
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบรมราโชวาท 

“...หน้าท่ีของครูน้ันเป็นหน้าท่ีท่ีมีความส าคัญย่ิง เพราะเป็นการปลูกฝัง 

ความรู้ ความคิด และจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อท่ีจะได้เติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีดี 

และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่า 

เป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์  

บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง...” 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู 

ณ อาคารใหม่สวนอัมพร (26 พฤศจิกายน 2523) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...เราควรคิดว่า เราเป็นได้ท้ังนักเรียนท่ีดีตลอดเวลา และมีคุณสมบติัของครูท่ีดี 

ตลอดเวลาเช่นกัน ผู้ท่ีสนใจความรู้ต่าง ๆ ไม่ควรประมาทผู้อ่ืน ไม่ว่าผู้ใดเราควรถือว่า 

คนทุกคน ส่ิงทุกส่ิง เป็นครูให้ความรู้แก่เราได้หมด ถ้าเราประมาทคนหรือส่ิงน้ัน  

โดยไม่เปิดตาเปิดใจให้กว้างในการรับรู้ ขาดศรัทธาในครูผู้ให้ความรู้  

เราอาจไม่ได้รับความรู้ท่ีดี...  

แหล่งท่ีจะหาความรู้มิใช่เพียงแค่บุคคลอาจเป็นแหล่งอ่ืน ๆ รอบตัว...” 

 

พระราชด ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 



ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรยีนองครักษ์ 

 
1. วิสัยทัศน์ 
       “โรงเรียนองครักษ์ เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานของสถานศึกษา พัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล      
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย เป็นแหล่งวิทยาการสมัยใหม่ เครือข่าย และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา” 
 
2. พันธกิจ 
       1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนทุกกลุ่ม 

2.  ส่งเสริมผู ้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.  พัฒนาผู ้ เร ียนให้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานสากล  
มีสุขภาพกาย จิตใจ สติปัญญาที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่น  
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมในการท างานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
 5.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.  พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นให้ทันสมัย เป็นแหล่งวิทยาการสมัยใหม่ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 7.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน 
 8.  ประสานความร่วมมือ องค์กร ภาครัฐ เอกชนรวมทั้งชุมชน ผู้ปกครอง สร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
3. เป้าประสงค์ 
       1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความถนัด ความต้องการของผู้เรียน และสังคม 
  2.  ผู ้เร ียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เป็นคนเก่ง คนดีมีค ุณภาพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความภูมิใจในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดย
ใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
 4.  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นที่ทันสมัย เป็นแหล่งวิทยาการสมัยใหม่
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 5.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู ้ที ่ทันสมัย สะดวก  
และรวดเร็ว 



 6.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน 
 7.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
 
4. กลยุทธ์โรงเรียนองครักษ์ 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ข้อที่ 2.  สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนรักและเทิดทูนสถาบัน มีจิตอาสา น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็ น
แนวทางในการด ารงชีวิต และอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ข้อที่ 4.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5.  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความม่ันคงแข็งแรง และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 
5. เอกลักษณ์ของโรงเรียนองครักษ์ 
                “ นาฏศิลป์เด่น ” 
 
6. อัตลักษณ์ของโรงเรียนองครักษ์ 
                “ ลูก อร.แต่งกายสะอาด มารยาทดี” 
       แต่งกายสะอาด หมายถึง แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  
 มารยาทดี หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพ เรียบร้อย มีสัมมาคารวะอ่อนน้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกียรติประวัติของโรงเรยีนองครักษ์ 

 

ผลงานสถานศึกษา 

 • โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
 • โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)  
 • สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา  2563
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
 • “องค์กรคุณธรรมต้นแบบดีเด่น” จังหวัดนครนายก ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
       • โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
       • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
       • ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ค่าย 1 
       • ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
       • โรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนธรรมจารี” 
       • โรงเรียนจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านดีเด่น 
กระทรวงศึกษาธิการ 
       • เกียรติบัตร “ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ.2549” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       • โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       • โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปีงบประมาณ 2552 กระทรวงศึกษาธิการ 
       • โรงเรียนองครักษ์ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดห้องสมุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียน
มัธยมศึกษา ชั้น ม.1- ม.6 สามปีติดต่อกัน 
       • โล่รางวัลโรงเรียนที่ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา 
       • โรงเรียนด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4 ยอดเยี่ยม 
(โรงเรียนขนาดกลาง) 
       • โรงเรียนองครักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี  2553
ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับอ าเภอ ได้เหรียญทอง อันดับ  3 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ประจ าป ี2555 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด 
       • ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
       • ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น โครงการงามอย่างไทย จาก
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
       • ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



ผลงานผู้บรหิาร 

       ผู้อ านวยการองอาจ พุ่มมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์  
 • ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี 2564 จากคุรุสภา 
 • ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ปี 2564 
 • ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย        
ปี 2564 
 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม/ผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช  
2562 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  
 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แห่งประเทศไทย     
 • ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข ปีการศึกษา 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
       รองผู้อ านวยการทวีป จิระโร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป 
 • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น อ าเภอองครักษ์ ประจ าปี 2563 
 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2562 จาก
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย 
 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียน/ครูดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2559 จาก
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
 • ได้รับรางวัลผู ้บริหารระดับสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี  2559 จากสมาคมผู ้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 รองผู้อ านวยการพิมพ์เพชร เพชรประยูร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น อ าเภอองครักษ์ ประจ าปี 2564 

 รองผู้อ านวยการเรวัตร งะบุรงค์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 • ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2565 
 
 
 
 



ผลงานครู 

       ครูญาติมา เผือกวัฒนะ 
 • ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เนื่องในวันครู พ.ศ.2565 และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูทิพวรรณ กุลากุล 
 • ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เนื่องในวันครู พ.ศ.2565 ได้รับรางวัลผู้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นเลิศฯ ระดับดี กิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 และได้รับรางวัลครูดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอองครักษ์ 
 ครูอาภาภัทร จิระโร 
 • ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เนื่องในวันครู พ.ศ.2565 และได้รับรางวัลผู้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศฯ ระดับดีเยี่ยม กิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
เลิศ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 
 ครูรัชนี ทัพหิรัญ 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอองครักษ์ และได้รับรางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูทวีพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอองครักษ์ และได้รับรางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูศุกัญญา อินศิริ 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอองครักษ์ และได้รับรางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูตุลารัตน์ แสนตอ 
 • ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เนื่องในวันครู พ.ศ.2565 
 ครูศิริวรรณ ดวงจะโปะ 
 • ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เนื่องในวันครู พ.ศ.2565 
 ครูอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 • ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เนื่องในวันครู พ.ศ.2565 
 ครูพัทธิกา ประสานดี 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอองครักษ์ 
 ครูตรีเพชร บ ารุงจิตร์ 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอองครักษ์ 
 
 



 ครูรัชดาภรณ์ กิจสุวรรณ์ 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอองครักษ์ 
 ครูกิตติภพ กุลฐิติโชติ 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอองครักษ์ 
 ครูจารุวี นวนส าเนียง 
 • ได้รับรางวัลผู้มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศฯ ระดับดี กิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564,
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2563 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอองครักษ์ , รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลครูดีศรีนครปราการแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสายการสอน ครั้งที่ 2 
 ครูชัยรัตน์ ระรวยทรง  
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั ้งที ่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563, รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปี  2562 จากส านักงานศึกษาธิการ จังหวัด
นครนายก, เกียรติบัตรข้าราชการครูดีเด่น อ าเภอองครักษ์, เกียรติบัตรและเข็มเชิดชู เกียรติครูผู้สอนดีเด่น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จากคุรุสภา, เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติผู ้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตรและเงินรางวัล “ครูสอนดี” โครงการสังคมไทยร่วมมือกันคืนครูดีให้ศิษย์       
ยกย่องเชิดชูครูสอนดี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมแข่งขันระบ า 
มาตรฐานระดับชั้น ม.4 - 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 
2555 และรางวัลครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
 ครูฤทัยทิพย์ พดัทอง 
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั ้งที ่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประเภทครูผู ้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2563, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอนดีเด่น “ระดับจังหวัด” ประจ าปี  2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาก 
คุรุสภา 
 ครูประภาพรรณ รุ่งเรือง 
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั ้งที ่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประเภทครูผู ้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชากา ร
ประจ าปีการศึกษา 2563 และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



 ครูมนัสชนก ค ารังษี 
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั ้งที ่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประเภทครูผู ้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2563, ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เนื่องในวันครู พ.ศ.2565 และรางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูชิตพล ดีช่วย 
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั ้งที ่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ครูจิตราพร เนียมจ้อย 
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั ้งที ่ 10 ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2563, ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ได้รับ
รางวัลข้าราชการครูดีเด่น อ าเภอองครักษ์ ประจ าปี 2562 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และได้รับรางวัล
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 2 ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ครูน ้าอ้อย ใจแสน 
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั ้งที ่ 10 ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
และได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับจังหวัด” ประจ าปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากคุรุสภา 
       ครูพรพนา เทียนทอง  
 • ได้รับเกียรติบัตรมอบหมายให้ท าหน้าที่เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนโรงเรียนในฝัน 
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษโรงเรียนองครักษ์ ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษานครนายก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน , Postgraduate Diploma Course in Applied Linguistics for Thai 
master of English ( Secondary Schools)  :  Southeast Asian Ministers of Education Organization 
Regional Language Centre, capacity Building Program for Thai Master Teacher of English : Temasek 
Foundation, Singapore and Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language 
Centre, TEACHING KNOWLEDGE TEST Band 4 in TKT Module 1, 2 & 3 Language and background to 
language learning and teaching, Lesson planning and use of resources for language teaching : 
University of Cambridge ESOL Examinations English for Speakers of Other Language 
       ครูนุตนรินทร์ ศิริอารุณปัญญา  
 • ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา  2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก, รางวัล
ครูดีในดวงใจ ครั้งที ่2 ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 



 ครูสมจิตร์ หอมล าดวน 
 • ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก, 
รางวัลครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอองครักษ์ และรางวัลครูดี ไม่มี
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ครูวราภา นุรัตน์ 
 • ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
 ครูวรณัน ยะนินทร 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2563 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอองครักษ์ และรางวัลครูดี
ไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูจริยา เซ้งใช ่
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2563 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอองครักษ์  และรางวัลครูดี
ไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ครูวันดี ประจวบมูล 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2563 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอองครักษ์ 
 ครูนวพัฒน์ เก็มกาแมน 
 • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2563 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอองครักษ์ 
 ครูณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ 
 • ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูกรสุดา สีลาโล้ 
 • ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ครูพัชญา ฉันทพิริยกุล 
 • ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูภัทราภรณ์ บุญรอด 
 • ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูศุภรัสมิ์ วิชัยรัตน์ 
 • ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ครูสุทธินี ทองหล่อ 
 • ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
         



ผลงานนักเรยีน 

 ปี พ.ศ. 2560 
       • ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 - ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที ่67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก 
       • ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4 - ม.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
ครั้งที ่67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก 
       • ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 - ม.6 ระดับภาคกลางและ ภาค
ตะวันออก ครั้งที ่67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก 
       • ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 ระดับภาคกลางและ ภาค
ตะวันออก ครั้งที ่67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก 
       • ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.1 - ม.3 ระดับ ภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก 
 ปี พ.ศ. 2561 
       • นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่  68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ดังนี้ 
 1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
 2. การประกวดละครคุณธรรม ม.1 - ม.6 
 3. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1 - ม.3 
 4. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1 - ม.3 
 5. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4 - ม.6 
 6. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 - ม.3 7. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4 - ม.6 
 8. การแข่งขันนาฏศิลป์อนุรักษ์ ม.1 - ม.3 
 9. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรส์) ม.4 - ม.6 
 10. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื่น ม.1 - ม.3 
 11. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6 
 12. การแข่งขันท าอาหารคาว หวานเพื่อสุขภาพ ม.1 - ม.3 
 13. การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ม.1 - ม.3 
 14. การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ม.4 - ม.6 
 ปี พ.ศ.2562 
       • นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่  69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ดังนี้ 
 



 1. การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1 - ม.3 
 2. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4 - ม.6 
 3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4 - ม.6 
 4. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 - ม.6 
 5. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1 - ม.3 
 6. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 
 7. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 
 8. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4 - ม.6 
 9. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 - ม.3 
 10. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4 - ม.6 
 11. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1 - ม.3 
 12. การแข่งขันท าอาหาร น ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - ม.3 
 13. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1 - ม.3 
 14. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4 - ม.6 
 ปี พ.ศ.2563 
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน กิจกรรม “Show&Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝัง
ตัว” แบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน กิจกรรม “Show&Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกล  
ฝังตัว” แบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคตะวันออก ประจ าปี 2564 
 ปี พ.ศ.2564 
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ในกิจกรรมการประกวดเรียงความการเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และรับโล่ เกียรติบัตร เงินรางวัลชนะเลิศ 12,000 บาท จาก
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 



 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์) 
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์) 
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมการ
ประกวดผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์) 
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์) 
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์) 
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในกิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์) 
 • ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื ่ออินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษา ในกิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 
 • ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบค าถามองค์ความรู้เรื่องข้าว เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
 • ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2564 
 • ผ่านเข้ารอบน าเสนอ การประกวดโครงงาน เรื่อง  “Face Mask Detection Robot” กิจกรรมน าเสนอ
ผลงาน Show and Share Learning 2022 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื ่อการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณด้วย KidBright - IoT” จัดโดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 • ทีม Skyrocket จากโรงเรียนองครักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทดสอบประกวดจรวดประดิษฐ์ กิจกรรม
ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

            
 

 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คํานํา 
 

       คู่มือนักเรียนโรงเรียนองครักษ์เล่มนี้  ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของโรงเรียนองครักษ์ ในช่วงเวลาที่นักเรียนได้
ใช้ชีวิตในสถานศึกษาแห่งนี้ เมื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองได้รับคู่มือนักเรียนเล่มนี้แล้ว ให้ศึกษาและท า
ความเข้าใจให้ละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเอง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาแห่งนี้ และอีกทั้งเพิ่มการสร้างความเข้าใจตรงกัน อันจะเพิ่มแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า 
       ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือนักเรียนเล่ม นี้จนส าเร็จสมบูรณ์ 
สวยงาม และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีสมเจตนารมย์ของโรงเรียน 
 
  

  
(นายองอาจ พุ่มมี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์ 
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ประวัติโดยย่อของโรงเรยีนองครักษ์ 

 โรงเรียนองครักษ์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุร ี นครนายก ก่อตั ้งเมื ่อ            
17 พฤษภาคม 2500 มีเนื้อที่ 34 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ช่วงแรกของการเปิดท าการสอนได้อาศัยอาคารเรียน
ของโรงเรียนองครักษ์ (ประถมปลาย) เรียนไปพลางก่อน ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างด้วยเงิน ก.ศ.ส. เป็นจ านวนเงิน 
855,043 บาท ซึ่ง ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีอนุมัติเงินดังกล่าว ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและ
เริ่มเข้าเรียน ในอาคารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2500 ที่ดินจ านวน 15 ไร่ ซึ่งเป็นที่ก่อสร้างอาคารและ
อาคารอ่ืน ๆ นั้น นายอนันต์ นางปทุม เมตะศิริ ได้อุทิศให้แก่ราชการเพื่อให้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ โดยมิได้ท า
นิติกรรมยกให้แต่ ประการใดเพียงแต่ยกให้ใช้ประโยชน์ต่อหน้าผู้ใหญ่และคณะกรรมการอ าเภอเท่านั้น 
       ต่อมา นายส าเนียง พาแพง ได้มารับต าแหน่งครูใหญ่ แทน นายสาคร เชิดชู เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 
2514 ทราบปัญหาว่ากรมสามัญศึกษาไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้หากยังไม่มีที่ดินในกรรมสิทธิ์ จึงได้ แจ้ง
ความจ าเป็นขอขยายโรงเรียนให้นายอ าเภอทราบ ซึ่งนายอ าเภอ (นายจ ารัส พรรังสฤษฎ์) ได้ร่วมแก้ปัญหาโดยขอ
ที่ดินของ คุณนายสินธุ์ จามรมาน และนายสง่า ณ ระนอง ยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กรมสามัญศึกษา เป็นที่ก่อสร้าง
โรงเรียนองครักษ์ จ านวน 34 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2516 คุณนายสินธุ์ จามรมาน ผู้รับมอบ
อ านาจจากเรืออากาศ เอกพจน์ สนิทวงษ์ ณ อยุธยา และนาวาตรีปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการมรดก ม.ร.ว. 
สุพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้มาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้กรมสามัญศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัด (นายฉงน 
คงทรัพย์) เป็นผู้รับแทนกรมสามัญศึกษา 
       ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนองครักษ์ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน และด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของ
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีอุปการะคุณ โรงเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน 

1  :  คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565 



แผนผงับรเิวณโรงเรยีนองครักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  2 



กําหนดเวลาเรยีน 
 
ก าหนดเวลาเรียน 
 ภาคเรียนที่ 1 
 เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2565   ปิดเรียน  1 ตุลาคม 2565 
 ภาคเรียนที่ 2 
 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2565 ปิดเรียน 1 มีนาคม 2566 
 
หมายเหตุ 
 1. สัปดาห์หนึ่งเรียน 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
 2. เวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7 ชั่วโมง 
 3. เวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันละ 7 – 8 ชั่วโมง 
 4. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เวลา 07.50 น. – 08.15 น. 
 5. กิจกรรมโฮมรูม 08.15 น. – 08.40 น. 
 6. เข้าชั้นเรียน เวลา 08.40 น. 
 7. พัฒนาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เวลา 15.30 น. - 15.40 น. 
 8. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เริ่มเรียนเวลา 07.50 น.เลิกเรียน
เวลา 15.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  :  คู่มือนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565 



ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนองครักษ์  ปีการศึกษา 2565 

วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ  

1-31 ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
3,5,6,9-12 อบรมนักเรยีนห้องเรียน MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ครูพัชญา 

5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

9-11 ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ครูสุทธิน ี
10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้พิจารณา แผนปฏิบตัิการ  

ประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้  
งานนโยบายและแผน 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

11 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

12-13 ค่ายคุณธรรมวยัใส ครูณัฐชยา 
17 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

วันคล้ายสถาปนาโรงเรียน ครูชัยวัฒน์ 
17-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

18-20 กิจกรรมงามอย่างไทย ครูญาโนทัย 
20 "ค่ายพุทธมามกะ" นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูภาวินีและครูณัฐชยา 

21 ค่ายพัฒนาเทคนิคปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ครูพิชญาภา ครูทิพวรรณ   
ครูถนอมขวัญ และครูนวพัฒน์ 

27 ค่ายคุณธรรม ครูศิริวรรณ ์

29 ประชุมผู้ปก ครองภาคเรียนท่ี 1 ครูวิมลรัตน์ และคณะ 
31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 
ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพวรรณ 

