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ปรัชญา
คิดเป็น ทาเป็น แก๎ปัญหาเป็น

คติพจน์
สุจินฺตกาโรว โหตุ ปณฺหาธุตสมตฺถโก
จงเป็นผู๎คิดเป็น ทาเป็น ในเรื่องที่ดี และแก๎ปัญหาเป็น

ตราประจาโรงเรียน
“พลอย” คือ ชื่อมารดาของคุณกร จาตุรจินดา
ผู๎บริจาคที่ดินให๎เป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
พลอยสี่เม็ด มาจากนามสกุล “จาตุรจินดา”
คาวํา “จาตุร” หมายถึง ๔ จึงเป็นที่มา
ของพลอยจานวน ๔ เม็ด
รัศมีของพลอย หมายถึง ศักดิ์ศรี คุณความดี
ของลูก ด.ม.จ.

สีประจาโรงเรียน
น้าเงิน-เทา
ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต๎นนนทรี
วิสัยทัศน์
“สืบสานความเป็นไทย ใฝุเรียนรู๎ คูํคณ
ุ ธรรม น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”

อัตลักษณ์ คนดีศรี ด.ม.จ.
เอกลักษณ์ สถานศึกษาน๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คานา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได๎จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณสมบัติ
ที่พร๎อมด๎วยความรู๎และคุณธรรม จึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมศักยภาพนักเรียนทั้งการเรียนการสอน
และทักษะชีวิต ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนด๎านการพัฒนาทักษะความรู๎
ทางวิชาการ ตลอดจนปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ทั้งตํอตนเองและสํวนรวม มีความเสียสละ มีความขยันและมีความกตัญญู อันเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการดารงชีวิต อันจะนาไปสูํการเป็นพลเมืองดีของสังคม คือ เป็นทั้งผู๎เปี่ยมด๎วยคุณธรรม เลิศล้า
วิชาการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
ในการนี้จาเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎ปกครองและโรงเรียนต๎องประสานความรํวมมือกันเพื่อความ
ปลอดภัย และปูองกันบุตรหลานของทํานจากสิ่งยั่วยุตําง ๆ ที่จะนาไปสูํทางที่อาจเป็นอันตรายตํอ
เด็กในอนาคต เพื่อพัฒนาปลูกฝังนักเรียนให๎เป็นผู๎ที่เปี่ยมด๎วยคุณธรรมได๎ฝึกฝนตนเอง รู๎จักควบคุม
ตนเอง ทาให๎เกิด วินัย ประพฤติตนด๎วยความรับผิดชอบ รู๎จักชํวยเหลือตนเอง ชุมชน สังคม ทั้งนี้
ผู๎ปกครองต๎อง ให๎ความรํวมมือในการสอดสํองดูแลความประพฤติของนักเรียนทางด๎านกาย วาจา
ใจ ให๎เป็นแบบอยําง ที่ดีของสังคม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจึงได๎จัดทาคูํมือนักเรียนฉบับนี้
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ สาหรับผู๎ปกครองในการดูแลบุตรหลานของทํานให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้นขอให๎ทําน ได๎โปรดศึกษาข๎อมูลจากคูํมือนักเรียน และแนะนาให๎บุตรหลานของทํานได๎ปฏิบัติ
ตนตามคูํมือนักเรียน อยํางเครํงครัด
คูํมือนักเรียนและผู๎ปกครองเลํมนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศในการดาเนินชีวิตของนักเรียน เป็น
แนวทางให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ พบกับความสาเร็จในการได๎รับ การพัฒนาทั้ง
ความรู๎ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม อันจะนาพานักเรียนสูํความสุข ความสาเร็จ ความ
เจริญก๎าวหน๎า เป็นคนเกํง คนดีที่มีคุณภาพ พร๎อมที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคม ชุมชนและ
ประเทศชาติตํอไป

(นายมิตรชัย สมสาราญกุล)
ผู๎อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
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คาขวัญวันครู ปี ๒๕๖๔
“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิตลั
สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจาชาติ”

คาขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๔
“เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ตั้งอยูํ
เลขที่ ๑๕๓/๓๔ หมูํ 9 ถนนเชิดวุฒากาศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
มีเนื้อที่จานวน ๓๕ ไรํ ซึ่งนายกร จาตุรจินดา
ฃมอบให๎แกํกรมสามัญศึกษา เพื่อสร๎างโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง
โรงเรียน “ดอนเมืองจาตุรจินดา” เป็นโรงเรียนสหศึกษาในความดูแลของ นายเรือง
ศรีขาว ตาแหนํงศึกษานิเทศก์ ๖ กรมสามัญศึกษา และแตํงตั้งนายพนม วงศ์วิเศษ
อาจารย์ ๒ ระดับ 5 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎บริหาร
ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ และรับนักเรียน
ครั้งแรกยังไมํมอี าคารเรียน ได๎ขอใช๎อาคารโรงเรียนตลาดใหมํดอนเมืองและโรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบารุง ชํวยประกาศรับนักเรียนรุํนแรกจานวน 5 ห๎องเรียน
นักเรียน ๒๖๘ คน มีครูรุํนแรก ๓ คน
ระหวํางปี พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๕๔ มีการจัดสร๎างอาคาร ๑-๕ และจัดสร๎าง อาคาร
กาญจนาภิเษกเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัวทรงครองราชย์
ครบ ๕๐ ปี ตลอดจนได๎รับการปรับปรุงอาคารสถานที่เพิม่ เติมสวยงาม จนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วในระยะเวลา ๔๒ ปี จาก
นักเรียนจานวน ๒๖๘ คน ปัจจุบันมีนักเรียนจานวน ๑,๓๐๐ คน ซึ่งแสดงให๎ เห็นวํา
ผู๎ปกครองและชุมชนยอมรับและไว๎วางใจโรงเรียนให๎ดูแลกุลบุตร-กุลธิดาในด๎าน
การศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเป็นโรงเรียนขนาดใหญํ จัดการเรียนการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
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ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
- ได๎รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับเป็น “โรงเรียนดีประจา
อาเภอ” ของสานักงานเขตดอนเมือง
- เป็นโรงเรียนที่จัดโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนตั้งแตํปี ๒๕๔๒- ปัจจุบัน
เพื่อแก๎ปัญหาด๎านการอําน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
- เป็นโรงเรียนต๎นแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๒
- เป็นโรงเรียนดีเยี่ยมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนในระดับเหรียญทอง
- เป็นโรงเรียนดีเดํนในการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํงเสริมสนับสนุนใน การ
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง มีผสู๎ อบได๎สูงสุดติดอันดับ 5 ของประเทศและมีนักเรียน เข๎า
รํวมโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ “๕ ธันวา มหาราช”
จานวนสูงสุดในเขตดอนเมืองทุกปี
- เป็นศูนย์พฒ
ั นาเครือขํายกลุํมสาระการเรียนรู๎ดนตรีไทยของสานักงานเขต พื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
- โรงเรียนได๎รับโลํเกียรติยศให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือ ประจาปี ๒๕๕๕ จาก
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
- ได๎รับรางวัลหนํวยลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด โรงเรียนดอนเมือจาตุรจินดา ที่มี
ผลงานระดับดีเดํนด๎านการปูองกันยาเสพติด ประจาปี ๒๕๕๘ จากสานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
- เป็นสถานศึกษาสํงเสริมทักษะชีวิตยอดเยี่ยม ตามโครงการ Lion Quest
- เป็นสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม “โรงเรียนสี
เขียว” ประจาปี ๒๕๖๐
- ได๎รับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํง สพฐ. ระดับ ScQA ประจาปี
๒๕๖๓
- ได๎รับรางวัล “โรงเรียนดีไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๕)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๙

กาหนดเวลา
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กาหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา
วันเริ่มต๎นปีการศึกษา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันสิ้นสุดปีการศึกษา ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
กาหนดเวลาเรียนในสัปดาห์
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระหวํางเวลา ๐๘.๒๐ - ๑๕.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ระหวํางเวลา ๐๘.๒๐ - ๑๕.๕๐ น.
กิจกรรมหน๎าเสาธง และกิจวัตรประจาวัน
เวลา ๐๗.๔๐ น.
สัญญาณเข๎าแถวเคารพธงชาติ
เพลงพระคุณที่สาม เพลงน้าเงิน-เทาคืนถิ่น
เพลงมาร์ชดอนเมืองจาตุรจินดา
เวลา ๐๘.00 – ๐๘.๒๐ น.
เข๎าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
กลําวคาปฏิญาณตน ชี้แจง นัดหมาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๒๐ น.
เวลา ๑๕.๒๐ น.

