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สารจากผู้อ านวยการ 
นายชัชพล รวมธรรม  

ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คือสถาบันการศึกษาคุณภาพของจังหวัดยโสธรที่มีประวัติศาสตร์และ 

เรื่องราวอันทรงคุณคําด๎านการศึกษาที่ยาวนาน รวมเกือบ 70 ปี คุณคําอนันต์เหลํานั้นล๎วนสั่งสมมาจาก        
ปูชนียบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราชาวขาว-แดง ทุกคน   ต๎อง
ตระหนักและรํวมมือกันสืบสานปณิธานคุณงามความดีเหลํานั้นเพ่ือให๎โรงเรียนมีความก๎าวหน๎า และพัฒนา
คุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

ผมในฐานะผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีความเชื่อมั่นวําสถาบันการศึกษาแหํงนี้จะเป็น 
โอกาสทางการศึกษาสําหรับลูก ๆ นักเรียนและเป็นแหลํงบริการความรู๎ที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน ภายใต๎ความ
เป็นมืออาชีพของบุคลากร กอปรกับการสํงเสริมสนับสนุนที่ดีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู๎ปกครองนักเรียน หนํวยงาน องค์กรทุกภาคสํวนทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะรํวมกันสรรค์สร๎างพัฒนาให๎โรงเรียน
ยโสธรพิทยาคมไปสูํเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ “คุณภาพนักเรียน” 

ขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและผู๎ปกครองนักเรียนทุกทํานที่มีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนมาด๎วยดีตลอด ไว๎วางใจนําบุตรหลานมาเข๎าเรียนและให๎โอกาสเราได๎ดูแล            
บุตรหลานของทํานรํวมกัน  ความสุขและความสําเร็จของบุตรหลานทําน คือความภาคภูมิใจของเราชาวยโสธร-
พิทยาคม 
 
 
 
 
               (นายชัชพล รวมธรรม)  
        ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

 
 

                   
 

    http://www.ysp.ac.th 
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สารบัญ 
ประวัติโรงเรียน 1 
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  สมรรถนะหลัก 

3 

เป้าประสงค์  คํานิยมองค์กร 4 
นโยบายโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 5 
โครงสร๎างการบริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 6 
ทําเนียบผู๎บริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ทําเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
ทําเนียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563  
กลุํมบริหารงบประมาณ  
องค์กรและโครงการพิเศษในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม   
กลุํมบริหารวิชาการ  
 - หลักสูตรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563  
 - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

- โครงสร๎างเวลาเรียน  
 

กลุํมบริหารงานบุคคล  
 -  ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วย ความประพฤติของนักเรียน   
 -  ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วย แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียน   
 -  ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วย การให๎และการตัดคะแนนความประพฤติ 

   การทํากิจกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน  
 

 -  ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วย การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   การวัดและการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พุทธศักราช  

 

 -  ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วย การแตํงกายเครื่องแบบนักเรียน   
 -  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  
 -  ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วย คณะกรรมการนักเรียน   
บริการแนะแนว 
กลุํมบริหารทั่วไป 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
สรุปทุนการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 
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ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได๎รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จํานวน 150,000 บาท ตั้งขึ้นเมื่อ 

พ.ศ. 2491 เดิมเป็นโรงเรียนระดับอําเภอ ชื่อวํา “โรงเรียนยโสธร” สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี แรกทีเดียวนั้น  
ไมํมีสถานที่และอาคารเรียนเป็นของตนเอง ต๎องอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียน สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 
15 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว 

ปี พ.ศ. 2493 ได๎จัดสร๎างอาคารเรียน เป็นอาคารชั้นเดียวใต๎ถุนสูง มุงกระเบื้อง จํานวน 6 ห๎องเรียน 
โดยมี นายเสนอ นาระดล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวิจิตร อาจารยางกูร ศึกษาธิการอําเภอ
ยโสธร เป็นผู๎ดําเนินการกํอสร๎าง เปิดสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  โดยมี นายเหลื่อม สวาสดิพันธ์ เป็น
ครูใหญํคนแรก มีเนื้อที่ 55 ไรํ 3 งาน 20.5 ตารางวา 

เนื่องจากอําเภอยโสธร ได๎ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 โรงเรียนยโสธร จึง
ได๎รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนสหศึกษา และได๎เปิดทําการสอนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อักษรยํอ “ย.ส.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ   Yasothonpittayakom School อักษรยํอ “Y.S.” 
2.  รหัสโรงเรียน   1010350101 
3.  สังกัด    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
4.  ที่ตั้ง เลขที่ 53/4 ถนนแจ๎งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

รหัสไปรษณีย์ 35000 
 โทรศัพท์ 045-711-655 โทรสาร 045-711-656 
 Email: sothonpit@hotmail.com 
          sothonpit@ysp.ac.th 
5.  ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
6.  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  นักคิด นักกิจกรรม  
7.  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  วิชาการเดํน  
8.  สีธงประจ าโรงเรียน   ขาว-แดง  
9.  ปรัชญาของโรงเรียน   “ปญญาย ปริสุชณติ” คําแปล “คนบริสุทธิ์ได๎ด๎วยปัญญา”  
10. พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  “พระม่ิงมงคลศากยมุนีศรียโสธร” 
11. คติพจน์ของโรงเรียน  “การเรียนดี มีวินัย น้ําใจนักกีฬา” 

mailto:sothonpit@hotmail.com
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เพลงประจ าสถาบัน 
เพลงมาร์ชขาว-แดง  

เราชาว ย.ส.   ไมํเคยยํอท๎อการเรียน    
บากบั่นพากเพียร    หมายมุํงเรียนเพ่ือรู๎วิชา   
เกํงกาจกําแหง    เข๎มแข็งแขํงขันกีฬา  
ชื่อก๎องนานมา    ขาวแดงกล๎าชนะร่ําไป  
มาเราลูกยโสธร    สมนามขจรเกํงเหนือกวําใคร  
กตัญญูประจําฤทัย    ครูบาภูมิใจวินัยเราดี  
เราชาว ย.ส.    มั่นรักและสามัคคี  
สละชีวีไว๎เพ่ือชาติ    ศาสน์กษัตริย์ไทย 

 
เพลงศรัทธาแห่งขาว-แดง 

เลื่องชื่อขจร    ยโสธรพิทยาคม  
เป็นถิ่นอุดม    ทั้งวิชาปัญญายิ่งใหญํ  
การเรียนเดํนดี    ชื่อเสียงนี้เราก็ลือไกล  
เป็นสิ่งภูมิใจ    พร๎อมวินัยงามหนักหนา  
พระธาตุอานนท์นี้จัก    เป็นสัญลักษณ์แหํงความศรัทธาขาว-แดง  
รํวมจิต รํวมใจ รํวมแรง    พัฒนาขาว-แดงด๎วยใจ  
รักชาติศาสนา    พระมหากษัตริย์ไทย  
จวบชีพมลาย    พร๎อมพลีให๎เพื่อเหลําขาว-แดง 

 
เพลงมาร์ชยโสธรพิทยาคม 

ยโสธรพิทยาคม    ถิ่นอุดมสถานการศึกษา  
ระเบียบเครํงเกํงวิชา    การศึกษาก๎าวไกลเหนือใคร  
เลือดขาว-แดงร๎อนแรงสู๎    มีความรู๎ปลูกฝังพลังใจ  
กีฬาดี มีวินัย    รวมน้ําใจ ใต๎รํมขาว-แดง  
รํม ขาว-แดง    คือแหลํงพักกายิน  
พ่ีน๎องเราทั้งสิ้น    ทั่วถิ่นเมืองยโสธร  
ยโสธรพิทยาคม    สงําสมก๎องชื่อระบือไกล  
รวมพลังและน้ําใจ    พลีให๎เพื่อยโสธร 
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ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

World - Class Standard School 
กลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (พ.ศ. 2562-2564) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองดีวิถีไทยตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลโลกอย่างมีความสุข  
 

พันธกิจ (Mission)                                                                         

1. จัดการศึกษาเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ สูํความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
คนดีวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลโลกอยํางมีความสุข 

2. พัฒนาองค์กรด๎วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต๎
กฎระเบียบ ข๎อบงัคับ และวัฒนธรรม   เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ได๎มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาหลักสูตรตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย จัดแผนการเรียนพัฒนา

ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ใช๎เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม 

สร๎างความพึงพอใจ โอกาสความสําเร็จ และสามารถแขํงขันได๎ 

4. พัฒนาความรํวมมือกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ชุมชนและองค์กรอ่ืน ในการมีสํวนรํวมระดมทรัพยากรที่
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 1. ด้านการบริหารและการจัดการ 

     1.1 โรงเรียนมีหนํวยบังคับบัญชาที่เอ้ืออํานวยชํวยเหลือให๎เกิดการพัฒนาทั้งการบริหารการจัดการ 
การนิเทศ การกํากับติดตามเชิงระบบที่ชัดเจนและตํอเนื่อง 
     1.2  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีทิศทางที่ชัดเจน สร๎างภาวะการบริหารและการ
ทํางานขององค์กรที่มีมาตรฐาน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาอยํางชัดเจน ผํานการ
ประเมินได๎รับการรับรองมาตรฐาน 
            1.3  การบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง ได๎รับการยอมรับจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และได๎มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล  

  1.4  โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ บุคลากร  งบประมาณ สาธารณูปโภค สวัสดิการ สื่อ 
เทคโนโลยี มีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  
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 2. ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     2.1  ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน สามารถสร๎างและใช๎สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 

ประกอบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลอยํางมีระบบ ได๎คุณภาพมาตรฐานครอบคลุมตามหลักสูตร   

            2.2  บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน 

     2.3  ครูเป็นแบบอยํางที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่พ่ึงแกํศิษย์ ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเป็น

พลังสําคัญของชุมชน  
 

  3. ด้านผู้เรียน 

     นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะหลักตามหลักสูตร 

ทักษะการคิด การทํากิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัด สามารถพัฒนาตํอยอดได๎เต็มศักยภาพ  
 

  4.  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กรอ่ืน 

       โรงเรียนได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ชุมชน และองค์กรอ่ืน ทั้งการมีสํวนรํวม

พัฒนา ความเชื่อมั่น และระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ และ 
การประกันคุณภาพภายใน  ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  สนองตอบนโยบายทุกภาคสํวน  
 

อัตลักษณ์   

 “นักคิด นักกิจกรรม” (Thinker, Activist)   

                 

เอกลักษณ์   

 “วิชาการเดํน” (The excellent Academic) 

 

ค่านิยมองค์กร (Corporate  Values) 

 “SERVICE” ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ทํางานรํวมกันด๎วยคํานิยมที่สร๎าง

ความเป็นเอกภาพ สูํความสําเร็จตามปณิธานด๎วยการเป็น “นักบริการ มีวิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณ พร๎อมใจ 

มุํงม่ัน เป็นมิตร เสมอภาค สร๎างความพึงพอใจ”  
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Satisfaction   พึงพอใจ 

  Ethics     จรรยาบรรณ      

  Relationship    กัลยาณมิตร 

  Vision    วิสัยทัศน์ 

  Intention   มุํงม่ัน 

  Conjoin   พร๎อมใจ   

Equal                    เสมอภาค      
 

นโยบาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

1. บริหารจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แบบ
มีสํวนรํวมของครู บุคลากร ผู๎ปกครอง ท๎องถิ่น และองค์กรอ่ืน  ขับเคลื่อนพัฒนาด๎วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การ ระดมทรัพย์และใช๎ทรัพยากรพัฒนาอยํางคุ๎มคํา สร๎างเอกภาพการทํางานด๎วยบรรยากาศตามคํานิยม
องค์กรสูํผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  

2. สํงเสริมพัฒนาการของผู๎เรียนตามวัย ความสนใจ และความสามารถ สูํการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะพึงประสงค์ความเป็นไทย รักเชิดชูสถาบัน  มีจิต
สาธารณะ  

3. สํงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและใช๎
ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพทั้งในระบบบริหารจัดการ  การศึกษา วิจัย การให๎บริการ  การใช๎หลักสูตร 
การจัดการเรียนรู๎ การกํากับดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน การวัดผลประเมินผล  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให๎
เทียบเคียงมาตรฐานสากล   

4. พัฒนาสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม ระบบจราจร โรงอาหาร  ศูนย์การ
เรียนรู๎ ห๎องสมุด  ICT  สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู๎ นันทนาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ วัฒนธรรมท๎องถิ่น และ
อาเซียน ให๎เหมาะสม เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยูํรํวม 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ  การติดตํอสื่อสาร ประสานงาน การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ เครือขําย
นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง และชุมชน เพ่ือการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เกิดความคลํองตัว และเข๎าใจอันดีทั้งใน
และนอกองค์กร   
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กลยุทธ์การพัฒนา 

       กลยุทธ์ที่ 1. คุณภาพผูเ้รียน (Students) 

1.1 พัฒนาผู๎เรียนให๎ได๎คุณภาพมาตรฐาน โดยจัดหลักสูตร จัดแผนการเรียนที่ตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎เรียน และจัดการเรียนการสอนให๎เทียบเคียงมาตรฐานสากล เน๎นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสําคัญ 

1.2 เสริมสร๎างโอกาสการค๎นพบตัวเองเต็มศักยภาพด๎วยกิจกรรมหลากหลาย สูํความเป็นเลิศตาม
ความสนใจ และความสามารถ สามารถเข๎ารํวมประกวด หรือแขํงขัน หรือสอบศึกษาตํอได๎ 

1.3 เสริมสร๎างพัฒนาผู๎เรียนด๎วยกิจกรรม ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน๎นของ สพม.เขต 28 
1.4 เสริมสร๎างความพร๎อมด๎วยการวิ เคราะห์ผู๎ เรียน และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน            

ลดพฤติกรรมเสี่ยง และความท๎าทาย แตํเพ่ิมโอกาสและความได๎เปรียบ   
 

 กลยุทธ์ที่ 2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management) 

2.1 เน๎นประสิทธิภาพของผู๎นําในการบริหารการและการจัดการ ตาม OBECQA และนโยบาย
ของ สพม.เขต 28 ทั้งการนําองค์กร การกําหนดทิศทาง ขับเคลื่อนด๎วยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มุํงเน๎น
นักเรียนเป็นสําคัญ  พัฒนาบุคลากรให๎เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน ตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2 การบริหารจัดการหลักสูตรให๎เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ 
ทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูํการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2.3 พัฒนาสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สาธารณูปโภค สวัสดิการ ความปลอดภัยแหลํง
เรียนรู๎  ICT  IT ห๎องเรียนคุณภาพ และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตํอการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน  

2.4 จูงใจ สร๎างเสริมและพัฒนาการมีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากร จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
พันธมิตร ชุมชน ผู๎สํงมอบ และองค์กรอื่น เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอยํางยั่งยืน  
 

       กลยุทธ์ที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได ๎

3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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 ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 

ล าดับที่ ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
1 นายพร  ศุภสร ครูใหญํ 2491-2491 
2 นายวาสน์  อํอนสีบุตร ครูใหญํ 2491-2492 
3 นายเหลื่อม  สวาสดิพันธ์ ครูใหญํ 2492-2496 
4 นายธนัติ  บันลือ ครูใหญํ 2496-2506 
5 นายสมศักดิ์  จําปาวัลย์ อาจารย์ใหญํ 2506-2517 
6 นายประพนธ์  พลเยี่ยม อาจารย์ใหญํ 2517-2520 
7 นายถนอม  พิมพนิตย์ ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2520-2523 
8 นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์ ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2523-2529 
9 นายวิรัช  บํารุงสวัสดิ์ ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2529-2531 
10 นายสมคิด  คมคาย ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2531-2535 
11 นายสายเดิร  บุญตรา ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2535-2536 
12 นายนพรัตน์  จารย์โพธิ์ ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2536-2539 
13 วําที่ร๎อยตรี รังสรรค์  ชื่นชม ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2539-2541 
14 วําที่ร๎อยตรี สุนัย  เสงี่ยมศักดิ์ ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2541-2548 
15 ดร. สําเร็จ  โพธวิรรณา ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2548-2549 
16 นายนิวิสน์  สืบศร ี ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2549-2555 
17 นางสุภาพร  สุนทรา ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2555-2557 
18 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2557-2562 
19 นายชัชพล  รวมธรรม ผู๎อํานวยการโรงเรียน 2562-ปัจจุบัน 
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ท าเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
1. นายสายชล   โพธิ์ศรี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. นายสุขสันต์  มาธงชัย  ผู๎แทนผู๎ปกครอง          กรรมการ 
3. วําที่ ร.ต.สมยงค์  มีแก๎ว  ผู๎แทนครู          กรรมการ 
4. นางสุปราณี  จูมผา  ผู๎แทนองค์กรชุมชน         กรรมการ 
5. นายเทอดศักดิ์  ยุพฤทธิ์  ผู๎แทนองค์กรปกครองท๎องถิ่น        กรรมการ 
6. นายสุวรรณ  ศรีใส  ผู๎แทนศิษย์เกํา          กรรมการ 
7. พระเทพวงศาจารย์  ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา        กรรมการ 
      เจ๎าคณะจังหวัดยโสธร(พระอารามหลวง) 
8. พระครูวิโรจน์ธรรมสุนทร  ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา        กรรมการ 
      ที่ปรึกษาเจ๎าคณะตําบลในเมือง เจ๎าอาวาสวัดเนรมิตวนาราม 
9. นายพรชัย  ตั้งยิ่งยง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
10. นายสุเมธี  สาสีมา  ผู๎ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
11. นายสังขตะ  มรรคญาณ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
12. นายนพพร  รากวงศ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
13. นางสาวดรุณี  ศรีลาภ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
14. นางพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
15. นายชัชพล  รวมธรรม  ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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ท าเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มบริหาร 5 คน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายชัชพล   รวมธรรม ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู๎อํานวยการโรงเรียน 08 7248 2680 
2 นายสัญญา  สระสงคราม ค.บ. สังคมศึกษา รองผู๎อํานวยการโรงเรียน 09 0368 5585 
3 นางนิพาภรณ์   กัลปดี ค.บ. ฟิสิกส์ รองผู๎อํานวยการโรงเรียน 09 5891 4561 
4 นายกฤษณัฐ แสนโยธา วท.บ. สถิติประยุกต์ รองผู๎อํานวยการโรงเรียน 08 0172 8875 
5 นายรองรัตน์  แก๎วบุปผา ค.บ. ดนตรีสากล รองผู๎อํานวยการโรงเรียน 08 5793 2409 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หัวหน้า เบอร์โทร 

1 นายสุบัน  พรหมจารีย์ กลุํมสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 4284 2740 
2 วําที่ ร.ต.จักรพงษ์  สุรศิลป์ กลุํมสาระฯ คณิตศาสตร์ 09 8656 4978 
3 นางลักขณา  พรมสุวรรณ กลุํมสาระฯ ภาษาไทย 08 9626 1347 
4 นายสุขนิรันดร์  พันสาย กลุํมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ 08 7776 8329 
5 นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย กลุํมสาระฯ การงานอาชีพ 08 5311 8929 
6 วําที่ ร.ต.สมยงค์  มีแก๎ว กลุํมสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 08 1729 8411 
7 นายไพฑูรย์  เหรียญทอง กลุํมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 08 9423 7554 
8 นางวนิสา  อุตรา กลุํมสาระฯ ศิลปะ 06 3412 5756 
9 นายอํานวย  เวชกามา กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 08 7213 9755 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 42 คน   

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 นายสุบัน  พรหมจารีย์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/8 
2 นายทรงศักดิ์  ทองเลิศ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม. 4/8 
3 นางทัศนา   กองศรี คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/5 
4 นางสาวเยาวลักษณ์    มะลาหอม คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/8 
5 นายอํานวย   เวชกามา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/12 
6 นางสุกัญญา   มิรัตนไพร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/5 
7 นายศุภชัย   อุดรกิจ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/5 
8 นางญาณิศา  แสงแสน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/14 
9 นางภิรพา   สุวรรณเพชร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/17 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
10 นางวนิดา  ผุดผํอง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/11 
11 นางแกํนจันทร์   ทอนศรี คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/10 
12 นายวุฒิไกร  ปัดภัย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/14 
13 นางสาวปราณี  วงเวียน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/5 
14 นางงามจิต   แก๎วพรม คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/9 
15 นางอรธิลา   บุญอาจ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/14 
16 นางวรวีร์    อุดรกิจ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/5 
17 นายชัชวาลย์   ศรีสุวรรณ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/11 
18 นายสมสมัย  อินทะมน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/9 
19 นางเทียมจันทร์  ศรีสมุทร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/10 
20 นางสาวศุภวรรณ   สเุกียรติชัยสกลุ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/14 
21 นายเพิ่มพูน   บุ๎งทอง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/5 
22 นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/14 
23 นางจุฬาลักษณ์  พิทยารตัน์ตระกลู คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/11 
24 นายชัชวาล    มูลมณี คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/8 
25 นางธิดารัตน์   สร๎อยจักร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/8 
26 นางสาวสุภาพร   สุดบนิด คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/17 
27 นายสุรศักดิ์   อักษร คร ู ครูชํานาญการ ม.5/11 
28 นายนครินทร์    ศรีคง คร ู ครูชํานาญการ ม.5/14 
29 นายวงศ์หิรัณย์   สัมปันโณ คร ู ครูชํานาญการ ม.1/10 
30 นางสาวณัฐนันท์   เฉลียวพงษ์ คร ู - ม.1/17 
31 นายมงคล   พันธ์เพชร คร ู - ม.3/5 
32 นางกนกขวัญ  บุญภาค คร ู - ม.1/17 
33 นางสาวนวรัตน์  อารมณ์สวะ คร ู - ม.5/8 
34 นางสาววรากร  บุญทศ คร ู - ม.3/10 
35 นางสาวอนุรักษ์  สงัด คร ู - ม. 4/8 
36 นางสาวบุษกร   สิงห์คูํ คร ู - ม.2/10 
37 นางสาวสุปราณี   หัวดอน คร ู - ม.1/5 
38 นายวาทิต   แสงจันทร์ คร ู - ม.2/17 
39 นางสาวศรัญญา   ศรีเนตร คร ู - ม.1/5 
40 นายกรบดินทร์   โพธิ์สิงห์ คร ู - ม.6/5 
41 นางสาวปิยะพร   พํุมจันทร์ คร ู - ม.5/11 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
42 นางสาวศศิธร   เยื่อใย ครผูู๎ชํวย - ม.2/17 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 28 คน  