มิถุนายน 2565   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ครูประจ าวิชาส่งประมวลผลรายวชิา (Coures Syllabus) งานวิชาการ 
1-30 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสุทธิดาฯ ครูชัยวัฒน์ 
3 ฝากตัวเป็นศิษย์ และรับน้องปลอดภัย สายใย อ.ร. ครูภัทราภรณ์และครูอาภาภัทร 

5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  4 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
9 วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ครูญาโนทัย 

10 เด็กดีมีอตัลักษณ ์ ครูณัฐชยา 
13 ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ครูปิยพงษ์ ครูศุภรัศมิ์  

และครูพัชญา 

15 เด็กดีมเีงินออม ครูณัฐวด ี
16 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

18 ส่งเสริมศักยภาพ A-MATH  SUDOKU  และ คิดเลขเร็ว ครูวราภาและครสูมจติร ์
20 มิ.ย.-8 ก.ค.65 นิเทศการศึกษาภายใน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

และคณะผู้บริหาร 

24 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนช้ัน ม.6 ครูปาณสิรา 
ค่ายพุทธธรรม ครูศุภรัสมิ ์

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ครูภาวณิีและครูศริิวรรณ ์
สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 

และครปูรัชญาภรณ ์
25 กิจกรรมสะเต็ม (STEM) ส าหรับนกัเรียนช้ัน ม.ต้น ครูทิพวรรณ ครูพิชญาภา  

และครูถนอมขวัญ 

27 วันสุนทรภู ่ ครูอภิชญาและครูสุธ ี
30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ครูประจ าวิชาส่งแผนการจัดการเรยีนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2565 งานวิชาการ 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

กรกฎาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 

1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

พิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม ครูบุปผา 

1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในสถานศึกษา ครูชิตพล 

5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

8 อบรมแกนน าห้องเรียนสีขาว ครูญาโนทัยและครูภัทราภรณ ์

12 แห่เทียนจ านวนพรรษา ครูภาวณิแีละครูศภุรัศมิ ์

14 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

18 ส่งเสริมการป้องกันความรุนแรงจากการบูลลี ่ ครูปิยพงษ์ 

5  :  คูม่ือนกัเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2565 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
18-22 กิจกรรม Math Days ครูธัญและครภูัทราภรณ ์

งานสัปดาหส์ังคม ครูญาโนทัย 
21 เพื่อนที่ปรึกษา  (YC : Youth Counselor) ครูปาณสิรา 
22 สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 

และครปูรัชญาภรณ ์
23 การเข้าค่ายจุดประกายความคิดและสร้างแรงบรรดาลใจสูเ่ส้นทาง

นักวิทยาศาสตร ์
ครูน ้าอ้อย 

27 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา-
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัวเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

ครูศุภรัสมิ์และครูภาวิน ี

วันภาษาไทยแห่งชาต ิ ครูอาภาภัทรและครูจารุว ี
30-31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน" ครั้งท่ี 1 ครูศุกัญญา 

31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

สิงหาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1-5 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 งานวัดผล 

1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

2 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

6-7 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ครูนวพัฒน์ 
11 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ครูศิริวรรณ ์

16 การถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและแนวทางการป้องกันตนเอง ครูชิตพล 
15-19 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ครูทิพวรรณ ครูจติราพร  

ครูพิชญาภา และครูถนอมขวัญ 

17-19 การแข่งขันกีฬาคณะสีโรงเรียนองครักษ์ "องครักษ์เกมส์" คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
18 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

19 ศึกษาดูงานห้องศิลป์ธุรกิจ ครูณัฐวด ี

22 ศึกษาดูงานเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ครูทิพวรรณ ครูจติราพร  
และครูพิชญาภา 

25 ตลาดนดัอาชีพ ครูนิธิ 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  6 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
26 ตลาดนดัวัฒนธรรม ครูประภาพรรณและครูนุตนรินทร ์

27 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ครูฤทัยทิพย์และครูญาติมา 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านวิชาการนักเรยีนห้องเรียนพิเศษวิทยฯ์ ม.6 ครูน ้าอ้อย 

31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

กันยายน 2565   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

1-30 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ครูสุพรรษา 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

กลุ่มบรหิารงาน 4 ฝ่าย วิเคราะหป์ระเมินการควบคมุภายในบันทึกใน  
แบบ ปค.1 

งานควบคุมภายใน 

6 กลุ่มบรหิารงาน 4 ฝ่าย วิเคราะหป์ระเมินการควบคมุภายใน 
บันทึกใน แบบ ปค.1 

รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
ครูสรุางคนา ยาหยี  
และคณะงานนโยบายและแผน 

7 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครูประจ าวิชา 
12-16 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นค าร้องขอเรียนเพิ่ม ครูประจ าวิชา 
12-21 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ  80% ด าเนินการเรียนเพิ่ม ครูประจ าวิชา 

12 ติดตามการส่งสรุปกจิกรรมตามโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ภาคเรยีนที่ 1/2565 ครั้งท่ี 1 

รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
ครูสรุางคนา ยาหยี  
และคณะงานนโยบายและแผน 

15 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

17 Top chef ongkharak ครูวรณัน 

22 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ ครูประจ าวิชา 

23 
 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 

และครปูรัชญาภรณ ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ งานวัดผล 

26 ก.ย.-30 ต.ค. สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565 งานวัดผล 

27 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ค่ายสังคมศึกษาฯ) ครั้งท่ี 1 ครูภาวณิ ี

7  :  คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2565 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

นิเทศ/ตดิตามและประเมินกิจกรรมตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 คณะผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
กิจกรรมมุฑิตาจิตแด่ครูผูเ้กษียณอายุราชการ ครูณัฐชยา ครูญาโนทัย 

และครูพัชญา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 
ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

ตุลาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

นิเทศ/ตดิตามและประเมินกิจกรรมตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 คณะผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 1 ครูพัชญาและครูพรพนา 

1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

3 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ครูฤทัยทิพย์และครูวส ุ

4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 ครูทิพวรรณ ครูพิชญาภา  
และครูถนอมขวัญ 

5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ภาคเรยีนที่ 1/2565 รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  

และงานนโยบายและแผน 
8 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แจ้งผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ภาคเรยีนที่ 1/2565 
งานนโยบายและแผน 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

10 ประกาศผลการเรยีน ภาคเรียนที่ 1/2565 งานทะเบียน 

 12  รายงานการควบคมุภายใน ส่ง สพม.ปจ.นย. ครูสรุางคนา  
27 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

พฤศจิกายน 2565   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะครูโรงเรียองครักษ ์

ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  8 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1-4 นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนที่ไมผ่่าน ของภาคเรียนท่ี 1/2565  

ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 1 
งานวัดผล 

1-11 นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ของภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูประจ าวิชา 
1-30 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

8 ลอยกระทง ครูจารุวีและครูอาภาภัทร 
13 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 2/2565 ครูวิมลรัตน์ และคณะ 

14-18 นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนที่ไมผ่่าน ของภาคเรียนท่ี 1/2565  
ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 2 

งานวัดผล 

14-25 นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ของภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูประจ าวิชา 

17 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
18 การอบรมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูมนัสชนก 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

18-19 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ และพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษา ครูเสาวลักษณ ์
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ครูพัชญา 

18-20 การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรยีนพิเศษโรงเรียนองครักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 และ 6 

ครูน ้าอ้อยและคณะครูกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 พิธีถวายราชสดุด ี ครูบุปผา 
การวางเข็มทิศชีวิต ม.5 ครูปาณสิรา 
คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจิตอาสา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมนัสชนกและครูวรณัน 

26 กิจกรรม Math Camp ครูญาติมาและครสูุรางคนา 

26-27 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน" ครั้งท่ี 2 ครูศุกัญญา 
30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

28 พ.ย.-2 ธ.ค. นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนที่ไมผ่่าน ลงทะเบียนเรียนซ ้ารายวิชาที่ไม่ผ่าน งานวัดผล 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 
ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

ธันวาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 

1 กิจกรรมวันเอดสโ์ลก ครูนวพัฒน์ ครูพัชญา  
และครูอาภาภัทร 

ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

2 ธ.ค.65-17 ก.พ.66 นักเรียนเรียนซ ้ารายวิชาที่ไมผ่่าน ครูประจ าวิชา 

9  :  คูม่ือนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2565 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ครูกิตตภิพ 

วันพ่อแห่งชาติ ครูญาโนทัย 
3 ค่ายภาษาจีน ครูปรัชญาภรณ ์
5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

7 การวางแผนชีวิตก่อนข้ึน ม.ปลาย ครูปาณสิรา 
8 The Mask Thai Topia ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

15 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
17 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครูสุธ ี

22 สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

23 กิจกรรม Christmas Day ครูสุพรรษาและครูพัชญา 
26-29 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 งานวัดผล 

31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

มกราคม 2566   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 

1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

3 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

6 วันข้ึนปีใหม่ ครูชัยวัฒน์ 

เด็กดีศรีองครักษ ์ ครูชัยวัฒน์ 

7 กิจกรรม STEAM ครูภัทราภรณ์และครสูุทธิน ี

9 ติดตามการส่งสรุปกจิกรรมตามโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

ภาคเรยีนที่ 2/2565  ครั้งท่ี 2 

รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  

และงานนโยบายและแผน 

14 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครูวรณัน 

17 ม.ค.-3ก.พ.66 นิเทศการศึกษาภายใน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

และคณะผู้บริหาร 

19 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  10 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
20 วันตรุษจีน ครูปรัชญาภรณ ์

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

21 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูอภิชญา 

ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครูภาวณิ ี

ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครูปัณฑ์ชณิกา 

ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครูจริยา 

23-27 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระดบัช้ัน ม.3 และ ม.6 งานวัดผล 

26-27 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.1 ครูปรางค์มาศ 

26-28 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.2 ครูรัชดาภรณ ์

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.3 ครูประภาพรรณ 

การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ช้ัน ม.1-3 ครูชัยรัตน ์

30 ปันน ้าใจ ผ่านงานผ้า สูผู่้ป่วย ด้วยมือเรา ครูวรณัน 
31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 
ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

กุมภาพันธ์ 2566   

ก่อนวันที ่28 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 วันเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ครูชัยวัฒน์ 

ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

1-28 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

3 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครูประจ าวิชา 
5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 

6 ติดตามการส่งสรุปกจิกรรมตามโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ภาคเรยีนที่ 2/2565  ครั้งท่ี 3 

รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
และงานนโยบายและแผน 

6-8 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นค าร้องขอเรียนเพิ่ม ครูประจ าวิชา 

6-14 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ด าเนินการเรียนเพิ่ม ครูประจ าวิชา 
10 การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สภานักเรยีน ครูภาวณิีและครูศริิวรรณ ์

10-11 สภานักเรียนศึกษาดูงานท่ีโรงเรยีนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบรุ ี ครูชัยวัฒน์ 
11 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศและอ าลาอาลัยนักเรียน ช้ัน ม.3 และ ม.6 ครูจารุวีและครูอาภาภัทร 

14 รักนี้ไมม่ีพลาด SAFETY VALENTINE ครูพัชญา ครูภัทราภรณ์  
และครูอาภาภัทร 

15 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ ครูประจ าวิชา 

11  :  คูม่ือนกัเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

17 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ งานวัดผล 

ปัจฉิมนิเทศ และอ าลาอาลัยนักเรยีน ม.3 และ ม.6 ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูธัญ  
และครปูรัชญาภรณ ์

17-18 การพัฒนาและเสริมศักยภาพในการทดสอบความถนัดทางวิชาการ 
ด้านคณติศาสตร์ (PAT1) 

ครูธัญและครูวส ุ

20 ประชุมแจ้งแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
และงานนโยบายและแผน 

20-24 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2565 งานวัดผล 
27 ปิดภาคเรียน ภาคเรยีนที่ 2/2565  

28 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดี และครสูุกานดา 
ส่งสรุปกิจกรรมตามโครงการที่ด าเนินการเรยีบร้อยแล้ว ภาคเรียนท่ี 2/2565 งานนโยบายและแผน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 2 ครูฤทัยทิพย์และครูวส ุ

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

มีนาคม 2566   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 ครูทิพวรรณ ครูพิชญาภา  

และครูถนอมขวัญ 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 2 ครูพัชญาและครูพรพนา 

ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
ฝึกประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมของนักเรยีนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

ครูรัชดาภรณ ์

3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ค่ายสังคมศึกษาฯ) ครั้งท่ี 2 ครูภาวณิ ี
5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 
6 นิเทศ/ตดิตามและประเมินกิจกรรมตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/2565 คณะผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
7 ประกาศผลการเรยีน ภาคเรียนที่ 2/2565 งานทะเบียน 

10 ส่งโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการ ปีการศึกษา 2565 งานนโยบายและแผน 
13-17 อบรมนักเรยีนห้องเรียน MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ครูพัชญา 

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการ MEP 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  12 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 พิจารณางบประมาณ โครงการ/กจิกรรมที่แต่ละฝ่ายงานเสนอขออนุมัต ิ

จัดท าในปีการศึกษา 2565 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
ครูสรุางคนา ยาหยี และคณะ 

16 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
24 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ ปีการศึกษา 2565 งานนโยบายและแผน 

30 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แจ้งผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565  

งานนโยบายและแผน 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 งานนโยบายและแผน 
ติดตามการส่ง "วิจัยในช้ันเรียน" ครูศุกัญญา 

เมษายน 2566   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ ถนอมกิตต ิ
1-30 ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

5 รายงานการเงินประจ าเดือน ครูเยาวเรศ 
30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13  :  คูม่ือนกัเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทําเนียบผู้บรหิารโรงเรยีนองครักษ์ พ.ศ.2500 - ปัจจุบัน 

   พ.ศ. 2500 - 2513   นายสาคร  เชิดชู 

         พ.ศ. 2513 - 2514   นายม้วน  เย็นศรี 

         พ.ศ. 2514 – 2518   นายส าเนียง  พาแพง 

         พ.ศ. 2518 - 2523   นายส าเนียง  พาแพง 

         พ.ศ. 2523 – 2530   นายชวาล  ศรีพลาย 

         พ.ศ. 2530 – 2535   นายประยุทธ  วรรณบุตร 

         พ.ศ. 2535 – 2542   นายทองหล่อ  ซุ้ยวงค์ษา 

         พ.ศ. 2542 – 2543   นายไล้  เดชอนันทวิทยา 

         พ.ศ. 2543 – 2544   นายสุพล  พรหมประเสริฐ 

         พ.ศ. 2544 - 2545   นายปัญญา  คล้ายจันทร์ 

         พ.ศ. 2545 - 2549   นางดุษฎี  หนอ่งพงษ์ 

         พ.ศ. 2549 - 2556   นายเพ็ญศักดิ ์ แจ้งเหตุผล 

         พ.ศ. 2556 - 2561   นายนิวัฒน์  พัฒนไพบูลย์ 

         พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน   นายองอาจ  พุ่มมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  :  คูม่ือนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



คณะผู้บรหิารโรงเรยีนองครักษ์ 

 

 

 
 
 

 
นายองอาจ  พุม่มี  ศษ.ม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
นายทวีป  จิระโร  ศษ.ม.    

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            นางสาวพิมพ์เพชร  เพชรประยูร  ค.ม.                       นายเรวัตร  งะบุรงค์  ศษ.ม. 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  16 



คณะครูโรงเรยีนองครักษ์ 

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 
     นางวราภา นรุัตน์ วท.บ.         นางวนัดี ประจวบมูล ค.บ.     นางญาติมา เผอืกวฒันะ ศษ.ม.   นางสาวฤทยัทิพย์ พัดทอง ค.ม.  นางสาวสุรางคนา ยาหย ีกศ.ม. 
            ครู ค.ศ.3                              ครู ค.ศ.3                             คร ูค.ศ.3                            ครู ค.ศ.3     ครู ค.ศ.3 
ประธานอนกุรรมการกลุ่มสาระฯ 

 
 
 

 
 

นางสาวสุทธินี ทองหล่อ กศ.ม. นางสมจิตร์ หอมล าดวน กศ.ม.  นายวสุ ศุภอักษร ศษ.ม.       นายธัญ ศรีสวัสด์ิ กศ.บ. นางสาวภัทราภรณ์ บุญรอด ค.บ. นางสาวจิรนันท์ จันทร์ไตร ค.บ. 
              ครู ค.ศ.3                          ครู ค.ศ.3                       ครู ค.ศ.2                        ครู ค.ศ.1                        ครู ค.ศ.1       ครูผู้ช่วย 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 
นางสาวจารุวี นวนส าเนียง ศษ.ม.  นางกัลยา ทรัพย์ดีมเีจริญ ค.บ.   นางสาวดลพร ค ารักษ์ ศษ.บ.  นางสาวปรางค์มาศ น ้าทิพย์ ค.บ. นางสาวศกุัญญา อนิศิร ิกศ.บ. 
             ครู ค.ศ.2                          ครู ค.ศ.3                             ครู ค.ศ.3                             ครู ค.ศ.1                          คร ูค.ศ.1 
ประธานอนกุรรมการกลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
    นายสธุี พลชลี ค.บ.     นางสาวอาภาภัทร จริะโร ค.บ.  นางสาวอภิชญา สลับตาล ศศ.บ. 
         ครู ค.ศ.1  ครู ค.ศ.1           ครูผู้ชว่ย 

17  :  คูม่ือนกัเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

 
 
     นางรัชนี ทพัหิรัญ กศ.ม. นางณิชาพัฒน ์โชติธนนนัทพงศ์ ค.บ.  นางสาวน ้าออ้ย ใจแสน กศ.ม. นางสาวจิตราพร เนยีมจ้อย กศ.ม.  นางสาวตุลารัตน ์แสนตอ ศษ.ม. 
 ครู ค.ศ.3        ครู ค.ศ.3  ครู ค.ศ.3         ครู ค.ศ.3    ครู ค.ศ.3 
ประธานอนกุรรมการกลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ ค.บ. ว่าที่ร้อยตรีบุปผา หลงมีหนา วท.ม. นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน วท.ม.   นางสาวทิพวรรณ กุลากลุ ค.บ.  นางสาวรัชดาภรณ ์กิจสุวรรณ์ วท.บ. 
 ครู ค.ศ.3       คร ูค.ศ.2  ครู ค.ศ.1          ครู ค.ศ.1    ครู ค.ศ.1 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวพทัธิกา ประสานดี กศ.บ. นางสาวปัทมาพร จ่าโนนสูง ค.บ.  นางสาวจริยา เซ้งใช่ กศ.บ.   นางสาวพิชญาภา ทุมรินทร์ ศษ.บ.  นางสาวถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร กศ.ม. 
             ครู ค.ศ.1        ครู ค.ศ.1  ครู ค.ศ.1          ครู ค.ศ.1      ครูผู้ชว่ย 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

 
 
 

 
 