เรียนคาบเรียนที่ ๑ - ๘ คาบละ ๕๐ นาที
ทาความสะอาดห๎องเรียน พบครูที่ปรึกษา
เลิกเรียน เดินทางกลับบ๎าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๕.๕๐ น.
เวลา ๑๕.๕๐ - ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๑๐ น.

เรียนคาบเรียนที่ ๑ - ๙ คาบละ ๕๐ นาที
ทาความสะอาดห๎องเรียน พบครูที่ปรึกษา
เลิกเรียน เดินทางกลับบ๎าน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๒๐

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ชมรมศิษย์เก่า

คณะกรรมการมูลนิธิ ผอ.ระลึกและเพื่อน

ชมรมเพื่อนครู

คณะกรรมการมูลนิธิจาตุรจินดา

กลุ่มบริหารวิชาการ
1.งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
2.งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.งานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนรู้
5.งานทะเบียนนักเรียนและจัดทาสา
มะโนนักเรียน
6.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8.งานนิเทศการศึกษา
9.งานแนะแนวการศึกษา
10.งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
11.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
12.งานการรับนักเรียน
13.งานประกันคุณภาพการศึกษา
14.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15.งานห้องสมุด
16.งานศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน
17.งานการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English
Program)
18.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงบประมาณ
1.งานสานักงานผู้อานวยการ
2.งานสานักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ
3.งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน
4.งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
5.งานบริหารการเงิน
6.งานบริหารบัญชี
7.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
8.งานยานพาหนะ
9.งานตรวจสอบภายใน
10.งานองค์กรสนับสนุนการศึกษา
11.งานการจัดทาแผนสถานศึกษา
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
12.งานระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน
13.งานสารสนเทศ
14.งานธนาคารโรงเรียน
15.งานโรงเรียนในฝัน
16.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.งานสานักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล
2.งานวางแผนอัตรากาลัง
3.งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา
การออกจากราชการ
4.งานทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
5.งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
6.งานวินัยและการรักษาวินัย
7.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
8.งานส่งเสริมประชาธิปไตย
9.งานรักษาความปลอดภัย
10.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11.งานระดับชั้น คณะสี และ
ครูที่ปรึกษา
12.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติด เอดส์ และอบายมุข
13. งานแผนงาน สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
14.งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
15.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารทั่วไป
1.งานสานักงานกลุ่มบริหารทัว่ ไป
2.งานธุรการและสารบรรณ
3.งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์
4.งานสัมพันธ์ชุมชน
5.งานประชาสัมพันธ์
6.งานโสตทัศนูปกรณ์
7.งานโภชนาการ
8.งานอนามัยโรงเรียน
9.งานสวัสดิการ (ออมทรัพย์)
10.งานวิทยุสื่อสาร
11.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๒๑

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สืบสานความเป็นไทย ใฝุเรียนรู๎ คูํคณ
ุ ธรรม น๎อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
“Preserving the Thai Traditions and Cultures, Egaerness to Learn and
have good Moral, and Following the Philosophy of Sufficiency Economy"

เป้าหมาย (Goals)
๑. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมจนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญ คํานิยมที่ดีบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย และ น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิต
๓. ผู๎เรียนทุกคนสามารถอนุรักษ์และเผยแพรํศลิ ปะวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย
๔. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ รูบ๎ ทบาทหน๎าที่ ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวมในการบริหารและการจัดการของโรงเรียน
๕. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยเน๎นการมีสวํ นรํวม
๖. การมีสํวนรํวมและการยอมรับในการบริหารจัดการศึกษาของผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย
๗. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ บรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่ดี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๒๒

พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพสู่มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถดารงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่
๒๑
๒. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย และน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
๓. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย
๔. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพทัง้ ระบบสู่
ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม
ทั้งภายในสถานศึกษาและระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
๗. ส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๒๓

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามุํงพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ ให๎ผู๎เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให๎สามารถอยูรํ ํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข
ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝุเรียนรู๎
๕. อยูอํ ยํางพอเพียง
๖. มุํงมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
Upholding of the three main pillars : the Nation, the Religion,
and the Monarchy ;
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งทีด่ ีงามเพือ่ สํวนรวม
Honesty, sacrifice, and patience with positive attitude for the
interest of the public;
๓. กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์
Filial piety towards parents, guardians and teachers;
๔. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรงและทางอ๎อม
Seeking of direct and indirect knowledge and education;
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
Preservation of Thai traditions and cultures;
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๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผือ่ แผํและแบํงปัน
Morality, integrity, considerateness, generosity, and sharing;
๗. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต๎อง
Understanding and learning of true democratic ideals with
His Majesty the King as Head of State;
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ
Maintaining of discipline, respectfulness of laws and the elderly;
๙. มีสติรู๎ตัว รูค๎ ิด รู๎ทารูป๎ ฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว
Being conscious and mindful of action in line with His Majesty's
royal statements;
๑๐. รู๎จักดารงตนอยูโํ ดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจาเป็น มีไว๎ พอกินพอใช๎ ถ๎า
เหลือก็แจกจํายจาหนําย และพร๎อมที่จะขยายกิจการ เมื่อมีความพร๎อม เมื่อมีภูมคิ ุ๎มกันที่ดี
Applying His Majesty the King's Sufficiency Economy, saving
money for time of need, being moderate with surplus for sharing or
expansion of business while having good immunity;
๑๑. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตอํ อานาจฝุายต่าหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา
Keeping physical and mental strength, unyielding to the evil
power or desires, having sense of shame over guilt and sins in accordance
with the religious principles;
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ของ
ตนเอง
Putting the public and national interest before one's own
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นโยบายของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
๑. สํงเสริมผูเ๎ รียนให๎มที กั ษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การเรียนรู๎ มีนิสยั ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์และสร๎างสรรค์
๒. สํงเสริมผูเ๎ รียนให๎มที กั ษะในการดารงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง และกล๎า
แสดงออก
๓. สํงเสริมผูเ๎ รียนให๎มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิ
ปัญญาไทย
๔. สํงเสริมให๎โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรม ใน
การปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร ผนึกพลังสร๎างสรรค์และรํวมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์
อันโดดเดํน โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
๕. สนับสนุนให๎โรงเรียนมีการบริหารทางการศึกษาได๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย
และดูแลชํวยเหลือสํงเสริมผู๎เรียนตามศักยภาพอยํางทั่วถึง
๖. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุํนเน๎น การบูร
ณาการการเรียนรู๎และการดารงชีวิต
๗. สํงเสริมให๎โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๘. สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๙. สํงเสริมให๎โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๐. สํงเสริมให๎โรงเรียนมีระบบภาคีเครือขําย ผูเ๎ ชี่ยวชาญ พีเ่ ลีย้ ง ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนต๎นแบบชุมชน และนาภูมิปัญญาท๎องถิน่ เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน
๑๑. สํงเสริมให๎โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม นามาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๑๒. สํงเสริมให๎โรงเรียนเป็นโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
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กลมุ่ บริหารวิชาการ
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แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ (คนที่ ๑)