   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 วําที่ร๎อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/13 
2 นางเยาวมาลย์  ละอองนวล คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/2 
3 นางวรรณพร  วงศ์กํอ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/2 
4 นายชิษณุชา พระสวําง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/16 
5 นางนุชรี  โสภณ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/7 
6 นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/2 
7 นางนิภาพร  โชติบุญ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/5 
8 นายณัฐวุฒิ  อํอนคํา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/12 
9 นายธีระ  แก๎วพรม คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/13 
10 นางสาวบังอร  มงคลคํา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/5 
11 นายดํารงค์ชัย  มาปะโท คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/16 
12 นางสาวกฤษณา  วงศ์อินตา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/2 
13 นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/13 
14 นางสาวพิกุลทอง บุญคํา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/7 
15 นายปรีชา  กุมภากูล คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/5 
16 นายสุเมธ  โพธิ์ไข คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/7 
17 นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/7 
18 นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/2 
19 นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/2 
20 นางวิราวรรณ หงษ์ทอง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/16 
21 นางสุกัญญา  สัมปันโณ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/7 
22 นางสาวศุภวิมล  ผลด ี คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/5 
23 นายวิสันต์  กรสวัสดิ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/13 
24 นางปิยะนุช  ธิมาชัย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/2 
25 นางธิดารัตน์  หิรัญพัชรสกุล คร ู ครูชํานาญการ ม.3/16 
26 นางอรทัย  วันดี คร ู ครูชํานาญการ ม.5/2 
27 นางสาวจุฑารัตน์  อธิมัง คร ู - ม.2/2 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
28 นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์ ครูผู๎ชํวย - ม.3/16 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15 คน   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 นางลักขณา  พรมสุวรรณ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/7 
2 นายประสิทธิ์   ช๎อนศรี คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/7 
3 นางศิริพร  มาตะราช คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/8 
4 นางดวงตา  เวชกามา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/6 
5 นางสุณีภัสร์  คํามะลุนพัฒนกูล คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/7 
6 นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/3 
7 นางธนพร  วงศ์กมลาไสย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/6 
8 นางอุมาพร  อํอนคํา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/7 
9 นางสาววราภรณ์  ไวพจน์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/8 
10 นางจิราพร  บุ๎งทอง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/3 
11 นายปรีชา   สารโท คร ู - ม.4/3 
12 นางสาวพรรณี  บุญหนุน คร ู - ม.2/8 
13 นางวิภาวดี   หมื่นแสน คร ู - ม.5/3 
14 นายฆนรุจ   คําคุณนา คร ู - ม.4/7 
15 นางสาววิมลรัตน์   ดีดวงพันธ์ ครูผู๎ชํวย - ม.3/8 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26 คน  
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 นายสุขนิรันดร์  พันสาย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/14 
2 นางรัศมี  ชํางเกวียน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/14 
3 นางทัศนียา  เวชสุนทร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/14 
4 นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/13 
5 นายศิวนันท์  นานาค คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/14 
6 นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/14 
7 นางเกษิณีย์   รานีเวชช คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/15 
8 นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/12 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
9 นายเศกสรรค์  สังขทิพย์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/10 
10 นางสาวจารวี  งามตา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/12 
11 นางพินทุสร   ไชยธงรัตน์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/15 
12 นางนันทนา   บุญโสภา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/12 
13 นางสาวสิริรัตน์  งามสาย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/14 
14 นายนิวัฒน์  สุรเสน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/15 
15 นางสาวศิริวัลย์  ธิมาไชย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/10 
16 นายพศิน   พิจารณ์ คร ู - ม.2/15 
17 นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์ คร ู - ม.2/13 
18 นางสาวศิริมรกต   ศรีมงคล คร ู - ม.4/12 
19 นางสาวเรือนแก๎ว  บุญโถน คร ู - ม.4/10 
20 นางอรุณี  พิมพ์ดี คร ู - ม.5/12 
21 นางสาวเสาวณีย์   บุญศรี คร ู - ม.5/12 
22 นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์ ครผูู๎ชํวย - ม.3/13 
23 นางสาวจุฑารัตน์   ทองสอน ครผูู๎ชํวย - ม.3/15 
24 นางจุฑารัตน์  ทาฤทธิ์ ครผูู๎ชํวย - ม.4/10 
25 นางสาวจิราพร  กาลจักร์ ครผูู๎ชํวย - ม.5/10 
26 นางสาวดวงจินตน์   อินทรรี ครผูู๎ชํวย - ม.1/13 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  20 คน   

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 วําที่ร๎อยตรีสมยงค์  มีแก๎ว คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/11 
2 นายมนัส  บุญถูก คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/6 
3 นายนพคุณ  ดาโรจน์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/11 
4 นางทัศนัย    งามเนตร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/1 
5 นางกรรณิการ์   ยาวะโนภาส คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/1 
6 นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/1 
7 นางเพ็ญลักษณ์  สุภา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/6 
8 นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/6 
9 นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/6 
10 นางสุภาพร  อํอนจินดา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
11 นางสุรีมาศ  สุขทาษ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/1 
12 นางสาวอัญชุลี   อุดรกิจ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/1 
13 นายกฤษฎางค์   พ้ืนแสน คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/1 
14 นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม คร ู ครูชํานาญการ ม.4/1 
15 นางสาววัลลีย์     แสงสวําง คร ู ครูชํานาญการ ม.4/6 
16 นางสาววิภาพร   ศรีคําเวียง คร ู - ม.1/11 
17 นางสาวโยษิตา  ดวงมาลย์ คร ู - ม.1/4 
18 นางสาวกิตติกุล  พรมชาติ คร ู - ม.1/4 
19 นางสาวนิตยา  รักบุญ ครูผู๎ชํวย - ม.1/11 
20 นายกิจเมธี    บุญมา ครูผู๎ชํวย - ม.3/11 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  11 คน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 นายไพฑูรย์  เหรียญทอง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/3 
2 นางนิชาภา  สุทธนากาญจน์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/4 
3 นายประเสริฐ  สุนาคราช คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/3 
4 นายเทอดเกียรติ  แสนสวาสดิ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/3 
5 นางนัดจดา  จูมวงษ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/3 
6 นายปราโมช  สุธีร ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/3 
7 นางนิตยา  นูสีหา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/4 
8 นางอรอนงค์  บุญกาญจน์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.5/4 
9 นายสุรวุฒิ    ทองจิตร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/4 
10 นายธนชน   กุดหอม คร ู - ม.1/8 
11 นายสันติสุข   แก๎วศิริ คร ู - ม.2/3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9 คน  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 นางวนิสา  อุตรา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.1/9 
2 นางกองทอง  จันธิมา คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/9 
3 นางสาววราพร  แก๎วใส คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/9 
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4 นางโคตรเพชร   มีโพธิ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/9 
5 นายชัชวาล  ยุบลศรี ครผูู๎ชํวย - ม.5/9 
6 นายทวีวัฒน์   เวฬุวนารักษ์   ครผูู๎ชํวย - ม.2/9 
7 นางสาวอภัสรา  รู๎คุณ ครผูู๎ชํวย - ม.5/9 
8 นายนรินทร์   อุดมนิวิ ครผูู๎ชํวย - ม.1/9 
9 นางสาวนิศากร  กาแก๎ว ครผูู๎ชํวย - ม.2/9 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 8  คน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย   คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.6/3 
2 นางกัญณพัทธ์ภรณ์ อมรศักดิ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/4 
3 นายสุกิจ  คุณุรัตน์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/6 
4 นางวัฒนา  บุญเรือง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/6 
5 นางอรนิจ  ขันธหัตถ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/4 
6 นายสงํา  พันพิพัฒน์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/6 
7 นางอัมพร จันเหลือง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/6 
8 นางศิริวรรณ  จิตพงษ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/4 

 

กลุ่มงานแนะแนว 7 คน 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูที่ปรึกษา 
1 นางจิรภา  สมหวัง คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/12 
2 นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/12 
3 นางกาญจนา   บุญไทย คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.2/12 
4 นางจินตนา  พราวศรี คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/11 
5 นางสาวนงเยาว์   พิญญศักดิ์ คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/11 
6 นางสรินยา  จันทจร คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.3/12 
7 นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท คร ู ครูชํานาญการพิเศษ ม.4/11 
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พนักงานราชการ 3 คน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา 

1 นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ พนักงานราชการ ม.3/9 
2 นายวายุระ    สู๎ณรงค์ พนักงานราชการ ม.4/9 
3 นางอาทิตยา  แสนโยธา พนักงานราชการ ม.3/10 

 

ลูกจ้างประจ า  3  คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายบรรจง  สํงศรี พนง.ชํางไม๎ 06 2103 3880 
2 นางพรลภัส  สากระจาย พนง.พิมพ์ระดับ 2 08 9719 5289 
3 นายธีมะ  เทพมณี พนง.ชํางไฟฟ้า 3 09 8653 2291 

ลูกจ้างชั่วคราว  3   คน  (ใช้งบ สพม.) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางสาวพิมลวรรณ   แก๎วไสย ครูธุรการ 09 3294 5359 
2 นายทรงสิทธิ์   คุณสวัสดิ์ Lab Boy 09 7050 9385 
3 นางสาวกิติยา   ลาภูตะมะ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 06 3561 4939 

 

ลูกจ้างชั่วคราว  11   คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางฉัตรสุดา   แสงสุวรรณ์ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 08 3377 4660 
2 นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คําจันทร์ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 09 4530 0824 
3 นายถาวร  เพ็งธรรม เจ๎าหน๎าที่งานโสตฯ 09 1019 4541 
4 นางสร๎อยเพชร  สุวรรณสาร เจ๎าหน๎าที่งานห๎องสมุด 09 0820 5868 
5 นางสาวปนิดา สมหวัง เจ๎าหน๎าที่พยาบาล 08 4429 2080 
6 นายสยาม  พนาเวช พนักงานขับรถยนต์ 09 3384 4097 
7 นายธีรยุทธ  แสนสีสม พนักงานขับรถยนต์ 08 0731 3407 
8 นายชัช  เภาโพนงาม พนักงานขับรถยนต์ 08 6867 7071 
9 นายถาวร  โคตรพงษ์ ชํางเทคนิค 08 0845 4430 
10 นางสาวชิดชนก  สระสงคราม ครูอัตราจ๎าง (ภาษาจีน) 09 4626 2339 
11 นางสาวกนิษฐา    เครือชารี ครูอัตราจ๎าง (ภาษาญี่ปุ่น) 08 2369 0879 
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พนักงานท าความสะอาด 10  คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายอดุลย์  ไชยบุศย์ พนักงานทําความสะอาด 06 2064 1231 
2 นายบรรหาร  สุนทรา พนักงานทําความสะอาด - 
3 นายทนงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ พนักงานทําความสะอาด 08 6871 4629 
4 นายบัวผัน  สมนึก พนักงานทําความสะอาด 09 2728 3439 
5 นายประวิทย์  ฆ๎องคํา พนักงานทําความสะอาด 06 1490 5660 
6 นางอนงศรี  ชูรัตน์ พนักงานทําความสะอาด 09 8607 7131 
7 นางลําไพร  ยาวะโนภาส พนักงานทําความสะอาด 06 2424 2920 
8 นางสาวสําอาง  มะลา   พนักงานทําความสะอาด 06 3009 9694 
9 นายทรงศักดิ์ ไพราชสูง คนสวน 09 1664 9150 
10 นายอรศิักดิ์   จันดาบุตร ดูแลสนามฟุตบอล  

 

ยามรักษาการณ์ 2 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายเจษฎา  บุญคะสีทา ยามรักษาการณ์ 09 9134 1262 
2 นายเสกสิทธิ์   บุญคํา ยามรักษาการณ์ 06 4739 7614 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  

 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุน (รายหัว)  สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต๎น และตอนปลาย เพ่ือใช๎ในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด๎าน จากจํานวนนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต๎น  1,907 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,458  คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น   

3,365 คน เป็นเงิน 12,214,900 บาท  โดยจัดสรรดังนี้ 

1. งบพัฒนาการเรียนการสอน ร๎อยละ 60 เป็นเงินจํานวน  7,328,940.- บาท 

2. งบกลาง ร๎อยละ 30 เป็นเงินจํานวน         3,664,470.-  บาท 

3. งบสํารอง ร๎อยละ 10 เป็นเงินจํานวน         1,221,490.- บาท 
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และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติงบประมาณ  เพ่ือการบริหารครั้งที่ 1/2563               

ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คําจัดการเรียนการสอน เป็นเงินจํานวน 12,214,900 บาท 

2. คําหนังสือเรียน เป็นเงินจํานวน                     3,158,858   บาท 

3. คําอุปกรณ์การเรียน เป็นเงินจํานวน 1,471,620   บาท 

4. คําเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงินจํานวน 1,587,150 บาท 

5. คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน เป็นเงินจํานวน 3,063,260 บาท  

  รวมทั้งหมด          21,495,788 บาท 
 

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 

1. ห๎องเรียนพิเศษ  MEP (Mini English Program) (ม.ต๎น)  15,000.- บาท/คน/ภาคเรียน 

2. ห๎องเรียนพิเศษ  MEP (Mini English Program) (ม.ปลาย)  17,500.- บาท/คน/ภาคเรียน 

3. คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา        200.- บาท/คน/ปี 

4. คําประกันอุบัติเหตุ          180.- บาท/คน/ปี 

 

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

(GIFTED) 

1. ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ (GIFTED) ม.ต๎น   7,500.- บาท/คน/ภาคเรียน 

2. ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ  (GIFTED) ม.ปลาย  8,500.- บาท/คน/ภาคเรียน 

3. คําจ๎างครูชาวตํางชาติ         500.- บาท/คน/ภาคเรียน 

4. คําสาธารณูปโภคห๎องเรียนปรับอากาศ                600.- บาท/คน/ภาคเรียน 

5. คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา                200.- บาท/คน/ปี 

6. คําประกันอุบัติเหตุ                  180.- บาท/คน/ปี 
 

ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (AP) 
 

1. ห๎องเรียนพิเศษ (AP) (Advanced Program) (ม.ต๎น และม.ปลาย) 5,000.- บาท/คน/ภาคเรียน 

2. คําจ๎างครูชาวตํางชาติ        500.- บาท/คน/ภาคเรียน 

3. คําสาธารณูปโภคห๎องเรียนปรับอากาศ                600.- บาท/คน/ภาคเรียน 

4. คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา                200.- บาท/คน/ปี 

5. คําประกันอุบัติเหตุ        180.- บาท/คน/ปี 
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ค่าใช้จ่ายเก็บเงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนปกติ 

1. คําจ๎างครูชาวตํางชาติ         500.- บาท/คน/ภาคเรียน 

2. คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา       200.- บาท/คน/ปี 

3. คําประกันอุบัติเหตุ                  180.- บาท/คน/ปี 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการรับเงินประกันชีวิต/อุบัติเหตุ 

1. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง) 

2. กรณีรักษาเป็นผู๎ป่วยนอกจากการบาดเจ็บ (ตํออุบัติเหตุแตํละครั้ง)       ได๎รับ 300.- บาท 

3. กรณีรักษาเป็นผู๎ป่วยในการบาดเจ็บ(ตํอวัน)     ได๎รับ 500.- บาท 

4. กรณีรับการรักษาที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลและไมํมีแพทย์ปริญญารับรอง ได๎รับ 100.- บาท 

5. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ        ได๎รับรายละ 100,000.- บาท 

6. คําปลงศพสําหรับเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย(นอกเหนือจากอุบัติเหตุ)   ได๎รับรายละ   20,000.- บาท

  

                   
 

 

องค์กรและโครงการพิเศษในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

1. ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธรและศูนย์พัฒนางานแนะแนว 

2. ศูนย์บริการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาสากล (ฝรั่งเศส) 
5. ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
6. ศูนย์วิทยบูรณาการ ICT 
7. ศูนย์ประสานงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส เขตยโสธร) 
8. ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
9. ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 

 

QR Cord ล้ิงค์เพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการรับเงินประกันชีวิต/อุบัติเหตุ 
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10. ศูนย์ประสานงานงานและศูนย์ตรวจป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
11. หนํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมท๎องถิ่น 
12. หนํวยสอบคัดเลือกเข๎าสถาบันอุดมศึกษา 
13. ศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร 
14. โรงเรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 
15. โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
16. โรงเรียนในโครงการห๎องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย 
17. โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารของรัฐ 
18. โรงเรียนแกนนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สสวท. 
19. สมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
20. สมาคมศิษย์เกําโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
21. มูลนิธิทุนการศึกษายโสธรพิทยาคม 
22. ศูนย์ฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี คําย 1 
23. ศูนย์ประสานงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ประจําจังหวัดยโสธร 

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

หลักสูตรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
 

  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีการจัดโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World – Class Standard school) โครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม โครงการห๎องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) และ 
โครงการห๎องเรียนพิเศษ AP (Advance Program) 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   
 

วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  มุํงพัฒนา
ผู๎เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นกําลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย  ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตสํานึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
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จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุํง พัฒนาผู๎ เรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข            
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให๎เกิดกับผู๎เรียน  เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่พึงประสงค์  เห็นคํานิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณคําของตนเอง  
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู๎  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา  การใช๎เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกําลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม           

มีจิตสาธารณะทีมุ่ํงทําประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎      
ซึ่งการพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กําหนดนั้น จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ  
ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร   2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการแก๎ปัญหา   4.  ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
 5.  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให๎
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 2.  ซื่อสัตย์สุจริต  3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู๎   5.  อยูํอยํางพอเพียง 6.  มุํงม่ันในการทํางาน 
 7.  รักความเป็นไทย  8.  มีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุล  ต๎องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงกําหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎  8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  ดังนี้ 
 1.  ภาษาไทย    2.  คณิตศาสตร์ 
 3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา   6.  ศิลปะ 
 7.  การงานอาชีพ   8.  ภาษาตํางประเทศ 
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สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู๎  ประกอบด๎วย  องค์ความรู๎  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ซึ่งกําหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเป็นต๎องเรียนรู๎  โดยแบํงเป็น 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎  ดังนี้ 

1. ภาษาไทย :  ความรู๎  ทักษะและวัฒนธรรมการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ความชื่นชม  การเห็น
คุณคําภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

2. คณิตศาสตร์ : การนําความรู๎  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา   การ
ดําเนินชีวิตและศึกษาตํอ  การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์  พัฒนาการคิดอยํางเป็นระบบและ
สร๎างสรรค ์

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การนําความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการศึกษา  
ค๎นคว๎าหาความรู๎และแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  การคิดอยํางเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์  คิดสร๎างสรรค์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :  การอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข    
การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคําของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  ความรักชาติ
และภูมิใจในความเป็นไทย 

5. สุขศึกษาและพละศึกษา : ความรู๎  ทักษะและเจตคติในการสร๎างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง
และผู๎อ่ืน การป้องกันและปฏิบัติตํอสิ่งตําง ๆ ที่มีผลตํอสุขภาพอยํางถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต 

6. ศิลปะ : ความรู๎และทักษะในการคิดริเริ่ม  จินตนาการ  สร๎างสรรค์งานศิลปะ  สุนทรียภาพและ   
การเห็นคุณคําทางศิลปะ 

7. การงานอาชีพ : ความรู๎  ทักษะ  และเจตคติในการทํางาน  การจัดการ  การดํารงชีวิต            
การประกอบอาชีพ 

8. ภาษาต่างประเทศ : ความรู๎  ทักษะ  เจตคติ  และวัฒนธรรมการใช๎ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร  
การแสวงหาความรู๎และการประกอบอาชีพ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอยํางรอบด๎านเพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งรํางกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม  จริยธรรม          
มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร๎างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได๎และอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข  ซึ่งแบํงเป็น 3  ลักษณะ  ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 

2.1 กิจกรรมบังคับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
2.2 กิจกรรมเสริมสาระ 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 โดยที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได๎ประกาศใช๎หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให๎
ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเป็นการสมควรที่กําหนดระเบียบโรงเรียน
ยโสธรพิทยาคม วําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประจําปีการศึกษา 2558 เพ่ือให๎สามารถดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสอดคล๎อง
กับคําสั่งดังกลําว 
 ฉะนั ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  39 แหํงพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงวางระเบียบไว๎
ดังตํอไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจําปีการศึกษา 
2563” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา 2563 เป็นต๎นไป 
 ข้อ 3  ให๎ยกเลิกระเบียบ ข๎อบังคับ ที่ขัดแย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ระเบียบนี้ให๎ใช๎ควบคูํกับหลักสูตรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ.2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 ข้อ 5  ให๎ผู๎อํานวยการรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ 

                                                         หมวด 1  หลกัการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
 

ข้อ 6  การประเมินผลการเรียน ให๎เป็นไปตามหลักการดําเนินการตํอไปนี้   
6.1 โรงเรียนเป็นผู๎รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยเปิดโอกาสให๎

ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม 
6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ มีจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและตัดสินผลการเรียน  
6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎สอดคล๎องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด

ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ และมีการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

6.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎เป็นสํวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     มี
วิธีการประเมินที่หลากหลาย  เพ่ือสามารถประเมินผลการเรียนรู๎ได๎อยํางรอบด๎านทั้งด๎านความรู๎ ความคิด 
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะกับสิ่งที่ต๎องการวัดตามธรรมชาติวิชา  และระดับชั้นของผู๎เรียน   
โดยตั้งอยูํบนพื้นฐานของความเที่ยวตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได๎ 
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6.5 การประเมินผู๎เรียนพิจาณาจากพัฒนาการของผู๎เรียน ความประพฤติกรรม การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู๎ การเข๎ารํวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูํไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแตํละระดับ 

6.6 เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนและผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู๎ 
6.7 ให๎มีการเทียบโอนผลการเรียนระหวํางสถานศึกษาและระหวํางรูปแบบการศึกษาตํางๆ  
6.8 โรงเรียนจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู๎ 

รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู๎เรียน 
 

หมวด 2  วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ข้อ 7  โรงเรียนด าเนินการวัดและประเมินผลครบองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน คือ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
8 กลุํมสาระ การอําน คิด วิเคราะห์  และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

7.1  การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ เป็นการประเมินความรู๎ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่กําหนดอยูํในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนําไปสูํการสรุปผลการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู๎  

7.1.1  แจ๎งให๎ผู๎เรียนทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การผํานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตํละกลุํม
สาระการเรียนรู๎รายปี/ภาค 

7.1.2  แจ๎งให๎นักเรียนทราบผลการเรียนรู๎แตํละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม 
ปฏิบัติกิจกรรม และเวลาเรียน/เข๎ารํวมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

7.1.3  แจ๎งให๎ผู๎ เรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ และเกณฑ์การตัดสิน 

7.1.4  แจ๎งให๎ผู๎เรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถ
ในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

7.1.5  กํอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู๎สอนจะต๎องวัดและประเมินผลกํอนเรียน  
เพ่ือตรวจสอบความรู๎พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต๎นของผู๎เรียน 

7.1.6  ระหวํางจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎สอนวัดและประเมินผลการเรียนของผู๎เรียน
เป็นระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการของผู๎เรียนวําบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู๎ ตามที่กําหนด
ไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎หากผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถต่ํากวําเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ ให๎ผู๎สอนวินิจฉัยหา
ข๎อบกพรํองของผู๎เรียนแล๎วสอนซํอมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับศักยภาพการเรี ยนรู๎ของ
ผู๎เรียน 