   นางพรพนา เทยีนทอง ศศ.ม.        นางสมุล โพธิ์พึ่ง กศ.บ.     นางสาวพัชญา ฉนัทพิริยกุล ค.บ. นางสาวปรชัญาภรณ์ สุขพทิกัษ์ ค.บ. 
             ครู ค.ศ.3       คร ูค.ศ.3  ครู ค.ศ.1           ครู ค.ศ.1 
 ประธานอนกุรรมการกลุ่มสาระฯ 
 
 

 
 
 
           นางสาวสุพรรษา ศิรขิันธ์ ศศ.บ.  นางสาวเสาวลกัษณ์ เสียงตรง ค.บ. 
          ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  18 



กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 

 
            นางสาวประภาพรรณ รุ่งเรอืง ศษ.ม.   นางสาวสมพร คงมัน่ กศ.บ.       นายโชคชัย เจีย๊ะเฮง ค.บ.    นางนุตนรนิทร์ ศริอิารณุปัญญา ศษ.ม.  
                          ครู ค.ศ.2         ครู ค.ศ.3  ครู ค.ศ.3            คร ูค.ศ.3   
             ประธานอนกุรรมการกลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 
 
 

 
        นางทวีพร อิศรางกรู ณ อยุธยา ศษ.ม. นางณฐัชยา กิจสุภัคภริมย์ กศ.บ.  นางสาวญาโณทัย คงคาทิพย์ ค.บ.  นางสาวภาวณิี แจ้งเมอืง กศ.บ. 
               ครู ค.ศ.3                       ครู ค.ศ.1  ครู ค.ศ.1          ครู ค.ศ.1 
 
 
 
 

 

 
 
          นางสาวศิริวรรณ ์ดวงจะโปะ ค.บ.    นายชัยวฒัน์ วงกวน ค.บ.       นางสาวศุภรัสมิ์ วชิัยรัตน์ ร.บ. 
          ครู ค.ศ.1  ครู ค.ศ.1           ครูผู้ชว่ย 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
             นางสุกานดา โชคถนอมจิตต์ บธ.ม.   นางสาวมนัสชนก ค ารังษี คอ.บ.   นางสาววรณนั ยะนนิทร คศ.บ.     นายวุฒิพงษ์ เอ็นดู คอ.บ. 
               ครู ค.ศ.3        ครู ค.ศ.1  ครู ค.ศ.1          ครู ค.ศ.1 
              ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 
 
 

 
 

 
 
           นายนธิิ อิม่เอิบ คอ.บ. นางสาวณฐัวดี ด้วงฉีด ศษ.บ.  นายจริัตน์ ตณัฑ์เจรญิรัตน์ คอ.บ. 
    ครูผู้ช่วย            ครผูู้ช่วย      ครูผู้ชว่ย 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

 

     นายชัยรัตน์ ระรวยทรง ศษ.ม.   นางสาววิมลรัตน์ ค าวจันัง กศ.ม. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา ศษ.ม. นายตรีเพชร บ ารุงจิตร ศป.บ. 
               ครู ค.ศ.3                           ครู ค.ศ.3     ครู ค.ศ.3               ครู ค.ศ.2 
  ประธานอนกุรรมการกลุ่มสาระฯ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
        นายชิตพล ดีชว่ย ศษ.บ.   นายพันพฤฒ โสมช ูกศ.บ.         นายกิตตภิพ กุลฐิติโชติ วท.บ.   นายปิยะพงษ์ เพชรพ์งษ์ ศษ.บ. 
  ครู ค.ศ.1             คร ูค.ศ.2      ครู ค.ศ.1   ครู ค.ศ.1 
 ประธานอนกุรรมการกลุม่สาระฯ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 

 

 
 
      นางปาณิสรา ศรีทอง ศศ.บ.  นางปัณฑ์ชณิกา เกาะกลาง ศศ.บ. 
  ครู ค.ศ.2           ครู ค.ศ.1 
 

พนักงานราชการ 

 

 

 

 
 

  นางสาวฐิตินนัท ์มิตรทวีสุข ศษ.ม.  นางสาวกรสดุา สีลาโล ้บธ.บ. 
              (คอมพิวเตอร์)        (คอมพิวเตอร์) 
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การเงิน / ธุรการ / ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 

 
 

 
 

  นางสาวเยาวเรศ ถนอมกิตติ บธ.บ.      นางสาวแวววิมล สิงห์แกว้    นางสาวติณณมนิทร์ โพธิ์พึ่ง กศบ. 
   (การเงนิ)              (ธรุการ)        (คอมพิวเตอร์) ครูอตัราจ้างวิกฤต 
 
 
 
 
 
 

 
        นางสาวปัณฑิตา พรหมาซุย ศษ.บ.  นางสาวศิริรตัน์ ศิวพรประทาน ค.บ. 
         (ภาษาจีน)                 (ภาษาจนี) 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 

 
           นายศุภวิชญ์  เผือกทับ     Miss Maria Glagys Racca Regua  Mr.Billy Joel Rosete Ordono   
             (ภาษาต่างประเทศ)        (ภาษาต่างประเทศ)    (ภาษาต่างประเทศ)   
 
 
 

 

 
 

 
                 Mr.Richard A.Tecson    Miss Cathleen Joy Flores Hernan 
                    (ภาษาต่างประเทศ)            (ภาษาต่างประเทศ) 

ลูกจ้างประจํา 
 
 
 
 
 

 
           นายมนตรี คงมูล ป.6  นายพยนต ์ใจมูล ป.4     นางสุพรรณ ีศันเสนยีกุล ม.6    นายอานนท์ ชนะมาร ปวส. 
             พนักงานช่างไฟฟ้า     พนักงานห้องสมุด             พนักงานพัสดุ     พนักงานธรุการ 
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การดําเนินงานกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

 
ข้อปฏิบัติที่นักเรียนควรรู้ในการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนองครักษ์ 

  
1. การด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน            
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์การจัดสรร 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
       (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน/อาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนปกติ มีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้ 
       1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             - รายหัวโรงเรียนปกติ 3,500 บาท/คน/ปี 
             - ปัจจยัพ้ืนฐานส าหรบันักเรียนยากจน (30%) จ านวน 1,500 บาท/คน/ ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) 
       1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             - รายหัวโรงเรียนปกติ 3,800 บาท/คน/ปี 
2. ค่าหนังสือเรียน 
       ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ใช้หนังสือเรียนสาระ การเรียนรู้พื ้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน  8 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  2551 โรงเรียนจะด าเนินการจัดซื้อให้
นักเรียนทุกคน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี และจะแจกให้นักเรียนโดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้ 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   808    บาท/คน/ปี 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   921    บาท/คน/ปี 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   996    บาท/คน/ปี 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,384     บาท/คน/ปี 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  1,326     บาท/คน/ปี 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,164     บาท/คน/ปี 
       งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื ้นฐาน/รายวิชาพื้นฐานให้แก่
นักเรียนทุกคนแล้ว โรงเรียนสามารถน าไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/ รายวิชาเพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาหรือจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้    
เป็นต้น หรือน าไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการ ภาคี    
4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
       อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ       
ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุ ICT กระดาษ สีเทียน ดินน ้ามัน   
ไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน ฯลฯ (โรงเรียนจ่ายเงินสดให้นักเรียน) ในอัตราดังนี้ 
       - มัธยมศึกษาตอนต้น   210  บาท/ภาคเรียน  (420 บาท/ปี) 
       - มัธยมศึกษาตอนปลาย       230  บาท/ภาคเรียน  (460 บาท/ปี) 
 ** ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนได้ และ 
 *** เมื่อจัดซื้อแล้วน าใบเสร็จมาให้โรงเรียนจัดเก็บเป็นหลักฐานการจัดซื้อต่อไป 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
       เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี (โรงเรียนจ่ายเงินสดให้นักเรียน) ใน
อัตรา ดังนี้ 
       - มัธยมศึกษาตอนต้น   450  บาท/คน/ปี 
       - มัธยมศึกษาตอนปลาย       500  บาท/คน/ปี 
       กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุด
กีฬาได้กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่แตกต่างไปจาก ชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่ก าหนดวงเงินดังกล่าวอาจซื้อ
ได้เพียง 1 ชุด และ 
       *** เมื่อจัดซื้อแล้วน าใบเสร็จมาให้โรงเรียนจัดเก็บเป็นหลักฐานการจัดซื้อต่อไป 
       *** ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนได้ 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5.1 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้ 
      มัธยมศึกษาตอนต้น   880 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 440 บาท/คน) 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย  950 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 475 บาท/คน) 
 5.2 แนวทางการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สถานศึกษาวางแผนด าเนินการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 
            5.2.1 กิจกรรมวิชาการ  
    เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจาก การเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้ นักเรียนทุกคน 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้
มี ศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านประชาธิปไตย ทั้งนี้ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
และการเรียนรู้  โดยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร การคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง 
(Growth Mindset) ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต ด้านส่งเสริมการศึกษาอาชีพ เพ่ือการ
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มีงานท า กิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมปลูกฝัง  ความรู้รักสามัคคี กิจกรรมแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง เช่น ค่าย สันติวิธี ค่ายวิทย์-คณิต คิดสนุก ค่ายทักษะชีวิต ค่ายภาษาพาเพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้) เป็นต้น โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
            5.2.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  
    เป็นกิจกรรมที่ช่วย ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
                 - กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา เช่น ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชน
คนดี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
          - ลูกเสือ/เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี ยุวกาชาด 
โดยให้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์ การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่
คณะ เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (การฝึกระเบียบแถว) โดยก าหนดให้มีการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
            5.2.3 ทัศนศึกษา  
    โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษาตามแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมี 
ความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
            5.2.4 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
    เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ ่มเติม จากการเรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการ
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อรายงาน การน าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
เป็นต้น 
      5.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตาม
และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา สามารถน าไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชั่วโมงอินเตอร์เน็ตส าหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน เป็นต้น 
 อนึ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษา
สามารถพิจารณาเลือกจัดกิจกรรมหรือบูรณาการกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสามารถถัวจ่าย
งบประมาณตามความเหมาะสม 
       ทั้งนี้ในการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนด าเนินการ ต้องให้ภาคี  4 ฝ่าย 
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วม และพิจารณา โดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการลิดรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ  
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2. การจ่ายเงินบ ารุงการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ดังรายการต่อไปนี้ 
       1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 ทุกคน คนละ 500 บาท /ภาคเรียน ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่โรงเรียน   
จัดให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 1: 20 
       2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 ทุกคน คนละ 500 บาท /ภาคเรียน เป็นการที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
จ านวน 4 คน 
       3. นักเรียนระดับชั้น ม.1/1 จ่ายค่าห้องเรียน MEP (mini English Program) คนละ 13,500 บาท/ 
ภาคเรียน 
       4. นักเรียนระดับชั้น ม.4/1, ม.5/1 และ ม.6/1 จ่ายค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คนละ 2,000 บาท/   
ภาคเรียน 
 รวม  นักเรียนทุกคน ม.1 - ม. 6 จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา คนละ 1,000 บาท/ภาคเรียน 
        นักเรียน ม.1/1 จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาคนละ 14,000 บาท/ภาคเรียน 
        นักเรียน ม.4/1 , ม.5/1 และ ม.6/1 จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา คนละ 3,000 บาท/ภาคเรียน 
  

3. งานนโยบายและแผนงาน 
       ด าเนินการในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีการศึกษามาจัด 
ท าในรูปของโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และร่วมกับบุคลากรและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 

วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 

วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนองครักษ์ 
 โรงเรียนองครักษ์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรม คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้
เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที ่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
หลักสูตรโรงเรียนองครักษ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ 

และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ ่งแวดล้อม มี          

จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์     
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง     
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย     
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและ

จุดเน้นของตนเอง  โดยการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญัญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา  หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
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3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพ 
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ  ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้
ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน  
 2.  กิจกรรมนักเรียน 
        เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ  การท างานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอื้ออาทร และสมานฉันท์  
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย 
       2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
       2.2 กิจกรรมชุมนุม  
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 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม
อาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 ตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้ก าหนดให้ลดเวลาเรียนภาควิชาการ โดยเน้น
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จัก
การท างานเป็นทีม รู้จักการปรับตัวมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และที่ส าคัญต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง  โดย
โรงเรียนองครักษ์ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ทั้ง 4 หมวด ได้แก่ 
 หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ,กิจกรรมชุมนุม 
 หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ได้แก่ กิจกรรมไหว้พระ, สวดมนต์ คาบจริยธรรม 
 หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ,กิจกรรมชุมนุม 
 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนองครักษ์ จัดระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะใน
การคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ื อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็น
ผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ   
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การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนองครักษ์ จัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์

การจบหลักสูตร ซึ่งได้เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและสภาพขอ ง

ผู้เรียน ดังนี้  

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา

เรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่า

น ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา

เรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มี

ค่าน ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.1 – 3) รวม 3 ปี  จ านวน  45  ชั่วโมง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) รวม 3 ปี  จ านวน  60  ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
จ านวนหน่วยกิต/เวลาเรียน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

     ภาษาไทย 3.0 120 3.0 120 3.0 120 
     คณิตศาสตร ์ 3.0 120 3.0 120 3.0 120 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.0 160 4.0 160 4.0 160 
    สังคมศึกษา ฯ 

- ประวัติศาสตร ์
3.0 
1.0 

120 
40 

3.0 
1.0 

120 
40 

3.0 
1.0 

120 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 2.0 80 2.0 80 2.0 80 
    ศิลปะ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 
    การงานอาชีพ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 
    ภาษาต่างประเทศ  3.0 120 3.0 120 3.0 120 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 22.0 880 22.0 880 22.0 880 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 
หน้าท่ีพลเมือง  1.0 40 1.0 40 1.0 40 
วิทยาการค านวณประยุกต ์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
การออกแบบและเทคโนโลยีประยกุต์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
วิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 4.0 160 2.0 80 4.0 160 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) - - 1.0 40 - - 
การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) - - 1.0 40 - - 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 6.0 240 6.0 240 6.0 240 
 กจิกรรมพัฒนา ผู้เรียน 
-  กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมชุมนุม - 40 - 40 - 40 
-  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)* - 15 - 15 - 15 
 กจิกรรมเสริม - 200 - 200 - 200 
- สอนซ่อมเสริม - 80 - 80 - 80 
- สวดมนต ์ - 40 - 40 - 40 
- โฮมรมู - 40 - 40 - 40 

- กิจกรรมลดเวลาเรยีน – เพิ่มเวลารู ้ - 40 - 40 - 40 
รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) - 220 - 220 - 220 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 28.0 1,440 28.0 1,440 28.0 1,440 
 หมายเหตุ * หมายถึง จัดบูรณาการในกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรยีนปีละ 15 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์(พิเศษ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

     ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     คณิตศาสตร์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

    สังคมศึกษา ฯ 
- ประวัติศาสตร์ 

2.0 
1.0 

80 
40 

2.0 
- 

80 
- 

2.0 
1.0 

80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    การงานอาชีพ 1.0 40 0.5 20 - - 

    ภาษาต่างประเทศ  2.0 80 2.0 80 2.0 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 14.5 580 13.0 520 13.5 540 

 รายวิชาเพ่ิมเตมิ  

เสริมทักษะคณิตศาสตร์  4.0 160 4.0 160 4.0 160 

ฟิสิกส์ 4.0 160 4.0 160 4.0 160 

เคมี 3.0 120 3.0 120 3.0 120 

ชีววิทยา 3.0 120 3.0 120 3.0 120 

โครงงาน 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2.0 80 - - - - 

ระเบียบวธิีวิจยั - - 1.0 40 - - 

ปฏิบัติการโครงงาน - - 1.0 40 1.0 40 

การน าเสนอโครงงาน - - - - 1.0 40 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 - - 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40 1.0 40 - - 

การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน - - - - 0.5 20 

การใช้โปรแกรม GSP 0.5 20 - - - - 

การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ 0.5 20 - - - - 

พีชคณิต - - 0.5 20 - - 

เลขดัชนี - - 0.5 20 - - 

คอมบินาทอริก - - - - 0.5 20 

ทฤษฎีกราฟ - - - - 0.5 20 

ภาษาจีน 2.0 80 2.0 80 - - 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 1.0 40 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 24.0 960 24.0 960 21.5 860 

 
 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  32 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์(พิเศษ) (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

-  กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20 - 20 - 20 

-  จรยิะ - 20 - 20 - 20 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) - 120 - 120 - 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 38.5 1,660 37.0 1,600 35.0 1,520 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  :  คูม่อืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

     ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     คณิตศาสตร์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

    สังคมศึกษา ฯ 
- ประวัติศาสตร์ 

2.0 
1.0 

80 
40 

2.0 
- 

80 
- 

2.0 
1.0 

80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    การงานอาชีพ 1.0 40 0.5 20 - - 

    ภาษาต่างประเทศ  2.0 80 2.0 80 2.0 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 14.5 580 13.0 520 13.5 540 

 รายวิชาเพ่ิมเตมิ  

เสริมทักษะคณิตศาสตร์  4.0 160 4.0 160 4.0 160 

ฟิสิกส์ 4.0 160 4.0 160 4.0 160 

เคมี 3.0 120 3.0 120 3.0 120 

ชีววิทยา 3.0 120 3.0 120 3.0 120 

โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 - - 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40 1.0 40 - - 

การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน - - - - 0.5 20 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 1.0 40 

การโรงแรม - - 0.5 20 - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ (IS1) - - 1.0 40 - - 

การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) - - 1.0 40 - - 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 20.0 800 22.5 900 19.5 780 

 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรยีน 

-  กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/(IS3) - 20 - 20 - 20 

-  จรยิะ - 20 - 20 - 20 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) - 120 - 120 - 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 34.5 1,500 35.5 1,540 33.0 1,440 

 
 

 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  34 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

     ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     คณิตศาสตร์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

    สังคมศึกษา ฯ 
- ประวัติศาสตร์ 

2.0 
1.0 

80 
40 

2.0 
- 

80 
- 

2.0 
1.0 

80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    การงานอาชีพ 1.0 40 0.5 20 - - 

    ภาษาต่างประเทศ  2.0 80 2.0 80 2.0 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 14.5 580 13.0 520 13.5 540 

 รายวิชาเพ่ิมเตมิ  

ห้องสมุดและการศึกษาทรัพยากรสารนิเทศ 1.0 40 - - - - 

ภาษาไทยในเพลง 2.0 80 - - - - 

หลักการใช้ภาษาไทย - - 2.0 80 - - 

ประวัติวรรณคดี - - - - 2.0 80 

โลกศึกษา 1.0 40 - - - - 

กฎหมายเบื้องต้น 1.0 40 - - - - 

ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 - - - - 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 1.0 40 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 - - 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40 1.0 40 - - 

การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน - - - - 0.5 20 

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ - - 1.0 40 - - 

คอมพิวเตอร์กราฟกิ - - - - 2.0 80 

การโรงแรม - - 0.5 20 - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

วิชาเพิ่มเติม (เลือก) 4.0 160 6.0 240 6.0 240 

การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ (IS1) - - 1.0 40 - - 

การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) - - 1.0 40 - - 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 16.0 640 19.5 780 15.5 620 
 