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ (คนที่ ๒)

- งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
- งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
- งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียนรู้
- งานทะเบียนนักเรียน และจัดทาสามะโน
นักเรียน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
- งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ
- งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานห้องสมุด
- งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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นางสุภาพร สิงห์ยอง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วางแผนบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนให๎ตรงตามหลักสูตรสนับสนุน
สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎มี
ประสิทธิภาพสูงสุด สํงเสริมผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตามความสามารถ ความสนใจ และ
ความถนัดของตนเอง ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นาไปพัฒนาปรับปรุง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับความรู๎
ความสามารถผู๎เรียน รวมถึงการพัฒนาครู-บุคลากรสูํมอื อาชีพสํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพผูเ๎ รียนตํอไป
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การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ มีชั้นเรียนดังนี้
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๕ ห๎องเรียน (MEP ๑ ห๎องเรียน)
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๕ ห๎องเรียน (MEP ๑ ห๎องเรียน)
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๗ ห๎องเรียน (MEP ๑ ห๎องเรียน)
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๗ ห๎องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๗ ห๎องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๗ ห๎องเรียน
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ห๎องเรียน
จานวนนักเรียนประมาณ ๑,๓๐๐ คน
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลัง ของ
ชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสานึกใน ความ
เป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่ จาเป็นตํอ
การศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎น ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ เต็มตามศักยภาพ

หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญดังนี้
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู๎ เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มคี วามรู๎ ทักษะ เจต
คติ และคุณธรรม บนพืน้ ฐานของความเป็นไทยควบคูํกับความเป็นสากล
๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษา
อยํางเสมอภาคและมีคณ
ุ ภาพ
๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมใน การ
จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น
๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลา
และการจัดการเรียนรู๎
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และ
ประสบการณ์
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จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให๎
เกิดกับผู๎เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมทีพ่ ึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรูอ๎ ันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา
การใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ใน วิถี
ชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะที่มุํงทาประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และ อยูํ
รํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคณ
ุ ภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ ซึ่งการพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุมาตรฐานการเรียนรูท๎ ี่กาหนดนั้น
จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มี
วัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรูค๎ วามเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะ
ของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ นข๎อมูลขําวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอ การ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎ง
ตํางๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผล และความถูกต๎อง ตลอดจน
การเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีตอํ ตนเองและสังคม
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๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ
เพื่อนาไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได๎อยํางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและ
อุปสรรคตํางๆ ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ใน
สังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม
๔. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการ
ตํางๆ ไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนือ่ ง
การทางาน และการอยูรํ ํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวําง
บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทัน กับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ไมํพึง
ประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผูอ๎ ื่น
๕. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและ ใช๎
เทคโนโลยีด๎านตํางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่ การพัฒนาตนเอง และ
สังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การทางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง
เหมาะสมและมีคุณธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุล ต๎องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และ
พหุปัญหา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ ๘ กลุํม
สาระการเรียนรู๎ ดังนี้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพ
๘. ภาษาตํางประเทศ
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ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎กาหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ เป็นเปูาหมายสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ ระบุสิ่งทีผ่ ู๎เรียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎
มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ที่ต๎องการให๎เกิดแกํผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู๎ ยังเป็นกลไกสาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู๎จะสะท๎อนให๎ทราบวํา
ต๎องการอะไร ต๎องสอนอะไร จะสอนอยํางไร และประเมินอยํางไร รวมทั้งเป็นเครือ่ งมือ
ในการตรวจสอบเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช๎ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ ดังกลําว
เป็นสิ่งสาคัญที่ชํวยสะท๎อนภาพการจัดการศึกษาวําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มี คุณภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรียนรู๎กาหนดเพียงใด

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผเู๎ รียนจึงรู๎และปฏิบัติได๎ รวมทั้งคุณลักษณะของผู๎เรียนในแตํละ
ระดับชั้น ซึ่งสะท๎อนถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็น
รูปธรรม นาไปใช๎ในการกาหนดเนื้อหา จัดทาหนํวยการเรียนรู๎ จัดการเรียนการสอน และ
เป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ๎ รียน
๑. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนแตํละชั้นปีในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๒. ตัวชี้วัดชํวงชั้น เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผูเ๎ รียนในระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)
หลักสูตรได๎มีการกาหนดรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด เพือ่ ความ
เข๎าใจ และให๎สอื่ สารตรงกัน ดังนี้
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๒.๓ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน พิจารณาจากเวลาในการเข๎ารํวม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน โดยผู๎เรียนต๎องมีเวลาในการเข๎ารํวม
กิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด โดยให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็น
ผําน หรือไมํผําน
๒.๔ ผลการเรียนที่มีเงือ่ นไข
ผลการเรียนที่มีเงือ่ นไข ได๎แกํ ไมํมสี ิทธิ์เข๎ารับการประเมินผลปลายภาค ใน
รายวิชาและรอการตัดสิน ให๎ใช๎ตัวอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด๎วย
๑) ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแตํละรายวิชาใน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎
“มส” หมายถึง ไมํมสี ิทธิ์เข๎ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผู๎เรียน
ที่มีเวลาเรียน ไมํถึงร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตํละรายวิชาและไมํได๎รับ การผํอนผัน
ให๎เข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไมํได๎ โดยผู๎เรียนไมํมีขอ๎ มูล
ประเมินผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ๎วน เชํน ไมํได๎วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาค
เรียน ไมํได๎สํงงานที่มอบหมายให๎ทางานนั้นซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน
หรือ มีเหตุสุดวิสัยที่ทาให๎ประเมินผลการเรียนไมํได๎
๒) ตัวอักษรแสดงผลการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
“ผ” หมายถึง ผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
“มผ” หมายถึง ไมํผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
๒.๕ การเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “0”
โรงเรียนจะจัดให๎มีการสอนซํอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด
ที่ผู๎เรียนสอบไมํผํานกํอน แล๎วจึงสอบแก๎ตัวให๎และให๎สอบแก๎ตัวได๎ไมํเกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้
สามารถดาเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ถ๎าผู๎เรียนไมํดาเนินการสอบแก๎ตัวตามระยะเวลาที่กาหนดไว๎นี้ จะอยูํ ใน
ดุลยพินิจของโรงเรียนทีจ่ ะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมํเกิน ๑ ภาคเรียน
ถ๎าสอบแก๎ตัว ๒ ครั้งแล๎ว ยังได๎ระดับผลการเรียน “0” อีก โรงเรียน
จะแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการแก๎ผลการเรียนของผูเ๎ รียนโดยปฏิบัติ
ดังนี้
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พิเศษ ผลการสอบแก๎ “มส” ให๎ได๎ระดับผลการเรียนไมํเกิน “๑” การแก๎ “มส” กรณีนี้
ให๎กระทาให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ถ๎าผู๎เรียนไมํมาดาเนินการแก๎ “มส” ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว๎นใี้ ห๎เรียนซ้า ยกเว๎น มีเหตุสุดวิสัย จะอยูํในดุลยพินิจของ โรงเรียน
ที่จะขยายเวลาการแก๎ “มส” ออกไปอีกไมํเกิน ๑ ภาคเรียน แตํเมื่อพ๎น กาหนดนี้แล๎ว ให๎
ปฏิบัติดังนี้
• ถ๎าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให๎เรียนซ้ารายวิชานัน้
• ถ๎าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให๎เรียนซ้าหรือเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหมํ จะอยูํใน
ดุลยพินิจของโรงเรียน
๒) กรณีผเู๎ รียนได๎ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน๎อยกวําร๎อยละ 50
ของเวลาเรียนทั้งหมด โรงเรียนจะจัดให๎เรียนซ้าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนรายวิชาใหมํได๎ สาหรับรายวิชาเพิ่มเติมเทํานั้น
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ จะหมายเหตุในระเบียนแสดงผล
การเรียนวําเรียนแทนรายวิชาใด
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น หรือปีการศึกษาถัดไป โรงเรียนอาจเปิด
การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทัง้ นี้ โดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการดําเนินการเรียนการสอน
ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
๒.๘ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
หลักสูตรโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐) กาหนด ให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๓ กิจกรรม คือ ๑)
กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นผู๎เรียนจะต๎อง
เข๎ารํวมกิจกรรม ลูกเสือ สํวนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนจะต๎องเข๎ารํวม
กิจกรรมนักศึกษา วิชาทหาร หรือกิจกรรมชุมนุมโดยผู๎เรียนเลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง 9
กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
ในกรณีที่ผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต๎องจัดซํอมเสริมให๎
ผู๎เรียนทากิจกรรมจนครบตามเวลาที่กาหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ที่ต๎องปรับปรุง แก๎ไข แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ดาเนินการ
ให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว๎นมีเหตุสดุ วิสัยให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๔๓