 7.2  การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู๎เรียน ให๎ครูประจําวิชา ดําเนินการวัดผล
ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้       
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7.2.1  ให๎ผลการเรียนเป็น ไมํผําน   ผําน ดี และ ดีเยี่ยม 
7.2..2  ตัดสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 7.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ให๎ครูผู๎สอนดําเนินการวัดผลไปพร๎อม
กับการประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้ 

7.3.1  ให๎ผลการเรียน  ไมํผําน   ผําน   ดี และ ดีเยี่ยม 
7.3.2  ตัดสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา    

  7.4  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนประเมินเป็นภาคเรียน โรงเรียนกําหนดแนวทางการ
ประเมินให๎ครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการประเมินตามจุดประสงค์  ดังนี้ 

7.4.1  ให๎ผลการเรียนเป็น ผําน  ไมํผําน   
7.4.2  ตัดสินเมื่อสิ้นภาคเรียน 
7.4.3  การผําน ไมํผําน พิจารณาจาก 

7.4.3.1  เวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 
7.4.3.2  มีผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานชิ้นงานอยูํในระดับดี 

7.4.4   เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  มี   2  ระดับ  คือ  
 “ผ” หมายถึง  ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมด  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานอยูํในระดับดี   
 “มผ” หมายถึง   ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนน๎อยกวําร๎อยละ 

80  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน ชิ้นงาน ต่ํากวําเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด 

                          หมวด 3 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ข้อ 8  การตัดสินผลการเรียน   

   แนวปฏิบัติในการเลื่อนชั้นเรียน ให๎ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษา 

  (1)  ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (2)  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตัวชี้วัดทุกตัว 
  (3)  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

                (4)  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ 
“ผําน” ในการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได๎ “ผําน” ในกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

แนวปฏิบัติในการซ้ าชั้นเรียนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 
  ผู๎เรียนที่ไมํมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน สถานศึกษาจะต๎องจัดให๎เรียนซ้ําชั้น   
  ในกรณีที่ผู๎เรียนขาดคุณสมบัติข๎อใดข๎อหนึ่ง สถานศึกษาอาจใช๎ดุลยพินิจให๎เลื่อนชั้นได๎   
หากพิจารณาเห็นวํา 
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  (1)  ผู๎เรียนมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แตํมีคุณสมบัติ
ตามข๎ออ่ืน ๆ ครบถ๎วน 
  (2)  ผู๎เรียนผํานมาตรฐานและตัวชี้วัดไมํถึงเกณฑ์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎กลุํมใดกลุํมหนึ่งเพียง
เล็กน๎อย และเห็นวําสามารถสอนซํอมเสริมได๎ในปีการศึกษาถัดไป และมีคุณสมบัติข๎ออ่ืน ๆ ครบถ๎วน 
 เกณฑ์การจบการศึกษาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ผู๎เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา 81 หนํวยกิต โดย
เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนํวยกิต ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิต ตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา 11 หนํวยกิต 

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู๎เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา 81 หนํวยกิต 
โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนํวยกิต ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิต ตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 

(3) ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินในระดับ “1” เป็นอยําง
น๎อย 

(4) ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ“ดีเยี่ยม” “ ดี”หรือ“ผําน” 
(5) ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ ดีเยี่ยม”“ ดี ”หรือ “ผําน” 
(6) ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผําน” ทุกกิจกรรม 

ข้อ 9  การให้ระดับผลการเรียน 
9.1  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎ใช๎ระบบตัวเลขแสดงระดับผล

การเรียนในแตํละกลุํมสาระ  (8 ระดับ) ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

4 ดีเยี่ยม 80 – 100 

3.5 ดีมาก 75 – 79 

3 ดี 70 – 74 

2.5 คํอนข๎างดี 65 – 69 

2 นําพอใจ 60 – 64 

1.5 พอใช๎ 55 – 59 

1 ผํานเกณฑ์ขั้นต่ํา 50 – 54 

0 ต่ํากวําเกณฑ์ 0 – 49 
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 9.2  การกําหนดสัดสํวนคะแนน ระหวํางเรียน กับ สอบปลายภาค เป็นดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ ระหว่างเรียน ปลายปี / ปลายภาค 

1. ภาษาไทย 70 30 

2. คณิตศาสตร์ 70 30 

3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 70 30 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 30 

5. ภาษาตํางประเทศ 70 30 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 20 

7. ศิลปะ 80 20 

8. การงานอาชีพ  80 20 
 

 9.3  การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผํานและไมํผําน ถ๎ากรณีท่ีผําน กําหนด

เกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และ ผําน  

   ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงาน

ที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูํเสมอ 

   ดี   หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่ 

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

   ผ่าน หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คดิวิเคราะห์ และเขียนที่มีมีผลงานที่

แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ที่มีข๎อบกพรํองบางประการ 

   ไม่ผ่าน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่ไมํมี

ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ๎ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข๎อบกพรํอง

ที่ต๎องได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขหลายประการ 

 9.4  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา 

เป็นผํานและไมํผําน ในการผํานกําหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผําน และความหมายของแตํละ

ระดับ ดังนี้ 

   ดีเยี่ยม หมายถึง ผู๎เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน

เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผู๎เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และ

นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  

จํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ํากวําระดับดี 
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   ดี  หมายถึง ผู๎เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให๎เป็นการยอมรับของสังคม 

โดยพิจารณาจากผู๎เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให๎เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณา

จาก 

1. ได๎ผลการประเมินระดับดีเยีย่ม จํานวน 1 – 4  คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ
ประเมินต่ํากวําระดับดี หรือ 

2. ได๎ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใด ได๎ผลการ
ประเมินต่ํากวําระดับผําน หรือ 

3. ได๎ผลการประเมินระดับดี จํานวน 5 – 8  คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ
ประเมินต่ํากวําระดับผําน 
   ผ่าน หมายถึง ผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด โดย

พิจารณาจากผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากําหนดโดยพิจารณาจาก 

    1. ได๎ผลการประเมินระดับผําน จํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ

ประเมินต่ํากวําระดับผําน หรือ 

    2. ได๎ผลการประเมินระดับดี จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมํมีคุณลักษณะใด ได๎ผลการ

ประเมินต่ํากวําระดับผําน 

   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติได๎ไมํครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด โดย

พิจารณาจากผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติได๎ไมํครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก

ผลการประเมินระดับไมํผําน ตั้งแตํ 1 คุณลักษณะ 

 9.5  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  

   จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน ของผู๎เรียน

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดและให๎ผลการประเมินเป็นผําน และไมํผําน 

     “ผ” หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน ชิ้นงาน อยูํในระดับดี 

  “มผ” หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมด ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน ชิ้นงาน อยูํในระดับปรับปรุง 

   ในกรณีที่ผู๎เรียนได๎  “มผ”  ครูผู๎ดูแลกิจกรรมต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนทํากิจกรรมในสํวนที่

ผู๎เรียนไมํได๎เข๎ารํวมหรือไมํได๎ทําจนครบถ๎วน แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได๎ ทั้งนี้ ต๎อง

ดําเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา (ที่มีผลการเรียน มผ) ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัย 
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ข้อ  10   การเลื่อนชั้น 

 10.1  ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลา

เรียนทั้งหมด 

 10.2 ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกมาตรฐานตัวชี้วัดและผํานตัวชี้วัดทุกตัวในแตํละกลุํมสาระ

การเรียนรู๎ 

 10.3  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และมีผลการเรียนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 

1.00 

 10.4  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดใน

การประเมินผลการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 อนึ่ง หากผลการประเมินผู๎เรียนไมํเป็นไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติข๎อใดข๎อหนึ่ง และเป็น

เหตุผลที่ได๎รับการยกเว๎นตามที่สถานศึกษากําหนด รวมทั้งมีข๎อบกพรํองไมํมากนัก ซึ่งครูผู๎สอนสามารถทําการ

ซํอมเสริมได๎ ให๎ผู๎เรียนมีโอกาสในการซํอมเสริม เพ่ือให๎ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

 สําหรับผู๎เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให๎มีการเลื่อนชั้นเรียน

ระหวํางปีได๎ โดยสถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด๎วย คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู๎แทนจากต๎นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

   1)  มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผํานมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันอยูํในเกณฑ์               

ดีเยี่ยม 

   2)  มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได๎ 

   3)  ผํานการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

 ในการเลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้นระหวํางปี ให๎เป็นไปตามความยินยอมของผู๎เรียนและผู๎ปกครองและต๎อง

ดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายนของปี 
  

ข้อ  11  การสอนซ่อมเสริม 

11.1 ผู๎เรียนมีความรู๎/ทักษะพื้นฐานไมํเพียงพอที่จะศึกษาในแตํละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซํอมเสริม ปรับความรู๎/ทักษะพื้นฐาน   

11.2 การประเมินระหวํางเรียนผู๎เรียนไมํสามารถแสดงความรู๎  ทักษะกระบวนการ           
หรือเจตคติ/คุณลักษณะ  ที่กําหนดไว๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด   

11.3 ผลการเรียนไมํถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ํากวําเกณฑ์การประเมิน  โดยผู๎เรียนได๎ระดับ   ผล
การเรียน  “0” ต๎องจัดการซํอมสอนเสริมกํอนจะให๎ผู๎เรียนสอบแก๎ตัว 
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11.4 ผู๎เรียนมีผลการเรียนไมํผําน  สามารถจัดสอนซํอมเสริมในภาคฤดูร๎อน  ทั้งนี้ให๎อยูํใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 

 แนวการเปลี่ยนผลการเรียน “0”   ดําเนินการได๎ดังนี้ 

 ผลการประเมิน “0” โรงเรียนจัดให๎มีการสอนซํอมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู๎เรียนสอบไมํผํานกํอน แล๎วจึง

สอบแก๎ตัวให๎ และให๎สอบแก๎ตัวได๎ไมํเกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต๎องดําเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   

 ถ๎าผู๎เรียนไมํมาดําเนินการสอบแก๎ตัวตามระยะเวลาที่กําหนดไว๎นี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะ

พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมํเกิน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต๎องดําเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   

 ถ๎าสอบแก๎ตัว 2 ครั้งแล๎ว ยังได๎ระดับผลการเรียน “0” อีก ให๎โรงเรียนแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

เกี่ยวกับการแก๎ผลการเรียนของผู๎เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 

(1) ถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ให๎เรียนซ้ํารายวิชา 
(2) ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม   ให๎เรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ   ให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียน  

  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) วําให๎เรียน

แทนรายวิชาใด 
 

 แนวการแก้ไข “ มผ” 

 ในกรณีที่ผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “ มผ ” โรงเรียนต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนทํากิจกรรมจนครบตาม

เวลาที่กําหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ต๎องปรับปรุง แก๎ไข แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก 

“มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ดําเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัย  ให๎อยูํในดุลยพินิจของ

โรงเรียน 

ข้อ 12  การเรียนซ้ าชั้น 

  ผู๎เรียนที่ไมํมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น (มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวํา 1.00 และมีผลการเรียน

0 ร มส มผ จํานวนมาก ซึ่งจะทําให๎เป็นปัญหาในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น)  จะต๎องเรียนซ้ําชั้น  แตํทั้งนี้อาจ 

ได๎รับการพิจารณาให๎เลื่อนชั้นได๎ หากผู๎เรียนมาดําเนินการแก๎ไขผลการเรียนที่มีปัญหาให๎ได๎เกรดเฉลี่ยเทํากัน

หรือมากกวํา 1.00 ภายในระยะเวลาที่กําหนด และทําข๎อตกลงกับทางโรงเรียนโดยผู๎ปกครองและให๎เหลือผล

การเรียนที่มีปัญหาจํานวนวิชาน๎อยท่ีสุด 

ข้อ 13  เกณฑ์การจบ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

   1.  มีเวลาเรียนครบตามที่หลักสูตรโรงเรียนกําหนดและสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง 

   2.  ทุกรายวิชาพ้ืนฐานมีผลการประเมินผําน สําหรับรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นไปตามท่ีโรงเรียน

กําหนด 
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   3.  มีผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผําน 

   4.  มีผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ในระดับผําน 

   5.  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ในระดับผํานทุกกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน์ 60 ชั่วโมง 

                                       หมวด  4 การรายงานผลการเรียน 

 ข้อ 14  การรายงานผลการเรียน    เป็นเอกสารบันทึกข๎อมูลการประเมินผลการเรียนรู๎และ

พัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียนแตํละคน ตามเกณฑ์การผํานชั้นเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน รวมทั้งข๎อมูลด๎านอ่ืน ๆ  ของผู๎เรียนทั้งที่บ๎านและโรงเรียน โดยจัดทําเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช๎

สําหรับสื่อสารให๎ผู๎ปกครองของผู๎เรียนแตํละคนได๎รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียน

อยํางตํอเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคลนําไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 

  1) รายงานผลการเรียน ความประพฤติและพัฒนาการของผู๎เรียนให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ 

  2) ใช๎เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพ่ือรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก๎ไขผู๎เรียน 

  3) เป็นเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการตําง ๆ 

ของผู๎เรียน 

             

หมวด 5 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 

ข้อ 15  ให้มีการจัดหาและจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  ดังตํอไปนี้ 

   15.1  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบด๎วย 

   โรงเรียนออก ปพ.1 : บ ให้นักเรียนเม่ือ 

     1)  ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1)  เป็นเอกสารหลักฐานแสดงผล   

การเรียนของผู๎เรียนสําหรับบันทึกข๎อมูลผล การเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์การผํานระดับชั้นของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎แกํ ผลการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎  8 กลุํมสาระ ผลการประเมิน 

การอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนจะต๎องจัดทําและออกเอกสารนี้ให๎กับผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบ

หรือไมํจบการศึกษา เพ่ือใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 

  -  แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงการสร๎างหลักสูตรของโรงเรียน 

  -  รับรองผลการเรียนของนักเรียนตามข๎อมูลที่บันทึกในเอกสาร 

  -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน 
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      -  ใช๎เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข๎าศึกษาตํอ สมัครงานหรือขอรับสิทธิ

ประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมีพึงได๎ตามวุฒิการศึกษานั้น 

     -  และมอบให๎กับนักเรียนในทุกกรณีท่ีนักเรียนออกจากโรงเรียน เชํน จบการศึกษา  

ลาออก  ย๎ายที่เรียน เป็นต๎น 

      2)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2)  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออก

ให๎กับผู๎สําเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนนําไปใช๎เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษา

ของตน 

    3)  แบบรายงานผู๎สําเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 

     เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรการเรียนของนักเรียนที่ผู๎จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเอกสารทางการศึกษา

ที่สําคัญที่สุด  ใช๎เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู๎เรียน   ผู๎มีรายชื่อในเอกสารนี้   

ทุกคน จะได๎รับการรับรองวุฒิทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารที่จัดทําขึ้นแล๎ว โรงเรียนจะต๎อง

เก็บรักษาไว๎ให๎ปลอดภัยระวังมีให๎เอกการชํารุด เสียหาย สูญหายหรือข๎อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก๎ไขได๎เป็นอันขาด 

แบบรายงานผู๎สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนจัดทําเพียงชุดเดียวแล๎วเก็บรักษาไว๎ที่โรงเรียน  ซึ่งนําไปใช๎ประโยชน์  ดังนี้ 

     -  ผู๎บริหารโรงเรียน  ใช๎ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน 

     -  แสดงรายชื่อผู๎จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตํละชั้นที่ได๎รับการรับรอง

วุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 

     -  หนํวยงานที่เก็บรักษาเอกสารใช๎สําหรับตรวจสอบ  ค๎นหา  พิสูจน์  ยืนยัน  และ

รับรองวุฒิหรือผลการเรียนของผู๎จบหลักสูตร 

หมายเหตุ  เอกสารการจบหลักสูตรทุกฉบับ จะมอบให๎ทุกคนที่ไมํติดภาระและเงื่อนไขทางกลุํมงบประมาณ 

และห๎องสมุด 

   15.2  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 

    โรงเรียนจัดทําขึ้น เพ่ือใช๎บันทึกข๎อมูลของนักเรียนในด๎านตําง ๆ  สําหรับใช๎ประกอบการ

ดําเนินงานจัดการศึกษา การประเมินและตัดสินผลการเรียน การออกแบบ จัดทําแบบพิมพ์ และควบคุมการ

จัดทําและการใช๎เอกสารโรงเรียนจัดทําเอง สําหรับรูปแบบและแนวดําเนินการจัดทําให๎สอดคล๎องกับแนวปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษา และการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  ดังนี้ 
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    1) แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     เป็นเอกสารสรุปผลการประเมินและตัดสินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู๎เรียนแตํละคนในแตํละชั้นเรียน และมอบให๎นักเรียนทุกคนเมื่อจบระดับชั้นเรียน หรือจบหลักสูตรการศึกษา

ภาคบังคับ  หรือจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบสรุปผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

นําไปใช๎ประโยชน์ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือรับรองคุณลักษณะของผู๎เรียน โดยใช๎

ควบคูกํับระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 2) เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   

     เป็นเอกสารให๎ครูผู๎สอนใช๎บันทึกข๎อมูลเวลาเรียนของผู๎เรียน บันทึกการวัดและ 

การประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ตามผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู๎ เพ่ือใช๎เป็น

ข๎อมูลสําหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตํละรายวิชา  บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู๎เรียน เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 

     -  ใช๎เป็นเอกสารประกอบการดําเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู๎เรียน 

     -  ใช๎เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีการและ

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

    3)  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล 

     เป็นเอกสารบันทึกข๎อมูลการประเมินผลการเรียนรู๎และพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียน

แตํละคน ตามเกณฑ์การผํานชั้นเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งข๎อมูลด๎านอ่ืน ๆ ของ

ผู๎เรียนทั้งที่บ๎านและโรงเรียน โดยจัดทําเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช๎สําหรับสื่อสารให๎ผู๎ปกครองของผู๎เรียนแตํ

ละคนได๎รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู๎เรียนรายบุคคลนําไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 

    -  รายงานผลการเรียน ความประพฤติและพัฒนาการของผู๎เรียนให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ 

    -  ใช๎เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก๎ไขผู๎เรียน 

    -  เป็นเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ 

ตําง ๆ ของผู๎เรียน 

    4)  ใบรับรองผลการศึกษา  

     เป็นเอกสารใช๎เป็นเอกสารสําหรับรองสถานภาพนักเรียนหรือผลการเรียนของผู๎เรียนเป็น

การชั่วคราวตามที่ผู๎เรียนร๎องขอ  ทั้งกรณีท่ีผู๎เรียนกําลังศึกษาอยูํในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล๎ว  

ใบรับรองผลการเรียน นําไปใช๎ประโยชน์  ดั้งนี้ 
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     -  รับรองความเป็นผู๎เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 

     -  รับรองและแสดงความรู๎ วุฒิของผู๎เรียน 

     -  ใช๎เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู๎เรียนในการสมัครเข๎าศึกษาตํอ สมัครเข๎าทํางาน  

หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนไดท่ีผู๎เรียนต๎องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู๎ หรือสภาพการเป็นผู๎เรียนของตน 

     -  เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช๎สิทธิ์ความเป็นนักเรียนหรือ

การได๎รับการรับรองจากโรงเรียน 

    5)  ระเบียนสะสม  

     เป็นเอกสารบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ เป็นรายบุคคล  

โดยจะบันทึกข๎อมูลของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง ตลอดชํวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ระเบียนสะสม ไปใช๎ประโยชน์  ดังนี้ 

     -  ใช๎เป็นข๎อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู๎เรียน 

     -  ใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู๎เรียน 

     -  ใช๎ติดตํอสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครอง 

     -  ใช๎เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู๎เรียน 

 

หมวด 6 การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ 16  ให๎มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู๎จากสถานศึกษาได๎ในกรณีตํางๆ ได๎แกํ  

การย๎ายสถานศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเข๎ารับ

การศึกษาตํอ การศึกษาจากตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ 

 ข้อ 17  ให๎สามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์จากแหลํงการเรียนรู๎อ่ืนๆ  เชํนสถาน

ประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต๎น 

ข้อ 18  การเทียบโอนผลการเรียนให๎ดําเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียน  หรือต๎นภาคเรียนที่

สถานศึกษารับผู๎ขอเทียบโอนเป็นผู๎เรียน ทั้งนี้ ผู๎เรียนที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่องใน

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยํางน๎อย 1 ภาคเรียนโดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา  

จํานวนหนํวยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

ข้อ 19  การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได๎ดังนี้ 

19.1  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให๎ข๎อมูลแสดงความรู๎

ความสามารถของผู๎เรียน 
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19.2   พิจารณาจากความรู๎ ประสบการณ์ตรงจากความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียน โดยการ

ทดสอบด๎วยวิธีการตําง ๆ ทั้งภาคความรู๎และภาคปฏิบัติ 

19.3   พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

19.4   ในกรณีมีเหตุผลจําเป็นระหวํางเรียน   

 ข้อ 20  การเทียบโอนผลการเรียนให๎ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน จํานวนไมํน๎อยกวํา 3 

คน แตํไมํควรเกิน 5 คนการเทียบโอนให๎ดําเนินการดังนี้ 

20.1 กรณีผู๎ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให๎นํารายวิชาหรือหนํวยกิตที่มี

มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล๎องกันไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 มาเทียบ

โอนผลการเรียน และพิจารณาให๎ระดับผลการเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

20.2 กรณีการเทียบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์  ให๎พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  

(ถ๎ามี) โดยให๎มีการประเมินด๎วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให๎ระดับผลการเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรที่รับ

เทียบโอน 

20.3  กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข๎าโครงการแลกเปลี่ยนตํางประเทศ ให๎ดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เข๎ารํวม

โครงการแลกเปลี่ยน 

ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการ

เรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวําปริญญาประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ

เทียบโอนผลการเรียนเข๎าสูํการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สิงหาคม 2549)  
 

 

                                                    บทเฉพาะกาล  

 

ข้อ 21  ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งควรจะจบ

หลักสูตรในปีการศึกษา 2553 หรือกํอนปีการศึกษา 2553 แตํไมํสามารถจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544  ตามกําหนดได๎   ให๎ใช๎ระเบียบฉบับนี้ 
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การพิจารณาเลื่อนชั้น  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น  ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้

ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  แบํงออกเป็น 4 ระดับ  ได๎แกํ   

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน     2.  การประเมินระดับสถานศึกษา 

3.  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  4.  การประเมินระดับชาติ 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 World-Class Standard School 
 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ โรงเรียนที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน          

การสอนและการจัดการด๎วยระบบคุณภาพ  เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎ เรียนเป็น

มาตรฐานสากล 

 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เป็นการพัฒนาหลักสูตรตาม

หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ข๎อ 3  ซึ่ง

เป็นหลักสูตรที่สนองนโยบายการกระจายอํานาจให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพ

ความต๎องการของท๎องถิ่น  และความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการด๎านตํางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลตํอ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูํค วามเป็นเลิศที่

สถานศึกษาเน๎นและมีความเป็นสากล 

 การจัดการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูํการปฏิบัติ  หลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากลเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู๎เรียน  เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นพลโลกที่ดีมีคุณภาพ  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อ

สังคมโลก 
 

 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยยึดหลักการและแนวคิดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ทุกประการ  คือ  ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนกลุํมสาระพ้ืนฐาน 8 กลุํมสาระ  เรียนสาระเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

2. โรงเรียนจัดให๎มีการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS : 
Independent Study)”  ซึ่งประกอบด๎วยสาระการเรียนรู๎ 3 สาระ  ดังนี้ 
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2.1  การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (IS1 : Research and Knowledge Formation)    

2.2  การสื่อสารและการนําเสนอ (IS2 : Communication and Presentation)  

2.3  การนําความรู๎ไปใช๎บริการสังคม (IS3 : Global Education and Social Service) 

และให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ภาษาที่ 2  อีกหนึ่งภาษา สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การจัดการเรียนการสอน   การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS : Independent Study) จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

2 รายวิชา  คือ การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (IS1 : Research and Knowledge Formation)   

และการสื่อสารและการนําเสนอ (IS2 : Communication and Presentation) โดยแตํละรายวิชามีจํานวน

หนํวยกิต 1.0 หนํวยกิตภายในเวลา 3 ปี  สํวน IS3 การนําความรู๎ไปใช๎บริการสังคม (IS3 : Global Education 

and Social Service) จัดในกิจกรรมเสริมสาระจํานวน 0.5  หนํวยกิต 

3. โรงเรียนปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให๎ผู๎เรียนสร๎างสรรค์ผลงาน
นําเสนอผลงานทั้งเป็นเอกสารและปากเปลํา (Oral Presentation) 
      การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  แบํงออกเป็น 4 ระดับ 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  
ผู๎สอนดําเนินการเป็นปกติและสม่ําเสมอ  ใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลาย   

2. การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสินผล
การเรียนของผู๎เรียนเป็นรายภาค/รายปี  ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวําสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎ เรียนตามเป้าหมายหรือไมํ  ผู๎ เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด และนําผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  สูํการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร โครงการ  หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
และเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึ กษาและ
การรายงานผลการจัดการศึกษาตํอคณะกรรมการสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู๎ปกครองและชุมชน 

 โรงเรียนสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู๎เรียนรํวมกับหนํวยงานต๎นสังกัดหรือ

หนํวยงานอ่ืนๆ  เพ่ือสร๎างภาคีเครือขํายสําหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานในแตํละกลุํม

สาระการเรียนรู๎  ดังนี้ 

 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  :  สถาบันภาษาไทย 

 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  :  สํานักทดสอบสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  และสมาคมคอมพิวเตอร์แหํงประเทศไทย   

 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  :  สมาคมคณิตศาสตร์แหํงประเทศไทย 
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 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  :  มหาวิทยาลัยมหิดล  และสํานักทดสอบ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  :  สํานักทดสอบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  :  สํานักทดสอบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 -  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  :  British Council , Delft Solaria A2 , JF.Test 

3. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ผลการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตํางๆ  เพ่ือนําไปใช๎ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ
เป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

โรงเรียนในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษามีระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนของ
โรงเรียนที่สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข๎อกําหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพ่ือให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายถือ
ปฏิบัติรํวมกัน 
 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 

1.  การมอบตัว 

 นักเรียนที่ผํานการคัดเลือกได๎ตามประกาศของโรงเรียน  จะต๎องมีเอกสารการมอบตัว  ดังตํอไปนี้   

1. ใบปพ.1 : ป  ซึ่งแสดงวําจบชั้นป.6  หรือใบปพ.1 : บ ซึ่งแสดงวําจบชั้น ม.3  ให๎ถํายสําเนาเอกสาร
ไปพร๎อมกับฉบับจริง  โรงเรียนจะเก็บเฉพาะสําเนาเอกสารไว๎เป็นหลักฐาน  ฉบับจริงจะคืนให๎กับนักเรียน 

2. สํานาทะเบียนบ๎าน  ฉบับเจ๎าบ๎านที่มีชื่อนักเรียน  ชื่อสกุลของบิดามารดา  ให๎ถํายสําเนาเอกสารไป
พร๎อมกับฉบับจริง  โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาเอกสาร  ฉบับจริงจะคืนให๎นักเรียน  ในกรณีที่ไมํสามารถ
สําเนาทะเบียนบ๎านหรือนําฉบับจริงมาได๎  ให๎ไปขอคัดสําเนาทะเบียนบ๎านจากนายทะเบียนท๎องถิ่น (ที่วําการ
อําเภอ  หรือเทศบาล  คัดเฉพาะของนักเรียน  บิดา  มารดา) 

3. หลักฐานตามข๎อ 1 และ 2 จะต๎องถูกต๎องตรงกัน  หากยังไมํตรงให๎แก๎ไขให๎ต๎อง  มิฉะนั้นโรงเรียน
จะไมํรับมอบตัว 

4. ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ของนักเรียนหรือบิดามารดา  หรือเปลี่ยนวัน  เดือน  ปี  เกิด  แตํหลักฐาน
การเรียนยังไมํเปลี่ยนตาม  จะต๎องนําใบสําคัญในการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  หรือวัน  เดือน  ปี  เกิด  พร๎อมทั้งถําย
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สําเนาเอกสารไปแสดงด๎วย  เมื่อเปิดภาคเรียน  ให๎นักเรียนไปยื่นคําร๎องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ที่ฝ่ายทะเบียนของ
โรงเรียน 

5. สําเนานักเรียนที่สําเร็จ ม.3  จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และเรียนตํอที่เดิม  ให๎นําใบ ปพ.1 :   
พร๎อมทั้งถํายเอกสารไปแสดงด๎วย 
 

2.  การแก้ วัน เดือน ปีเกิด 

 เมื่อนักเรียนทราบวํา  วัน  เดือน  ปีเกิด  ของตนเอง  ไมํตรงกับหลักฐาน  หรือความเป็นจริง  หากมี

ความประสงค์จะแก๎ไขให๎ถูกต๎องตามความเป็นจริง  ให๎ดําเนินการดังตํอไปนี้ 

 1.  นักเรยีน/ผู๎ปกครอง  ยื่นคําร๎องขอแก๎ วัน เดือน ปีเกิด  ของนักเรียนตํอผู๎อํานวยการโรงเรียน 

 2.  แนบสูติบัตรและสําเนาทะเบียนบ๎านไปกับคําร๎อง 

 3.  การแก๎วัน เดือน ปีเกิด  เป็นอํานาจของผู๎วําราชการจังหวัด  โดยโรงเรียนจะแก๎ไขได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับ

อนุมัติแล๎ว  และนักเรียนต๎องติดตํอขอแก๎ให๎เรียบร๎อยกํอนวันสอบปลายภาคประจําปี  

3.  การขอแก้ชื่อ-สกุล 

 เมื่อนักเรียนได๎รับอนุญาตให๎เปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  จากกระทรวงมหาดไทยแล๎ว  และประสงค์จะขอ

เปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุลที่โรงเรียน  ให๎ดําเนินการดังตํอไปนี้ 

 1.  นักเรียน/ผู๎ปกครองยื่นคําร๎องขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลของนักเรียนตํอผู๎อํานวยการโรงเรียน 

 2.  นําใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ฉบับจริงพร๎อมกับสําเนาใบสําคัญแนบมาด๎วย 

 3.  นําสําเนาทะเบียนบ๎านที่ได๎แก๎ชื่อ  หรือชื่อสกุลแล๎ว  แนบมาด๎วย 

 4.  การขอเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล  ต๎องขอให๎แก๎ไขเสร็จสิ้นกํอนการสอบปลายปี 

4.  การขอใบรับรอง 

 นักเรียนที่ต๎องการให๎โรงเรียนออกใบรับรองวําปัจจุบันกําลังเรียนอยูํที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  เพ่ือใช๎

ในการขอรับทุนหรือสมัครเรียนที่อ่ืน  ให๎ดําเนินการดังตํอไปนี้ 

 1.  ยื่นคําร๎องขอใบรับรองที่ห๎องทะเบียน 

 2.  แนบรูปถํายขาว-ดํา ขนาด 3×4 เซนติเมตร  จํานวน 1 รูป ตํอ เอกสาร 1 ฉบับ 

 ใบรับรองจะมีผลใช๎ได๎ภายใน  120  วันนับตั้งแตํวันออกใบรับรอง 
 

5.  การขอหลักฐานแสดงวุฒิบัตรทางการศึกษา 

 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น(ปพ1. : บ)  และใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(ปพ1. : พ)  โรงเรียนจะออกให๎เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษา  หรือลาออกจากโรงเรียน  ให๎

ดําเนินการตํอไปนี้ 
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 1. ยื่นคําร๎องขอ  ปพ.1  ที่ห๎องทะเบียน  

 2. แนบรูปถํายขาว-ดํา ขนาด  3 × 4  เซนติเมตร จํานวน 1 รูป  ตํอ เอกสาร 1 ฉบับ 

 3. จะได๎รับประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี  สํวนนักเรียนที่ไมํจบพร๎อมรุํนจะได๎รับหลังวันที่             

16  พฤษภาคม  ของทุกปี 

 4. หากใบแสดงผลการเรียนสูญหาย  นักเรียนสามารถขอหลักฐานแสดงผลการเรียนใหมํได๎ 

 5. ประกาศนียบัตรจะออกให๎ครั้งเดียว  ถ๎าชํารุดเสียหายจะออกเป็นฉบับใบแทนให๎โดยใช๎กระดาษ

ธรรมดา 
 

6.  การขอหลักฐานแสดงผลการเรียนอื่นๆ 

 1. ระเบียนผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) ออกให๎เฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนผํานเกณฑ์ 

 2. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

 การขอเอกสารให๎ผู๎ยื่นคําร๎องที่ห๎องทะเบียนในเวลาราชการ  โดยแตํงกายชุดสุภาพ  ถ๎าเป็นนักเรียนให๎

แตํงเครื่องแบบนักเรียน 

7.  การขอพักการเรียน 

 1. ผู๎ปกครองยื่นคําร๎องขอพักการเรียน  พร๎อมเหตุผลที่ห๎องทะเบียน 

 2. เมื่อต๎องการกลับเข๎าศึกษาตํอ  ให๎ยื่นคําร๎องตํอนายทะเบียนและผู๎อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
 

8.  การขอลานักเรียนออกจากโรงเรียน 

 1. ผู๎ปกครองยื่นคําร๎องขอลานักเรียนออกจากโรงเรียนที่ห๎องทะเบียน 

 2. แนบรูปถํายขาว – ดํา ขนาด  3 × 4  เซนติเมตร  จํานวน  2  รูป 
 

9.  การแก้  0, ร, มส  หรือ  มผ     

 นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น  0, ร, มส  และ  มผ  ให๎ดําเนินการดังข้ันตอนตํอไปนี้ 

 1. งานวัดผลประกาศตารางสอบแก๎ตัว  ให๎นักเรียนมาสอบแก๎ตัวตามตาราง 

 2. นักเรียนรับคําร๎องขอสอบแก๎ตัวที่ห๎องทะเบียน  แล๎วกรอกรายละเอียดให๎ถูกต๎อง 

 3. ดําเนินการยื่นคําร๎องตํอเจ๎าหน๎าที่วัดผลกลุํมสาระ  และหัวหน๎ากลุํมสาระที่นักเรียนสังกัด  จากนั้น

นําใบคําร๎องยื่นตํอครูผู๎สอนเพ่ือติดตํอขอสอบแก๎ตัว  จากนั้นครูผู๎สอนดําเนินการนําผลการสอบแก๎ตัวสํงงาน

ทะเบียนด๎วยตัวเอง 

 4. นักเรียนที่ไมํมาสอบครั้งแรก  จะต๎องรอสอบครั้งท่ี 2  โดยต๎องดําเนินการยื่นคําร๎องเชํนเดียวกับการ

สอบแก๎ตัวครั้งที่ 1 

 5. ในแตํละภาคการศึกษานักเรียนจะสอบแก๎ตัวได๎ 2 ครั้ง  ตามวันเวลา  ที่งานวัดผลกําหนด 
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10.  การอนุมัติการจบหลักสูตร 

 โรงเรียนได๎กําหนดการอนุมัติการจบหลักสูตรไว๎  3  ชํวง  ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1  ระหวํางวันที่  25 – 31  มีนาคม  ของทุกปี 

 ครั้งที่ 2  ชํวงสัปดาห์ที่ 1  ของเดือนเมษายน  ของทุกปี 

 ครั้งที่ 3  กํอนวันที่  16  พฤษภาคม  ของทุกปี 

 ดังนั้นนักเรียนที่ต๎องการจบหลักสูตรต๎องดําเนินการแก๎  0, ร, มส  และ  มผ ให๎เสร็จสิ้นกํอนชํวงเวลา

ดังกลําวของการอนุมัติการจบหลักสูตร 
 

ข้อควรจ า  

1. การขอใบปพ.1 : บ  และปพ.1 : พ  ควรรับตรงตามกําหนดเวลาที่โรงเรียนกําหนด   
2. การสํงรูปเพ่ือติดตามหลักฐานตํางๆ  ให๎เขียนชื่อ  ชื่อสกุล  เลขประจําตัวนักเรียน  ชั้น ห๎อง ให๎

ถูกต๎องชัดเจน  เพื่อฝ่ายทะเบียนจะได๎ค๎นหลักฐาน  และการสํงไว๎วันที่แจ๎งขอใบรับรองกับฝ่ายทะเบียน 
3. การออก ปพ.1 จะออกให๎นักเรียนที่มีผลการเรียนผํานเกณฑ์ทุกรายวิชา คือ มีผลการเรียน 1 – 4 

และมีผลกิจกรรมผํานเกณฑ์ 
4. รูปถํายที่ใช๎ขอเอกสารเป็นรูปถํายขาว – ดํา ขนาด 3 × 4 เซนติเมตร    
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โครงสร้างเวลาเรียน 

 หลักสูตรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และโรงเรียนมาตรฐานสากล  กําหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียน  
ดังนี้ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 
 (หน่วยกิต/ชม.) 

ม.2 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.3 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.4 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.5 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.6 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
  ภาษาไทย 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 
  คณิตศาสตร ์ 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 2.5(100) 2.5(100) 1.0(40) 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.0(160) 4.0(160) 4.0(160) 7.0(280) - - 
  สังคมศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

4.0(160) 4.0(160) 4.0(160) 3.0(120) 3.0(120) 2.0(120) 

  สุขศึกษาและพลศึกษา 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 
  ศิลปะ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 
  การงานอาชีพ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 
  ภาษาตํางประเทศ 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 23.0(920) 23.0(920) 23.0(920) 19.5(780) 12.0(480) 10.0(400) 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

 

 แผนการเรียนทั่วไป แผนการเรียน  วิทย์ – คณิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ม.1 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.2 

(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.3 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.4  
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.5 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.6 
(หน่วยกิต/ชม.) 

คณิตศาสตร ์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.5(100) 2.5(100) 4.0(160) 
ภาษาตํางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาจีน,ญี่ปุ่น (1ภาษา) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
1.0(40) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.0(40) - - 5.0(200) 10.0(400) 10.0(400) 
การงานอาชีพ - - - 1.0(40) 2.0(80) 1.0(40) 
IS1 , IS2 1.0(40) 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม เวลาเรียน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ม.1 

(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.2 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.3 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.4  
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.5 
(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.6 
(หน่วยกิต/ชม.) 

คณิตศาสตร ์ 2.0(80) 2.0(80) 4.0(160) 4.5(180) 5.5(220) 5.0(200) 
ภาษาตํางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาจีน,ญี่ปุ่น ( 1ภาษา ) 

2.0(80) 
1.0(40) 

2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

ภาษาไทย - 1.0(40) - - - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 9.5(380) 15.5(620) 9.5(380) 

การงานอาชีพ - 2.0(80) 1.0(40) 1.0(40) 1(40) 3.0(120) 

IS1, IS2 1.0(40) 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40)  
 

 แผนการเรียน MEP แผนการเรียน MEP 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ม.1 

(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.2 

(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.3 

(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.4  

(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.5 

(หน่วยกิต/ชม.) 

ม.6 

(หน่วยกิต/ชม.) 

คณิตศาสตร ์ 4.0(160) 5.0(200) 5.0(200) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 
ภาษาอังกฤษ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 3.0(120) 2.0(80) 
ภาษาจีน,ญี่ปุ่น ( 1ภาษา ) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80)   1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 8.5(340)  12.0(480) 12.0(480) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) - - - 

การงานอาชีพ - - - 1.0(40) 2.0(80) 4.0(160) 
ศิลปะ - - - - - - 
IS1, IS2  1.0(40) 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40) - 

 

  แผนการเรียน ภาษาศาสตร์ – จนี – อังกฤษ 

รายวิชาเพ่ิมเติม    
ม.4  

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.5 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.6 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ภาษาอังกฤษ    2.5(100) 3.5(140) 2.0(80) 
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ    6.0(240) 6.0(240) 6.0(240) 
ภาษาไทย    1.0(40) 2.5(100) 2.0(80) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    - 2.0(80) 2.0(80) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

   
1.0(40) 1.0(40) 2.5(100) 

การงานอาชีพ    1.0(40) 2.0(80) 2.0(80) 
IS1, IS2     1.0(40) 1.0(40) - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม เวลาเรียน 
  แผนการเรียน ภาษาศาสตร์ – ญี่ปุ่น – อังกฤษ 

รายวิชาเพ่ิมเติม    
ม.4  

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.5 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.6 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ภาษาอังกฤษ    2.5(100) 3.5(140) 2.0(80) 
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น    6.0(240) 6.0(240) 6.0(240) 
ภาษาไทย    1.0(40) 2.5(100) 2.0(80) 
วิทยาศาสตร ์    - 2.0(80) 2.0(80) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ วัฒนธรรม    1.0(40) 1.0(40) 2.5(100) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    1.0(40) 2.0(80) 2.0(80) 
IS1, IS2     1.0(40) 1.0(40) - 
 ห้องเรียนพิเศษ AP ห้องเรียนพิเศษ AP 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ม.1 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.2 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.3 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.4  

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.5 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.6 

(หน่วยกิต/ชม.) 
คณิตศาสตร ์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 4.5(180) 5.5(220) 5.0(200) 
ภาษาตํางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาจีน,ญี่ปุ่น( 1ภาษา ) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

 
2.0(80) 
1.0(40) 

วิทยาศาสตร ์ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 9.5(380) 15.5(620) 9.5(380) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1.0(40) 2.5(100) 1.0(40) 1.0(40) 1(40) 3.0(120) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)    
IS1, IS2 1.0(40) 1.0(40) - 1.0(40) 1.0(40)  

 

    แผนการเรียน ศิลปะ – เทคโนโลย ี

รายวิชาเพ่ิมเติม    
ม.4  

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.5 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ม.6 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ภาษาอังกฤษ    3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 
ภาษาจีน    2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 
ภาษาไทย    - 1.5(60) 2.0(80) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    2.0(80) 2.0(80) - 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ วัฒนธรรม    - - 2.0(80) 
การงานอาชีพ    3.5(140) 4.0(160) 6.5(260) 
ศิลปะ    3.0(120) 3.0(120) 5.0(200) 
IS1, IS2     1.0(40) 1.0(40) - 
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สามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงสร๎างหลักสูตรที่ QR CODE ข๎างลําง 

  
 



  

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  

ตารางจําแนกความรับผิดชอบห๎องเรียนตามกลุํมสาระการเรียนรู๎และจํานวนครูประจําปีการศึกษา 2563 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ระดับชั้น ม.1 

ห๎องที่รับผิดชอบ 

ระดับชั้น ม.2 

ห๎องที่รับผิดชอบ 

ระดับชั้น ม.3 

ห๎องที่รับผิดชอบ 

ระดับชั้น ม.4 

ห๎องที่รับผิดชอบ 

ระดับชั้น ม.5 

ห๎องที่รับผิดชอบ 

ระดับชั้น ม.6 

ห๎องที่รับผิดชอบ 

จํานวน

ห๎องเรียน 

จํานวน

ครู 

ประจํา

คณะสี 

คณิตศาสตร์ 2, 7, 12, 16 2, 7, 16 2, 7, 16 2, 5, 13 2, 5, 13 2, 13 18 28 แสด 

ภาษาไทย 6 8 8 3, 7 3, 7 7 8 15 เขียว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5, 10, 17 5, 10, 17 5, 9, 10, 17 8, 14 8, 11, 14 5, 8, 11, 14 19 46 ชมพู 

ภาษาตํางประเทศ 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 10, 12 10, 12 10, 12 15 28 เหลือง 

ศิลปะ 9 9 - 9 9 9 5 9 ฟ้า 

สังคมศึกษาฯ 1, 4, 11 1, 11 1, 11 1, 6 1, 6 1, 6 13 20 ฟ้า 

สุขศึกษาฯ 3, 8 3 3 4 4 4 7 11 เขียว 

การงานอาชีพ - 4, 6 4, 6 - - 3 5 8 เหลือง 

แนะแนว - 12 12 11 - - 3 7 เขียว 

รวม 17 ห้อง 17 ห้อง 17 ห้อง 14 ห้อง 14 ห้อง 14 ห้อง 93 172 5 คณะสี 

 

 

 

 

 



  

 

คณะสี กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
จํานวน

ห๎อง 

จํานวน

คร ู
การจัดห๎องเรียน  การจัดห๎องตามแผนการเรียน ม.4-6 

แสด 

ชมพู 

เหลือง 

 

ฟ้า 

เขียว 

 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาษาตํางประเทศและการ

งานอาชีพ 

สังคมศึกษาฯและศิลปะ 

ภาษาไทย  สุขศึกษา ฯ และ

แนะแนว 

 

18 

19 

20 

 

18 

18 

28 

42 

34 

 

29 

33 

1. ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (Gifted) 

ได๎แกํ ม.1/17, 2/17, 3/17, 4/14, 5/14, 

6/14 

2. ห๎องเรียน Mini English Program ได๎แกํ 

ม.1/14, 1/15, 2/14, 2/15 , 3/14, 3/15, 

4/12, 5/12, 6/12 

3. ห๎อง King ได๎แกํ ม.1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 

3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 

4. ห๎อง AP ได๎แกํ ม.1/16, 2/16, 3/16, 

4/13, 5/13, 6/13 

ห๎อง 1 – 8 แผนเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ห๎อง 9 แผนเรียนภาษาศาสตร์ – ภาษาจีน – อังกฤษ 