 

 

35  :  คูม่ือนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
 กจิกรรมพัฒนา ผู้เรียน นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

-  กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40 
-  กิจกรรมชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน/์(IS3) - 20 - 20 - 20 
-  จริยะ - 20 - 20 - 20 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) - 120 - 120 - 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 32.5 1,420 34.5 1,500 31.0 1,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  36 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ภาษาจีน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

     ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     คณิตศาสตร์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

    สังคมศึกษา ฯ 
- ประวัติศาสตร์ 

2.0 
1.0 

80 
40 

2.0 
- 

80 
- 

2.0 
1.0 

80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    การงานอาชีพ 1.0 40 0.5 20 - - 

    ภาษาต่างประเทศ  2.0 80 2.0 80 2.0 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 14.5 580 13.0 520 13.5 540 

 รายวิชาเพ่ิมเตมิ  

ห้องสมุดและการศึกษาทรัพยากรสารนิเทศ 1.0 40 - - - - 

โลกศึกษา 1.0 40 - - - - 

กฎหมายเบื้องต้น 1.0 40 - - - - 

ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 - - - - 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 1.0 40 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 - - 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40 1.0 40 - - 

การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน - - - - 0.5 20 

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ - - 1.0 40 - - 

คอมพิวเตอร์กราฟกิ - - - - 2.0 80 

การโรงแรม - - 0.5 20 - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

ภาษาจีน 8.0 320 8.0 320 8.0 320 

การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ (IS1) - - 1.0 40 - - 

การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) - - 1.0 40 - - 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 18.0 720 17.5 700 15.5 620 

 

 

 

 

 

 

37  :  คูม่ือนกัเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ภาษาจีน) (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
 กจิกรรมพัฒนา ผู้เรียน นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

-  กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40 
-  กิจกรรมชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน/์(IS3) - 20 - 20 - 20 
-  จริยะ - 20 - 20 - 20 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) - 120 - 120 - 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 32.5 1,420 30.5 1,340 29.0 1,280 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ธุรกจิ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ นก ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

     ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     คณิตศาสตร์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

    สังคมศึกษา ฯ 
- ประวัติศาสตร์ 

2.0 
1.0 

80 
40 

2.0 
- 

80 
- 

2.0 
1.0 

80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

    การงานอาชีพ 1.0 40 0.5 20 - - 

    ภาษาต่างประเทศ  2.0 80 2.0 80 2.0 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 14.5 580 13.0 520 13.5 540 

 รายวิชาเพ่ิมเตมิ  

ห้องสมุดและการศึกษาทรัพยากรสารนิเทศ 1.0 40 - - - - 

ภาษาไทยในเพลง 2.0 80 - - - - 

หลักการใช้ภาษาไทย - - 2.0 80 - - 

ประวัติวรรณคดี - - - - 2.0 80 

โลกศึกษา 1.0 20 - - - - 

กฎหมายเบื้องต้น 1.0 20 - - - - 

ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 - - - - 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 1.0 40 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 - - 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40 1.0 40 - - 

การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน - - - - 0.5 20 

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ - - 1.0 40 - - 

คอมพิวเตอร์กราฟกิ - - - - 2.0 80 

การโรงแรม - - 0.5 20 - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2.0 80 2.0 80 2.0 80 

การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2.0 80 - - - - 

ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 2.0 80 - - - - 

การขายส าหรับนกัธุรกจิมืออาชีพ - - 2.0 80 - - 

การตลาดดิจิตัล - - 2.0 80 - - 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองครักษ์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ธุรกจิ) (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

  รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม ่ - - - - 2.0 80 

การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล - - - - 2.0 80 

วิชาเพิ่มเติม (เลือก) - - 2.0 80 2.0 80 

การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ (IS1) - - 1.0 40 - - 

การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) - - 1.0 40 - - 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 16.0 640 17.5 700 15.5 620 

 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรยีน       

-  กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร - 40 - 40 - 40 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/(IS3) - 20 - 20 - 20 

-  จรยิะ - 20 - 20 - 20 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) - 120 - 120 - 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 30.5 1,340 30.5 1,340 29.0 1,280 
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ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรยีน 
 

 

ระเบียบโรงเรียนองครักษ์ 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
       โดยที่ โรงเรียนองครักษ์ ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ใช้ 
หลักสูตรแกนกลาง ศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ การเรียนซ ้าชั้น ตาม
หนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่ ศธ 04237/ว 1530 ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2559 จึงเป็น
การสมควร ที่ก าหนดระเบียบโรงเรียนองครักษ์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ค าสั่งดังกล่าว 
       ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
       ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนองครักษ์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พ.ศ. 2559” (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
       ในระเบียบนี้    
  ค าว่า “สถานศึกษา” หมายถึง โรงเรียนองครักษ์ 
                           ค าว่า “ผู้เรียน” หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ 
                           ค าว่า “ผู ้สอน” หมายถึง ครูโรงเรียนองครักษ์ หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สถานศึกษา ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
       ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
       ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
       ข้อ 4. ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนองครักษ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
       ข้อ 5. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  

หมวด 1 
หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

       ข้อ 6. การวัดและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการด าเนินการต่อไปนี้ 
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                 6.1 สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสใหทุ้ก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
                 6.2 การวัดและประเมินผลการเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
                 6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัดใน รายวิชาพื้นฐาน หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมของทุกหน่วยการเรียนรู้ และจัดให้มีการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดใน
หลักสูตร 
                 6.4 การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ เรียนการสอน ต้อง
ด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชาและ ระดับชั้น
ของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้ 
                 6.5 การประเมินผู ้ เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู ้ เรียน ความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา 
                 6.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียน 
                 6.7 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
                 6.8 ให้สถานศึกษาจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผล
การเรียน รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
  

หมวด 2 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

       ข้อ 7. สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง  4 ด้านคือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                 7.1 การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่ก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ในหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การ 
สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
                                  7.1.1 การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี ้วัดในรายวิชา
พ้ืนฐาน และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม ตามที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้
ได้ผลการประเมินที่สะท้อน ความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยท าการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ สอนเป็นรายภาค 
                                  7.1.2 ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาค โดยให้ความส าคัญ
ของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายภาค 
                                  7.1.3 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการประเมินการผ่านตามตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน หน่วยการเรียนรู้เป็นรายตัวชี้วัด หรือรายข้อ 
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                                  7.1.4 ประเมินผลระดับชั้นเรียนโดยครูผู้สอนจัดให้มีการประเมินผลระหว่างการ
เรียนที่ประกอบ ด้วยการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน และกลางภาค โดยประเมินแต่ละตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ แล้วให้สรุปผลการประเมินเป็นแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินผลปลายภาคโดยการ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญซึ่ง สามารถสะท้อนตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ครบถ้วน 
                        7.1.5 ประเมินตัดสินผลการพัฒนาผู ้เรียนแต่ละรายวิชา โดยรวมผลการประเมิน
ระหว่างเรียนและปลายภาค 
                        7.1.6 ก าหนดระดับผลการเรียน 8 ระดับ เป็นระบบตัวเลขท่ีสะท้อนมาตรฐานการตัดสิน ผล
การเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                        7.1.7 บันทึกผลการประเมินใน ปพ.5 
                        7.1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียน 
                        7.1.9 รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        7.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน ให้ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
                       7.2.1 ให้ครูผู ้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที ่สามารถ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มาด าเนินการส่งเสริม/พัฒนา ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้วิธีการประเมิน ที่หลากหลาย 
                       7.2.2 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีผ่าน และไม่ผ่าน 
                       7.2.3 ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ตัวเลขแทนดังนี้ ดีเยี่ยม แทนด้วย 3 ดี แทนด้วย 2 ผ่าน แทน
ด้วย 1 และ ไม่ผ่าน แทนด้วย 0 
                       7.2.4 ครูผู ้สอนบันทึกผลลงในแบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วครูที่
ปรึกษา น าไปประมวลสรุปผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
นักเรียน แต่ละคน โดยใช้ ฐานนิยม (Mode) ส่งผลการประเมินให้ฝ่ายทะเบียนวัดผล เป็นรายภาค 
                       7.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมิน 
                       7.2.6 รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        7.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก าหนดให้มี  8 คุณลักษณะ ได้แก่ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ เป็นการประเมินเพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษาให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
                      7.3.1 ให้ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 คุณลักษณะ บูรณาการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แล้วด าเนินการพัฒนาไปพร้อมกับการประเมินผล 
                      7.3.2 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
                      7.3.3 ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ตัวเลขแทนดังนี้ ดีเยี่ยม แทนด้วย 3 ดี แทนด้วย 2 ผ่าน แทน
ด้วย 1 และไม่ผ่าน แทนด้วย 0 
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                      7.3.4 ครูผู้สอนบันทึกผลลงในแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งให้ครูที่ปรึกษาน าไป
ประมวลสรุปผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้ 
ฐานนิยม (Mode) แล้วส่งให้ฝ่ายทะเบียนวัดผลเป็นรายภาค 
                      7.3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมิน 
                      7.3.6 รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        7.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
                      7.4.1 การประเมินเป็นรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
                             1) ครูที่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม 
และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและใช้การประเมินตามสภาพจริง 
                             2) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ใช้จัด
กิจกรรม 
                             3) ผู้เรียนที่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตาม
เกณฑ์ท่ี สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการประเมินไปบันทึก 
                             4) ผู้เรียนที่มีการผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติ กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่
ปรึกษา กิจกรรมต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น 
ยกเว้นมี เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
                       7.4.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการ
ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อ เลื่อน
ชั้นและประมวล ผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าว มีแ นวปฏิบัติ 
ดังนี้ 
                              1) ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
                                     (1) กิจกรรมแนะแนว 
                                     (2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งได้แก่ 
                                              - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
         และนักศึกษาวิชาทหาร 
                                              - กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
                                     (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
                              2) ให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา สรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                              3) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
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หมวด 3 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

       ข้อ 8. การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในลักษณะ การผ่านรายวิชา ซึ่งก าหนดเป็น
ภาคเรียน หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน มีดังนี้ 
                 8.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
                 8.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ทุกข้อ และผ่านทุกตัวชี้วัด ใน
รายวิชาพ้ืนฐานหรือผลการเรียนรู้ทุกข้อในรายวิชาเพ่ิมเติม 
                 8.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                 8.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ข้อ 9. การให้ระดับผลการเรียน 
                 9.1 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเป็นระดับผลการเรียน 8 
ระดับ และ ก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ของผลการเรียน เช่น การประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ได้  ร) การไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบเมื่อมีเวลา เข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ได้ มส) 
       ส าหรับการก าหนดเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ ให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

80 - 100 4 ดีเยี่ยม 

75 - 79 3.5 ดีมาก 

70 - 74 3 ดี 

65 - 69 2.5 ค่อนข้างดี 

60 - 64 2 ปานกลาง 

55 - 59 1.5 พอใช้ 

50 - 54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า 

0 - 49 0 ต ่ากว่าเกณฑ์ 

 
                                 9.1.1 ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า 
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร” 
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                                 กรณีที่ผู ้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะไม่ส่งงานนั้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน 
                                 อนึ่ง ในการให้ผลการเรียน “ร” อันเนื่องมาจากผู้เรียนไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้
ท านั้น ผู้สอนจะต้องรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาเห็นชอบก่อน หากหัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควรก็ให้ผู ้เรียน
ได้รับผล การเรียน “ร” เนื่องจากไม่ส่งงานชิ้นนั้นได้ แต่ถ้าหากหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร ก็
ให้ผู้สอน ประเมินชิ้นงานนั้นตามท่ีควรจะเป็น แล้วตัดสินให้ระดับผลการเรียนตามระเบียบต่อไป 
                                 9.1.2 ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นและไม่ได้
รับการผ่อนผันให้ เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน “มส” ซึ่งหมายถึงไม่มีสิทธิ์สอบ 
                 9.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็น ผ่าน และไม่ผ่านกรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการ
ประเมิน เป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ความหมาย แปลผล 

3 ดีเยี่ยม 
สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียนสร้างสรรค์ 
แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผล ได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้
ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย 

2 ดี 
สามารถจับใจความส าคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์และเขียนสร้างสรรค์
ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 

1 ผ่าน สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 

0 ไม่ผ่าน 
ไม่สามารถจับใจความส าคัญ หรือเขียนวิพากษ์วิจารณ์ หรือเขียน
สร้างสรรค์ หรือแสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผล หรือใช้ภาษา
ไม่สุภาพหรือเรียบเรียงไม่ได้ 

 
  9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้นและจบการศึกษาเป็น 
ผ่าน และ ไม่ผ่าน กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดีและผ่าน 
                 ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ความหมาย แปลผล 

3 ดีเยี่ยม 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากฐาน
นิยมของแต่ละคุณลักษณะในแต่ละรายวิชาต้องเป็น 3 
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ระดับคุณภาพ ความหมาย แปลผล 

2 ดี 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมโดยพิจารณาจากฐานนิยมของแต่ละคุณลักษณะในแต่ละรายวิชาต้อง
เป็น 2 

1 ผ่าน 
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนดโดย
พิจารณาจากฐานนิยม ของแต่ละคุณลักษณะในแต่ละรายวิชาต้องเป็น 1 

0 ไม่ผ่าน ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
                 9.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรม และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน 
                           ผ  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น ร้อยละ 80  
     ของเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม เข้าร่วมปฏิบัติ กิจกรรม และมีผลงาน 
     ปรากฏตามข้อตกลงของกลุ่ม 
                           มผ หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบ ร้อยละ 80  
     ของเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม หรือไม่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม หรือ 
     ไม่มีผลงานปรากฎตามข้อตกลงของกลุ่ม 
                 9.5 การเปลี่ยนผลการเรียน 
                        การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 
                        สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ 
2 ครั้ง โดยด าเนินการดังนี้ 
                  1) สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ให้ผู้เรียนยื่นค าร้องสอบแก้ตัว โดยให้ครูผู้สอนประจ าวิชาหรือครู
ประจ าชั้น สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนหรือในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
                  2) สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กรณีสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 แล้ว ไม่ผ่านหรือไม่มาสอบแก้ตัวในครั้งที่ 
1 ให้โอกาสสอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง โดยสถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ให้เสร็จสิ้นก่อน
เปิดภาคเรียนหรือในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
                        ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้ง แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา  
หรือ ยังได้รับระดับผลการเรียน “0” ให้สถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนผลการเรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
                      1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ ้ารายวิชานั้น 
                  2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนรายวิชานั้นหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด 

47  :  คูม่ือนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปกีารศึกษา 2565 



                       ในการเรียนรายวิชาให้อยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาหรือในดุลยพินิจของครูผู้สอนเห็น
ว่าเหมาะสม อาทิ พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่าง หลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
                       การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
                       การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ม ี2 กรณี ดังนี้ 
                       1) ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ได้
ระดับ ผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0 - 4) 
                       2) ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาค
เรียน และปลายภาค ให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของ
สถานศึกษาที่ จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในปีการศึกษา เมื ่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ ้า หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด าเนินการแก้ไขตาม
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนผล การเรียน “0” 
                       การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
                       การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้ 
                       1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียน 
ไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือ
เวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานมาให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้
สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้
เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้ 
เรียนซ ้ายกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีก ไม่เกิน  1 
ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้ แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                                 (1) ให้เรียนซ ้ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
                                   (2) ให้เรียนซ ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
                       2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ  60 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ ้าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ส าหรับ
รายวิชาเพ่ิมเติมเท่านั้น 
                       ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
                       ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นก่อน เปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผล การเรียน
ของผู้เรียน 
                       การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 
                       ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจน
ครบตามเวลา ที่ก าหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียน
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จาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 
                       การเปลี่ยนผลการประเมิน “ไม่ผ่านเกณฑ์” 
                       ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผู้เรียนซ่อม
เสริม หากผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนจะต้องขยายเวลาเรียนในชั้นเรียนเดิมไปอีกอย่างน้อย 1 ปี หรือ
จนกว่าจะสามารถผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือจนกว่าจะมีคุณสมบัติตาม เกณฑ์การ
เลื่อนชั้น 
       ข้อ 10.การเลื่อนชั้น 
                 ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                 10.1 รายวิชาพ้ืนฐานได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา 
                 10.2 รายวิชาเพ่ิมเติมได้รับผลการเรียน 
                 10.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่าน 
                 10.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่าน 
                 10.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน 
                 10.6 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นได้ไม่ต ่ากว่า 1.00 
                 ทั้งนี้ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ตามที่ครูประจ าวิชาแจ้งและเห็นว่าสามารถสอนซ่อม
เสริมได้ ให้จัดการสอนซ่อมเสริม และมีการประเมินผลการเรียนโดยให้สิ้นสุดภายในปีการศึกษานั้นๆ 
       ข้อ 11.การสอนซ่อมเสริม 
                 การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพโดยแก้ไข
ข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือ เจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึง
ต้องจัดสอนซ่อม เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                 การสอนซ่อมเสริมมีแนวทางการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                 11.1 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นจะจัดการสอนซ่อม
เสริม ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
                 11.2 ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ/ คุณลักษณะที่ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
                 11.3 ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
                 11.4 กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน ให้จัดสอนซ่อมเสริม 
       ข้อ 12. การเรียนซ ้าชั้น 
                 12.1 สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยครูที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ พิจารณาให้เรียนซ ้าชั้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
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                        12.1.1 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต ่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
                           12.1.2 ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น 
                 12.2 หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน 
                 12.3 หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ ้าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการ
เรียน 
       ข้อ 13. เกณฑ์การจบ 
       เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                 13.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 15 หน่วยกิต 
                 13.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ากว่า 11 หน่วยกิต 
                 13.3 ผู ้ เ ร ี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิ เคราะห์  และเขียน ในระดับผ่ านชั ้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
                 13.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น          
       13.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                 13.6 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 40 หน่วยกิต 
                 13.7 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
                 13.8 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านชั้นมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย 
                 13.9 ผู ้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านชั ้นมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย 
                 13.10 ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านชั ้นมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย 