๒.๙ การเรียนซ้า
สถานศึกษาจะจัดให๎ผู๎เรียนเรียนซ้าใน ๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ เรียนรายวิชา หากผู๎เรียนได๎รับการสอนซํอมเสริมและ สอบ
แก๎ตัว ๒ ครั้งแล๎วไมํผํานเกณฑ์การประเมิน ให๎เรียนรายวิชานั้น ทั้งนี้ อยูํในดุลยพินิจของ
โรงเรียนจัดให๎เรียนซ้าในชํวงใดชํวงหนึ่งตามความเหมาะสม เชํน พักกลางวัน วันหยุด
ชั่วโมงวํางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอ๎ น เป็นต๎น
กรณีที่ ๒ เรียนซ้าชัน้ มี ๒ ลักษณะ คือ
• ผู๎เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลีย่ ในปีการศึกษานั้นต่ากวํา 9.00 และ
มีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
• ผู๎เรียนมีผลการเรียน 9, ร, มส เกินครึ่งหนึง่ ของรายวิชาที่
ลงทะเบียน
เรียนในปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ โรงเรียนจะ
แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณา หากเห็นวําไมํมเี หตุผลอันสมควรก็ให๎ซ้าชัน้ โดยยกเลิก
ผลการเรียนเดิมและให๎ใช๎ผลการเรียนใหมํแทน หากพิจารณาแล๎วไมํต๎องเรียนซ้าชั้น
ให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะแก๎ไขผลการเรียน
๒.๑๐ การสอนซ่อมเสริม
การสอนซํอมเสริมเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูแ๎ ละ
เป็นการให๎โอกาสแกํผเู๎ รียนได๎มีเวลาเรียนรูส๎ ิ่งตําง ๆ เพิ่มขึ้นจนสามารถบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดที่กาหนดไว๎ การสอนซํอมเสริมเป็นการสอนที่นอกเหนือ ไป
จากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู๎ปกติเพือ่ แก๎ไขข๎อบกพรํองที่พบในผูเ๎ รียน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายและคานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลของผูเ๎ รียน
การสอนซํอมเสริมสามารถดาเนินการได๎ในกรณีดังตํอไปนี้
๑) ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานไมํเพียงพอที่จะศึกษาในแตํละ
รายวิชานั้น โรงเรียนจะจัดการสอนซํอมเสริม ปรับความรู๎ ทักษะพื้นฐาน
๒) การประเมินระหวํางเรียน ผู๎เรียนไมํสามารถแสดงความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่กาหนดไว๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด
๓) ผลการเรียนไมํถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ากวําเกณฑ์การประเมิน
โดยผู๎เรียนได๎ระดับผลการเรียน “0” ต๎องจัดการสอนซํอมเสริมกํอนให๎ผู๎เรียนสอบแก๎ตัว
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๔๔

๔) ผู๎เรียนมีผลการเรียนไมํผําน สามารถจัดสอนซํอมเสริมใน
ภาคฤดูรอ๎ น ทั้งนี้อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียน
๓. การตัดสินผลการเรียน
การตัดสินผลการเรียนจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ตามหลักสูตรโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐) มีดังนี้
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไมํ
น๎อยกวํา ร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
๒) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผํานตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษา
กาหนด
๓) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่ โรงเรียน
กาหนดในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีขอ้ บกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด ทีโ่ รงเรียน
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
ที่จะผ่อนผันให้เลือ่ นชั้นได้
๔. การเลือ่ นชั้น
ผู๎เรียนจะได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได๎รับการเลือ่ นชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
๑) รายวิชาพื้นฐาน ได๎รับการตัดสินผลการเรียนผํานทุกรายวิชา
๒) รายวิชาเพิม่ เติม ได๎รับการตัดสินผลการเรียนผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
๓) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด ในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๔) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานัน้ ควรได๎ไมํต่ากวํา 9.00
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซํอมเสริม
ผู๎เรียนให๎ได๎รับการแก๎ไขในภาคเรียนถัดไป
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๔๕

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๔๖

โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (๑/๑-๑/๓)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๑.๕(๖๐)

ท๒๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒

๑.๕(๖๐)

ค๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๑.๕(๖๐)

ค๒๑๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๒

๑.๕(๖๐)

ว๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๑

๑.๕(๖๐)

ว๒๑๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๒

๑.๕(๖๐)

ว๒๑๑๐๓

วิทยาการคานวณ ๑

๐.๕(๒๐)

ว๒๑๑๐๔

การออกแบบและเทคโนโลยี ๑

๐.๕(๒๐)

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา ๑

๑.๕(๖๐)

ส๒๑๑๐๒

สังคมศึกษา ๒

๑.๕(๖๐)

ส๒๑๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๑

๐.๕(๒๐)

ส๒๑๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๒

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา ๑

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๒

สุขศึกษา ๒

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๓

พลศึกษา ๑ (เทเบิลเทนนิส)

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๔

พลศึกษา ๒ (กระบี่)

๐.๕(๒๐)

ศ๒๑๑๐๑

ศิลปะ ๑

๑.๐(๔๐)

ศ๒๑๑๐๒

ศิลปะ ๒

๑.๐(๔๐)

ง๒๑๑๐๑

การงานอาชีพ ๑

๐.๕(๒๐)

ง๒๑๑๐๒

การงานอาชีพ ๒

๐.๕(๒๐)

อ๒๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑

๑.๕(๖๐)

อ๒๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒

๑.๕(๖๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5(๑00)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5(๑0๐)

ท๒๑๑๐๑

เสริมทักษะภาษาไทย ๑

๐.๕(๒๐)

ท๒๑๑๐๑

เสริมทักษะภาษาไทย ๒

๐.๕(๒๐)

ค๒๑๒๐๓

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑

๑.๐(๔๐)

ค๒๑๒๐๓

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒

๑.๐(๔๐)

ง๒๐๒๗๘

พิมพ์ดีด ๑

๐.๕(๒๐)

ง๒๐๒๗๘

พิมพ์ดีด ๒

๐.๕(๒๐)

อ๒๑๒๐๑

ภาษาอังกฤษอํานเขียน ๑

๐.๕(๒๐)

อ๒๑๒๐๒

ภาษาอังกฤษอํานเขียน ๒

๐.๕(๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

(20)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

(20)

(๖2๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖2๐)

(๖๐)

(๖๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๔๗

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (๑/๔-๑/5)
ภาคเรียนที่ ๑

ท๒๑๑๐๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑

๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)

ค๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๑.๕(๖๐)

ค๒๑๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๒

๑.๕(๖๐)

ว๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๑

๑.๕(๖๐)

ว๒๑๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๒

๑.๕(๖๐)