ห๎อง 10 แผนเรียนภาษาศาสตร์ –ภาษาญี่ปุ่น – อังกฤษ 

ห๎อง 11 แผนเรียนเทคโน – ศิลป์ 

ห๎อง 12 ห๎องเรียนพิเศษ Mini English Program 

ห๎อง 13 ห๎องเรียนพิเศษ AP 

ห๎อง 14 ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เศษวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ว่าด้วย ความประพฤติของนักเรียน   

 อาศัยอํานาจตามความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548 (ข๎อ 2 ให๎โรงเรียนหรือสถานศึกษากําหนดระเบียบวําด๎วยความประพฤติของนักเรียน  และนักศึกษาได๎เทําที่ไมํ
ขัดหรือแย๎งกับกฎกระทรวงนี้) และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจึงออกระเบียบวําด๎วยความประพฤติ
ของนักเรียน นักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมต๎องประพฤติตน ดังตํอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด    เพ่ือนํา
ชื่อเสียงเกียรติยศมาสูํตัวเองและโรงเรียน 

2. แตํงกายให๎ถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียน และเข๎ารับการประเมินการแตํงกายเครื่องแบบนักเรียนตาม วัน 
เวลาที่โรงเรียนกําหนดทุกครั้ง 

3. เข๎าเรียนตรงเวลา เข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง และเข๎ารํวมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของแตํละกิจกรรม
ที่โรงเรียนกําหนดทุกครั้ง 

4. แสดงกิริยา วาจาสุภาพอํอนโยน และแสดงความเคารพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่ควรเคารพ 
5. มีมารยาทในการฟัง การพูด และการรับประทานอาหารที่ดี 
6. รักษาสิ่งแวดล๎อมและทรัพย์สินของโรงเรียน รักษาความสะอาดของห๎องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน 

และห๎องน้ํา 
7. ปฏิบัติตามกฎจราจรที่โรงเรียนกําหนดขึ้น 
8. ไมํหนีเรียนหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาตในชํวงเวลาเรียน 
9. ไมํเลํนการพนัน จัดให๎มีการเลํนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
10. ไมํพกอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
11. ไมํซื้อ จําหนําย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 
12. ไมํลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ขํมขูํ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
13. ไมํกํอเหตุทะเลาะวิวาท ทําร๎ายรํางกายผู๎อ่ืน เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อันนําจะกํอให๎เกิดความไมํสงบ

เรียบร๎อยหรือขัดตํอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุํมหรือมั่วสุมเพ่ือกระทําการดังกลําว 
14. ไมํแสดงพฤติทางชู๎สาวอันไมํเหมาะสม กระทําการลามกอนาจาร แตํงกายลํอแหลม หรือไมํเรียบร๎อยใน

โรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแตํงเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาไมํเรียบร๎อย และไมํเก่ียวข๎องกับการค๎าประเวณี 
15. ไมํเที่ยวเตรํนอกสถานที่พักรวมกลุํมหรือมั่วสุม อันเป็นการสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํตนเองหรือผู๎อ่ืน 

      

     ให๎ไว๎ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม   พ.ศ. 2562  

 

             (นายชัชพล  รวมธรรม) 
             ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 



  

ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ว่าด้วย แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียน  

............................................................................................................  
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา   

พ.ศ. 2548  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนเพ่ือถือปฏิบัติดังนี้ 
ความผิด การลงโทษ 

1. ความผิดเล็กน้อย เชํน มาโรงเรียนสาย              
เข๎าเรียนช๎า แตํงกายไมํเรียบร๎อย ขาดเรียน               
หนีเรียน ไมํสํงงาน ไมํเคารพครู  พูดจาไมํสุภาพ  
รับประทานอาหารไมํเป็นที่ ใช๎รถใช๎ถนนผิดระเบียบ 
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต หรือ
กระทําความผิดเล็กน๎อยไมํเกิน 2 ครั้ง 

 ข๎อใดข๎อหนึ่งหรือทุกข๎อตํอไปนี้ 
1. วํากลําวตักเตือน 
2. บันทึกความดี 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
4. แจ๎งผู๎ปกครองทราบ 
5. ทําทัณฑ์บน 
6. ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. ความผิดปานกลาง / ความผิดชั้นสูง  เชํน               
ลักทรัพย์ ทําลายทรัพย์สิน กรรโชกทรัพย์              
เลํนการพนัน ทะเลาะ วิวาท ดื่มสุรา สูบบุหรี่               
ชู๎สาว เที่ยวเตรํ เสพยาเสพติด ก๎าวร๎าวครู – 
อาจารย์ มั่วสุมตามตู๎เกม กระทําความผิดเล็กน๎อย
เกินกวํา 2 ครั้ง ฯลฯ 

ข๎อใดข๎อหนึ่งหรือทุกข๎อตํอไปนี้ 
1. วํากลําวตักเตือน 
2. บันทึกความดี 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
4. แจ๎งผู๎ปกครองทราบ 
5. ทําทัณฑ์บน 
6. ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
7. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

3. ความผิดร้ายแรง  เชํน ขายยาเสพติด 
ค๎าประเวณี ความผิดขั้นสูงที่ทําให๎เกิดความ
เสียหายอยํางรุนแรงตํอผู๎อื่น สถานศึกษา หรือ
สํวนรวม ความผิดอื่นที่ผิดตํอกฎหมายบ๎านเมือง 

ทุกข๎อตํอไปนี้ 
1. บันทึกความผิด 
2. แจ๎งผู๎ปกครองทราบ 
3. แจ๎งความดําเนินคดี 
4. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

   
                      
                          ให๎ไว๎  ณ  วันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
                   
 
                                                         (นายชชัพล  รวมธรรม) 
                                                   ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 



  

ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

ว่าด้วย การให้และการตัดคะแนนความประพฤติ 

การท ากิจกรรมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 
 

 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

(ข๎อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติให๎เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

นักศึกษาของแตํละสถานศึกษากําหนดและให๎บันทึกข๎อมูลไว๎ เป็นหลักฐาน ข๎อ 10 ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใช๎ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทําความผิดที่สมควรต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 

 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จึงออกระเบียบวําด๎วยการให๎และการตัดคะแนนความประพฤติและการ      ทํา

กิจกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนดังตํอไปนี้ 

 

คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน 

1. แต่งกายผิดระเบียบ 

 1.1  ใสํกางเกง/กระโปรงผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.2  ใสํชุดกีฬาในวันที่ไมํมีวิชาพลานามัย หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.3  ใสํเสื้อที่ไมํปักชื่อ-สกุล จุดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ถูกต๎อง หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.4  ใสํเสื้อบุคคลอ่ืนหรือสวมใสํผิดระเบียบของโรงเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.5  ใสํเข็มขัดผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.6  ทรงผมผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.7  หนวดเคราผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.8  ย๎อมสีผม หรือใสํครีม หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.9  ใช๎เครื่องสําอางตกแตํงรํางกาย หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.10  ใช๎เครื่องประดับตกแตํงรํางกายที่ผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.11 เล็บยาว หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.12 ตกแตํงเล็บ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.13 ใสํรองเท๎าผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.14 ใสํรองเท๎าโดยการเหยียบส๎นรองเท๎า หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.15 ใสํถุงเท๎าผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 

 1.16 ถือกระเป๋าหนังสือผิดระเบียบ หักครั้งละ 5 คะแนน 



  

 

2. มาสาย หักครั้งละ 5 คะแนน 

3. เข้าเรียนช้า หักครั้งละ 2 คะแนน 

4. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง หักครั้งละ 3 คะแนน 

5. หนีเรียน/หลบเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 

6. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต หักครั้งละ 5 คะแนน 

7. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยได้รับอนุญาต แต่ไม่กลับเข้ามาในโรงเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 

8. เข้าหรือออกโรงเรียนโดยการปีนรั้วโรงเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 

9. ขาดโรงเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 

10. ไม่พกบัตรประจ าตัวนักเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 

11. ภาวะเสี่ยงตามกฎกระทรวงปี 2548 

 11.1  เลํนหรือมีสํวนรํวมการพนัน หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.2  พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.3  มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด หรือสิ่งเสพติด หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.4  ลักทรัพย์ หรือกรรโชกทรัพย์ หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.5  กํอเหตุทะเลาะวิวาท หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.6  แสดงพฤติกรรมทางชู๎สาว หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.7  เกี่ยวข๎องกับการค๎าประเวณี หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.8  ทําลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน หักครั้งละ 50 คะแนน 

 11.9  ออกนอกที่พักอาศัยเพ่ือเที่ยวเตรํในเวลาวิกาล หักครั้งละ 50 คะแนน 

12. การแสดงความเคารพ 

 12.1  ไมํทําความเคารพกํอนเริ่มเรียน หรือหลังเลิกเรียน หักครั้งละ 2 คะแนน 

 12.2  ไมํทําความเคารพเม่ือสํงงาน หรือรับงาน หักครั้งละ 2 คะแนน 

 12.3  ไมํทําความเคารพเม่ือเดินผํานครู หรือครูเดินผําน หักครั้งละ 2 คะแนน 

 12.4  ไมํทําความเคารพเม่ือขับขี่ยานพาหนะผํานครู หักครั้งละ 2 คะแนน 

13.  การปฏิบัติตามกฎจราจรในโรงเรียน 

 13.1  ไมํเดินตามเส๎นทางที่กําหนด หักครั้งละ 5 คะแนน 

 13.2  เดินลัดสนาม  หักครั้งละ  5 คะแนน 

      13.3  ไมํขับขี่ยานพาหนะตามเส๎นทางที่กําหนด  หักครั้งละ 5 คะแนน 
      13.4  ไมํเก็บยานพาหนะในบริเวณท่ีกําหนด  หักครั้งละ 5 คะแนน 



  

 
14. การใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน 
      14.1 โทร หรือรับโทรศัพท์ในเวลาเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 
      14.2 โทรหรือรับโทรศัพท์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ  หักครั้งละ 5 คะแนน 
      14.3 ฟังเพลง/เลํนเกม/เลํนไลน์/ถํายรูปในเวลาเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 
      14.4 ฟังเพลง/เลํนเกม/เลํนไลน์/ถํายรูปในขณะเดิน หรือขี่ยานพาหนะ หักครั้งละ 5 คะแนน 
 
15. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
     15.1 ไมํเก็บภาชนะใสํในที่กําหนดหลังรับประทานอาหารเสร็จ หักครั้งละ 5 คะแนน 
     15.2 ไมํทิ้งขยะลงในถังขยะ หักครั้งละ 5 คะแนน 
     15.3 ไมํมีมารยาทในการรับประทานอาหาร หักครั้งละ 5 คะแนน 
     15.4 รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มบนอาคาร หรือห๎องเรียน หักครั้งละ 5 คะแนน 
     15.5 รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มขณะเดิน หรือขับขี่ยานพาหนะ หักครั้งละ 5 คะแนน 
 
16. มารยาทในการฟังและพูด 
     16.1 พูดคุย หรือสํงเสียงดังจนเป็นที่รบกวนคนอ่ืน  หักครั้งละ  5 คะแนน 
     16.2 พูดจาหยาบคาย หักครั้งละ 5 คะแนน 
     16.3 เลํน หรือหยอกล๎อกันในขณะเรียนหนังสือ หักครั้งละ  5 คะแนน 
     16.4 พูดจาก๎าวร๎าวคร ู– บุคลากรทางการศึกษา  หักครั้งละ 5 คะแนน 
 
17. การรักษาความสะอาด 
     17.1 ไมํทําความสะอาดห๎องเรียนตามหน๎าที่รับผิดชอบ  หักครั้งละ 5 คะแนน 
     17.2 ทําให๎ห๎องเรียน/ห๎องน้ําสกปรก  หักครั้งละ 5 คะแนน 
     17.3 ทําให๎โต๏ะเรียน/ อาคารเรียนสกปรก  หักครั้งละ 5 คะแนน 
 
18. มาตรการด าเนินการ 
     18.1 นักเรียนถูกตัดคะแนนสะสมถึง  20  คะแนน แจ๎งผู๎ปกครองทราบและลงโทษโดยการวํากลําว 
            ตักเตือน 
     18.2 ถูกตัดคะแนนสะสมถึง  50  คะแนน แจ๎งผู๎ปกครองและลงโทษโดยทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     18.3 ถูกตัดคะแนนสะสมถึง 80 คะแนน แจ๎งผู๎ปกครองและลงโทษทําทัณฑ์บน 
     18.4 ถูกตัดคะแนนสะสมถึง 100 คะแนน แจ๎งผู๎ปกครอง ลงโทษตามพันธะ ข๎อ 18.3 
 

 
 



  

คะแนนการท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. เป็นตัวแทนโรงเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะด๎านตําง ๆ  ได๎ครั้งละ 20 คะแนน 
2. ทําการแขํงขันทักษะตําง ๆ ได๎รับเกียรติบัตร/โลํรางวัล/เหรียญรางวัล/สร๎างชื่อเสียงให๎โรงเรียน          ได๎ครั้ง

ละ 20 คะแนน 
3. ชํวยกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นทุกประเภท ได๎ครั้งละ 10 คะแนน 
4. เข๎ารํวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่โรงเรียนให๎เข๎ารํวม ได๎ครั้งละ 5 -10 คะแนน ตามความเหมาะสมของ

กิจกรรม 
5. เข๎าคํายอบรมที่โรงเรียนหรือหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องจัดขึ้น ให๎ครั้งละ 20 คะแนน ตามความเหมาะสมของ

โครงการอบรม 
6. คณะกรรมการนักเรียน ได๎ 20 คะแนน/ภาคเรียน 
7. หัวหน๎าห๎อง ได๎ครั้งละ 20 คะแนน/ภาคเรียน 
8. หัวหน๎าฝ่ายการเรียน  ฝ่ายการงาน  ฝ่ายกิจกรรม  และฝ่ายสารวัตรนักเรียนระดับห๎องเรียน     ระดับชั้น

เรียน  ระดับโรงเรียน  ได๎ 20 คะแนน/ภาคเรียน 
9. คณะกรรมการฝ่ายการเรียน  ฝ่ายการงาน  ฝ่ายกิจกรรม  และฝ่ายสารวัตรนักเรียนระดับห๎องเรียน    ได๎ 20 

คะแนน/ภาคเรียน 
10. สารวัตรจราจรนักเรียน ได๎ 10 คะแนน /การปฏิบัติภารกิจ 1 ครั้ง 
11. ของหายได๎คืนได๎คะแนนตามมูลคําของสิ่งที่นํามาคืนได๎คะแนนขั้นต่ํา 2 คะแนน สูงสุดไมํเกิน           50 

คะแนน 
12. ทําความสะอาดห๎องเรียน/ห๎องพกครู ครั้งละ 5 คะแนน 
13. ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  ครั้งละ 5 คะแนน 
14. พัฒนาห๎องน้ํา  ครั้งละ 5 คะแนน 
15. กิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นวําเหมาะสมตามดุลพินิจของครูผู๎ประเมิน 5- 10 คะแนน 

 
 
         ให๎ไว๎ ณ วันที่   1   พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
                        
 
                                                  (นายชัชพล  รวมธรรม) 
                                   ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
   
 
 
 
 



  

 

ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ว่าด้วย  การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การวัดและการประเมนิผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
                                                                                                                                             
 อาศัยอํานาจตามความในข๎อ 3.6.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สถานศึกษา
ต๎องรํวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือทราบเป้าหมายในการพัฒนาผู๎เรียน      ด๎านคุณธรรม  
จริยธรรมและคํานิยม  ในแตํละภาคเรียนครูผู๎สอนต๎องจัดให๎มีการวัดและประเมินผลรวม      ด๎านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและการสํงตํอ ควรประสานสัมพันธ์กับผู๎เรียน  ผู๎ ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง
รํวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด   โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจึงขอกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและการประเมินผลคุณลักษณะ        อันพึงประสงค์ของนักเรียน  มีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู๎ 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มุํงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

ดัชนีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. แตํงกายถูกระเบียบวินัยของโรงเรียน 
2. มาโรงเรียนทันเวลา  และเข๎าเรียนสม่ําเสมอ และตรงตํอเวลา 
3. เข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงและกิจกรรมตํางๆ ที่โรงเรียนกําหนดอยํางสม่ําเสมอ 
4. เดินแถวเป็นระเบียบและเคารพกฎจราจรทั้งในและนอกโรงเรียน 
5. รักความเป็นไทย   และมีจิตสาธารณะ 
6. มีสัมมาคารวะ  และมีความรับผิดชอบ 
7. มีมารยาทในการฟังและการพูดที่ดี  และมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่ดี 
8. มีสุขภาพรํางกาย สุขภาพจิตที่ดี 
9. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐาน 



  

10. ปราศจากภาวะเสี่ยง (ตามกฎกระทรวงวําด๎วยกําหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548) 
11. หํางไกลยาเสพติด  และอบายมุข 
12. บริเวณโรงเรียนสะอาด  รํมรื่น อาคารสะอาด ห๎องเรียนสะอาด  ห๎องน้ํา ห๎องส๎วมสะอาด 
13. ชนะเลิศการแขํงขันทักษะทางการศึกษาในระดับดีมาก 
14. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและข้ันพื้นฐานร๎อยละ 100 ในแตํละป ี
15. เข๎าศึกษาตํอในระดับอนุปริญญา และระดับอุดมศึกษาได๎ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
16. ได๎รับการยกยํอง ชมเชยจากผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคม วําเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 

การวัดและการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สิ่งท่ีวัด 

1. การแตํงกาย 
2. การมาเรียน 
3. การเข๎าเรียน และการเข๎าห๎องสอบ 
4. การรํวมกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
5. การทําความเคารพ 
6. พฤติกรรมเสี่ ย ง  (ตามกฎกระทรวงวํ าด๎ วยกํ าหนดความประพฤติของนัก เรี ยน นักศึกษา   

พ.ศ. 2548) 
7. การใช๎โทรศัพท์มือถือ 
8. การจราจร/การใช๎รถใช๎ถนน 

9. มารยาทการรับประทานอาหาร 

10. มีมารยาทในการฟังและการพูด 

11. การใช๎อาคาร/สถานที่ 

12. การใช๎ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม 

13. การรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 

14. การติดตํองานภายในโรงเรียน 

15. การใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน 

16. ความซื่อสัตย์ 

17. การรักษาสุขภาพ  และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 

วิธีการวัด 



  

 วัดโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

ผู้ด าเนินการวัด 
1. ครูผู๎สอน 

2. ครูประจําชั้น 

3. ครูเวร 

4. ครูปกครองกลุํมสาระ 

5. คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน 

6. หัวหน๎ากลุํมสาระฯ 

7. คณะกรรมการนักเรียน 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

 ใช๎แบบสังเกตพฤติกรรม 

1. การติดตามการเข๎าเรียน กิจกรรมหน๎าเสาธง และ การติดตามการมาสาย 
2. แบบติดตามการเข๎าเรียน 
3. การติดตามการขอออกนอกบริเวณโรงเรียน 
4. ระเบียนสะสม 
5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายเดือน ในสมุดธนาคารความดี 
6. แบบขอปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
เกณฑ์การวัด 

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์คะแนนเต็ม  100 คะแนน 

 ได๎คะแนน 90 – 100      คะแนน  ระดับดีมาก 

 ได๎คะแนน 85 – 89        คะแนน  ระดับดี 
 ได๎คะแนน 80 – 84        คะแนน  ระดับปานกลาง 

 ได๎คะแนนต่ํากวํา  80    คะแนน  ควรปรับปรุงแก๎ไข 

 

 การหักคะแนนพฤติกรรมและการให๎คะแนนการทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎เป็นไปตามระเบียบ
ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  วําด๎วยการหักคะแนนความประพฤติและการให๎คะแนนการทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  พุทธศักราช 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การประเมิน 

ผู๎ทําการประเมินประกอบด๎วย 

1. ครูผู๎สอน 

2. ครูประจําชั้น 

3. ครูปกครองกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
4. หัวหน๎ากลุํมสาระ 

5. ครูกิจการนักเรียน 

 

การประเมินแบํงออกเป็น  4  ขั้นตอน 

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมรายสัปดาห์  โดยนําเอาแบบสังเกตพฤติกรรมจากครูผู๎สอน  

ครูประจําชั้น ครูเวร  ครูปกครองกลุํมสาระ  คณะกรรมการกิจการนักเรียน และหัวหน๎าชั้นเรียน มาประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแตํละคน แตํละห๎อง แตํละกลุํมสาระ แล๎วสรุปผลแจ๎งไปยัง ครูประจําชั้น 
ครูผู๎สอน ครูปกครองกลุํมสาระ และหัวหน๎ากลุํมสาระทราบในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป 

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมรายเดือน แบํงออกเป็น 2 กรณี  
2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมรายเดือน มีแนวปฏิบัติเชํนเดียวกับการประเมินรายสัปดาห์ แตํจะ 

เพ่ิมการสํารวจวํามีนักเรียนมากน๎อยเทําใดที่ยังไมํเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและไมํมาดําเนินการขอทํากิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือแก๎คะแนนที่ถูกหัก 

 2.2 นักเรียนยื่นแบบขอประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเองผํานความเห็นชอบของครูประจําชั้น ครู
ปกครองกลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎และคณะกรรมการกิจการนักเรียนถ๎าไมํผํานต๎องไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจนมีคะแนนผํานเกณฑ์ที่กําหนดการยื่นขอประเมินตนเอง ต๎องเริ่มทําในสัปดาห์ที่ 3 และให๎เสร็จสิ้นใน
สัปดาห์สุดท๎ายของแตํละเดือน 

     3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมรายภาค มีแนวปฏิบัติ เชํนเดียวกับการประเมินรายเดือน 

โดยนําเอาแบบสรุปรายเดือน มาประเมินรวมสรุปผลตัดสินคะแนนให๎ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แจ๎งไปยังครูผู๎สอน ครูประจําชั้นและทําให๎เสร็จกํอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ 
     4.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมรายปี มีแนวปฏิบัติ เชํนเดียวกับการประเมินรายภาค      โดย
นําเอาแบบสรุปรายภาคมาประเมินรวมสรุปผลตัดสิน 

 4.1 ให๎ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์แจ๎งไปยังฝ่ายวิชาการ ครูประจําชั้น และทําให๎เสร็จสิ้นกํอน
สอบปลายภาค  1 สัปดาห์ 
 4.2 แจ๎งรายชื่อผู๎ที่ได๎รับใบรับรองความประพฤติพร๎อมกําหนดวันในการรับใบรับรองความประพฤติและต๎อง
ทําให๎เสร็จกํอนปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ 
 
เกณฑ์การผ่าน 

1. นักเรียนที่ได๎คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 80  คะแนนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได๎รับใบรับรอง  
ความประพฤติจากทางโรงเรียน มีเกณฑ์การวัดดังนี้ 

 ได๎คะแนน   90 – 100 คะแนน  ความประพฤติเรียบร๎อยดีมาก 



  

 ได๎คะแนน   85 – 89 คะแนน  ความประพฤติเรียบร๎อย 

 ได๎คะแนน   80 – 84 คะแนน  ความประพฤติพอใช๎ 
ใบรับรองความประพฤติต๎องได๎รับความเห็นชอบจากผู๎อํานวยการ หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎อํานวยการโรงเรียน
ยโสธรพิทยาคมเทํานั้น 

2. ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ได๎คะแนน 90 – 100 คะแนน  ได๎ระดับคะแนน  3   ดีเยี่ยม 

ได๎คะแนน 85 – 89 คะแนน  ได๎ระดับคะแนน  2   ดี 

ได๎คะแนน 80 – 84 คะแนน  ได๎ระดับคะแนน  1   ผําน 

ได๎คะแนนต่ํากวํา  80      คะแนน  ได๎ระดับคะแนน  0   ไมํผําน 

3. นักเรียนที่ได๎คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งแตํ  80 คะแนนขึ้นไปจึงจะได๎รับระดับคะแนนผํานรายวิชา  
คุณธรรม  จริยธรรม  

4. นักเรียนที่ได๎ระดับคะแนน  0  แบํงออกเป็น 2 กรณี  คือ 
4.1 ได๎คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ํากวํา  80 คะแนน 
4.2 ไมํสํงแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด๎านการแตํงกายเครื่องแบบนักเรียนและธนาคารความดี

ตามเวลาทีก่ําหนด 
 
การด าเนินการแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การแก๎คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบํงเป็น 2 กรณีดังนี้ 

1. นักเรียนที่ถูกหักคะแนนคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไมํเกิน 20 คะแนน เมื่อทําความดีเพ่ือแก๎ไข 
คะแนนแล๎วจะได๎รับผลการประเมิน ระดับ 1-3 (ตามระดับของคะแนนที่นักเรียนแก๎ไข) 

2. นักเรียนที่ถูกหักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิน 20 คะแนน เมื่อทําความดีแล๎ว จะได๎ผลการ 
ประเมิน 1-2 เทํานั้น 
 
                      ให๎ไว๎ ณ วันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
                        
 
                                            

 (นายชัชพล  รวมธรรม) 
                                  ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 
 

 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าความดีเพ่ือได้คะแนน/แก้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



  

 

เพ่ือให๎การดําเนินการเก่ียวกับการทําความดีเพ่ือได๎คะแนน/แก๎คุณลักษณะอันพึงประสงค์            
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจึงขอกําหนดระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการทําความดี เพ่ือได๎คะแนน 
แก๎คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ดังนี้ 

1. ผู๎ดําเนินการทําความดีเพ่ือให๎ได๎คะแนน/แก๎คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือนักเรียน โรงเรียน          
  ยโสธรพิทยาคม 

2. ผู๎ให๎คะแนนทําความดีของนักเรียน คือ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคมทุกคน 

3. การให๎คะแนนทําความดีของนักเรียนให๎เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนด (ความดีท่ีมีคะแนน 13 ข๎อ) 
4. ครูผู๎ให๎คะแนนทําความดีของนักเรียน ต๎องบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่ปฏิบัติจํานวนครั้ง คะแนน ชื่อตัว

บรรจง ลายมือชื่อ ของครูผู๎ให๎คะแนนครบถ๎วน ชัดเจนลงในแบบฟอร์มการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของนักเรียน 

5. ในกรณีที่กลุํมสาระหรือชุมนุมหรืองานหรือกิจกรรมใดๆ ที่จัดให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมต๎องการให๎นักเรียนมี
คะแนนในการรํวมกิจกรรมนั้นๆ ขอให๎นําสําเนาเรื่องที่ขอจัดกิจกรรม (ถ๎ามี) พร๎อมรายชื่อนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมและจํานวนคะแนนที่ให๎สํงที่งานสํงเสริมกิจการนักเรียนหลังจากกิจกรรมนั้นได๎สิ้นสุดลง 

6. ครูผู๎บันทึกคะแนนรวบรวมคะแนนเพ่ือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ครูกิจการนักเรียนที่
ได๎รับมอบหมายในแตํละระดับชั้น 

7. ให๎นักเรียนทุกคนสํงใบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครูประจําชั้นให๎เสร็จสิ้นกํอนสอบปลายภาค 2 

สัปดาห์  ถ๎านักเรียนคนใดไมํสํงแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนด ให๎ครูประจําชั้นติดตาม 
มาสํงให๎ครบ แล๎วนําสํงที่งานสํงเสริมกิจการนักเรียนกํอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์   

8. ให๎ครูประจําชั้นชี้แจงให๎นักเรียนในความรับผิดชอบให๎เข๎าใจเก่ียวกับความดีท่ีมีคะแนนผลการทํา 

ความดี หลักเกณฑ์และวิธีการแก๎คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกณฑ์การจบหลักสูตรของชํวงชั้น  

 
การด าเนินการแก้ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การดําเนินการแก๎ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบํงออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 นักเรียนที่ถูกหักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไมํเกิน 20 คะแนน เมื่อทําความดี นําคะแนนมา   
          หักล๎าง 100 คะแนน แล๎วมีคะแนนคงเหลือ 
                             80 – 84  ได๎ระดับคะแนน  1 
 85 – 89  ได๎ระดับคะแนน  2 
 90 – 100 ได๎ระดับคะแนน  3 
 
 
กรณีที่ 2  ถ๎านักเรียนที่ถูกหักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิน 20  คะแนน เมื่อทําความดี นําคะแนนมา 
            หักล๎าง 100 คะแนน แล๎วมีคะแนนคงเหลือ 
      80 – 89  ได๎ระดับคะแนน  1 



  

      90 ขึ้นไป ได๎ระดับคะแนน  2 
กรณีที่ 3 นักเรียนได๎ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น 0 (ศูนย์) แบํงออกเป็น 2 กรณี คือ 
 3.1   มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่ํากวํา 80 คะแนน การดําเนินการแก๎ระดับคุณลักษณะ      อัน
พึงประสงค์ให๎เป็นไปตามกรณีที่ 2  
 3.2  ไมํสํงแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การแตํงกาย เครื่องแบบนักเรียนตามกําหนด  
เมื่อมาดําเนินการแก๎ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎ดําเนินการการดังนี้ 
      3.2.1  หักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  50 คะแนน 
      3.2.2  ให๎ทําความดี เพ่ือแก๎คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 50 คะแนน ที่ถูกหักในข๎อ 3.2.1   กํอน
แล๎วจึงไปพิจารณาคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีอยูํ เดิมวํามีคะแนนคงเหลือ  เทําใดให๎ดําเนินการแก๎
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรณีที่ 1 หรอื กรณีท่ี 2 แล๎วแตํกรณี 
 
                                         ให๎ไว๎  ณ วันที่   1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
                                             (นายชัชพล  รวมธรรม) 
                                   ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  



  

1. เครื่องแบบนักเรียนชาย 
    เสื้อ 

1. เสื้อแบบเชิ้ตแขนสั้น คอตั้ง ความยาวของแขนเสื้อเหนือข๎อศอก 5 เซนติเมตร ความกว๎างของแขน 
พอเหมาะกับแขนของนักเรียน 

2. ใช๎ผ๎าสีขาวเกลี้ยง (ไมํบาง หรือหนาเกินไป ห๎ามใช๎ผ๎ามัน ผ๎าด๎ายดิบ ผ๎าฝ้ายหรือผ๎าเนื้อหยาบ            
ผําอกตลอด มีสาบนอกที่อก ขนาดกว๎าง 2.5 -3 เซนติเมตร 

3. กระดุมสีขาว กลม ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํเกิน 2 เซนติเมตร 
4. กระเป๋าเสื้อติดแนวราวนมด๎านซ๎าย 1 กระเป๋า ขนาดกว๎าง  8-12 เซนติเมตร และลึก 10-15  

เซนติเมตร 
5. ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8-2.0 เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร  ย.ส. ปักชื่อ–นามสกุล นักเรียน      

ขนาด 1.7 เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎ม ที่อกเสื้อด๎านขวาเหนือราวนม 
6. นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini  English Program :  

MEP )  ที่อกเสื้อด๎านขวาเหนือราวนม  ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 -2.0 เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร ย.ส.   ปักชื่อ – 
นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  ขนาด 1.7 เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎ม  และที่กระเป๋าเสื้อ  ด๎านซ๎าย  ปัก
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และใต๎ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  ปัก MEP ขนาด  1.7 เซนติเมตร  ด๎วย
ด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎ม 

7. นักเรียนโครงการ การศึกษาสําหรับผู๎มีความสามารถพิเศษ (Gifted  Education  Program) หรือ 
นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) ที่อกเสื้อด๎านขวาเหนือราวนม  ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 – 2.0 
เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร ย.ส. ปักชื่อ – นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาไทย ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสี
น้ําเงินเข๎มและท่ีกระเป๋าเสื้อด๎านซ๎าย  ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และใต ๎
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปัก Gifted ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมน้ําเงินเข๎ม 

8. นักเรียนโครงการเสริมสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (Advance  Program : AP) 
ที่อกเสื้อด๎านขวาเหนือราวนม ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 – 2.0 เซนติเมตร และ   ใต๎ตัวอักษร ย.ส. ปักชื่อ – 
นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาไทย ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหม   สีน้ําเงินเข๎มและที่กระเป๋าเสื้อด๎านซ๎าย  
ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และ  ใต๎ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปัก AP ขนาด 1.7 เซนติเมตร 
ด๎วยด๎ายหรือไหมน้ําเงินเข๎ม 

กางเกง 
1. กางเกงทรงนักเรียน ขาสั้น มีหูกางเกงรอบเอว 7 หู ชนิดหูเดี่ยว เป็นผ๎าและสีชนิดเดียวกันกับกางเกง   

หูเป็นเส๎นตรงขนาดกว๎าง 1 เซนติเมตร 
2. ใช๎ผ๎าสีกากี (ไมํบางหรือหนาเกินไป ผิวไมํมันหรือด๎าน ห๎ามใช๎ผ๎ายีนส์ ผ๎าเวสปอยท์ หรือผ๎าเนื้อหยาบ 
3. ความยาวของกางเกง สูงจากกึ่งกลางลูกสะบ๎าหัวเขํา ไมํเกิน 2 นิ้ว ปลายขากางเกงพับเข๎าข๎างใน  

กว๎าง 5 เซนติเมตร ผําตรงสํวนหน๎าโดยวิธีติดซิบซํอนไว๎ข๎างใน 
4. กระเป๋ากางเกง เจาะกระเป๋าตามแนวตะเข็บข๎างละ 1 กระเป๋า มีจีบด๎านหน๎าข๎างละ  2 จีบและจีบ 

เป็นลักษณะจีบออก ไมํมีกระเป๋าหลัง 



  

เข็มขัด 
1. เข็มขัดหนังสีน้ําตาล ขนาดกว๎าง 2.5 – 4 เซนติเมตร ตามสัดสํวนขนาดลําตัวของนักเรียน หัวเข็มขัด  

เป็นโลหะสีทอง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าขอบมน ชนิดหัวกลัดมีปอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด ขนาดกว๎าง 1.5 เซนติเมตร 
สําหรับสอดปลายเข็มขัด 

2. ความยาวของเข็มขัด ต๎องยาวไมํต่ํากวําหูกางเกงหูที่ 1  ปลายเข็มขัดเป็นรูปโค๎งมน 
3. ลักษณะผิวของเข็มขัดเป็นผิวเกลี้ยงไมํมีลวดลายหรือไมํติด หรือไมํมีเขียนลวดลายตําง ๆ ลงบนเข็มขัด 
4. ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายอนุโลมให๎ใช๎เข็มขัดลูกเสือได๎ 

รองเท้า 
1. รองเท๎าหนัง หรือรองเท๎าผ๎าใบหุ๎มส๎น มีรูร๎อยเชือกและตาไกํสีน้ําตาล ไมํมีลวดลาย 
2. เมื่อสวมรองเท๎าต๎องผูกเชือกให๎เรียบร๎อย และไมํเหยียบส๎นรองเท๎า 

ถุงเท้า 
ถุงเท๎าสีน้ําตาลชนิดสั้น ไมํมีสัญลักษณ์หรือลวดลายใด ๆ 

ทรงผม 
1. นักเรียนชายจะไว๎ผมสั้นหรือผมยาวก็ได๎   กรณีไว๎ผมยาวด๎านข๎าง  ด๎านหลังต๎องยาวไมํเลยตีนผม   

ด๎านหน๎าและกลางศีรษะ ให๎มีความเหมาะสมและมีความเรียบร๎อย 
2. นักเรียนชายต๎องห๎ามปฏิบัติตน  ดังนี้ 

           (1)   ดัดผม 
           (2)   ย๎อมสีผมให๎ผิดไปจากเดิม 
           (3)   ไว๎หนวดหรือเครา 
           (4)   การกระทําอ่ืนใดซึ่งไมํเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 

 

2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เสื้อ 
1. ใช๎ผ๎าสีขาวเนื้อเรียบ (ไมํบาง หรือหนาเกินไป ห๎ามใช๎ผ๎ามัน ผ๎าด๎ายดิบ ผ๎าฝ้าย หรือผ๎าเนื้อหยาบ)      

แบบคอกลมกะลาสี แขนสั้น จีบด๎านหน๎าและหลัง ด๎านละ 3 จีบ ขนาดของเสื้อให๎พอเหมาะกับรูปรําง ผูกด๎วยผ๎าผูก
คอชายสามเหลี่ยม เงื่อนกะลาสี สีน้ําเงิน หรือ สีเดียวกนักับกระโปรงและต๎องมีเสื้อบังยกทรง หรือเสื้อคอกระเช๎า สวม
ทับชั้นใน 

2. ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8-2.0 เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร  ย.ส. ปักชื่อ –นามสกุล นักเรียน ขนาด 

1.7 เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อด๎านขวา 

3. นักเรียนแผนการเรียน MEP ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 -2.0 เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร ย.ส.     ปักชื่อ

นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  ขนาด 1.7 เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อ ด๎านขวาเหนือราว



  

นม ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และใต๎ตราสัญลักษณ์โรงเรียน       ปัก MEP ขนาด  1.7 

เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อด๎านซ๎าย 

4. นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 – 2.0 เซนติเมตร และใต๎ 

ตัวอักษร ย.ส. ปักชื่อ – นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาไทย ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อ

ด๎านขวาเหนือราวนม ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และใต๎ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปัก Gifted 

ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อด๎านซ๎าย 

5. นักเรียนโครงการเสริมสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (Advance  Program : AP) ที่อกเสื้อ 
ด๎านขวาเหนือราวนม ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 – 2.0 เซนติเมตร และ   ใต๎ตัวอักษร ย.ส. ปักชื่อ – นามสกุล
นักเรียนเป็นภาษาไทย ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหม   สีน้ําเงินเข๎มและท่ีกระเป๋าเสื้อด๎านซ๎าย  ปักตรา
สัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และ  ใต๎ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปัก AP  ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎าย
หรือไหมน้ําเงินเข๎ม 

กระโปรง  ใช๎สีน้ําเงิน  หรือสีกรมทําเทํานั้น แบบสุภาพ พับจีบข๎างละ  3 จีบ ทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลังความยาว
กระโปรงเมื่อวัดจากใต๎เขําแล๎วไมํเกิน 2 นิ้ว เป็นกระโปรงปลายบานจีบลึกห๎ามใช๎กระโปรงปลายสอบ 

เข็มขัด   ใช๎เข็มขัดหนังสีดํา หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 

รองเท้า  ใช๎รองเท๎าหนังสีดําแบบหุ๎มส๎น หุ๎มปลายเท๎า มีสายรัดหลังเท๎า ในกรณีเรียนพลศึกษา ให๎ใช๎รองเท๎าผ๎าใบ
หุ๎มส๎นสีขาว มีรูร๎อยเชือก 5 - 7 รู  ทั้งเชือกและตาไกํสีขาว ไมํมีลวดลายใด ๆ  เมื่อสวมรองเท๎า   ต๎องผูกเชือกให๎
เรียบร๎อย และไมํเหยียบสันรองเท๎า 

ถุงเท้า   ใช๎ถุงเท๎ายาวสีขาว แล๎วพับลงมาไว๎ที่ข๎อเท๎า ห๎ามใช๎ถุงเท๎าแบบสั้น 

ทรงผม   
1. นักเรียนหญิงจะไว๎ผมสั้นหรือผมยาวก็ได๎ กรณีไว๎ผมยาว จะต๎องมีความตามเหมาะสมตามสภาพ 

การเป็นนักเรียน และรวบให๎เรียบร๎อย   
2. นักเรียนหญิงต๎องห๎ามปฏิบัติตน  ดังนี้ 

           (1)   ดัดผม 
           (2)   ย๎อมสีผมให๎ผิดไปจากเดิม 
           (3)   การกระทําอ่ืนใดซึ่งไมํเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
 
 
 
 
 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เสื้อ 



  

1. ใช๎ผ๎าสีขาวเนื้อเรียบ (ไมํบาง หรือหนาเกินไป ห๎ามใช๎ผ๎ามัน ผ๎าด๎ายดิบ ผ๎าฝ้าย หรือผ๎าเนื้อหยาบ) 
คอเชิ้ต ผําอกตลอด มีสาบนอกที่อก ขนาดกว๎าง 2.5 – 3 เซนติเมตร แขนสั้นจีบด๎านหน๎าและด๎านหลัง 

ด๎านละ 3 จีบ เสื้อให๎พอเหมาะกับรูปรําง และต๎องมีเสื้อบังทรง หรือเสื้อคอกระเช๎า สวมทับชั้นใน 

2. ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8-2.0 เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร  ย.ส. ปักชื่อ –นามสกุลนักเรียน  

ขนาด 1.7 เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อด๎านขวา 

3. นักเรียนแผนการเรียน MEP ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 -2.0 เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร ย.ส.       ปักชื่อ – 

นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  ขนาด 1.7 เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อด๎านขวาเหนือราว

นม ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และใต๎ตราสัญลักษณ์โรงเรียน       ปัก MEP ขนาด  1.7 

เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎มที่อกเสื้อด๎านซ๎าย 

4. นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 – 2.0 เซนติเมตร และใต๎ตัวอักษร 

ย.ส. ปักชื่อ – นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาไทย ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีน้ําเงินเข๎ม 

ที่อกเสื้อด๎านขวาเหนือราวนม ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และใต๎  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปัก 

Gifted ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมน้ําเงินเข๎มท่ีอกเสื้อด๎านซ๎าย 

5. นักเรียนโครงการเสริมสร๎างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (Advance  Program : AP) 
ที่อกเสื้อด๎านขวาเหนือราวนม ปักตัวอักษร ย.ส. ขนาด 1.8 – 2.0 เซนติเมตร และ   ใต๎ตัวอักษร ย.ส.         ปักชื่อ – 
นามสกุลนักเรียนเป็นภาษาไทย ขนาด 1.7  เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหม   สีน้ําเงินเข๎มและที่กระเป๋าเสื้อด๎านซ๎าย  
ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 1.3 – 1.5 นิ้ว และ  ใต๎ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปัก AP  ขนาด 1.7  เซนติเมตร 
ด๎วยด๎ายหรือไหมน้ําเงินเข๎ม 

กระโปรง  ใช๎ผ๎าสีน้ําเงิน  หรือสีกรมทําเทํานั้น แบบสุภาพ พับจีบข๎างละ  3 จีบ ทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลังความ
ยาวของกระโปรงเมื่อวัดจากใต๎เขําแล๎วไมํเกิน  2 นิ้ว เป็นกระโปรงปลายบานจีบลึกห๎ามใช๎กระโปรง  ปลายสอบ 

เข็มขัด   ใช๎เข็มขัดหนังสีดํา หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 

รองเท้า  ใช๎รองเท๎าหนังสีดําแบบหุ๎มส๎น หุ๎มปลายเท๎า มีสายรัดหลังเท๎า ในกรณีเรียนพลศึกษา ให๎ใช๎      รองเทา
ผ๎าใบหุ๎มส๎นสีขาว มีรูร๎อยเชือก 5 - 7 รู  ทั้งเชือกและตาไกํสีขาว ไมํมีลวดลายใดๆ เมื่อสวมรองเท๎าต๎องผูก
เชือกให๎เรียบร๎อย และไมํเหยียบสันรองเท๎า 

ถุงเท้า   ใช๎ถุงเท๎ายาวสีขาว แล๎วพับลงมาไว๎ที่ข๎อเท๎า ห๎ามใช๎ถุงเท๎าแบบสั้น 

 
 
 
 
 

ทรงผม   
1. นักเรียนหญิงจะไว๎ผมสั้นหรือผมยาวก็ได๎ กรณีไว๎ผมยาว จะต๎องมีความตามเหมาะสมตามสภาพ 

การเป็นนักเรียน และรวบให๎เรียบร๎อย   



  

2. นักเรียนหญิงต๎องห๎ามปฏิบัติตน  ดังนี้ 
  (1)   ดัดผม 
  (2)   ย๎อมสีผมให๎ผิดไปจากเดิม 
  (3)   การกระทําอ่ืนใดซึ่งไมํเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 

3. เครื่องแบบพลศึกษา 
เสื้อ นักเรียนทุกระดับชั้นทั้งชายและหญิง ใช๎เสื้อสีแดงตามที่โรงเรียนกําหนด ปักชื่อ – สกุล นักเรียน ขนาด 1.7 

เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสีขาวที่อกเสื้อด๎านขวา 

กางเกง  นักเรียนทุกระดับชั้นทั้งชายและหญิง ใช๎กางเกงวอร์มสีดําขายาว ไมํมีลวดลาย 

รองเท้า (ชาย)  ใช๎รองเท๎าผ๎าใบหุ๎มส๎นสีน้ําตาล มีรูร๎อยเชือก 5 -7 รู ทั้งเชือกและตาไกํสีน้ําตาล ไมํมีลวดลายใด 
ๆ เมื่อสวมรองเท๎าต๎องผูกเชือกให๎เรียบร๎อย และไมํเหยียบส๎นรองเท๎า 

รองเท้า (หญิง) ใช๎รองเท๎าผ๎าใบหุ๎มส๎นสีขาวมีรูร๎อยเชือก 5 -7 รู ทั้งเชือกและตาไกํสีขาวไมํมีลวดลายใดๆ เมื่อ
สวมรองเท๎าต๎องผูกเชือกให๎เรียบร๎อย และไมํเหยียบส๎นรองเท๎า 
 

4. เครื่องแบบกิจกรรม (เครื่องแบบประจ าวันศุกร์ )  
นักเรียนทุกระดับชั้นทั้งชายและหญิง ใช๎เสื้อตามสังกัดคณะสีที่โรงเรียนกําหนด ปักชื่อ – นามสกุล 

นักเรียน ขนาด 1.7 เซนติเมตร ด๎วยด๎ายหรือไหมสําน้ําเงิน ที่อกเสื้อด๎านขวา นักเรียนชาย ให๎ใสํเสื้อสีกับกางเกง
เครื่องแบบนักเรียนชาย นักเรียนหญิงให๎ใสํเสื้อสี กับกระโปรงเครื่องแบบนักเรียนหญิง   

