยนำฏศลิป์ 
- วิทยำลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลย ี

 

สอบ O-NET สอบ GAT PAT สอบ 7 วิชำสำมัญ 

จบ ม.6 

สอบ O-NET 

สำยศิลป์ / ภำษำ จบ ม.3 

ศึกษำต่อปริญญำตรี สำขำ 
- เกษตรศำสตร์  
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์  
- จิตวิทยำ  
- ทันตแพทย์ศำสตร์  
- พยำบำลศำสตร์  
- แพทยศำสตร์  
- เภสัชศำสตร์  
- เทคนิคกำรแพทย์  
- กำยภำพบ ำบัด 
- วิศวกรรมศำสตร์  
- สถำปัตยกรรมศำสตร์  
- สำธำรณสุขศำสตร์  
- สัตวแพทยศำสตร์  
- อุตสำหกรรมศำสตร์  
- วิทยำศำสตร์  
- เทคโนโลยีชีวภำพ  
- วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 

จบ ม.3 
ศกึษาตอ่ปริญญาตรี สาขา  
- ครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ 
- จิตวิทยา  
- นิตศาสตร์  
- รัฐศาสตร์ 
- การจดัการ  
- รัฐประศาสนศาสตร์ - 
บริหารธุรกิจ บญัชี  
- การจดัการ / ทอ่งเที่ยวโรงแรม - 
เศรษฐศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์  
- ศิลปกรรมศาสตร์ 
- อกัษรศาสตร์ / มนษุยศาสตร์  
- นิเทศศาสตร์/ วารสารศาสตร์   
- คอมพวิเตอร์ / สารสนเทศ 
 - ศิลปะศาสตร์ สงัคมศาสตร์  
- สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 