หมวด 4 
การรายงานผลการเรียน 

       ข้อ 14. การรายงานผลการเรียน เป็นการแจ้งผลการเรียนรู ้และพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ ่งเป็น
ความก้าวหน้า ของผู้เรียนให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็น
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ข้อมูลส าหรับออก เอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของ
ผู้เรียน 
                 14.1 ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
                                    14.1.1 ข ้อม ูลระด ับช ั ้ น เร ี ยน ประกอบด้ วย ผลการประเม ินความร ู ้  
ความสามารถ พฤติกรรม การเรียน ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผู้เรียน เป็นข้อมูลส าหรับรายงานให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่่ ผู้เรียน ผู้สอนและผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียน
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน 
                                    14.1.2 ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายปี/
รายภาคโดยรวม ของสถานศึกษา เพื่อใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผู ้เรียน ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการเรียนรู ้/ตัวชี ้วัด การตัดสิน การเลื ่อนชั ้นและการซ่อมเสริ มผู ้เรียนที่มี
ข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและ เป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
                 14.2 ลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงาน 
                           14.2.1 รายงานเป็นตัวเลข ต ัวอ ักษร ค าหร ือข ้อความที ่ เป ็นต ัวแทนระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 
                                    1) คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม 
                                    2) ระดับผลการเรียน “0-4” (8 ระดับ) และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข “ผ” “มผ” “ร” “มส” 
                                    3) ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยี่ยม” “ดี” “ผ่าน” 
                                    4) ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” 
                 14.3 การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ด าเนินการ ดังนี้ 
                           14.3.1 การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่ 
                                    1) ระเบียนการแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
                                    2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
                                    3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
                                    4) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปพ.5) 
                                    5) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
                                    6) ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
                                    7) ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
                            14.3.2 การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รายงานได้หลายวิธี 
                                    1) รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
                                    2) วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
                                    3) จดหมายส่วนตัว 
                                    4) การให้ค าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 
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                                    5) การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
                                    6) การให้ข้อมูลทาง Internet ผ่าน Web site ของสถานศึกษา 
 

หมวด 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

       ข้อ 15. ให้มีการจัดหาและจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
                 15.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ประกอบด้วย 
         15.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
            15.1.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ. 2) 
                            15.1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
                 15.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 
                            15.2.1 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลเป็นรายวิชา (ปพ.5)        
                            15.2.2 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
         15.2.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)  
         15.2.4 ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
  

หมวด 6 
การเทียบโอนผลการศึกษา 

       ข้อ 16. สถานศึกษาเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ 
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ และสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้ อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรม อาชีพ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เป็นต้น 
       ข้อ 17. การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษารับผู้ 
ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยรับเทียบโอนในรายวิชา หรือจ านวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
       ข้อ 18. การพิจารณาการเทียบโอนสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
                    18.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน 
                    18.2 พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาค
ความรู้ และภาคปฏิบัติ 
                    18.3 พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
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       ข้อ 19. การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินในรูปของกรรมการการเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน     
แต่ไม่ควรเกิน 5 คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอนดังนี้ 
                    19.1 กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มี
มาตรฐานการ เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 มาเทียบ
โอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
                    19.2 กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) 
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
                    19.3 กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ด าเนินการตาม
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวทางปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้า ร่วม
โครงการแลก เปลี่ยน 
                      ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน 
 

บทเฉพาะกาล 
 หลักเกณฑ์พิจารณา การเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนองครักษ์ 
       ข้อ 1. นักเรียนที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนองครักษ์ จะต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
รายวิชาจากสถานศึกษาเดิม 
       ข้อ 2. นักเรียนที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนองครักษ์ จะต้องเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาเดิม โดยได้
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโรงเรียนองครักษ์ และจะต้องเรียนเพิ่มเติมให้มีหน่วยการเรียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนองครักษ์ ทั้งนี้ โดยการพิจารณาองคณะกรรมการ จ านวนไม่เกิน  5 คน ได้แก่ 
                 2.1 หัวหน้างานวิชาการ 
                 2.2 หัวหน้างานหลักสูตร 
                 2.3 หัวหน้างานวัดผล 
                 2.4 หัวหน้างานทะเบียน 
       ข้อ 3. การพิจารณารหัสวิชา ให้พิจารณารหัสวิชาพื้นฐาน และรหัสวิชาเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับรหัสวิชาของโรงเรียนองครักษ์ 
  
       การวัดและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 70 : 30 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
โดยการปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 70 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 30 คะแนน 
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       2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 70 : 30 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
โดยการ ปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 70 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 30 คะแนน 
       3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 70 : 30 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
โดยการปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 70 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 30 คะแนน 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียนในวิชาปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยี ใน อัตราส่วน  80 : 20  
หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน โดยการปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบ
ภาคปฏิบ ัต ิ (Performance Test) รวม 80 คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเร ียนเพื ่อว ัดผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Test) 20 คะแนน 
       4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 70 : 30 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนโดย
การ ปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 70 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 30 คะแนน 
       5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 70 : 30 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
โดยการ ปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 70 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 30 คะแนน ในรายวิชาสุข
ศึกษา 
       ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียนในวิชาปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาพลศึกษา อัตราส่วน  80 : 20 หมายถึง การ
เก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน โดยการปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบั ติ
(Performance Test) รวม 80 คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
20 คะแนน 
       6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 80 : 20 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
โดยการ ปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 80 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 20 คะแนน 
       7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 80 : 20 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
โดยการ ปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 80 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 20 คะแนน 
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       8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
           ก าหนดเกณฑ์การวัดผลการเรียน อัตราส่วน 70 : 30 หมายถึง การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 
โดยการ ปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน หรือการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) รวม 70 
คะแนน และ การทดสอบปลายภาคเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 30 คะแนน 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 
  
 
                        
     

(นายองอาจ พุ่มมี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์ 
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ขั้นตอนในการแก้ผลการเรียน 

1. ดูประกาศผลการเรียนว่าไม่ผ่านวิชาใดบ้าง 
2. ขอแบบค าร้องและบัตรแจ้งผู้สอนเพื่อเข้าสอบแก้ตัวจากห้องวิชาการ แล้วกรอกรายการต่าง ๆ ใน 
    แบบค าร้องและบัตรแจ้งผู้สอนเพ่ือเข้าสอบแก้ตัวให้ครบถ้วน 
3. ส่งแบบค าร้องที่ครูประจ าวิชาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชาและหน่วยการเรียน 
    พร้อมทั้งลงนาม 
4. น าแบบค าร้องที่ครูประจ าวิชารับรองแล้วยื่นต่อครูที่ปรึกษา 
5. น าแบบค าร้องที่ครูที่ปรึกษาลงนามแล้วไปยื่นต่องานวัดผล 
6. นักเรียนต้องปฏิบัติตามก าหนดการนัดหมายจากครูประจ าวิชาในการเรียนซ่อมเสริมและสอบ 
    อย่างเคร่งครัด 
7. หลังจากสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 แล้วให้ดูผลการสอบที่หน้าห้องวิชาการตามก าหนดเวลาที่โรงเรียนจะ 
    แจ้งให้ทราบ 
8. ถ้าสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่านให้ด าเนินการสอบครั้งที่ 2 โดยให้นักเรียนด าเนินการตั้งแต่ข้อที่ 2 - 7 ใหม ่
 

ขั้นตอนในการเรียนซ ้ารายวิชา 

1. ดูประกาศผลการเรียนถ้าไม่ผ่านรายวิชาใด 
2. ขอแบบค าร้องและใบนัดหมายเวลาเรียนซ ้าที่ห้องวิชาการไปติดต่อครูผู้สอนประจ ารายวิชา เพื่อนัดหมาย  
    วัน เวลา สถานที่สอน พร้อมบันทึกการนัดหมายลงในเอกสาร โดยครูประจ าวิชา ผู้ปกครองและนักเรียน 
    ทุกรายวิชาที่ยื่นค าร้องขอเรียนซ ้า 
3. น าแบบค าร้องที่ครูประจ าวิชารับรองแล้วยื่นต่อครูที่ปรึกษา 
4. น าแบบค าร้องที่ครูที่ปรึกษาลงนามแล้วไปยื่นต่องานวัดผลที่ห้องวิชาการ 
5. นักเรียนด าเนินการตามที่ครูประจ าวิชานัดหมายจนเสร็จสิ้นการเรียนซ ้า 
6. ดูประกาศผลการเรียนที่บอร์ดวิชาการตามก าหนดเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  56 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
   นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 
         นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา           หัวหน้า 
         ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา หลงมีหนา         ผู้ช่วย 
กิจกรรมแนะแนว 
    นางปาณิสรา  ศรีทอง                   หัวหน้า 

    นางปัณฑ์ชนิกา  เกาะกลาง  ผู้ช่วย 

     นางสาววิมลรัตน์  ค าวัจนัง  ผู้ช่วย 

     นางสาวกรสุดา  สีลาโล ้   ผู้ช่วย  

กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
     นางสาวรัชดาภรณ์  กิจสุวรรณ์               หัวหน้า 

     นางสาวปัทมาพร  จ่าโนนสูง           ผูช้่วย 

     นางสาวพิชญาภา  ทุมรินทร์  ผู้ช่วย 

     ครูทีส่อนกิจกรรม   ผู้ช่วย 

กิจกรรมยุวกาชาด 
         นายชัยรัตน์ ระรวยทรง   หัวหน้า 
         นางทวีพร อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองหัวหน้า 
         นางสมจิตร์ หอมล าดวน   เลขานุการ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวพัชญา  ฉันทพิริยกุล
นางสาวศิริวรรณ์  ดวงจะโปะ
นางสาวมนัสชนก  ค ารังษี
นางสาวดลพร  ค ารักษ์ 
นางสาวจารุวี  นวนส าเนียง
นางสาวสมพร  คงมั่น 
นางสาวภัทราภรณ์  บุญรอด
    

นางสมจิตร์  หอมล าดวน
นางสาวจิตราพร  เนียมจ้อย
นางสาวพัทธิกา  ประสานดี 
นางวันดี  ประจวบมูล 
นางวราภา  นุรัตน์ 
นางสุมล  โพธิ์พ่ึง  
นางสาวถนอมขวัญ วบิูลย์ธนสาร

นางสาวจิรนันท์  จันทร์ไตร
นางสาวติณณมินทร์  โพธิ์พ่ึง 

นางทวีพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  

นายชัยรัตน์  ระรวยทรง               

นางนุตนรินทร์ ศิริอารุณปัญญา

นางสาวญาโนทัย คงคาทิพย์ 

นางณัฐชยา  กิจสุภัคภิรมย์

นางสาววรณัน   ยะนินทร

นางสาวศุภรัสมิ์  วิชัยรัตน์

นางสาวณัฐวดี ด้วงฉีด  
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กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
         ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา หลงมีหนา  หัวหน้า 

   นายวสุ  ศุภอักษร   รองหัวหน้า 

         นางสาวทิพวรรณ กุลากุล         เลขานุการ 
         นางสาวกรสุดา สีลาโล้            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวปรางค์มาศ  น ้าทิพย์ 
นางสาวศุกัญญา  อินทร์ศิริ 
นางสาวจริยา  เซ้งใช่ 
นางสาวน ้าอ้อย  ใจแสน 
นางพรพนา  เทียนทอง 
นายโชคชัย  เจี๊ยะเฮง 
นางกัลยา  ทรัพย์ดีมีเจริญ 
นางสาววิมลรัตน์  ค าวัจนัง 
นางปัณฑ์ชนิกา  เกาะกลาง 
นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง 
นางสาวสุรางคนา  ยาหยี 
นายอนิรุต  อิศรางกูร ณ อยธุยา 
นายนวพัฒน์  เก็มกาแมน 
นายวุฒิพงศ์  เอ็นดู 
นางสาวอาภาภัทร  จิระโร 
นายจิรัตน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
นายนิธิ  อ่ิมเอิบ 

นางสาวรัชดาภรณ์  กิจสุวรรณ์
นายสุธี  พลชล ี  
นายชัยวัฒน์  วงกวน  
นางณชิาพฒัน์  โชตธินนันทพงษ์ 
นางสุกานดา  โชคถนอมจิตต์ 
นางสาวสุทธินี  ทองหล่อ  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา หลงมีหนา 
นางสาวภาวินี  แจ้งเมือง  
นางสาวทิพวรรณ กุลากุล
นางสาวปัทมาพร  จ่าโนนสูง 
นางปาณิสรา  ศรีทอง 
นางสาวอภิชญา  สลับตาล 
นายธัญ   ศรีสวัสดิ ์
นายวสุ  ศุภอักษร 
นางสาวเสาวลักษณ์ เสียงตรง 
 

นางสาวประภาพรรณ  รุ่งเรือง 
นางสาวปรัชญาภรณ์  สุขพิทักษ์ 
นางสาวฐิตินันท์  มิตรทวีสุข
นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ 
นางรัชนี  ทัพหิรัญ 
นางญาติมา  เผือกวัฒนะ 
นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์ 
นายตรีเพชร  บ ารุงจิตร 
นางสาวตุลารัตน์  แสนตอ 
นายกิตติภพ  กุลฐิติโชติ 
นายชิตพล  ดีช่วย 
นายปิยพงษ์ เพชรพงษ์ 
นางสาวพิชญาภา  ทุมรินทร์ 
นายพันพฤต  โสมชู 
นายศุภวิชญ์  เผือกทับ  
นางสาวกรสุดา  สีลาโล ้
 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
         นางสาวฤทัยทิพย์ พัดทอง                   หัวหน้า 
         ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6        ผู้ช่วย 
กิจกรรมจริยธรรม  
         นางสาวณัฐชยา กิจสุภัคภิรมย์              หัวหน้า 
         นางสาวญาโนทัย คงคาทิพย์               ผู้ช่วย 
         นางสาวภาวิณี แจ้งเมือง                    ผู้ช่วย 
         นายชัยวัฒน์ วงกวน                         ผู้ช่วย 
         ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6       ผู้ช่วย 
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งานแนะแนว โรงเรยีนองครักษ์ 
 

       กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนองครักษ์จัดกิจกรรมตามมาตรฐานการแนะแนวอย่างมีระบบเพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมสาระหลักในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะด้านทักษะชีวิตตามวัตถุประสงค์ของการแนะ
แนวที่ให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
รวม ทั้งการปรับตัวอย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยด าเนินงานการให้บริการหลัก  5 บริการ 
ได้แก่ บริการจัดวางตัวบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการรู้จักนักเรียนรายบุคคล และบริการติดตาม
ผล ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งในและนอกชั้นเรียน การประสานงานเครือข่ายการแนะแนว และสนับสนุน
ส่งเสริม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกิจกรรม โครงการต่าง ๆ โดยมีการติดตามประเมินผล และ
สรุปรายงานการ ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตามแผนผัง ดังนี้ 
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กองทุนเงนิให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 
 

 
 

 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

       กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เริ่มด าเนินการให้กู้ยืมครั้งแรก ปีการศึกษา  2539 จัดตั้งขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้ 
น้อยกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศ ทั้งการศึกษา
ตอนต้น ตามหลักสูตรและประเภทวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและต้องช าระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราต ่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
 
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับ
การศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม 
       เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) และนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้ 
       1. มีสัญชาติไทย 
       2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 
       3. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน 
       4. ไม่เป็นผู้ท างานประจ าในระหว่างการศึกษา 
       5. ไม่เป็นผู้ล้มละลาย 
       6. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       7. เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอ
กู้ยืมไม่ต ่ากว่า 2.00 
       8. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มี ความ
ประพฤติเสื่อมเสีย 
       9. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษา 
       10. เป็นผู้มีจิตอาสา 
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       11. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี 
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
       12. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม 
  
หน้าที่ของผู้กู้ยืม 
       1. ช าระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หลังจบหรือเลิกการศึกษา 2 ปี 
       2. ผู้กู้ยืมก าลังศึกษาอยู่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษา ต้อง
แจ้งให้ บมจ. กรุงไทย ทราบภายใน 15 วัน 
       3. ผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงงาน หรือย้ายสถานที่ท างาน หรือ 
เปลี่ยนแปลงเงินเดือนต้องแจ้งให้ บมจ. กรุงไทยทราบ ภายใน 30 วัน 
       4. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย ให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป 
  

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ผ่านระบบ e-Studentloan 

       1. ลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในเว็บไซต์ http://wsa.dsl.studentloan.or.th 
       2. ยื่นแบบค าขอกู้ เว็บไซต์ http://wsa.dsl.studentloan.or.th 
       3. สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร บันทึกกรอบวงเงินและประกาศรายชื่อ 
       4. ผู้กู้ยืมเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       5. ผู้กู้ท าสัญญากู้ยืมเงินและลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
       6. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาใบลงทะเบียนและส่งข้อมูลให้ธนาคารกรุงไทย/ 
     ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       7. นักเรียน นักศึกษารับเงินกู้ยืม 

8. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติจิตอาสา ทั้งในและนอกโรงเรียน  
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ระเบยีบการใชห้อ้งสมดุ 

 

 

ระเบียบโรงเรียนองครักษ์ 
ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด 

พ.ศ.2565 
 เพื่อให้ระเบียบโรงเรียนองครักษ์ ว่าด้วยระเบียบการใช้ห้องสมุด มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงและให้ตราเป็นระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนองครักษ์ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนองครักษ์ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด ที่มีอยู่เดิม บรรดาระเบียบประกาศ 
หรือข้อตกลงอ่ืน ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 เวลาท าการ 
เปิดท าการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลาท าการ 07.30 – 16.00 น. 
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือ 
  (1) คณะครู บุคลากร โรงเรียนองครักษ์ และนักเรียนปัจจุบัน 

(2) ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ได้รับอนุญาตพิเศษ จากผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์ 
ข้อ 6 บัตรสมาชิก 

คณะครู บุคลากร โรงเรียนองครักษ์ หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
ข้อ 7 ระเบียบการยืม – คืน 

(1) แสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้ง 
(2) นักเรียนยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ภายในก าหนดเวลา 7 วัน 
(3) คณะครู บุคลากรโรงเรียนองครักษ์ ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม ภายในก าหนดเวลา 7 วัน 
(4) สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 1 เล่ม ภายในก าหนดเวลา 2 วัน 
(5) การยืมระหว่างปิดเทอม ผู้มีสิทธิ์ยืม คือ นักเรียนระดับชั้น ม.1, 2, 4 และ 5   

ข้อ 8 การปรับ   
(1) หนังสือทั่วไป  ปรับวันละ 1 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม 
(2) ถ้าหนังสือหาย หรือช ารุด ต้องจัดหาหนังสือมาใช้หรือเสียค่าปรับหนังสือเล่มนั้นๆ เป็นจ านวน 
2 เท่าของราคาหนังสือ 
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ข้อ 9 การให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าเป็นหมู่คณะ ครูที ่ต้องการน านักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าใ น
ห้องสมุดเป็นหมู่คณะ ต้องแจ้งให้ครูบรรณารักษ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อครูบรรณารักษ์จะได้เตรียม
อ านวยความสะดวก ด้านสถานที่และสื่อท่ีต้องการ 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
(1) ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องเป็นคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ แต่งกายให้

สุภาพเรียบร้อย 
(2) ผู้ใช้บริการส ารวมและไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด เพราะเป็นรบกวนสมาชิกท่านอ่ืน  
(3) ผู้ใช้บริการห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด 
(4) วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่างๆ ไว้ที่ชั้นฝากกระเป๋าที่ทางห้องสมุด จัดเตรียมไว้ให้ 
(5) ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง ควรจัดเก้าอ้ี เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
(6) เมื่อผู้ใช้บริการอ่านหนังสือเสร็จแล้ว ให้น าหนังสือและวารสารเหล่านั้น วางไว้ในที่พักหนังสือ  