ว๒๑๑๐๓

วิทยาการคานวณ ๑

๐.๕(๒๐)

ว๒๑๑๐๔

การออกแบบและเทคโนโลยี ๑

๐.๕(๒๐)

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา ๑

๑.๕(๖๐)

ส๒๑๑๐๒

สังคมศึกษา ๒

๑.๕(๖๐)

ส๒๑๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๑

๐.๕(๒๐)

ส๒๑๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๒

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา ๑

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๒

สุขศึกษา ๒

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๓

พลศึกษา ๑ (เทเบิลเทนนิส)

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๔

พลศึกษา ๒ (กระบี่)

๐.๕(๒๐)

ศ๒๑๑๐๑

ศิลปะ ๑

๑.๐(๔๐)

ศ๒๑๑๐๒

ศิลปะ ๒

๑.๐(๔๐)

ง๒๑๑๐๑

การงานอาชีพ ๑

๐.๕(๒๐)

ง๒๑๑๐๒

การงานอาชีพ ๒

๐.๕(๒๐)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๑
เสริมทักษะภาษาไทย ๑
พ๒๑๒๐๕
แบดมินตัน

๑.๕(๖๐)
2.5(๑0๐)
๐.๕(๒๐)

อ๒๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๒ เสริมทักษะภาษาไทย ๒

๑.๕(๖๐)
2.5(๑0๐)
๐.๕(๒๐)

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๒๐๒

เปตอง

๐.๕(๒๐)

ศ ๒๑๒๐๑

ดนตรีและนาฏศิลป์ ๑

๐.๕(๒๐)

ศ๒๑๒๐๒

ดนตรีและนาฏศิลป์ ๓

๐.๕(๒๐)

ง๒๐๒๗๘

พิมพ์ดีด ๑

๐.๕(๒๐)

ง๒๐๒๗๙

พิมพ์ดีด ๒

๐.๕(๒๐)

อ๒๑๒๐๑

ภาษาอังกฤษอํานเขียน ๑

๐.๕(๒๐)

อ๒๑๒๐๒

ภาษาอังกฤษอํานเขียน ๒

๐.๕(๒๐)

อ๒๑๑๐๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

(20)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗)
/หน้าที่พลเมือง

(20)

(๖2๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖2๐)

(๖๐)

(๖๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๔๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (MEP)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑

๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๒
ภาษาไทย ๒

๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)

MA21101

Mathematics 1

๑.๕(๖๐)

MA21102

Mathematics 2

๑.๕(๖๐)

SC21101

Science 1

๑.๕(๖๐)

SC21102

Science 2

๑.๕(๖๐)

ว๒๑๑๐๓

วิทยาการคานวณ ๑

๐.๕(๒๐)

ว๒๑๑๐๔

การออกแบบและเทคโนโลยี ๑

๐.๕(๒๐)

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา ๑

๑.๕(๖๐)

ส๒๑๑๐๒

สังคมศึกษา ๒

๑.๕(๖๐)

ส๒๑๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๑

๐.๕(๒๐)

ส๒๑๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๒

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา ๑

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๒

สุขศึกษา ๒

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๓

พลศึกษา ๑ (เทเบิลเทนนิส)

๐.๕(๒๐)

พ๒๑๑๐๔

พลศึกษา ๒ (กระบี่)

๐.๕(๒๐)

ศ๒๑๑๐๑

ศิลปะ ๑

๑.๐(๔๐)

ศ๒๑๑๐๒

ศิลปะ ๒

๑.๐(๔๐)

ง๒๑๑๐๑
EN21101

การงานอาชีพ ๑
English 1

๐.๕(๒๐)

ง๒๑๑๐๒
EN21102

การงานอาชีพ ๒
English 2

๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๑.๕(๖๐)
3.5(๑4๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๑.๕(๖๐)
3.5(๑4๐)

MA21203

Additional Mathematics 1

๑.๐(๔๐)

MA21204

Additional Mathematics 1

๑.๐(๔๐)

SC21201

Additional Science 1

๑.0(๔๐)

SC21202

Additional Science 2

๑.๐(๔๐)

SC21205

Computer 1

๐.๕(๒๐)

SC21206

Computer 2

๐.๕(๒๐)

EN21201

Reading and Writing 1

๐.๕(๒๐)

EN21202

Reading and Writing 1

๐.๕(๒๐)

EN21203

Listening and Speaking 1

๐.๕(๒๐)

EN21204

Listening and Speaking 2

๐.๕(๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

(20)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

(20)

(๖6๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖6๐)

(๖๐)

(๖๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๔๙

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (๒/๑ - ๒/๓)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓

๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔
ว๒๒๑๐๒
วิทยาศาสตร์ ๔

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)

ว๒๒๑๐๓

วิทยาการคานวณ 2

๐.๕(๒๐)

ว๒๒๑๐๔

การออกแบบและเทคโนโลยี 2

๐.๕(๒๐)

ส๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา ๓

๑.๕(๖๐)

ส๒๒๑๐๒

สังคมศึกษา ๔

๑.๕(๖๐)

ส๒๒๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๓

๐.๕(๒๐)

ส๒๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๔

๐.๕(๒๐)

พ๒๒๑๐๑

สุขศึกษา ๓

๐.๕(๒๐)

พ๒๒๑๐๒

สุขศึกษา ๔

๐.๕(๒๐)

พ๒๒๑๐๓

พลศึกษา ๓ (กรีฑา๑)

๐.๕(๒๐)

พ๒๒๑๐๔

พลศึกษา ๔ (กรีฑา๒)

๐.๕(๒๐)

ศ๒๒๑๐๑

ศิลปะ ๓

๑.๐(๔๐)

ศ๒๒๑๐๒

ศิลปะ ๔

๑.๐(๔๐)

ง๒๒๑๐๑

การงานอาชีพ ๓

๐.๕(๒๐)

ง๒๒๑๐๒

การงานอาชีพ ๔

๐.๕(๒๐)

อ๒๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓

๑.๕(๖๐)

อ๒๒๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔

๑.๕(๖๐)

3.5(๑4๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๒ เสริมทักษะภาษไทย ๓
ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
ว๒๒๒๐๒
สิ่งแวดล๎อม
อ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษในวิตประจาวัน 2
การสื่อสารและ
IS๒๒๒๐๒
การนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

3.5(๑4๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

(20)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

(20)

๖6๐

รวมเวลาทั้งสิ้น

๖6๐

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๑ เสริมทักษะภาษไทย ๓
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
ว๒๒๒๐๑ วัสดุศาสตร์
อ๒๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ๑
การศึกษาค๎นคว๎าและ
IS๒๒๒๐๑
สร๎างองค์ความรู๎
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๖๐)

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๖๐)
-

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (๒/๔ - ๒/5)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓

๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)

ค๒๒๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๓

๑.๕(๖๐)

ค๒๒๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๔

๑.๕(๖๐)

ว๒๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๓

๑.๕(๖๐)

ว๒๒๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๔

๑.๕(๖๐)

ว๒๒๑๐๓

วิทยาการคานวณ 2

๐.๕(๒๐)

ว๒๒๑๐๔

การออกแบบและเทคโนโลยี 2

๐.๕(๒๐)

ส๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา ๓

๑.๕(๖๐)

ส๒๒๑๐๒

สังคมศึกษา ๔

๑.๕(๖๐)

ส๒๒๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๓

๐.๕(๒๐)

ส๒๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๔

๐.๕(๒๐)

พ๒๒๑๐๑

สุขศึกษา ๓

๐.๕(๒๐)

พ๒๒๑๐๒

สุขศึกษา ๔

๐.๕(๒๐)

พลศึกษา ๓ (กรีฑา๑)
ศิลปะ ๓
การงานอาชีพ ๓
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๑ เสริมทักษะภาษไทย ๓
ส22235 การปูองกันการทุจริต 3
พ๒๒๒๐๑ แชร์บอล
อ๒๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ๑
การศึกษาค๎นคว๎าและ
IS๒๒๒๐๑
สร๎างองค์ความรู๎
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
4.0(๑6๐)
๐.๕(๒๐)
0.5(20)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