ในกรณีเรียนพลศึกษาให๎ใสํกับกางเกงวอร์มสีดําขายาว  ไมํมีลวดลาย 
 

5. การปักจุดเสื้อเครื่องแบบนักเรียนเพื่อแสดงระดับชั้นและคณะสี 
5.1 ปักจุดกลม ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.3 เซนติเมตร 
5.2 ปักจุดสี ตามสังกัดคณะสี บนปกเสื้อด๎านขวา จํานวน 1 จุด ดังนี้ 

5.2.1)  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สีชมพ ู
5.2.2)  กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  สีแสด 
5.2.3)  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  สีเหลือง 
5.2.4)  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  สีฟ้า 
5.2.5)  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนา    
          ผู๎เรียน (แนะแนว)  สีเขียว 

 5.3  ปักจุดระดับชั้น ตามระดับชั้นที่เรียน บนปกเสื้อด๎านซ๎ายดังนี้ 
5.3.1)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ปักด๎วยจุดสีน้ าเงิน   จํานวนจุดตามระดับชั้นคือ 

ม. 1 ปัก 1 จุด  ม. 2  ปัก 2 จุด  ม. 3  ปัก 3 จุด 
 

5.3.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปักด๎วยจุดสีแดง จํานวนจุดตามระดับชั้น คือ 
ม. 4 ปัก 1 จุด  ม. 5  ปัก 2 จุด  ม. 6  ปัก 3 จุด 



  

5.4  ในกรณีที่ปักมากกวํา 1 จุด ให๎มีระยะหํางระหวํางจุด  0.5 เซนติเมตร 
 

    ให๎ไว๎  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                                                   (นายชัชพล  รวมธรรม) 
                                            ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรยีน 
                                        



  

 เพ่ือให๎การอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ มีความชัดเจน ถูกต๎องและสอดคล๎อง
กับพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็กและเยาวชน  พุทธศักราช 2546 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ผู๎อนุญาตประกอบด๎วย 
1.1 ครูผู๎สอน 
1.2 ครูประจําชั้น 
1.3 ครูผู๎ปกครองกลุํมสาระ 

2. การอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2.1  ครูผู๎สอนจะอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได๎เฉพาะในเวลาที่ทําการสอนในคาบ  
      นั้นๆ จะอนุญาตโดยทั่วไปมิได๎ 
2.2  ครูประจําชั้นจะอนุญาตให๎นักเรียนในประจําชั้นที่รับผิดชอบออกนอกบริเวณโรงเรียนได๎  
      ตั้งแตํเวลา 07.00 -15.20 น. ยกเว๎นในเวลาที่นักเรียนกําลังเรียนอยูํกับครูผู๎สอนประจําวิชา    
      ในคาบนั้นๆ จะอนุญาตมิได๎ 
2.3  ครูปกครองกลุํมสาระจะอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได๎ก็ตํอเมื่อ 

2.3.1 ครูผู๎สอน ลา หรือ ไปราชการ 
2.3.2 ครูประจําชั้น ลา หรือ ไปราชการ 
2.3.3 นักเรียนมีเหตุรีบดํวนหรือจําเป็นไมํสามารถติดตํอกับครูประจําชั้น ครูผู๎สอนได๎ เชํน  

- ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
- กิจธุระจําเป็นรีบดํวนอื่น ๆ ที่พิจารณาแล๎วเห็นวําเหมาะสมและไมํขัดตํอ 2.1และ 2.2  

3. ให๎ผู๎อนุญาตพิจารณาถึงความสําคัญและความจําเป็นในกิจธุระที่นักเรียนมาขออนุญาตออกนอกบริเวณ

โรงเรียนอยํางรอบคอบ  เหมาะสม เพ่ือป้องกันความผิดของผู๎อนุญาตและความปลอดภัยของ            ผู๎ขออนุญาต  

โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกรณีที่มีผู๎ปกครองมารับให๎ผู๎อนุญาตได๎สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู๎ปกครองที่จะมารับอยํางถี่

ถ๎วน  ควรโทรศัพท์ติดตํอกับผู๎ปกครองนักเรียนที่มารับโดยตรงวํามีความเท็จจริงอยํางไร เมื่อมีความมั่นใจแล๎วจึง

อนุญาตทั้งนี้เพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนได๎ 

4. กิจธุระจําเป็นที่เห็นควรอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได๎ 

4.1  ป่วยหรือได๎รับอุบัติเหตุ 

4.2  ไปพบแพทย์ตามใบนัด (แสดงบัตรการนัดหมาย) 

4.3  ไปไปรษณีย์ (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.4  ไปธนาคาร (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.5  ไปศาลากลางจังหวัด (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.6  ไปสถานีตํารวจ (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.7  ไปสาธารณสุขจังหวัด (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 



  

4.8  ไปสาธารณสุขอําเภอ (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.9  ไปที่วําการอําเภอ (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.10  ไปเทศบาลเมืองยโสธร (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.11  ไปสํางานที่ดินจังหวัด (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.12  ไปสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  1 (แสดงหลักฐานการไปติดตํอ) 

4.13  ไปเอางานมาสํงครูประจําวิชา (ต๎องได๎รับอนุญาตจากครูผู๎สอนวิชานั้น ๆ เทํานั้น) 

4.14  กลับบ๎านผู๎ปกครองมารับ (ตรวจสอบรายละเอียดของผู๎ปกครองให๎ถี่ถ๎วน) 

4.15  อ่ืนๆ ที่ผู๎อนุญาตพิจารเห็นสมควรอนุญาต 

5. นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1  ขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ที่ครูปกครองกลุํมสาระฯ มากรอกรายละเอียดให ๎

ครบถ๎วน 

5.2  ดําเนินการขออนุญาตตามข๎อ 2.1 ,2.2 ,และ 2.3 

5.3  แสดงใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนพร๎อมบัตรประจําตัวนักเรียน กับครูเวรที่ป้อม 

ยามโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการขอออกนอกบริเวณโรงเรียนที่โรงเรียนกําหนด 

5.4  เมื่อปฏิบัติกิจธุระเสร็จแล๎ว กลับเข๎ามาภายในบริเวณโรงเรียน ให๎ปฏิบัติตามข้ันตอนการขอ 

ออกนอกบริเวณโรงเรียน ที่โรงเรียนกําหนด 

5.5  ต๎องไปแจ๎งให๎ครูผู๎อนุญาตให๎ทราบวําได๎ไปปฏิบัติกิจธุระตามท่ีขออนุญาตเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

5.6  ถ๎าปฏิบัติกิจธุระเสร็จแล๎วไมํกลับเข๎ามาภายในบริเวณโรงเรียนตามเวลาที่กําหนดต๎องถูกหัก 

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งละ 50 คะแนน ยกเว๎นกรณีผู๎ปกครองมารับกลับบ๎าน  หรือเข๎ารักษาตัวที่

โรงพยาบาล หรือ เหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ จะต๎องแจ๎งให๎ครูผู๎อนุญาตทราบ  

 

                  ให๎ไว๎  ณ  วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.  2662 

    

                                     

                                 (นายชัชพล  รวมธรรม) 

                          ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 

แบบการเขียนในลา 
      เขียนที่.................................................................... 

                                                  วันท่ี................เดือน............................พ.ศ. 25........................ 



  

เรื่อง   ขอลา (ระบุ ลากิจ หรือ ลาป่วย) 
เรียน   ครูที่ปรึกษา ม........../................และครูประจําวิชา 
         ด๎วยกระผม /ดิฉัน (เด็กชาย ,เด็กหญิง, นาย ,นาง ,นางสาว)...........................................................................................ช้ัน 
ม...../……….ไมํสามารถมาเรยีนตามปกติได๎เพราะ.................................................................................................................. 
จึงขออนุญาตลาหยุดเรียน มีกําหนด.......................วัน นับจากวันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ.......................... 
ถึงวันที่..................เดือน.....................พ.ศ. ................ หรือขออนุญาตช่ัวโมงเรียนที่................... .......ถึงช่ัวโมงเรียนที่........... 
ของวันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ. ...................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
              ขอแสดงความนับถือ 

                 ............................................... 
               (....................................................) 
     ขอรับรองวําการลาครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงช่ือ........................................................ผู๎ปกครอง 
          (........................................................) 
 

รายช่ือครูผู้สอนและรายวิชาที่ไม่ได้มาเรียนในวันลา 
คาบที่ รายวิชา ชื่อครูประจ าวิชา ครูประจ าวิชารับทราบ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน 

ความเห็นครูประจําช้ัน ม.........../............................. 
................................................................................ 
ลงช่ือ..........................................ครูประจาํช้ัน 
   (..................................................) 

ความเห็นครูผู๎ปกครองกลุํมสาระ 

....................................................... 
ลงช่ือ.................................................... 
      (..................................................) 
 

หมายเหตุ 1. ถ๎ากรอกรายวิชาของวันท่ีลาในใบนี้หมด ให๎ใช๎ใบลามากวํา 2 ฉบับ 
             2. ในกรณีที่ลาเป็นคาบ ให๎ใช๎แบบฟอร์มใบลานี้โดยอนุโลม 



  

 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จําเป็นต๎องให๎นักเรียน  มีสํวน
รํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมตํางๆ ในสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ให๎กับนักเรียนตามความถนัด ความสามารถ รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และเป็นการ
ฝึกการอยูํรํวมกันภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2520 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 โรงเรียนจึงกําหนดระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วย
คณะกรรมการนักเรียนไว๎ดังตํอไปนี้  
 

หมวดที ่ 1 
บททั่วไป 

 ข๎อ 1 ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคมวําด๎วยคณะกรรมการนักเรียน พ.ศ. 2560”  
 ข๎อ 2 ให๎ใช๎ระเบียบนี้บังคับตั้งแตํวันประกาศเป็นต๎นไป 
 ข๎อ 3 ให๎ยกเลิกระเบียบ ข๎อบังคับท่ีอ่ืนใดที่ขัดแย๎งระเบียบนี้ และให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข๎อ  4 ในระเบียบนี้ 
 “ โรงเรียน ”    หมายถึง  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความวํา ผู๎นวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม                
                                                    หรือผู๎รักษาการในตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 “ครู”    หมายความวํา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 “ครูที่ปรึกษา”   หมายความวํา ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน 
 “คณะกรรมการนักเรียน” หมายความวํา คณะกรรมการนักเรียนทีได๎รับการเลือกตั้ง 
                                                                   จากนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 ข๎อ 5 คณะกรรมการนักเรียนจะต๎องอยูํภายใต๎การกํากับดูแลของกลุํมบริหารงานบุคคลงานกิจการนักเรียน
และงานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

หมวดที ่ 2 
วัตถุประสงค ์

 ข๎อ 6 การออกระเบียบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม วําด๎วยคณะกรรมการนักเรียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 
2) เพ่ือฝึกฝนให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ และปฏิบัติตามสิทธิและหน๎าที่ของนักเรียนในโรงเรียน

ยโสธรพิทยาคม 
    2.1  เพ่ือฝึกฝนการเป็นผู๎นํา เป็นผู๎ตาม และเป็นผู๎รํวมงานที่ดี 



  

        2.2  เพ่ือฝึกฝนการแสดงออกของนักเรียนในทางท่ีถูกท่ีควร และสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิด       ริ เ ริ่ ม
สร๎างสรรค์ 

        2.3  เพ่ือเผยแพรํชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน 
        2.4  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและรักษาไว๎ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
        2.5  เพ่ือสํงเสริมกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

หมวดที ่3 
สิทธิและหน้าที่ของนักเรียน 

      ข๎อ 7 นักเรียนมีสิทธิและหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
1) สิทธิแสดงความคิดเห็น และกระทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ตํอโรงเรียนและสังคม ภายใต๎ระเบียบของโรงเรียน

ยโสธรพิทยาคม 
2) มีหน๎าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ และประเพณีอันดีงามของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
3) มีหน๎าที่ธํารงไว๎ซึ่งความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะของนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

หมวดที ่4 
คณะกรรมการนักเรียน 

        ข๎อ  8 คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด๎วยกรรมการ จํานวนไมํน๎อยกวํา 15 คน และไมํเกิน 21 คน และให๎
มีตําแหนํงดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ      1  คน 
2) รองประธานกรรมการฝ่ายอํานวยการ (คนที่ 1 )   1  คน 
3) รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ (คนที่ 2 )   1  คน 
4) รองประธานกรรมการฝ่ายกิจกิจการนักเรียน (คนที่ 3 )  1  คน 
5) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คนที่ 4 )  1  คน 
6) เลขานุการ       1  คน 
7) ผู๎ชํวยเลขานุการ      1  คน 
8) เหรัญญิก       1  คน 
9) ผู๎ชํวยเหรัญญิก      1  คน 
10) ประชาสัมพันธ์      1  คน 
11) ผู๎ชํวยประชาสัมพันธ์      1  คน 
12) กรรมการ       4 -10 คน 

  
 
 ข๎อ 9 คุณสมบัติของคณะกรรมการนักเรียน 

1) ประธานคณะกรรมการต๎องเป็นนักเรียนที่กําลังเรียนอยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



  

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
2) รองประธานคณะกรรมการ  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือตอนปลายโรงเรียน 

ยโสธรพิทยาคม 
3) กรรมการอื่น ๆ ต๎องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํในโรงเรียนยโสธรพิทยาคมปีปัจจุบันและให๎กระจาย 

คณะสีตําง ๆ  
4) เป็นผู๎มีความประพฤติเรียบร๎อยและเสียสละ 

 ข๎อ 10 การรับสมัครและการเลือกตั้ง 
1) ให๎งานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ฝ่ายพัฒนานักเรียน  เสนอผู๎บริหารสถานศึกษา      เพ่ือลง

นามประกาศรับสมัครและจัดการเลือกตั้งกํอนคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระไมํน๎อยกวํา 3 สัปดาห์ในแตํละปีนั้น 
ๆ   

2) การสมัครผู๎สมัครจะต๎องสมัครเป็นทีม โดยแตํละทีมต๎องหาสมาชิกให๎ครบทุกตําแหนํง ตาม           ข๎อ 
9  และ ข๎อ 10  

3) การเลือกตั้งให๎ใช๎วิธีลงคะแนนและโปรํงใส ยกเว๎นหากมีผู๎สมัครเพียงทีมเดียวให๎อยูํในดุลยพินิจ  ของ
คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน 

4) ทีมผู๎สมัครที่ได๎คะแนนสูงสุดจะได๎รับเลือกตั้งให๎ทําหน๎าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน 
 ข๎อ 11 บทบาทและหน๎าที่ของคณะกรรมการนักเรียน มีดังตํอไปนี้ 

1) บริหารกิจกรรมตําง ๆ ของนักเรียน โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา 
2) เป็นตัวแทนของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในกรณีที่เป็นกิจกรรมนอก

โรงเรียนต๎องได๎รับความเห็นชอบจากผู๎บริหารสถานศึกษา 
3) ดําเนินการ สํงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดทําขึ้นภายในโรงเรียน 
4) รับฟังความคิดเห็น หรือข๎อร๎องทุกข์ของนักเรียนเพ่ือเสนอแนวทางแก๎ไขตํอคณะกรรมการบริหาร ฝ่าย

พัฒนานักเรียนหรือผู๎บริหารสถานศึกษา 
5) เสนอความคิดเห็นตํอครูที่ปรึกษาในการแตํงตั้ง ถอดถอนกรรมการ หรือเจ๎าหน๎าที่ประจํากิจกรรมตําง ๆ 

และควบคุมเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติตามหน๎าที่ให๎เป็นไปตามระเบียบที่วางไว๎ 
6) ประสานงานกับฝ่าย/งานตําง ของโรงเรียน และคณะกรรมการคณะสีตําง ๆ เพ่ือสนับสนุน สํงเสริมและ

รํวมทํากิจกรรมตําง ๆ  
7) เสนอแตํงตั้งอนุกรรมการที่เป็นนักเรียนในการทํากิจกรรมเฉพาะเรื่อง หรือเป็นครั้งคราว 

 ข๎อ 12 บทบาทหน๎าที่ของกรรมการตําง ๆ ดังนี้ 
         12.1 ประธานคณะกรรมการ มีหน๎าที่ดังนี้ 
      1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
      2) เป็นตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน 
      3) กํากับ  ดูแล ดําเนินกิจกรรมนักเรียน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียนและโรงเรียนตามระเบียบนี้ 

12.2 รองประธานคณะกรรมการ มีหน๎าที่ดังนี้ 



  

     1) ปฏิบัติหน๎าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไมํอยูํหรือไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ การทําหน๎าที่แทนให๎
เป็นไปตามลําดับ 

     2) รับผิดชอบงานและกิจกรรมตําง ๆ ที่ประธานมอบหมาย 
     3) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่ได๎รับมอบหมาย 

          12.3  เลขานุการ และผู๎ชํวยเลขานุการ มีหน๎าที่ดังนี้ 
                1)  ประสานงานในการจัดการประชุม จดบันทึกการประชุม ตลอดจนหนังสือโต๎ตอบของคณะกรรมการ
นักเรียน 
       2)  รับ สํง  โต๎ตอบหนังสือของคณะกรรมการนักเรียน 
       3)  ดูแลและจัดเก็บรักษาเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และดูแลสํานักงานคณะกรรมการนักเรียน 
       4)  ประสานงานกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
       5)  หน๎าที่อ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 12.4  เหรัญญิก และผู๎ชํวยเหรัญญิกคณะกรรมการนักเรียน มีหน๎าที่ดังนี้ 
       1)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเบิกจํายเงินตามโครงการตําง ๆ 
       2)  เก็บรักษาเงินสด ในวงเงินที่คณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษากําหนด 
       3)  ทําบัญชี และทรัพย์สินตําง ๆ ของคณะกรรมการนักเรียน 
       4)  การเก็บและเบิกจํายเงินทุกครั้งจะต๎องมีประธาน หรือรองประธาน คณะกรรมการนักเรียน  คนใด 
คนหนึ่งรํวมรับผิดชอบโดยมีครูที่ปรึกษาอยํางน๎อย  2 คน  เป็นผู๎อนุมัติการเบิกจํายทุกครั้ง 
       5)  ปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย 
     ข๎อ 13 คณะกรรมการนักเรียนพ๎นสภาพเป็นกรรมการ โดยเหตุตํอไปนี้ 

1) ออกตามวาระ 
2) ตาย 
3) ลาออก 
4) พ๎นสภาพการเป็นนักเรียน 
5) คณะกรรมการนักเรียนมีมติให๎พ๎นจากตําแหนํงด๎วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 

นักเรียนเนื่องจากความประพฤติไมํเหมาะสม 
 ข๎อ 14 ในกรณีที่กรรมการนักเรียนพ๎นสภาพการเป็นกรรมการตามข๎อ 14 กํอนครบวาระ ให๎ 
คณะกรรมการนักเรียนดําเนินการสรรหาผู๎ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการเพิ่มเพ่ือให๎ครบจํานวน 

ข๎อ 15  วาระการเป็นคณะกรรมการนักเรียนในแตํละชุด เริ่มตั้งแตํวันที่ประกาศแตํงตั้ง จนถึงวันที่ 31 
มีนาคม ในปีการศึกษานั้น ๆ  
  
 ข๎อ 16 การประชุมคณะกรรมการนักเรียน 

1) การประชุมสามัญให๎ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู๎เรียก 
ประชุม 

2) การประชุมวิสามัญกระทําได๎โดย 



  

2.1 ประธานคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู๎เรียกประชุมในกรณีที่มีเรื่องดํวน 
2.2 คณะกรรมการนักเรียนจํานวน 2 ใน 3 ลงชื่อรํวมกันเสนอตํอประธานกรรมการนักเรียน 

ขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องสําคัญเรํงดํวน 
2.3 ครูที่ปรึกษา จํานวนไมํน๎อยกวํา  3 คนเรียกประชุม 

 

ข๎อ 17 การประชุมแตํละครั้งต๎องมีกรรมการเข๎ารํวมประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวําครบ       
องค์ประชุม และมีครูที่ปรึกษาเข๎ารํวมประชุมอยํางน๎อย  3 คน และให๎ถือเสียงข๎างมากเป็นมติที่ประชุม (ครูที่ปรึกษา
ไมํมีสิทธิ์ออกเสียง) 

 

ข๎อ 18 มติของที่ประชุมจะถือปฏิบัติได๎เม่ือครูที่ปรึกษารับรองจํานวนไมํน๎อยกวํา 3 คน และได๎รับการ 
อนุมัติจากรองผู๎อํานวยการโรงเรียนกลุํมบริหารงานบุคคล 
 

หมวดที ่5 
ครูที่ปรึกษา 

 ข๎อ 19 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ประกอบด๎วย 
1) รองผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลุํมบริหารงานบุคคล 
2) หัวหน๎างานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3) ครูที่คณะกรรมการนักเรียนเสนอชื่อเพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาแตํงตั้งให๎เป็นครูที่ปรึกษา 

ข๎อ 20  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน  มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
1) ให๎คําปรึกษา แนะนํา กํากับ ดูแลความเรียบร๎อยเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมของ 

คณะกรรมการนักเรียนเพื่อให๎การจัดกิจกรรมตําง ๆ กํอประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียน โรงเรียนและชุมชน 
2) รํวมกับคณะกรรมการประสานงานกับหนํวยงาน องค์กรทั้งในและนอกโรงเรียน 
3) เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการนักเรียน 

ข๎อ 21 ให๎ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเสนอครบวาระของคณะกรรมการนักเรียนชุดนั้น ๆ 
ข๎อ 22 ให๎รองผู๎อํานวยการโรงเรียนกลุํมบริหารงานบุคคล เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
                               ให๎ไว๎  ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  
                                                       (นายชัชพล  รวมธรรม) 
                                               ผู๎อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยา 

บริการแนะแนว 

 งานแนะแนวโรงเรียนเป็นบริการที่จัดข้ึนเพื่อชํวยเหลือนักเรียนให๎รู๎ชํองทางที่จะใช๎ความสามารถของตนที่มีอยูํ

ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมให๎มากที่สุด รู๎จักเลือกและตัดสินใจได๎อยํางฉลาด มีเหตุผลและถูกต๎อง 



  

นอกจากนั้น ยังชํวยให๎นักเรียนรู๎จักแก๎ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นได๎อยํางเหมาะสม รู๎จักปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมและ

สถานการณ์ตําง ๆ เป็นอยํางดี สามารถดําเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

บริการแนะแนวที่จัดให้นักเรียนมีดังนี้ 

 1. บริการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  เป็นบริการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนในด๎านตําง ๆ 

และนําข๎อมูลมาเป็นองค์ประกอบในการจัดบริการอ่ืน ๆ ตํอไป นอกจากนั้นยังชํวยให๎นักเรียนได๎รู๎จักตนเอง ในด๎าน

ตํางๆ จากการนําแบบทดสอบเชาว์ปัญญาตามความถนัด ทักษะ พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพ 

ตําง ๆ  เป็นต๎น 

 2. บริการให้ค าปรึกษา  นักเรียนที่ประสบปัญหาหรือคับข๎องใจเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ก็ตาม สามารถ ขอรับ