ที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ 
(7) ผู้ใช้บริการต้องรักษามารยาท การมา ก่อน-หลัง ในการใช้บริการยืม - คืนหนังสือ 
(8) ผู้ใช้บริการไม่ฉีก ขีดเขียนหรือท าเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือห้องสมุด 
(9) ผู้ใช้บริการไม่น าหนังสือ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้รับอนุญาต 
(10)  ผู้ใช้บริการไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการท าลายทรัพย์สมบัติของห้องสมุด 
(11)  เมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์ 
 

    
   ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
 
 
 
 

(นายองอาจ  พุ่มมี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์ 
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แหล่งเรยีนรู้ในโรงเรยีนองครักษ์ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 

1. ห้องสมุดโรงเรียน ชั้นล่างอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ/
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นล่างอาคาร 1 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

3. คลินิกบ าบัดอ่าน - เขียนไม่คล่อง ชั้นล่างอาคาร 1 คลินิกบ าบัดการอ่านการเขียนไม่คล่อง 

4. ห้องละหมาด อาคาร 4 การปฏิบัติทางศาสนกิจศาสนาอิสลาม 

5. ที่ท าการคณะกรรมการนักเรียน ชั้นล่าง 
อาคารเสาวภาผ่องศรี 

ห้องปฏิบัติงานคณะกรรมการนักเรียน 

6. ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา อาคารเรียนชั่วคราว การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา 

7. โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ อาคารฝึกงาน การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

8. คลินิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา 

ห้อง 121 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ เรียนรู้
วัฒนธรรมอันดีงามและทักษะการใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

9. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ห้อง 212 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10. ศูนย์พัฒนางานแนะแนว 
Ongkharak Guidance Center 

ห้อง 227 การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
แหล่งข้อมูลการศึกษาอาชีพและสุขภาพจิต 

11. ชมรมเพ่ือนที่ปรึกษา ห้อง 227 ห้องปฏิบัติการเพ่ือนที่ปรึกษา  
เพ่ือนช่วยเพื่อน 

12. ธนาคารขยะโรงเรียน ห้อง 227  
และลานชั้นล่าง 

หน้าอาคารราชองครักษ์ 

การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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64ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 

13. ห้องจริยศึกษา ห้อง 231 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

14. ธนาคารโรงเรียน ชั้นล่าง 
อาคารราชองครักษ์ 

บริการรับฝาก-ถอนเงิน นักเรียน ครู โรงเรียน
องครักษ์ 

15. ห้องปฏิบัติการวิชาศิลปศึกษา ชั้นล่าง 
อาคารราชองครักษ์ 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

16. ห้องพยาบาล ชั้นล่าง 
อาคารราชองครักษ์ 

บริการด้านสุขภาพ อนามัยของนักเรียน การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ
บาดเจ็บเล็กน้อย อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลใกล้เคียง 

17. ห้องสืบค้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ห้อง 324 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ/การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

18. Sound Lab ห้อง 328 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ/ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

19. ห้องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

ห้อง 428 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.
ปลาย 

ห้อง 337 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21. ห้องนาฏศิลป์ ชั้นล่าง 
อาคารบึงพระอาจารย์ 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 

22. ห้องดนตรีไทย อาคารฝึกงาน การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ-ดนตรีไทย 

23. ห้องดนตรีสากล อาคารฝึกงาน การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ-ดนตรีสากล 

24. สวนหิน (Stone Garden) สวนหย่อมหน้า
ห้องสมุดอาคารเฉลิม

พระเกียรติ 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 

25. คลินิกคณิตศาสตร์ อาคารแสดขาว คลินิกบ าบัดแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายกรณี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

26. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 421 - 424 และ
อาคารแสดขาว 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

27. ห้องสืบค้นข้อมูล 
Resource Center 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสืบค้นข้อมูล 

28. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (Science-Math 
Learning Centre) 

ห้อง 432 - 433 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

29. ห้องปฏิบัติการ 
ชีววิทยา 2 

ห้อง 428 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

30. ห้องปฏิบัติโครงงานวิทยาศาตร์ ห้อง 429 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

31. ศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์ ห้อง 435 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี/ ผู้สนใจทั่วไป 

32. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1-2 ห้อง 436 - 437 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

33. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ห้อง 439 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

34. ห้องปฏิบัติการเคมี 1-2 ห้อง 446 - 448 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
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แหล่งเรยีนรู้ในชมุชน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 

1. เขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยสร้างขึ้นตาม 
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เลขที ่98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/รวบรวมข้อมูลและ
กิจกรรม แสดงให้เห็นถึงโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ หมู่ 7 บ้านคลองศาลเจ้า 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก (ริมฝั่งแม่น ้า
นครนายก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม / ต านานที่มาของชื่ออ าเภอองครักษ์ 

4. หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เส้นทางสาย
ดอกไม้ที่ยาวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แหล่ง
เพาะพันธุ์พืช และจ าหน่ายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ 

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
นครนายก 

กม.ที ่2 ถนนองครักษ์-บางน ้า
เปรี้ยว ต าบลองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

6. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

107 หมู่ 6 ถนนรังสิต -
นครนายก คลอง 16 อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ สถาบันการศึกษา
อุดมศึกษาในชุมชน 

7. สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

107 หมู่ 6 ถนนรังสิต - 
นครนายก คลอง 16 อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน พัฒนาและสร้างสรรค์ 
การศึกษา ค้นคว้าวิจยัศิลปวฒันธรรม เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์ความรู้ ภมูิปัญญา ชุมชน 
สังคมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 

8. ห้องสมุดประชาชนเฉลิม
ราชกุมารีองครักษ์ 

ถนนหน้าอ าเภอองครักษ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ /ห้องสมุดประชาชน/ที่
ท ากรศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอองครักษ์ 

9. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 

9/9 หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. ศูนย์วิจัยและการจัดการ
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

107 หมู่ 6 ถนนรังสิต - 
นครนายก คลอง 16 อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / แหล่ง
รวบรวมและอนุรักษ์พันธ์ุ่พืชทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จัดปลูกให้สวยงามเป็นหมวดหมู่ตาม
อุปนิสัยของพรรณไม้ 

11. แหล่งเรียนรู้
พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ 
ชุมชน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

107 หมู่ 6 ถนนรังสิต - 
นครนายก คลอง 16 อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / พิพิธภัณฑ์ 
พันธ์ุ่พืชหายาก พืชสมุนไพร และข้อมูล 
สิ่งแวดล้อม 

12. ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
สมดุล “สวนธงชัย-ไร่ทักสม” 

บ้านเลขท่ี 7 หมู่ที ่3 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/การท าเกษตรอินทรีย์ 
การเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวและเศษอาหาร โดย
อาศัยหลักสมดุลของระบบนิเวศและการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การพ่ึงพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

13. แหล่งเรียนรู้
พฤกษศาสตร์ คณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

14. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ด้านข้าว เกษตรกร
ต้นแบบ นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน 

บ้านเลขท่ี 44 หมู่ที ่3 ต าบล
ศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 

คู่มอืนักเรยีน ผู้ปกครอง และครู ปีการศกึษา 2565  :  68 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานทุนการศึกษา 
หน้าที่ของงานทุนการศึกษา 
       1. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา 
       2. พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
คุณสมบัติของนักเรียนที่ได้รับทุน 
       1. เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนองครักษ์ 
       2. สมัครขอรับทุนหรือได้รับการเสนอผ่านจากครูที่ปรึกษา 
       3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีความประพฤติเรียบร้อย 
       4. บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมีความขัดสนหรือขาดผู้อุปการะ 
คุณสมบัติของนักเรียนด้อยโอกาสเพื่อขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
       1. ด้อยโอกาส ยากจน ขาดบิดา มารดา มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต ่ากว่า 60,000 บาท 
       2. จ านวนบุตรที่ก าลังศึกษาของบิดา มารดา 
       3. อยู่ในพ้ืนที่กันดาร ห่างไกล เสี่ยงภัย 
       4. ถูกทอดทิ้ง ต้องอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อื่น ขาดผู้อุปการะ 
       5. บิดา มารดาเสียชีวิตไร้ที่พ่ึง ต้องหาเลี้ยงตัวเอง 
       6. บิดา มารดาเสียชีวิต ทุพพลภาพ ไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ 
       7. นักเรียนต้องเป็นหลักของครอบครัว เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ 
การรับสมัครนักเรียนทุน 
 ขั้นตอนการขอรับทุน 
       1. นักเรียนสมัครขอรับทุนโดยมีครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรับรองในเรื่องความประพฤติความขัดสนและ
ผลการเรียน 
       2. คณะกรรมการพิจารณาซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าระดับครูที่ปรึกษาและงานทุนการศึกษาพิจารณาเป็น
ระดับชั้นและเรียงตามระดับความจ าเป็น (จากการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านรวมทั้งหนังสือรับรอง
จากโรงเรียนเดิม) 
       3. คณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณาเรียงตามล าดับความจ าเป็นอีกครั้งหนึ่ง 
 การจัดสรรเงินทุนการศึกษา 
       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500 บาท 
       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,000 บาท (ยกเว้นเจ้าของทุนระบุ) 
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 1,500 บาทต่อ 1 ภาคเรียน โดยจัดให้ตามข้อมูลนักเรียนยากจนที่
รายงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 

บัญชีมูลนิธิและกองทุนการศึกษาโรงเรยีนองครักษ์ 
       โรงเรียนองครักษ์มีมูลนิธิและกองทุนการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนขัดสน 
โดยน าเฉพาะดอกผลมาเป็นทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ 
       1. มูลนิธิสินธุ์ จามรมาน 
       2. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนองครักษ์ 
       3. มูลนิธิคุณย่าบุญ บุญเรือง (ทุนอาหารกลางวัน) 
       4. กองทุนการศึกษาว่าที่ร้อยตรีสิงห์โต พิเชษฐวงศ์ 
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ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 

มารยาทการใช้ห้องพยาบาล 
       - ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรียบร้อย 
       - รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ 
       - พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย 
การขอรับยา 
       - แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูอนามัยทราบ 
       - รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามน าออกไปรับประทานนอกห้อง 
       - ห้ามรับยาแทนเพื่อน 
       - ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง 
การเข้านอนพักห้องพยาบาล 
       - ขออนุญาตจากครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าวิชาและเขียนใบอนุญาตนอนพัก 
 - น าใบอนุญาตเก็บไว้ในสมุดประจ าชั้น 
การท าแผล 
       - แผลเก่า ให้ท าในคาบพักกลางวัน 
       - แผลใหม่ ท าแผลได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล 
       1. ห้องพยาบาลเปิด เวลา 07.30-15.30 น. 
       2. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ติดต่อครูพยาบาลตามตารางสอน หรือแจ้งครูท่านอื่น 
       3. ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วยมารับบริการกรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริการ
ทุกครั้ง 
       4. ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา หรือชื่อที่แพ้ทุกครั้ง 
       5. หากผู้มารับบริการมีโรคประจ าตัวต้องแจ้งให้ครูห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง 
       6. นักเรียนที่ป่วยหากต้องการนอนพัก ต้องขออนุญาตครูที่ปรึกษา หรือครูประจ าวิชาก่อน 
       7. ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห้องพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต 
       8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย 
       9. นักเรียนที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรงจะน าส่งไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้และอยู่ในข้อตกลงของ
การประกันอุบัติเหตุ 
       10. ผู้ป่วยลุกจากเตียง เก็บที่นอนให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
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งานธนาคารโรงเรยีน 

       โรงเรียนองครักษ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ
ส่งเสริมการออมและการประหยัดของนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน  รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์  
ท างานธนาคาร โดยครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนองครักษ์ สามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ตั้งแต่ 10 บาท  
เป็นต้นไป ส่วนการถอนเงิน จะถอนได้ไม่เกินคนละ 5,000 บาทต่อครั้ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อปี 
       ธนาคารโรงเรียน  จะเปิดท าการทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  12.00 – 12.40 น.    
ณ ธนาคารโรงเรียน  อาคาร 2 
  

 

งานคณะกรรมการสถานศกึษา 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
       1. นายศรชัย ธรรมธีระ             ประธานกรรมการ 
       2. นางอนงค์ ล าเจียก              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
       3. นายทวีป จิระโร                  กรรมการผู้แทนครู 
       4. นายส าเริง เสนอใจ         กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 5. นายณัฏฐนิช นุ่มสารพัดนึก         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
       6. นางธนวันต์ นิลเอวะ             กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
       7. พระอธิการชัยวัฒน์ จนฺ ทธมฺ โม     กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
       8. นางศิริพร พิสุทธิพงษ์           กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
       9. นายสมศักดิ์ จริยะสิริกุล        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       10. นางนิภา ธรรมธีระ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       11. นายพิทยา ตีระวรานันท์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       12. นางสาลี่ จบศรี             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       13. นายพิชิต เพิ่มทอง          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       14. นางสาวศศิชนก ธรรมเจริญ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       15. นายองอาจ พุ่มมี                กรรมการและเลขานุการ 

       คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ให้ความเห็น ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น เสนอแนะการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ
ความต้องการครู เป็นต้น 
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คณะกรรมการสภานักเรยีน ปีการศกึษา 2565 

  1. นายณัฐปพน  บุญลาส   9. นางสาวสิริวรรณ์  เขียวหวาน 
  2. นางสาวกรรณิการ์  วันหวัง  10. นายสิทธิชัย  ชัยสิริ 
  3. นางสาวจุฑามาศ  ทองใบ  11. นายภาราดร  ขวัญสุข 
  4. นางสาววชิราภรณ์  คิ้วงาม  12. นางสาวกาญชนก  ทัพแย้ม 
  5. นางสาวนภสร  ไวยรัตน์  13. นางสาวนันท์นภัส  มณีนิล 
  6. นางสาวศตพร  บุญลาส  14. นางสาวณัฐชานันท์  บุญชู 
  7. นางสาวมารีวัลย์  มูลจันทร์  15. นางสาวอริสา  อ่ิมเจริญ 
  8. นางสาวณัฐตชา  มินศรี 

 
ที่ปรกึษาคณะกรรมการสภานักเรยีน 

  1. นางสาวมัลลิกา  คงมั่น   9. นางสาวกนกรัตน์  ลืมเนตร 
  2. นายอดิศักดิ์  รูปเงาะ    10. นายกิตติพงษ์  เผือกขาว 
  3. นายโรจน์วิศิษฐ์  ชื่นอารมณ์  11. นางสาวญาณาพร  ไชยสลี 
  4. นางสาวกุลภัสร์  ทะวงศ์  12. นางสาวสิรินนภา  แป้นแก้ว 
  5. นางสาวพรนัชชา  สุวชิากร  13. นายพรเทพ  วันมะณี 
  6. นางสาวสถิตย์ภรณ์  แสงสว่าง  14. นางสาวสรรคสิรี  ปัทมาสศนุพงศ์ 
  7. นางสาวปรายฟ้า  ไล้สอาด  15. นางสาวชนินาถ  บัวสระ 
  8. นางสาวสิทธิสุนีย์  นุ่มสารพัดนึก 
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งานส่งเสรมิวนัิยนักเรยีนโรงเรยีนองครักษ์ 

นโยบายการส่งเสรมิวนัิยนักเรยีน 

“ลูก อร. แต่งกายสะอาด มารยาทดี” 

 
จุดมุ่งหมายของงานส่งเสริมวินัยนักเรียน 
       พัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบวินัย และความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนเพื่อให้
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ในเรื่องต่อไปนี้ 
       ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การไม่เบียดเบียนคนอื่น การมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 
       1) เคารพต่อกฎหมายและกติกาของสังคม รู้จักท างานเป็นหมู่ คณะ มีความสามัคคี รู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผล มีเสรีภาพในการสร้างสรรค์บนรากฐานแห่ง
กฎหมาย จริยธรรม และศาสนา 
       2) ความภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความรู้และ
เลื่อมใส ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนร่วมกันธ ารงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 
 
ขอบข่ายของงานส่งเสริมวินัยนักเรียน 
       ขอบข่ายความรับผิดชอบงานส่งเสริมวินัยนักเรียนเป็นงานที่ต้องปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนทั้งเป็นรายบุคคล 
และหมู่คณะ โดย 
       1) ป้องกัน มิให้ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยมีแนวความคิดพื้นฐานที่ว่าการป้องกันดีกว่า  
แก้ไขเยียวยา ถ้าสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ การด าเนินการต่าง ๆ ก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       2) ควบคุม ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย กติกา ข้อตกลง หรือข้อบังคับเพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ขึ้นภายในโรงเรียน 
       3) แก้ไข ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ถ้าไม่ต้องการให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใดก็ใช้วิธีการ 
“ลงโทษ” แต่ถ้าต้องการให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ก็ใช้วิธีการ “เสริมแรง” 
       4) พัฒนาส่งเสริม ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ ้น จัดสภาพหรือกิจกรรมต่ าง ๆ ที่
เอ้ืออ านวย การพัฒนาส่งเสริมให้สิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้น ใหม่ขึ้น มากขึ้น 
 
ลักษณะงานส่งเสริมวินัยนักเรียน 
       1) งานส่งเสริมวินัยนักเรียนเป็นงานหน้าที่ของครูทุกท่าน 
       2) งานส่งเสริมวินัยนักเรียนเป็นงานที่บุคลากรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประสานความ
ร่วมมืออย่างฉับพลันและมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
       3) งานส่งเสริมวินัยนักเรียนมีระบบและข้ันตอน สามารถติดตามได้ 
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       4) มีการปฏิบัติ การด าเนินการที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
       5) มีการเตรียมการล่วงหน้าและสรุปเพื่อติดตามให้ทันต่อสถานการณ์ในแต่ละวัน 
       6) มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน 
       7) ด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม ่าเสมอและตลอดเวลา 
       8) รายงาน ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทุกคนทราบ เพ่ือป้องกัน ควบคุม แก้ไขและพัฒนาส่งเสริม 
 
ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ 
       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
       ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
       ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543 
       ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียน หรือ
สถานศึกษานั้น “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
ของสถานศึกษา หรือ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
“การลงโทษ” หมายความ ว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน 
       ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 
                 (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
                 (2) ท าทัณฑ์บน 
                 (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
                 (4) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       เพื่อให้การส่ ง เสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่ โรงเรียนก าหนด 
โรงเรียนองครักษ์ จึงออกระเบียบในการควบคุมความประพฤตินักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
       1. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
       2. การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื ่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตัก เตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ด
หลาบ 
       การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรอง การท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
       3. การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
และ นักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
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       4. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่สมค วร
ต้องปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม 
 
การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
       ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เสนอ
ตัดคะแนน ความประพฤติของนักเรียนที่กระท าความผิดเสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอ
ผู้อ านวยการ โรงเรียนพิจารณาและสั่งการ  
       การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
       1. ครูที ่ปรึกษาหรือครูผู ้สอนเป็นผู้พิจารณาส่งความผิดของนักเรียนในปกครองของตนเองที่หัวหน้า
ระดับชั้น 
       2. หัวหน้าระดับรายงานความผิดของนักเรียนในระดับชั้นมาท่ีงานส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียน 
       3. คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายปกครอง) มีหน้าที่ในการพิจารณาในการตัดคะแนนความ
ประพฤติ ของนักเรียนตามที่หัวหน้าระดับเสนอมา ตามสถานความผิด เบา กลาง และหนัก จากนั้นส่งข้อมูล การ
ตัดคะแนนให้ ผู้มีหน้าที่เก็บข้อมูลแต่ละระดับบันทึกลงในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
 
แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียน 
       เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกในการปฏิบัติงานของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองครักษ์ จึง
ก าหนด ลักษณะความผิดในพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
       1. ความผิดสถานเบา ได้แก่ ความผิดที่แสดงถึงอุปนิสัย ความประพฤติ พฤติกรรม การแต่งกายที่ไม่
สมควรกับระเบียบของโรงเรียน โดยการตัดคะแนนความประพฤติตามสภาพความผิดนั้น ๆ ดังนี้ 
                   1.1 แต่งกายผิดระเบียบของทางโรงเรียน 
                          1.1.1 ผมดัด ซอย ย้อมสี หรือท าผมที่ผิดรูปทรงที่เป็นนักเรียน 
                          1.1.2 เสื้อไม่ปัก “อ.ร.” ชื่อ นามสกุล, หรือปักผิดแบบอักษรที่ก าหนดไว้ หรือ สวมใส่เสื้อ
ที่มีชื่อ นามสกุล ของบุคคลอื่นมาโรงเรียน 
                          1.1.3 กางเกงและกระโปรงผิดระเบียบ ผิดสี และรูปทรงของความเป็นนักเรียนที ่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
                          1.1.4 เข็มขัดผิดระเบียบของความเป็นนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
                          1.1.5 รองเท้า ถุงเท้า ผิดระเบียบของความเป็นนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
                    1.2 หลีกเลี่ยงการเรียน ไม่เข้าเรียนตามชั่วโมงเรียนก าหนด ออกนอกห้องเรียนก่อนก าหนด 
                    1.3 ไม่รักษาความสะอาดของเครื่องแต่งกาย เล็บยาว ห้องเรียนหรืออาคารเรียนโดยไม่มีเหตุผล 
เช่น ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ท าหน้าที่เวรรักษาความสะอาด เป็นต้น 
                    1.4 มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
                    1.5 ส่งเสียงดัง อึกทึก บนอาคารเรียนและห้องเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
                    1.6 น าอาหาร ขนม ขึ้นมาบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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                    1.7 เล่นเกมส์ เล่นกีฬา โดยใช้อุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ในสถานที่เหมาะสม เช่น บนอาคารเรียน
ในห้องเรียน เป็นต้น 
                    1.8 ปกปิดความลับของผู้ที่กระท าความผิด โดยพยายามไม่แจ้งให้ทราบทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มี
ผู้กระท าความผิดหรือเหตุการณ์ผิดปกติ 
                    1.9 หลีกเลี่ยง หลบซ่อน พยายามไม่เข้าแถวในตอนเช้า 
                    1.10 ขัดค าสั่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองครักษ์ ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
                    1.11 ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเมื่อมีการร้องขอในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
                    1.12 รับประทานอาหารในโรงเรียนไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา และไม่เก็บภาชนะไว้ในที่รองรับ 
                    1.13 ขีดเขียนข้อความหรือรูป บนโต๊ะเรียน บนฝาผนัง หรือสิ ่งก่อสร้างของทางโรงเรียน                
           1.14 ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
       แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียนตามความผิดสถานเบา ได้แก่ อบรมว่ากล่าวตักเตือนท ากิจกรรมและ
ตัดคะแนน ความประพฤติ ครั้งละ 5 – 10 คะแนน 
 
       2. ความผิดสถานกลาง ได้แก่ ความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือส่วนรวม เสื่อมเสียชื่อเสียง ของ
โรงเรียนและหมู่คณะ หรือเป็นความผิดที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดระดับร้ายแรงต่อไป โดยการตัดคะแนน ความ
ประพฤติตามสภาพผิดนั้น ๆ ดังนี้ 
                    2.1 สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง 
                    2.2 ปีนรั้วโรงเรียนเข้า - ออก โดยมิได้ผ่านทางประตูทางเข้าของโรงเรียน 
                    2.3 แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนองครักษ์ ไม่เข้าโรงเรียน และแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ในที่สาธารณะโดยมีผู้พบเห็นและแจ้งทางโรงเรียน 
                    2.4 ท าลายสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าจ านวนของที่เสียหายไป) 
                    2.5 ขีดเขียนข้อความหรือรูปบนฝาผนัง หรือสิ่งก่อสร้างของทางโรงเรียน 
                    2.6 ประพฤติตนในท านองชู้สาว น าสิ่งลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน 
                    2.7 ท าตัวเป็นนักเลง อันธพาล ข่มขู่อาฆาต ปองร้ายผู้อ่ืน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
                    2.8 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองครักษ์และบุคคล
อ่ืนในกรณีมีพยานหลักฐาน 
                    2.9 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนักเรียน ด้วยเหตุเฉพาะหน้าด้วยตัวของตัวเอง 
                    2.10 ขาดโรงเรียนเกิน 3 วัน ติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ 
                    2.11 ความผิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงข้อความผิดที่เกิดข้ึนเป็นประจ า 
                    2.12 ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน หากทางโรงเรียนพบเห็น
จะด าเนินการยึดและไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
       แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียนตามความผิดสถานกลาง ได้แก่ อบรมว่ากล่าวตักเตือนท ากิจกรรมและ
ตัด คะแนนความประพฤติ ครั้งละ 15 – 25 คะแนน 
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       3. ความผิดสถานหนัก ได้แก่ ความผิดทั้งหลายที่น าความเสื่อมเสียร้ายแรงมาสู่โรงเรียนและส่วนรวม หรือ
เป็นความผิดที่กระทบกระเทือนต่อระเบียบวินัยที่ดีของส่วนรวมหรือหมู่คณะเป็นอย่างมาก โดยการตัด คะแนน 
ความประพฤติตามสภาพผิดนั้น ๆ ดังนี้ 
                    3.1 น าหนังสือลามกอนาจารหรือสื่อลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน 
                    3.2 ท าร้ายร่างกายผู ้อื ่น ทะเลาะวิวาทกันเป็นพวกเป็นหมู ่ทั ้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน                
           3.3 แสดงตนเป็นอันธพาล 
                    3.4 ลักขโมยทั้งในและนอกโรงเรียน ฉกชิงวิ่งราว ข่มขู่ กรรโชก ยักยอกทรัพย์สินผู้อื่นโดยมี
หลักฐานเด่นชัด 
                    3.5 เล่นการพนันทั้งในและนอกโรงเรียน 
                    3.6 ก้าวร้าวครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองครักษ์ ดูหมิ่นเหยียดหยาม อาฆาต ปองร้าย 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่เคารพเชื่อฟัง 
                    3.7 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ผู้อื่น และสาธารณสมบัติ 
                    3.8 ดื่มสุรา เครื่องดองของมึนเมา เสพยาเสพติด หรือมีไว้ในครอบครอง 
                    3.9 ประพฤติตนในท านองชู้สาว จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของส่วนรวม และมีพยานหลักฐานชัดเจน 
                    3.10 ยุยงให้แตกแยก ท าลายความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อความไม่สงบในโรงเรียน 
                    3.11 กระท าความผิดทางอาญา ถูกด าเนินคดี และมีความผิดจริง 
                    3.12 พกอาวุธ วัตถุระเบิด หรือลักษณะอุปกรณ์ที่สามารถท าร้ายผู้อื่นให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต เข้ามาในโรงเรียน 
                    3.13 ความผิดอื่น ๆ ที่ท าลายชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 
       แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียนตามความผิดสถานหนัก ได้แก่ อบรมว่ากล่าวตักเตือนท ากิจกรรม และ
ตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 30 - 50 คะแนน 

หลักเกณฑ์การตัดคะแนนมาตรการการลงโทษ 
ให้รวมการตัดคะแนนจากความผิดต่าง ๆ โดยก าหนดดังนี้ 
       1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนถึง 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อท าทัณฑ์บนครั้งที่1 
       2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนถึง 70 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อท าทัณฑ์บนครั้งที่ 2  
     และท ากิจกรรมเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       3. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนถึง 100 คะแนน ให้นักเรียนย้ายสถานศึกษา 
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ระเบียบโรงเรยีนว่าด้วยเคร ื่องแบบนักเรยีน 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
 1. เสื้อ 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป ห้ามใช้ผ้าฝ้าย แบบคอพับหรือปกทหารเรือ สวม
ศีรษะได้สะดวก คอไม่ลึกจนเกินไปสาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอแบะออกแล้วไม่เห็นตะเข็บ
ด้าน ในปกขนาด 10 ซม. ใช้ผ้าสองชิ้น เย็บแบบเข้าถ ้าตัวเสื้อยาววัดจากข้อมือขึ้นมายืนตรงประมาณ 11 ซม. ชาย
ขอบ เสื้อด้านล่างมีรอยพับขนาด 1.5 - 3 ซม. ขนาดตัวเสื้อใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับตัวไม่รัดเอว 
ริมขอบด้านล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง  5-9 ซม. ยาว 7-10 ชม. ตามส่วนขนาดของตัว เสื้อ 
ปากกระเป๋า พับเป็นริมกว้างไม่เกิน 2 ชั้น กว้าง 3 ซม. ผ้าผูกคอใช้สีกรมท่าชายสามเหลี่ยมกว้าง 8 ซม. ยาวตั้งแต่ 
80-100 ซม. เงื่อนกะลาสี 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ้าขาวเกลี้ยงไม่ยาวเกินไป ห้ามใช้ผ้าฝ้าย เสื้อแบบคอเชิต ผ่าอกตลอด ที่ปก
เสื้อท า เป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 8 ซม. มีกระดุมกลมแบนสีขาว 3 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลาย
แขนจีบเล็กน้อย ด้านหน้าแขน 3 จีบ ด้านหลังแขน 3 จีบ หันจีบออก ขอบประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้าง 2.5 – 3 
ซม. สอดชายเสื้อ ไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
 2. กระโปรง 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้กระโปรงสีกรมท่า ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้กระโปรงสีด า) ทั้งสองระดับชั้น ผ้าผิวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย กระโปรงมีจีบด้านหน้า และ
ด้านหลัง พับเป็นกลีบด้านละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้านข้างเย็บทับกลับระหว่าง 8 - 12 ซม. ชายกระโปรงพับเข้าใน
ขนาดกว้าง 2 - 4 ซม.ยาวคลุมเข่า 
 3. เข็มขัด 
       เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข้มขัดหนังสีด า กว้าง 3 ซม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวเข็มกลัด มี
ปลอกหนังสีด า ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดให้คาดทับกระโปรง 
 4. รองเท้า ถุงเท้า 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น หุ้มปลายหัวมน มีสาย
รัด หลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. ใช้ประกอบถุงเท้าสั้น พับปลายสีขาว รองเท้าพลศึกษาใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มี
ลวดลาย 
  
เครื่องแบบนักเรียนชาย 
 1. เสื้อ 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควรห้าม
ใช้ผ้าฝ้ายผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสีขาวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ชม. ลึกตั้งแต่ 
10 -15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อติดกระดุมเสื้อ ตั้งแต่เม็ดที่สองจากคอลงมา สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เรียบร้อย 
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 2. กางเกง 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สีกากีเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สีด าสนิท ห้ามใช้ผ้ายีนส์ 
แบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าขึ้นมา 5 ซม. เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกงห่างจาก
ขา ตั้งแต่ 8 - 12 ซม. ตามส่วนขนาดของขาพับชายเข้าในกว้าง 5 ซม. ผ่าตรงกลางหน้าติดซิปซ่อนไว้ข้างใน มี
กระเป๋า ตามตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า มีจีบหน้าข้างละ 2 จีบ หันจีบออกด้านข้าง เวลาสวมใช้ทับชายเสื้อ ให้
เรียบร้อย และห้ามมีกระเป๋าหลัง 
 3. เข็มขัด 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ใช้เข็มขัดหนังสีน ้าตาล ขนาดกว้างตั้งแต่ 3 - 4 ซม. หัวเข็มขัดลูกเสือโลหะ
สีทอง มีปลอกหนังสีน ้าตาล 1 ปลอก ส าหรับสอดใส่ปลายเข็มขัด ห้ามมีรอยขีดเขียน หรือติดอะไรตามตัวสาย
เข็มขัด 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้างตั้งแต่ 3 - 4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูป
สี่เหลี่ยม ผืนผ้า แบบชนิดหัวกลัด 1 เข็มกลัด มีปลอกหนังสีด า 1 ปลอก ส าหรับสอดใส่ปลายเข็มขัด ห้ามมีรอยขีด
เขียน หรือ ติดอะไรตามตัวสายเข็มขัด 
 4. ถุงเท้า - รองเท้า 
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หุ้มส้นผ้าใบสีน ้าตาล ไม่มีลวดลายใช้ประกอบกับถุงเท้าสีน ้าตาลสูงเพียงไม่เกิน
หน้าแข้ง  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หุ้มส้นผ้าใบสีด าสนิท ไม่มีลวดลายใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาวสูงเพียงไม่เกิน
หน้าแข้ง 
เครื่องแบบชุดกิจกรรมต่าง ๆ 
       1. เครื่องแบบลูกเสือ 
       2. เครื่องแบบยุวกาชาด 
       3. เครื่องแบบผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
       4. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
เครื่องแบบชุดพลศึกษา 
       นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
       1. ใช้กางเกงวอร์มสีด าแถบสีแสด 
       2. เสื้อคอโปโลสีประจ าโรงเรียน (สีแสด) 
       3. ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลายส าหรับนักเรียนหญิง นักเรียนชายใช้รองเท้านักเรียน 
       4. ปักชื่อและนามสกุล ของนักเรียนตัวบรรจง ขนาดอักษรสูง  0.7 ซม. ที่ระดับอกเบื้องขวา เหนือ
กระเป๋าเสื้อขึ้นไป 1 ซม. (ปักด้วยไหมสีขาว) 
ทรงผมนักเรียน 
       1. นักเรียนชายไว้ผมสั้นทรงนักเรียนหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ยาว ด้านข้างด้านหลังต้องไม่เลยตีนผม 
ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 
       2. นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้รวบให้เรียบร้อยห้ามซอย ดัด หรือท าสีผม 
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 3. ห้ามปฏิบัติ ดังนี้ 
     3.1 ถักผม 
         3.2 ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม   
         3.3 ไว้หนวดหรือเครา  
         3.4 ตัดแต่งทรงผมเป็นรูปตราสัญลักษณ์หรือลวดลาย 
 
เครื่องประดับ 
       1. ต่างหู อนุญาตเฉพาะนักเรียนหญิงใส่เพื่อป้องกันบริเวณที่เจาะหูอุดตันเพียงข้างละ  1 รู เท่านั้น ให้
ใส ่ต ่างหู ส ีทองเป็นรูปห่วงเล ็ก ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  1 ชม. ต่างหูม ีต ุ ้มอันเดียวขนาดเล ็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. 
       2. สายสร้อย อนุญาตเฉพาะผู้ที่ต้องการแขวนพระติดตัว หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนา และมีความ
ยาวพอ สมควรที่เสื้อจะปิดบังสร้อยไว้ไม่ให้มองเห็น 
       3. แหวน อนุญาตให้สวมเฉพาะแหวนพระ แหวนรุ่น ห้ามสวมแหวนที่ท าด้วยโลหะสีด า เช่น ทองค า นาก 
เพชร เป็นต้น 
       4. นาฬิกา รูปเรือนสุภาพ มีขนาดพอเหมาะ 
       5. แว่นตา ถ้าต้องการใส่แว่นตา ต้องใช้กรอบสีสุภาพ แบบของแว่นตาต้องสุภาพตามลักษณะของผู้ที่
เป็นนักเรียน 
       6. ไม่อนุญาตเจาะจมูก เจาะลิ้น หรืออวัยวะส่วนอื่น ๆ เพื่อใส่วัตถุใด ๆ 
       7. ไม่อนุญาตให้ใส่ก าไลข้อมือทุกชนิด 
       8. ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
 
ก าหนดเครื่องหมายโรงเรียน 
       1. ปักอักษรย่อของโรงเรียน “อ.ร.” ตามแบบและขนาดที่โรงเรียนก าหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนเอง ปัก
ไว้ตรง กลางอกเสื้อเบื้องขวา ตรงแนวราวนมด้วยด้ายหรือไหมสีน ้าเงิน 
       2. ปักชื่อและนามสกุลของนักเรียนตัวบรรจง ขนาดอักษรสูง  0.7 ซม. ที่ระดับอกเบื้องซ้าย ส่วน
นักเรียนชาย เสื้อมีกระเป๋าต้องปักเหนือกระเป๋าขึ้น 1 ซม. 
       3. สัญลักษณ์ของโรงเรียนต้องปักเหนือชื่อ - สกุล ขึ้นไป 1 ซม. ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน ้าเงิน 
       4. ปักสัญลักษณ์ระดับชั้น โดยปักเครื่องหมายรูปดาว ซึ่งทางโรงเรียนจัดตรายางไว้ให้ประทับ ปักด้วยด้าย
หรือ ไหมสีน ้าเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม. โดยปักเหนืออักษร อ.ร. 
       ระดับชั้น ม.1 และ ม.4    ปัก  1  จุด               เหนืออักษร “อ” 
       ระดับชั้น ม.2 และ ม.5    ปัก  2  จุด           เหนืออักษร “อ” และ “ร” 
       ระดับชั้น ม.3 และ ม.6    ปัก  3  จุด         เหนืออักษร “ร” 
 ระดับชั้น ม.ปลาย ประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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แนวปฏิบัติของนักเรยีนโรงเรยีนองครักษ์ 

 
 แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนโรงเรียน
องครักษ์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด ภายใต้การก ากับดูแลของครู ดังนี้ 
 
1. การเข้ามาในโรงเรียนตอนเช้า 
       นักเรียนเดินเท้า เมื่อนักเรียนเข้าประตูโรงเรียนให้นักเรียนเดินเป็นแถว ให้นักเรียนหยุดยืน วาง
สิ่งของลง หันหน้าไปทางพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ยกมือไหว้ (ยกเว้นนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ) จากนั้น ท า
ความเคารพ ครูเวร โดยการยกมือไหว้ 
       นักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือจักรยานดับเครื่องยนต์ และจอดรถจักรยานยนต์หรือจักรยาน หันหน้า
ไปทางพระพุทธรูปหน้าโรงเรียนยกมือไหว้ (ยกเว้นนักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ) จากนั้นท าความเคารพครูเวรโดย
การยกมือไหว้ ผู้ซ้อนท้ายปฏิบัติเช่นกัน (ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน หากเกิดปัญหาใด ๆ ทางโรงเรียนไม่
รับผิดชอบ) ส่วนนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกกันน็อค 
 