พ๒๒๑๐๔
ศ๒๒๑๐๒
ง๒๒๑๐๒
อ๒๒๑๐๒

พลศึกษา ๔ (กรีฑา๒)
ศิลปะ ๔
การงานอาชีพ ๔
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๒ เสริมทักษะภาษไทย ๓
ส22236 การปูองกันการทุจริต 4
พ๒๒๒๐๔ ฟุตซอล
อ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 2
การสื่อสารและ
IS๒๒๒๐๒
การนาเสนอ
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
4.0(๑6๐)
๐.๕(๒๐)
0.5(20)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

(20)

พ๒๒๑๐๓
ศ๒๒๑๐๑
ง๒๒๑๐๑
อ๒๒๑๐๑

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๖๐)

(20)
๖8๐

รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๖๐)
๖8๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (MEP)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๒๒๑๐๑
MA22101
SC22101
ว๒๒๑๐๓
ว๒๒๒๐๕
ส๒๒๑๐๑
ส๒๒๑๐๓
พ๒๒๑๐๑
พ๒๒๑๐๓
ศ๒๒๑๐๑
ง๒๒๑๐๑
EN22101

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๓
Mathematics 3
Science 3
วิทยาการคานวณ 2
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
สุขศึกษา ๓
พลศึกษา ๓ (กรีฑา๑)
ศิลปะ ๓
การงานอาชีพ ๓
English 3
รายวิชาเพิ่มเติม

MA22201
SC22203
SC22205
EN22207

Additional Mathematics 3

EN22205

Listening and Speaking 3

Additional Science 3
Computer 3
Reading and Writing 3

การศึกษาค๎นคว๎าและ
สร๎างองค์ความรู๎
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)
IS๒๒๒๐๑

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
4.5(18๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม

๐.๕(๒๐)

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒
ภาษาไทย ๔
MA22102
Mathematics 4
SC22102
Science 4
การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ว๒๒๑๐๔
ว๒๒๒๐๖
คอมพิวเตอร์
ส๒๒๑๐๒
สังคมศึกษา ๔
ส๒๒๑๐๔
ประวัติศาสตร์ ๔
พ๒๒๑๐๒
สุขศึกษา ๔
พ๒๒๑๐๔
พลศึกษา ๔ (กรีฑา๒)
ศ๒๒๑๐๒
ศิลปะ ๔
ง๒๒๑๐๒
การงานอาชีพ ๔
EN22102
English 4
รายวิชาเพิ่มเติม
Additional Mathematics 4
MA22202
SC22204
Additional Science 4
SC22206
Computer 4
EN22208
Reading and Writing 4

๐.๕(๒๐)

EN22206

๑.๐(๔๐)

IS๒๒๒๐๒

(๖๐)
(๖๐)

(20)
๗0๐

Listening and Speaking 4

การสื่อสารและ
การนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
4.5(18๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๖๐)
(20)
๗0๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๒

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่ม ๒ (๒/๔ - ๒/5)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
ศ๒๒๒๐๘ ดนตรีปฏิบัติตาม
ความถนัด
ง๒๐๒๖๕ การขยายพันธุ์พืช
ง๒๐๒๗๐
งานประดิษฐ์ตุ๏กตา
ง๒๐๒๘๒
ง๒๒๒๘๑

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา

หน่วยกิต (ชม.)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)

ระเบียนการเงิน

๑.๐(๔๐)

อาหารในชีวิตประจาวัน

๑.๐(๔๐)

พ22206 ฟุตบอล
พ22208
ศ๒๒๒๐9
ง๒๐๒๖๒
ง๒๐๒๖๕
ง๒๐๒๗๓
ง20282
ง22281

ฟุตซอล
ดนตรีปฏิบัติตาม
ความถนัด
การปลูกพืชผัก
เพื่อการค๎า
การขยายพันธุ์พืช
พื้นฐานงานประดิษฐ์
งานระเบียนการเงิน
อาหารในชีวิตประจาวัน

หน่วยกิต (ชม.)
1.0(40)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
1.0(40)
1.0(40)
1.0(40)
1.0(40)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๓/๑-๓/3)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๑.๕ (๖๐)

ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย ๖

๑.๕ (๖๐)

ค๒๓๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๕

๑.๕ (๖๐)

ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๖

๑.๕ (๖๐)

ว๒๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๕

๑.๕ (๖๐)

ว๒๓๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๖

๑.๕ (๖๐)

ว23103

วิทยาการคานวณ 3

0.5(20)

ว23204

การออกแบบและเทคโนโลยี 3

0.5(20)

ส๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา ๕

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๒

สังคมศึกษา ๖

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๕

๐.๕ (๒๐)

ส๒๓๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๖

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๑

สุขศึกษา ๕

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๒

สุขศึกษา ๖

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๓

พลศึกษา ๕ (วอลเลย์บอล)

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๔

พลศึกษา ๖(บาสเกตบอล)

๐.๕ (๒๐)

ศ๒๓๑๐๑

ศิลปะ ๕

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๓๑๐๒

ศิลปะ ๖

๑.๐ (๔๐)

ง๒๓๑๐๑

การงานอาชีพ ๕

๐.๕ (๒๐)

ง๒๓๑๐๒

การงานอาชีพ ๖

๐.๕ (๒๐)

๑.๕ (๖๐)
๓.0 (๑2๐)

อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖
รายวิชาเพิ่มเติม

อ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕
รายวิชาเพิ่มเติม

ท๒๓๒๐๑

เสริมทักษะภาษาไทย 5

๐.๕(๒๐)

ท๒๓๒๐๒

เสริมทักษะภาษาไทย 6

๐.๕(๒๐)

ค๒๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕

๑.๐(๔๐)

ค๒๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖

๑.๐(๔๐)

ว๒๓๒๐๑

โครงงานวิทยาศาสตร์

๐.๕(๒๐)

ว๒๓๒๐๒

แสงและพลังงาน

๐.๕(๒๐)

อ๒๓๒๐๓

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑

๐.๕(๒๐)

อ๒๓๒๐๔

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒

๐.๕(๒๐)

ก๒๓๒๐5

ภาษาเกาหลี ๑

๐.๕(๒๐)

ก๒๓๒๐6

ภาษาเกาหลี ๒

๐.๕(๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

(20)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖๐)

(๖4๐)

๑.๕ (๖๐)
๓.0 (๑2๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

(20)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖๐)

(๖4๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๓/4 - ๓/6)
ภาคเรียนที่ ๑

ท๒๓๑๐๑
ค๒๓๑๐๑
ว๒๓๑๐๑
ว23103
ส๒๓๑๐๑
ส๒๓๑๐๓
พ๒๓๑๐๑
พ๒๓๑๐๓

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๕
คณิตศาสตร์ ๕
วิทยาศาสตร์ ๕
วิทยาการคานวณ 3
สังคมศึกษา ๕
ประวัติศาสตร์ ๕
สุขศึกษา ๕
พลศึกษา ๕ (วอลเลย์บอล)

๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
0.5(20)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
ว23204 การออกแบบและเทคโนโลยี 3
ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖
พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖
พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖(บาสเกตบอล)

๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
0.5(20)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

ศ๒๓๑๐๑

ศิลปะ ๕

๑.๐(๔๐)

ศ๒๓๑๐๒

ศิลปะ ๖

๑.๐(๔๐)

ง๒๓๑๐๑

การงานอาชีพ ๕

๐.๕(๒๐)

ง๒๓๑๐๒

การงานอาชีพ ๖

๐.๕ (๒๐)

อ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

๑.๕(๖๐)

อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

๑.๕(๖๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๓.0(๑2๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๓.0(๑2๐)

ท๒๓๒๐๑

เสริมทักษะภาษาไทย ๔

๐.๕(๒๐)