บริการให๎คําปรึกษาได๎ โดยผู๎ให๎คําปรึกษาหรืคอครูแนะแนวจะเก็บเรื่องราวของผู๎มารับคําปรึกษาเป็นความลับ 

 3. บริการสนเทศ  เป็นบริการที่ชํวยให๎นักเรียนทราบข๎อมูลอยํางกว๎างขวางเก่ียวกับการศึกษาตํอและ  

การประกอบอาชีพอันจะเป็นแนวทางให๎นักเรียนวางแผนการศึกษาและอาชีพของตนได๎อยํางเหมาะสม ข๎อมูลที่จะ

เสนออยูํในรูปแบบตําง ๆ เชํน จัดป้ายนิเทศ เชิญวิทยากรมาบรรยาย ฉายวีดิทัศน์ จัดนิทรรศกา รประจําปี จัด

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ จัดห๎องสมุดแนะแนว บริการให๎นักเรียนยืมหรือศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา อาชีพ 

รวมทั้งหนังสือเฉลยข๎อสอบเข๎าสถานศึกษาตําง ๆ ทําเอกสารแจก เป็นต๎น 

 4. บริการจัดวางตัวบุคคล  เป็นบริการที่ชํวยให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแผนที่ได๎วางไว๎ด๎วยตนเองทั้งใน

ขณะที่อยูํในโรงเรียน และออกจากโรงเรียนไปแล๎ว บริการที่จัดให๎ได๎แกํ บริการชํวยนักเรียนเลือกแผนการเรียนกํอน

สอบเข๎า ม.1, ม.4 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข๎ารับทุน จัดนักเรียนเข๎าทํางานระหวํางหยุดเรียน หรือการปิดภาค

เรียน เพื่อหารายได๎พิเศษชํวยนักเรียน ม.3, ม.6 วางแผนการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ สํงขําวการรับสมัครงานหรือ

รับเข๎าศึกษาตํอแกํศิษย์เกําท่ีจบไปแล๎ว เป็นต๎น 

 5. บริการติดตามผล  การติดตามผลมีข้ึนเพื่อประเมินผลหลังจากให๎การชํวยเหลือนักเรียนในด๎าน 

ตําง ๆ ไปแล๎ววําได๎ผลหรือไมํเพียงใด รวมทั้งติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันหรือจบการศึกษาไปแล๎ว 

วําศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพอะไรบ๎าง สถิติการติดตามผลนักเรียนที่จบไปแล๎ว การติดตามผลทําได๎หลายวิธี เชํน สํง

แบบสอบถามให๎ศิษย์เกํากรอกข๎อมูลสํงคืนโรงเรียน สัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม เป็นต๎น 

  

 

 6. บริการอ่ืน ๆ  

 6.1 งานทุนการศึกษา จัดหาทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติของผู๎ขอรับมีดังนี้ 

  -  ขาดแคลนคุณทรัพย์ 

  -  มีความประพฤติดี 



  

  -  มีผลการเรียนดี หรือปานกลาง 

 6.2 กองทุนเงินก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  สําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 

  การขอรับการกู๎ยืมเงินกองทุน ฯ นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอกู๎ยืมเงินกองทุนเงินกู๎ยืมเพ่ือ

การศึกษา ให๎ลงทะเบียนขอกู๎ในระบบ e-studentloan และนักเรียนต๎องติดตํอรับแบบคําขอกู๎ยืมที่ห๎องแนะแนว 

กรอกข๎อมูลรายละเอียดในแบบคําขอกู๎ให๎สมบูรณ์ เพ่ือให๎คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในลําดับตํอไป 

 

หน่วยงานที่สนับสนุนทุนการศึกษา 

 1.  มูลนิธิทุนการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 2.  คณะครู บุคลากร ในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 3.  ห๎างร๎าน ธนาคาร องค์กรเอกชน ศิษย์เกํา ผู๎ปกครอง มูลนิธิตําง ๆ เป็นต๎น 

 

งานบริการห้องสมุดแนะแนว 

 ห๎องสมุดแนะแนว มีหนังสือประเภทข๎อสอบเข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา แบบฝึกหัด แบบทดสอบรายวิชา

ตําง ๆ คูํมือระเบียบการศึกษาตํอในสถาบันตําง ๆ หนังสือเกี่ยวกับอาชีพที่นําสนใจ และ CD VCD เกี่ยวกับการปรับตัว 

ซ่ึงซ่ึงมีไว๎บริการนกัเรียนได๎ยืม โดยนักเรียนสามารถยืมออกไปได๎คนละ 2 เลํม ยืมได๎ 1 สัปดาห์ สําหรับหนังสืออ๎างอิง

และวีดีทัศน์ ยืมได๎ 1 เลํม (ม๎วน) ตํอสัปดาห์ 
 

งานศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร 

 ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ รวบรวมข๎อมูล 

ความต๎องการ ความจําเป็นของครูแนะแนว เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวจังหวัดยโสธร สร๎างขวัญกําลังใจ ยกยํอง เชิดชู

เกียรติครูแนะแนวที่มีผลงานเชิงประจักษ์ สนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นไป

ตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
การปฏิบัติตนในการใช้อาคาร/สถานที่  

1. ทําความสะอาดรองเท๎ากํอนขึ้นอาคารเรียน 
2. ถอดและวางรองเท๎าให๎เป็นระเบียบไว๎หน๎าห๎อง 
3. ใช๎โต๏ะ เก๎าอ้ี  ด๎วยอาการสํารวม  ไมํนั่งโยกเก๎าอ้ีไมํเลื่อนโต๏ะ  เก๎าอ้ี  ออกนอกแถวที่จัดไว๎ 



  

4. ไมํนั่งบนโต๏ะ  ตามขอบหน๎าตําง หรืออันที่ไมํสมควร  
5. รักษาความสะอาดของโต๏ะ เก๎าอ้ี  และพ้ืนห๎อง ด๎วยการไมํทิ้งเศษขยะ  เศษวัสดุ หรือถํมน้ําลายลงบนพื้น  
      ห๎องเรียน 
6. ห๎ามขีดเขียนข๎อความบนโต๏ะ/ผนังห๎องเรียน  และอาคารอ่ืนๆ 
7.     ไมํนั่งตามขอบระเบียง  ไมํนอนพักผํอน  หรือนั่งเลํนบริเวณระเบียง 
8. ไมํนําโต๏ะ เก๎าอ้ี หรืออุปกรณ์ตํางๆ ในห๎องเรียนออกนอกห๎องเรียน 
9. ปิดไฟฟ้า  ในห๎องเรียนทุกครั้งเมื่อออกนอกห๎องเรียน 
10.   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช๎ห๎องและอาคารที่กําหนดไว๎อยํางเครํงครัด 
11.  การขอใช๎บริเวณอาคารสถานที่ หรือห๎องประชุม  ผู๎ขอใช๎ต๎องทําเป็นหนังสือราชการ  หรือบันทึกข๎อความ 
      ขอความอนุเคราะห์ผู๎บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตกํอนอยํางน๎อย 3 วัน 
12.  นักเรียนต๎องออกนอกอาคารเรียนหรือห๎องเรียนไมํเกิน 17.00 น. ยกเว๎นมีครูดูแล 
 

การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
1. เข๎าซื้ออาหารหรือเข๎านั่งโต๏ะอาหารตามลําดับกํอน - หลัง  
2.     ไมํคุยเสียงดัง  หรือคุยข๎ามโต๏ะขณะรับประทานอาหาร ตลอดจนคุยถึงสิ่งหยาบคาย  ไร๎สาระหรือคุยอวด 
       ตวัในขณะรับประทานอาหาร 
3.     ไมํลุกข้ึนยืนบนโต๏ะอาหาร  เชํน ยืนสั่งอาหาร  หรือยืนตักอาหาร  ตลอดจนไมํเอ้ือมหยิบเครื่องปรุงรส 
       อาหาร  หรืออาหาร  ควรใช๎วิธีขอให๎ผู๎อื่นสํงผํานให๎  
4.     ไมํรับประทานอาหารในลักษณะที่ไมํสุภาพ  เชํน  นั่งด๎วยวิธีกางศอก  หรือนั่งอิงขอบโต๏ะอาหาร 
5. ไมํยืนหรือเดินรับประทานอาหาร 
6. ในกรณีที่มีช๎อนกลางไมํตักอาหารจากจานกลางเข๎าปากโดยตรงควรใช๎จานช๎อนกลางตักอาหารไว๎ในจาน 
       ของตนกํอนจึงรับประทานอาหาร 
7. ไมํควรเคี้ยวอาหารเสียงดังหรืออ๎าปากเคี้ยว 
8. เมื่อสํงอาหารเข๎าปากแล๎ว ควรวางช๎อน  หรืออุปกรณ์อ่ืนบนจาน อยําถือค๎างไว๎ในจานของตน 
9. ไมํวางอุปกรณ์เช็ดมือ  เช็ดปากท่ีใช๎แล๎ววางบนโต๏ะอาหาร  ควรเก็บทิ้งในภาชนะรับรอง 
10.   พึงระวังเศษอาหารเปรอะบริเวณปาก  หรืออวัยวะสํวนอื่นในขณะรับประทานอาหาร 
11.   ไมํอนุญาตนําภาชนะใสํอาหาร/เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน   
12.   ไมํถํมน้ําลายในโรงอาหาร  
13.   ไมํทิ้งเศษอาหาร  หรือวัสดุอ่ืนใดบนโต๏ะอาหาร  หรือพ้ืนโรงอาหาร  ให๎ทิ้งขยะลงถังขยะ 
14.   ปฏิบัติตามกฎ  และข๎อบังคับของโรงอาหาร  งานโภชนาการ/ที่โรงเรียนจัดไว๎   
15.   เวลาในการจําหนํายอาหาร    06.50 – 08.50 น.   
     10.50 – 13.30 น.   
    15.00 – 17.00 น.   
 



  

งานประชาสัมพันธ์ 
 

1. เวลาทําการและการให๎บริการของงานประชาสัมพันธ์ 
 เช๎า   ระหวํางเวลา    07.30 – 08.15  น. 
 เที่ยง  ระหวํางเวลา  12.05 – 13.00  น. 
 บําย ระหวํางเวลา  16.00 – 17.00  น. 
และระหวํางเปลี่ยนชั่วโมงเรียน 
 

แนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

1. ในกรณีที่ผู๎ปกครองหรือญาติมิตรมาติดตํอขอพบนักเรียน  ให๎ถือปฏิบัติ ดังนี้   
 1.1 แจ๎งรายละเอียดแกํเจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์ 
 1.2  ประกาศเสียงตามสายให๎นักเรียนทราบ  เพื่อมาพบผู๎ปกครอง 
2.  ในกรณีท่ีผู๎ปกครองหรือญาติมิตรมาฝากของไว๎ให๎นักเรียน  ปฏิบัติดังนี้   
 2.1  ฝากของไว๎กับเจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์โดยเขียนชื่อ-สกุล  ชั้นเรียนของนักเรียนไว๎อยํางชัดเจน 
 2.2  ประกาศเสียงตามสายให๎นักเรียนทราบเพื่อมารับของฝาก 
3.  ในกรณีที่ผู๎ปกครองหรือญาติมิตรจะมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให๎ผู๎ปกครองติดตํอฝ่าย  
    บริหารงานบุคคล  และขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
4.  ในกรณีที่ผู๎ปกครองหรือญาติมิตรต๎องการพบนักเรียนให๎ถือปฏิบัติ  ดังนี้    
 4.1  แจ๎งรายละเอียดแกํเจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์ 
 4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกนักเรียนเป็นกรณีพิเศษแม๎วําจะอยูํในชั่วโมงเรียน และเชิญผู๎ปกครอง ไปพบ
นักเรียนที่งานประชาสัมพันธ์ 
 
หมายเหตุ 
1. นักเรียนควรฟังประกาศเสียงตามสายในชํวงเปลี่ยนชั่วโมงเรียนอยูํเสมอ  เพ่ือจะได๎รับทราบหรือบอกให๎  
    เพ่ือนทราบ  
2.  ผู๎ปกครองที่มาติดตํอกับนักเรียนให๎นั่งรออยูํที่สํานักงานประชาสัมพันธ์  หรือใช๎โทรศัพท์มือถือติดตํอเมื่อมี 
    ภารกิจสําคัญเรํงดํวน  
 

 

งานอนามัยโรงเรียน  
 
การใช้บริการห้องพยาบาล  
1.  ให๎การรักษาอาการป่วยเบื้องต๎น  และบริการยา  เฉพาะโรคปัจจุบัน  ที่สามารถบําบัดได๎ด๎วย  ยาสามัญ  
    ประจําบ๎าน  ซึ่งไมํใชํการรักษาที่เกินอํานาจและหน๎าที่พยาบาล 



  

2.  ให๎การปฐมพยาบาล  อุบัติเหตุ  เบื้องต๎นกํอนนําสํงโรงพยาบาลหรือทําแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน๎อย 
3.  ในกรณีที่ป่วยมากหรือได๎รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบและนําสํงโรงพยาบาล 
4.  รํวมมือกับหนํวยแพทย์ ให๎บริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น  ปีละ 1  ครั้ง 
5.  บริการขําวสาร  เอกสารความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  และโรคภัยไข๎เจ็บตํางๆแกํ ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง  
     และเจ๎าหน๎าที่ของโรงเรียน 
6.  ให๎คําปรึกษาแนะนําสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแกํครู  นักเรียน ผู๎ปกครอง และเจ๎าหน๎าที่ของ 
    โรงเรียน 
7.  ติดตํอครูประจําชั้นเพ่ือแจ๎งผู๎ปกครองในรายที่พิจารณาแล๎ววําสมควรให๎ผู๎ปกครองรับกลับ  หรือรับทราบ 
    อาการ 
8.  ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล 
 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล 
 

1. ห๎องพยาบาล เปิดให๎บริการเวลา 08.00-16.30 น.  
2. ครู นักเรียน และเจ๎าหน๎าที่ของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการ  กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช๎บริการทุก 
   ครั้ง  
3. ผู๎มารับบริการให๎แจ๎งอาการแพ๎ยา  และชื่อยาที่แพ๎ด๎วยทุกครั้ง   
4. หากผู๎ป่วย มีโรคประจําตัว  ต๎องแจ๎งให๎ครูห๎องพยาบาล  ทราบทุกครั้ง 
5. ห๎ามหยิบยารับประทานเอง   
6. นักเรียนที่ป่วย  หากต๎องการนอนพัก  ให๎ติดตํอขออนุญาตจากครูประจําชั้น  หรือประจําวิชา  กํอนลงมาพัก 
    และมีใบอนุญาตให๎มานอนพักในห๎องพยาบาล  
7.  ห๎ามเข๎าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห๎องพยาบาล 
8.  ห๎ามสํงเสียงดังรบกวน  ครูและนักเรียนที่ป่วย 
9.  นักเรียนที่ป่วยมาก  หรือได๎รับอุบัติเหตุที่รุนแรง  จะนําสํงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล๎เคียง 
 
ระเบียบการใช้บริการ 
1. มารยาทการใช๎บริการห๎องพยาบาล 
 1.1  ถอดรองเท๎ากํอนเข๎าห๎อง  และจัดวางให๎เรียบร๎อย  
 1.2  รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช๎ 
 1.3  พูดจาสุภาพ  มีสัมมาคารวะ  ไมํสํงเสียงดัง 
 
2.  ประสงค์จะขอรับยา 
 2.1  แจ๎งอาการเจ็บป่วยให๎ครูห๎องพยาบาลทราบ  
 2.2  รับประทานยาในห๎องพยาบาล ห๎ามนําออกไปรับประทานนอกห๎อง  
 2.3  ล๎างแก๎วยาหรืออุปกรณ์หลังใช๎  แล๎วเก็บเข๎าที่ให๎เรียบร๎อย 



  

 2.4  ห๎ามรับยาแทนเพื่อน 
 2.5  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช๎บริการทุกครั้ง 
3.  ประสงค์ขอเข๎านอนพัก 
 3.1  ขออนุญาตจากครูประจําชั้นหรือประจําวิชาและเขียนใบลาให๎ครูเซ็นอนุญาตกํอนมานอนพัก 
 3.2  แจ๎งอาการเจ็บป่วย  ให๎ครูห๎องพยาบาลทราบ  และขออนุญาตนอน 
 3.3  ลงบันทึกในสมุดนอนพัก  ทุกครั้งที่ใช๎บริการ   
4.  ประสงค์จะทําแผล 
 4.1  แผลเกํา  ให๎ทําในเวลาคาบพัก   เทํานั้น 
 4.2  แผลใหมํ  ทําแผลได๎ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
 4.3  ห๎ามทําแผลเองกํอนได๎รับอนุญาต 
 4.4  ห๎ามหยิบ  จับ  สําลี  ผ๎าก๏อซ อุปกรณ์ทําแผล  เนื่องจากอบฆําเชื้อเรียบร๎อยแล๎ว 
 4.5  ลงบันทึกในสถิติพยาบาลทุกครั้งที่ใช๎บริการ 
5.  จําเป็นต๎องไปโรงพยาบาล 
 5.1  สําหรับนักเรียนที่ป่วยมาก  หรือได๎รับอุบัติเหตุรุนแรง 
 5.2  ในรายที่ได๎รับอุบัติเหตุเบิกคําประกันได๎ไมํเกิน 300 บาท/ครั้ง และในกรณีนอนโรงพยาบาลเบิกได๎ 500 
บาท/ คืน ยกเว๎นวันที่ออกจากโรงพยาบาล  เนื่องจากมีประกันคํารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่นักเรียนทําไว๎กับ
ทางโรงเรียนโดยขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมาทําเรื่องเบิกที่ห๎องบริหารงบประมาณ 
 
หมายเหตุ นักเรียนพบครูได๎ตลอดเวลาทําการเมื่อมีอาการป่วยที่ต๎องการครูพยาบาลชํวยเหลือ กรณีที่อยูํในโรงเรียน  
และกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ให๎โทรเบอร์  1669  หรือ  08 4429  2080   
(ครูอนามัยโรงเรียน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บริการโสตทัศนศึกษา 

จุดมุ่งหมาย 
1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
2. จัดหาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให๎เพียงพอ 
3. ให๎คําปรึกษา อบรม และแนะนําการใช๎ สื่อกับครู และนักเรียน 
4. สํงเสริมให๎ครู ใช๎สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให๎มากข้ึน 
5. ให๎บริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์แกํครู 
6. ขายบริการให๎แกํโรงเรียนอ่ืนและชุมชนที่เกี่ยวข๎อง 
7. ให๎ความอนุเคราะห์ หนํวยงาน ผู๎ปกครองละชุมชนที่มาขอใช๎สถานที่ เพ่ือจัดกิจกรรมตํางๆ ที่เป็น

ประโยชน์ตํอนักเรียน และทางราชการ 
ระเบียบการใช้บริการ 

1. ครูที่ต๎องการใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษา และสื่อการเรียนการสอนประเภทตํางๆ ต๎องจองลํวงหน๎า อยํางน๎อย 
1 วัน  

2. ครูที่จะนําสื่อไปใช๎นอกห๎องโสตทัศนศึกษา ต๎องขออนุญาตหัวหน๎าห๎องโสตทัศนศึกษา 
3. การยืมสื่อทุกประเภท จะยืมไปครอบครองได๎ไมํเกิน 2 วัน 
4. การยืมสื่อไปใช๎นอกโรงเรียน ต๎องขออนุญาตหัวหน๎าสถานศึกษา 
5. การยืมสื่อไปใช๎ตามข๎อ 3 และข๎อ 4 ต๎องทําใบยืมตํอเจ๎าหน๎าที่ และปฏิบัติตามระเบียบ 

เป็นคราวๆ ไป 
6. นักเรียนที่มีความประสงค์จะยืมสื่อการเรียนไปศึกษาตํอที่บ๎าน ให๎ติดตํอขอยืมได๎ที่งาน             โสต

ทัศนศึกษาโดยครูที่ปรึกษาให๎คํารับรอง 
ประเภทสื่อที่ให้บริการ 

1.  สื่อประเภทฉาย  เชํน สไลด์  แผํนใส 
2.  สื่อประเภทภาพยนตร์และเสียง เชํน เทปเสียง วีดิทัศน์ 
3.  สื่อประเภทไมํฉาย เชํน แผํนภาพ  กราฟและแผนภูมิ 

การให้บริการอ่ืน ๆ 
 1.  การใช๎เสียงบริเวณหน๎าเสาธง เจ๎าหน๎าที่จะดําเนินการจัดให๎ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 2.  การใช๎เสียงบริเวณหอประชุม หรือโรงเรียนพลศึกษา โปรดแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน 
 3.  การขอใช๎บริการโสตทัศนศึกษาแกํชุมชน ให๎ติดตํองานธุรการของโรงเรียน 
 4.  การขอสําเนาวีดิทัศน์ สไลด์ หรือเทป ให๎ติดตํอเจ๎าหน๎าที่ โดยปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนการใช๎เสียง 
แสง บริเวณสนาม ในกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน เจ๎าหน๎าที่จะดําเนินการจัดให๎ 

 

 

สรุปทุนการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 
 



  

ที ่ ชื่อทุนการศึกษา จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 ทุนมูลนิธิรํวมจิตน๎อมเกล๎า 1 4,000 ทุนการศึกษาตํอเนื่อง 
2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมี 1 25,000 ทุนการศึกษาตํอเนื่อง 
3 ทุนทิสโก โลตัส 2 7,000 ทุนการศึกษาตํอเนื่อง 
4 กองทุนให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 1/62 รายเกํา 64 924,600  
5 กองทุนให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 1/62 รายใหมํ 82 1,180,800  
6 ทุนมูลนิธิคุณแมํจินตนา บริษัทซาบินํา 2 16,000 ทุนการศึกษาตํอเนื่อง 
7 สนง. พมจ.ยโสธร 1 12,000 ทุนการศึกษาตํอเนื่อง 
8 ทุนการศึกษาลูกขาวแดง 1/62 90 180,500  
9 ทุนการศึกษาโตโยต๎าแหํงประเทศไทย มข. 1 10,000 ทุนการศึกษาตํอเนื่อง 
10 ทุนมูลนิธิคุณแมํจินตนา บริษัทซาบินํา 2 16,000  
11 กองทุนให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 2/62 รายเกํา 64 924,600  
12 กองทุนให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 2/62 รายใหมํ 82 1,180,800  
13 ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ 1 4,000 ทุนการศึกษาตํอเนื่อง 
14 ทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ 1 2,000  
15 มูลนิธิวิชัย – ปรียภัทร์  ธรรมชอบ 1 15,000  
16 เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 1/62 172 258,000  
17 เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 2/62 118 177,000  
18 ทุนการศึกษาคุณครูบําเพ็ญ  เยื่อใย 3 4,000  
19     
 รวมทั้งสิ้น 688 4,953,300 

 
 

 

 

   นักเรียนทั้งหมด  3,365   คน 

                          คิดเป็นร๎อยละ  20.45    

 

 

     งานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

     ข๎อมูล วันที่  3 กุมภาพันธ์  2563 