2. การกลับบ้านหลังเลิกเรียน 
       นักเรียนเดินเท้า ให้นักเรียนเดินเป็นแถว เมื่อเดินมาถึงบริเวณที่ครูเวรประจ าวันปฏิบัติหน้าที่ ให้
นักเรียนหยุด ยืนวางสิ่งของลงแล้วท าความเคารพเหมือนกับตอนช่วงเช้า 
       นักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ให้จูงรถจากบริเวณที่จอดมาจนถึงบริเวณที่ครูเวรประจ าวัน
ปฏิบัติ หน้าที่ ให้นักเรียนหยุดยืน แล้วท าความเคารพเหมือนกับตอนช่วงเช้า 
 
3. การตรงเวลา มาโรงเรียนสาย 
       1) นักเรียนที่มาสาย หมายถึง นักเรียนที่มาไม่ทันประกอบพิธีเคารพธงชาติ นักเรียนไม่อยู่ในแถวขณะ
เคารพ ธงชาติถือว่านักเรียนมาสาย 
       2) นักเรียนที่มาสาย ครูเวรประจ าวันหน้าประตูโรงเรียนจะให้เขาแถวหน้าประตูโรงเรียน โดยให้เข้าแถว
อย่างเป็นระเบียบ ให้รับฟังการอบรมจากครูเวร และท าพิธีเหมือนกับเพื่อนต่างหาก เมื่อนักเรียนที่อยู่บริเวณ
หน้าเสาธง แยกแถวเข้าห้องเรียน ให้นักเรียนที่มาสายลงทะเบียนในแบบบันทึกการมาสาย บ าเพ็ญ ประโยชน์
ตามความเหมาะสม จากนั้นให้นักเรียนแยกเข้าห้องเรียน 
       3) การมาสายถือเป็นข้อบกพร่อง โรงเรียนจะแจ้งการมาสายให้ผู้ปกครองทราบ 
       4) ถ้านักเรียนไม่แก้ไขตัวเอง จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนด 
 
4. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
       โดยปกติเมื่อนักเรียนเข้าสู่รั ้วประตูโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอก
บริเวณโดยไม่มีเหตุผลอันควร ถ้านักเรียนมีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาที่
นักเรียนอยู่ในโรงเรียนทาง โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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       4.1 โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น 
                     1. ผู้ปกครองมารับและขออนุญาตทางโรงเรียนแล้ว (โดยในกรณีนี้ ผู้ปกครองที่มารับนักเรียน
ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ มาแสดงและทางโรงเรียนจะถ่ายเอกสารผู้ปกครองพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนด้วย) 
                 2. เจ็บป่วย ไม่สบาย มีโรคประจ าตัว และอ่ืน ๆ 
                 3. เหตุฉุกเฉิน หรือกิจธุระจ าเป็นที่หากไม่ปฏิบัติอาจเกิดความเสียหายได้ 
       4.2 ในกรณีที่นักเรียนจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างชั่วโมงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     1. มารับใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนที่ฝ่ายปกครองและขออนุญาตครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา
ก่อนและครูผู้สอนเก็บใบอนุญาตส่วนของครูผู้สอนไว้ 
                     2. ขออนุญาตฝ่ายปกครองหรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เก็บใบขออนุญาตไว้ที่ฝ่าย
ปกครอง อีกส่วนหนึ่ง 
                     3. น าใบขออนุญาตส่วนสุดท้ายมอบให้ยามหน้าประตู 
       4.3 ในกรณีท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาพักกลางวัน ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
                 1. มารับใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนที่ฝ่ายปกครองและขออนุญาตครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้า
ระดับก่อน และครูที่ปรึกษาเก็บใบอนุญาตส่วนของครูผู้สอนไว้ 
                    2. ขออนุญาตฝ่ายปกครองหรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เก็บใบขออนุญาตไว้ที่
ฝ่ายปกครอง อีกส่วนหนึ่ง 
                    3. น าใบขออนุญาตส่วนสุดท้ายมอบให้ยามหน้าประตู 
 
5. การใช้โรงอาหาร 
       1. นักเรียนพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 
       2. นักเรียนทุกคนเข้าแถวซื้ออาหาร 
       3. เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เก็บภาชนะไว้ยังที่ที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย 
 
 

แนวปฏิบัติประจําใน 1 วันสําหรับนักเรยีน 

  1. นักเรียนเดินเข้าแถวเรียงหนึ่งเข้าประตูโรงเรียน รับการต้อนรับและการตรวจจากครูเวรประจ าวัน 
 2. เวลา 7.45 น. ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชของโรงเรียน 
 3. เวลา 7.50 น. พิธีการหน้าเสาธง 
           - นักเรียนทุกคน เข้าแถวพร้อมเพรียงกันหน้าเสาธง (ประธานนักเรียนด าเนินกิจกรรม) 
           - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน 
             - นักเรียนน าสวดมนต์ 
           - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญฯพร้อมกัน 
           - นักเรียนทุกคนยืนสงบนิ่ง 
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           - ครูเวร/ตัวแทนนักเรียน แจ้งข่าว หรือประกาศ 
           - เวลา 8.00 น. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมพิธี จะต้องอยู่ ณ จุดรายงานตัวมาสาย เพ่ือพบฝ่ายปกครอง 
 4. คาบเรียนแต่ละวิชา 
           08.25 น. - 08.40 น.  กิจกรรมโฮมรูม 
           08.40 น. - 09.30 น. คาบเรียนที่ 1 
           09.30 น. - 10.20 น.  คาบเรียนที่ 2 
           10.20 น. - 11.10 น.  คาบเรียนที่ 3 
           11.10 น. - 12.00 น.  คาบเรียนที่ 4 
           12.00 น. - 13.00 น.  พักกลางวัน 
           13.00 น. - 13.50 น.  คาบเรียนที่ 5 
           13.50 น. - 14.40 น.  คาบเรียนที่ 6 
           14.40 น. - 15.30 น.  คาบเรียนที่ 7 
           15.30 น. - 15.40 น.  ท าเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
           15.40 น. เข้าแถวกลับบ้าน 1-2 แถว 
       ครูประจ าวิชา จะส ารวจชื่อผู้ที ่ไม่ เข้าเรียนในใบเช็คชื่อและจะต้องลงชื่อก ากับการเข้าสอนใน
รายวิชานั้นทุกครั้ง 
 
การไม่เข้าเรียนบางวิชา 
       1. ตรวจสอบได้จากใบส ารวจเวลาเรียนของนักเรียนและครูผู้สอน 
       2. ถ้าไม่เข้าเรียนเกิน 2 ครั้ง โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
 
การลาโรงเรียน 
       1. ต้องยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียน ผู้ปกครองต้องรับรองทุกครั้ง 
       2. การยื่นใบลาต้องยื่นอย่างช้าในวันแรกที่มาโรงเรียนภายหลังการลา 
       3. นักเรียนที่ขาดเรียนและไม่ส่งใบลาจะมีความผิดฐานหลบหนีโรงเรียน (ออกจากบ้านแต่ไม่ถึงโรงเรียน) 
       4. ยื่นใบลาที่ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาจะต้องน าส่งฝ่ายปกครอง 
       5. โรงเรียนจะแจ้งวันลาของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
 
หลักปฏิบัติของนักเรียน 
       เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษาเป็นไปในแนวเดียวกัน โรงเรียนจึงได้ก าหนดรายละเอียดในการ
ปฏิบัติงานหรือหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้ 
       1. เมื่อนักเรียนลงรถที่หน้าประตูโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนท าความเคารพครูที่หน้าประตู โดยการยกมือ
ไหว้ พร้อมกับกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ (ค่ะ)” 
       2. การเดินเข้าออกโรงเรียน ให้เดินบนทางเท้าโดยการเดินชิดขวาของทางเท้านั้นๆ 
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       3. นักเรียนที่น ารถชนิดต่างๆ มาโรงเรียน ต้องจอดท่ีหน้าประตูแล้วแสดงความเคารพครูเช่นเดียวกัน 
ส าหรับรถท่ีน ามาให้จอดในที่ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น 
       4. เวลา 07.45 น. เมื่อได้ยินดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชของโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนรีบไปเข้าแถวพร้อม
ครูที่ปรึกษา 
 
หน้าที่ของหัวหน้าชั้น 
       1. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนๆ ในชั้นนั้น และชั้นอื่นๆ 
       2. เป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมโดยสม ่าเสมอ 
       3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากครูที่ปรึกษา และครูฝ่ายต่างๆ 
       4. ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนให้อยู่ในสภาพสงบเรียบร้อยไม่ให้เพ่ือนคุยส่งเสียงดังหรือเล่นกัน อันเป็นเหตุก่อ
ความร าคาญให้ห้องข้างเคียง สั่งให้นักเรียนทุกคนเข้าไปนั่งเรียนอยู่ในห้องให้เรียบร้อย 
       5. ถ้าครูผู้สอนประจ าวิชาเข้าห้องช้ากว่าปกติ เกินกว่า 10 นาที ให้หัวหน้ามอบหมายให้นักเรียนในชั้น 
ไปแจ้งครูผู้สอนหรือประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 
       6. ดูแลความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยตลอดเวลา 
       7. ดูแลพัสดุทุกอย่างในห้องเรียนให้คงอยู่ในสภาพปกติเสมอ ถ้ามีอะไรเสียหาย เช่น กระจกแตก เก้าอ้ี
หัก ต้องรีบรายงานครูผู้สอนประจ าห้องนั้นและแจ้งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลต่อไป 
       8. ดูแลเพ่ือนที่ไม่สบาย แจ้งครูประจ าวิชา แล้วจัดส่งห้องพยาบาล 
       9. รับผิดชอบใบเช็คเวลาเรียนของแต่ละวันให้ครูผู้สอนลงชื่อทุกคาบเรียน ห้ามมีการเพิ่มเติมหรือลง
เครื่องหมาย เอง (ถือว่าเป็นความผิด) 
       10. เป็นคณะกรรมการระดับชั้นเรียนโดยต าแหน่ง 
 
หน้าที่ของรองหัวหน้าชั้น 
       ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยหัวหน้าชั้นทุกอย่างตามที่หัวหน้าแบ่งมอบให้ช่วยและท าการแทนทุกอย่างในกรณทีี่
หัวหน้า ชั้นไม่อยู่ หรือไม่มาโรงเรียน 
 
หน้าที่ของนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ 
       1. เคารพเชื่อฟังครูทุกท่าน และท าความเคารพให้ถูกกาลเทศะ 
       2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่หนีเรียน 
       3. ประพฤติปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบวินัยของโรงเรียนโดยเคร่งครัดเสมอ 
       4. ช่วยกันถนอมรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน เช่น 
                 - ปิดก๊อกน ้าเม่ือเลิกใช้ให้สนิท 
                 - ปิดไฟฟ้า พัดลม ในห้องเรียน เมื่อไม่จ าเป็นต้องใช้หรือเลิกใช้แล้ว 
                 - ไม่ท าให้สนามหญ้า และพันธุ์ไม้ประดับต่างๆ เสียหาย 
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       5. มีมารยาทอันดีงาม 
                 - ใช้วาจาสุภาพเรียบร้อยต่อเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
                 - ใช้วาจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมต่อครูทุกท่าน 
                 - รู้จักพูด รู้จักฟัง รู้จักปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเสมอ 
       6. ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน ้า โรงอาหาร ตลอดจนบริเวณโรงเรียนทุกแห่ง 
       7. รักใคร่สามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน นักเรียนรุ่นน้องต้องเคารพและเชื่อฟังรุ ่นพี่ 
นักเรียนรุ่นพี่ต้องให้ความเมตตาต่อรุ่นน้อง และต้องประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี 
       8. มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
       9. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รู้จักเสียสละต่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว 
       10. มีความซื่อสัตย์ ไม่อยากได้หรือหยิบของของคนอ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 
       11. ไม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ และไม่เล่นการพนันทุกประเภท 
       12. ท าบัตรประจ าตัวนักเรียนและติดตัวไว้เพื่อแสดงได้เสมอ การติดต่อราชการกับครูที่โรงเรียน 
นักเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้ง 
       13. โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์ที่ประจ าอยู่ตามที่ต่างๆ ห้ามเคลื่อนย้ายไปโดยพลการ ถ้ามีความจ าเป็นต้อง
น าไปใช้ที่อ่ืนต้องแจ้งให้หัวหน้าอาคารทราบและน าไปคืนเมื่อเลิกใช้ 
       14. ช่วยสอดส่องดูแลและรายงานในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งมีพฤติกรรมไม่น่าวางใจ 
ต่อครูหรือฝ่ายปกครอง 
       15. เสนอความคิดเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 

การติดต่อระหว่างครูและผู้ปกครอง 
       1. ในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิด โรงเรียนจะส่งจดหมายหรือโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองทันทีและ เมื่อ
ได้รับแล้วโปรดติดต่อกับรองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคลโดยด่วน 
       2. ในทางที่ควรผู้ปกครองมาสอบถามครูที่ปรึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง เพื่อสอบถามข้อมูล 
นักเรียนในการติดต่อ ควรมาติดต่อในเวลาราชการ 
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รายช่ือครูที่ปรกึษาประจําปีการศึกษา 2565 

             ชั้น/ห้อง   ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ม.1/1  นายศุภวิชญ์ เผือกทับ  Mr. Richard Apilar Tecson   
 ม.1/2  นางสาวอภิชญา สลับตาล  นางสาวดลพร  ค ารักษ์ 
 ม.1/3  นางปาณิสรา  ศรีทอง   
 ม.1/4  ว่าที่ร้อยตรีบุปผา หลงมีหนา นายตรีเพชร  บ ารุงจิตร 
 ม.1/5  นางสาวจิรนันท์ จันทร์ไตร 
 ม.1/6  นางสมจิตร์ หอมล าดวน  นางสาวสมพร  คงมั่น 
 ม.1/7  นางสาวจิตราพร  เนียมจ้อย นางสาวถนอมขวัญ  วิบูลย์ธนสาร 
 ม.1/8  นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปัทมาพร  จ่าโนนสูง 
 ม.1/9  นายนิธิ  อ่ิมเอิม 
 ม.2/1  นางสาวสุพรรณษา  ศิริขันธ์ Mr. Billy Joel Rosete Ordono 
 ม.2/2  นางสาวสุทธินี   ทองหล่อ  นางสาวปรัชญาภรณ์  สุขพิทักษ์ 
 ม.2/3  นางวันดี  ประจวบมูล  นางณัฐชยา  กิจสุภัคภิรมย์ 
 ม.2/4  นางสาวภาวิณี แจ้งเมือง  นายชิตพล ดีช่วย 
 ม.2/5  นางสาวตุลารัตน์  แสนตอ  นางสาวฐิตินันท์  มิตรทวีสุข 
 ม.2/6  นางสาวมนัสชนก  ค ารังษี  นายพันพฤฒ  โสมชู 
 ม.2/7  นางสาวจารุวี  นวนส าเนียง นางสาวอาภาภัทร  จิระโร 
 ม.2/8  นางสาวทิพวรรณ  กุลากุล  นางสาวรัชดาภรณ์  กิจสุวรรณ์ 
 ม.3/1  นางพรพนา  เทียนทอง  Miss Marai Gladys Racca Regua 
 ม.3/2  นางสุมล  โพธิ์พ่ึง   นางสาวสิริวรรณ์  ดวงจะโปะ 
 ม.3/3  นางสาวปรางค์มาศ  น ้าทิพย์ นายธัญ  ศรีสวัสดิ ์
 ม.3/4  นางสาวพัชญา  ฉันทพิริยกุล  
 ม.3/5  นางสาวภัทราภรณ์  บุญรอด  
 ม.3/6  นายสุธี  พลชล ี   นางสาวติณณมิณทร์  โพธิ์พ่ึง  
 ม.3/7  นายชัยรัตน์  ระรวยทรง  นางทวีพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ม.3/8  นางสาววิมลรัตน์  ค าวัจจนัง นางสาวกรสุดา  สีลาโล ้

             ชั้น/ห้อง   ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ม.4/1  นางสาวพัทธิกา  ประสานดี  
 ม.4/2  นายชัยวัฒน์  วงกวน  
 ม.4/3  นางญาติมา  เผือกวัฒนะ   
 ม.4/4  นายนวพัฒน์  เก็มกาแมน  
 ม.4/5  นางสาวณัฐวดี  ด้วงฉีด   
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    ชั้น/ห้อง   ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ม.4/6  นางสาวน ้าอ้อย  ใจแสน  
 ม.4/7  นายโชคชัย  เจี๊ยะเฮง  นางปัณฑ์ชณิกา  เกาะกลาง 
 ม.4/8  นางวราภา  นุรัตน์ 
 ม.5/1  นางนุตนรินทร์  ศิริอารุณปัญญา  
 ม.5/2  นางสาวศุกัญญา  อินศิริ  
 ม.5/3  นางกัลยา  ทรัพย์ดีมีเจริญ  นายวสุ  ศุภอักษร 
 ม.5/4  นางสาวประภาพรรณ  รุ่งเรือง  
 ม.5/5  นางสาวจริยา  เซ้งใช่   
 ม.5/6  นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง 
 ม.5/7  นางสาวพิชญาภา  ทุมรินทร์  
 ม.6/1  นายวุฒิพงษ์  เอ็นดู  
 ม.6/2  นางสาวญาโนทัย  คงคาทิพย์ นางสาวศุภรัศมิ์  วิชัยรัตน์ 
 ม.6/3  นางรัชนี  ทัพหิรัญ  นายกิตติภพ  กุลฐิติโชติ 
 ม.6/4  นางสาวสุรางคนา  ยาหยี  นายจิรัตน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
 ม.6/5  นางสุกานดา  โชคถนอมจิตต์ นายปิยะพงษ์  เพชร์พงษ์ 
 ม.6/6  นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ นางสาววรณัน  ยะนินทร 
  

คณะกรรมการกลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

 1. นายทวีป จิระโร                           ประธานกรรมการ 
 2. นางวันดี ประจวบมูล          กรรมการ 
 3. นางนุตนรินทร์ ศิริอารุณปัญญา                 กรรมการ 
 4. นางรัชนี ทัพหิรัญ                 กรรมการ 
 5. นางสมจิตร์ หอมล าดวน             กรรมการ 
 6. นางสาววิมลรัตน์ ค าวัจนัง                กรรมการ 
 7. นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา                 กรรมการ 
 8. นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ         กรรมการ 
 9. นางสาวภาวิณี แจ้งเมือง          กรรมการ 
 10. นายสุธี พลชลี                    กรรมการ 
  11. นางณัฐชยา กิจสุภัคภิรมย์            กรรมการ 
 12. นางสาวจิตราพร เนียมจ้อย            กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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