ท๒๓๒๐๒

เสริมทักษะภาษาไทย ๕

๐.๕(๒๐)

พ๒๓๒๐๑

ตะกร๎อ

๐.๕(๒๐)

พ๒๓๒๐๒

ฟุตบอล

๐.๕(๒๐)

อ๒๓๒๐๓

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑

๐.๕(๒๐)

อ๒๓๒๐๔

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒

๐.๕(๒๐)

ก๒๓๒๐๓
ภาษาเกาหลี ๑
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

๐.๕(๒๐)

ก๒๓๒๐๔ ภาษาเกาหลี ๒
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

๐.๕(๒๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

(20)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

(20)

(๖4๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖4๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๖๐)

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๖๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (MEP)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
ท๒๓๑๐๑
MA23101
SC23101
ว23103
ส๒๓๑๐๑
ส๒๓๑๐๓
พ๒๓๑๐๑
พ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๑
ง๒๓๑๐๑
EN23101

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๕
Mathematics 5
Science 5
วิทยาการคานวณ 3
สังคมศึกษา ๕
ประวัติศาสตร์ ๕
สุขศึกษา ๕
พลศึกษา ๕ (วอลเลย์บอล)
ศิลปะ ๕
การงานอาชีพ ๕
English 5
รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

๑๑.๐ (๔๔๐)
รายวิชาพื้นฐาน
๑.๕(๖๐)
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
MA23102 Mathematics 6
๑.๕(๖๐)
SC23102
Science 6
๑.๕(๖๐)
การออกแบบและเทคโนโลยี ๑
0.5(20)
ว23204
๑.๕(๖๐)
ส๒๓๑๐๒
สังคมศึกษา ๖
๐.๕(๒๐)
ส๒๓๑๐๔
ประวัติศาสตร์ ๖
๐.๕(๒๐)
พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖
๐.๕(๒๐)
พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖(บาสเกตบอล)
๑.๐(๔๐)
ศ๒๓๑๐๒
ศิลปะ ๖
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๑๐๒
การงานอาชีพ ๖
EN23102
English 6
๑.๕(๖๐)
3.5(180)
รายวิชาเพิ่มเติม
MA23202 Additional Mathematics 6
๑.๐(๔๐)

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
0.5(20)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
3.5(18๐)
๑.๐(๔๐)

MA23201

Additional Mathematics 5

SC23203

Additional Science 5

๑.๐(๔๐)

SC23204

Additional Science 6

๑.๐(๔๐)

Sc23205

Computer 5

0.5(20)

Sc23206

Computer 6

0.5(20)

EN23203

Creative English 1

๐.๕(๒๐)

EN23204

Creative English 2

๐.๕(๒๐)

EN23205

Listening and Speaking 5

๐.๕(๒๐)

EN23206

Listening and Speaking 6

๐.๕(๒๐)

ก๒๓๒๐๓

ภาษาเกาหลี ๑

๐.๕(๒๐)

ก๒๓๒๐๓

ภาษาเกาหลี ๑

๐.๕(๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) /กิจกรรมลูกเสือ
(๒๐) / กิจกรรมชุมนุม (๒๐)

(๖๐)

(20)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

(20)

(700)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(70๐)

(๖๐)

(๖๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๖

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๓/4 - ๓/6)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
พ๒๓๒๐๑
พ๒๓๒๐๔
ง๒๐๒๖๓
ง๒๐๒๗๐
ง๒๓๒๒๑

หน่วยกิต (ชม.)

ตะกร๎อ

๑.๐ (๔๐)

แฮนด์บอล
ไม๎ดอกประดับ
งานประดิษฐ์ตุ๏กตา
งานธุรกิจ

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

ศ๒๓๒๑๒
ง๒๐๒๖6
ง20269
ง๒3๒06
ง๒3๒21
ง23291
ก23204

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
ปฏิบัติดนตรีตาม
ความนิยม
การผลิตพันธ์ไม๎
สร๎างสรรค์งานประดิษฐ์
การใช๎โสตทัศนูปกรณ์
งานธุรกิจ
บัญชีพื้นฐาน
ภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี

หน่วยกิต (ชม.)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
1.0(40)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๗

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๐๖
ว๓๑๑๑๕
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๓
พ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๑
ค๓๑๒๐๑
ว๓๑๒๐๕
ว๓๑๒๒๕
ว๓๑๒๔๕
พ๓๑๒๐๑
อ๓๑๒๐๑
จ๓๑๒๐๕

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
โลกดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐาน
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๑
ศิลปะ ๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
ฟิสิกส์ ๑
เคมี ๑
ชีววิทยา ๑
ฟุตบอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๑
ภาษาจีนพื้นฐาน ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.0(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๘.0(๓2๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
0.5(20)
(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)

บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)

(๗2๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๐๒
ว๓๑๑๑๖
ส๓๑๑๐๒
ส๓๑๑๐๔
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
ง๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๒

สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร์ ๒
พลศึกษา ๑
ศิลปะ ๒
การงานอาชีพ ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๗.๐(๒๘๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
9.5(380)
ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
๑.๕(๖๐)
ว๓๑๒๐๖ ฟิสิกส์ ๒
๒.๐(๘๐)
ว๓๑๒๒๖ เคมี ๒
๑.๕(๖๐)
ว๓๑๒๔๖ ชีววิทยา ๒
๑.๕(๖๐)
ส31246 การปูองกันการทุจริต 1
๐.๕(๒๐)
พ๓๑๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๒
๐.๕(๒๐)
จ๓๑๒๐๖ ภาษาจีนพื้นฐาน ๒
๐.๕(๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
- กิจกรรมแนะแนว
(๒๐)
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
(๒๐)
- กิจกรรมนักเรียน

บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)

(๗2๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๓
พ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๑
ค๓๒๒๐๑
ว๓๒๒๐๕
ว๓๒๒๒๕
ว๓๒๒๔๕
ว๓๒๒๖๑
ว๓๒๒๕๑
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๑
IS๓๒๒๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
สุขศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
ฟิสิกส์ ๓
เคมี ๓
ชีววิทยา ๓
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๒
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๑

แฮนด์บอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๑
การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๕.๐(๒๐๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐ ๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑๑.0(440)
(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
(๔๔๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ส ๓๒๑๐๒
ส ๓๒๑๐๔
พ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒
ค๓๒๒๐๒
ว๓๒๒๐๖
ว๓๒๒๒๖
ว๓๒๒๔๖
ว๓๒๒๖๒
ว๓๒๒๕๒
พ๓๒๒๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
พลศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
ฟิสิกส์ ๔
เคมี ๔
ชีววิทยา ๔
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๓
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๒

ชีวิตและสุขภาพ ๒

อ๓๒๒๐๒
IS๓๒๒๐๒

ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๒
การสื่อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
-- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๕.๐(๒๐๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑๑.0(๔4๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๕๙

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)

ท๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๑
ง๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๕
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
สังคมศึกษา ๕
สุขศึกษา ๓
ศิลปะ ๓
การงานอาชีพ 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

๕.๕(๒๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

ค๓๓๒๐๑
ว๓๓๒๐5
ว๓๓๒๒5
ว๓๓๒๔5
ว33251
พ๓๓๒๐๑
อ๓๓๒๐๑

รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
ฟิสิกส์ 5
เคมี 5
ชีววิทยา 5
การจัดการฐานข๎อมูล
แบดมินตัน
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
ว33105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว33106 เคมีพื้นฐาน
ว33107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
พ๓๓๑๐๒ พลศึกษา ๓
ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๔
ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖
๙.0(๓6๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๑.๕(๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
๒.๐(๘๐) ง๓๓๒5๒ การเขียนโปรแกรม
๑.๕(๖๐) พ33202 ชีวิตและสุขภาพ3
๑.๕(๖๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 2
1.0(40)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
(๒๐)
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม)

10.0(40๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
4.0(16๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๒๐)
0.5(20)
1.0(4๐)

(๖๐)

(๒๐)

(๒๐)

- กิจกรรมนักเรียน

(20)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

(20)

(๖2๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖2๐)

บาเพ็ญประโยชน์/รด.

(๒๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๑๓
ว๓๑๑๑๕
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๓
พ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๑
ศิลปะ ๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
7.5(30๐)
ท๓๑๒๐๑
การเขียน ๑
๑.๐(๔๐)
ท๓๑๒๐๓
หมอภาษา ๑
๐.๕(๒๐)
ค๓๑๒๐๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
๑.๕(๖๐)
พ๓๑๒๐๑
ฟุตบอล
๐.๕(๒๐)
อ๓๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐)
อ๓๑๒๐๗
๑.๐(๔๐)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๑
จ๓๑๒๐๕
ภาษาจีนพื้นฐาน ๑
๐.๕(๒๐)
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
๒.๐(๘๐)
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
ความสนใจ
๑ หน่วยกิต
- กิจกรรมแนะแนว
(๒๐)
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
(๒๐)
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)
(20)
รวมเวลาทั้งสิ้น
(๗00)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๐๒
ว๓๑๑๑๔
ว๓๑๑๑๖
ส๓๑๑๐๒
ส๓๑๑๐๔
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
ง๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๒

สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร์ ๒
พลศึกษา ๑
ศิลปะ ๒
การงานอาชีพ ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
การเขียน ๒
หมอภาษา ๒
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
ชีวิตและสุขภาพ ๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๒

ท๓๑๒๐๒
ท๓๑๒๐๔
ค๓๑๒๐๒
พ๓๑๒๐๒
อ๓๑๒๐๒
อ๓๑๒๐๘
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๒
จ๓๑๒๐๖
ภาษาจีนพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
7.5(30๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ท๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๑
ว๓๒๑๐๕
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๓

ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

พ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๑

สุขศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
การอํานเพื่อพัฒนาตนเอง
สืบค๎นวรรณคดีไทย ๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓

๙.๐(๓๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

ท๓๒๒๐๑
ท๓๒๒๐๓
ค๓๒๒๐๑
ว๓๒๒๕๑
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๕
IS๓๒๒๐๑

เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๑

แฮนด์บอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๑

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทํองเที่ยว
๑การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ว๓๒๑๐๖
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๔

ภาษาไทย ๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

พ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

พลศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๙.๐(๓๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

ท๓๒๒๐๒
ท๓๒๒๐๔
ค๓๒๒๐๒
ว๓๒๒๕๒
พ๓๒๒๐๒
อ๓๒๒๐๒
อ๓๒๒๐๖
IS๓๒๒๐๒

วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์

พัฒนาทักษะการอํานออกเสียง

สืบค๎นวรรณคดีไทย ๒
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๒

ชีวิตและสุขภาพ ๒
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๒
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๒
การสื่อสารและการนาเสนอ
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)
(๖๘๐)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๑
ง๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
สังคมศึกษา ๕
สุขศึกษา ๓
ศิลปะ ๓
การงานอาชีพ ๕
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๑
หลักภาษาไทย ๑
ค๓๓๒๐๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
พ๓๓๒๐๑
แบดมินตัน
ง๓๓๒5๑
การจัดการฐานข๎อมูล
อ๓๓๒๐๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๑
อ๓๓๒๐๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๓
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
ลืกิอจกเรี
ยนการงานและศิ
กรรมพั
ฒนาผู้เรียน ลปะ
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.5(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๘.0(๓2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๖0๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๐๒
ส๓๓๑๐๒
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
ง๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๒

ภาษาไทย ๖
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
สังคมศึกษา ๖
พลศึกษา ๓

ศิลปะ ๔
การงานอาชีพ ๖
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๘ หลักภาษาไทย ๒
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
พ๓๓๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๓
ง๓๓๒5๒ การเขียนโปรแกรม
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๒
อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๔
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรม
นักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.๕(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๘.0(๓2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๖0๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนอังกฤษ-จีน)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๑๓
ว๓๑๑๑๕
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๓
พ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๑
ศิลปะ ๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๑
การเขียน ๑
ท๓๑๒๐๓
หมอภาษา ๑
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล
อ๓๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๑
อ๓๑๒๐๗
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๑
จ๓๑๒๐๑
ภาษาจีนเบื้องต๎น ๑
จ๓๑๒๐๓
ภาษาจีนเพื่อการสนทนา ๑
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
7.5(๓0๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๒
ภาษาไทย ๒
ค๓๑๑๐๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว๓๑๑๑๔
สิกส์)(ฟิานวณและการออกแบบ
สิกส์)
วิ(ฟิทยาการค
๒
ว๓๑๑๑๖
ส๓๑๑๐๒
สังคมศึกษา ๒
ส๓๑๑๐๔
ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๒
พลศึกษา ๑
ศ๓๑๑๐๒
ศิลปะ ๒
ง๓๑๑๐๒
การงานอาชีพ ๒
อ๓๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๒
การเขียน ๒
ท๓๑๒๐๔
หมอภาษา ๒
พ๓๑๒๐๒
ชีวิตและสุขภาพ ๑
อ๓๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๒
อ๓๑๒๐๘
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๒
จ๓๑๒๐๒
ภาษาจีนเบื้องต๎น ๒
จ๓๑๒๐๔
ภาษาจีนเพื่อการสนทนา ๒
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อกเรียนการงาน/ศิลปะ/พลศึกษา
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
7.5(๓0๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
(๑๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)
(๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนอังกฤษ-จีน)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๑
ว๓๒๑๐๕
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๓
พ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๑
ท๓๒๒๐๑
ท๓๒๒๐๓
ว๓๒๒๕๑
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๕
จ๓๒๒๐๑
จ๓๒๒๐๓
IS๓๒๒๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
สุขศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
การอํานเพื่อพัฒนาตนเอง
สืบค๎นวรรณคดีไทย ๑
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๑
แฮนด์บอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 3
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน ๑
ภาษาจีนเพื่อการสนทนา ๓

การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(380)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ว๓๒๑๐๖
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๔
พ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์

สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
พลศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
รายวิชาเพิ่มเติม

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(380)
๓๘๐)
ท๓๒๒๐๒ พัฒนาทักษะการอํานออกเสียง
๑.๐(๔๐)
ท๓๒๒๐๔ สืบค๎นวรรณคดีไทย ๒
๐.๕(๒๐)
ว๓๒๒๕๒ เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๒ ๑.๐(๔๐)
พ๓๒๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 4
๑.๐(๔๐)
จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน ๒
๒.๕(๑๐๐)
จ๓๒๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการสนทนา ๔
๐.๕(๒๐)
IS๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนาเสนอ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)
(๗0๐)

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนอังกฤษ-จีน)

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.๕(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๐๒
ส๓๓๑๐๒
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
ง๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๔

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑
พ๓๓๒๐๑ แบดมินตัน

8.5(๓4๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๒ หลักภาษาไทย ๒
พ๓๓๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๓

8.5(๓4๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

ง๓๓๒5๑

๑.๐(๔๐)

ง๓๓๒5๒

การเขียนโปรแกรม

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๑

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๒

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 5

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 6

๑.๐(๔๐)

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑
จ๓๓๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการสนทนา ๕
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต

๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)

จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒
๓๓๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 6
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต

๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๑
ง๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
สังคมศึกษา ๕
สุขศึกษา ๓
ศิลปะ 3
การงานอาชีพ 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

การจัดการฐานข๎อมูล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๖2๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๖
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
สังคมศึกษา ๖
พลศึกษา ๓
ศิลปะ 4
การงานอาชีพ 4
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.๕(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖2๐)
((๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๖

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๑๓
ว๓๑๑๑๕
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๓
พ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๑
ศิลปะ ๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๑
การเขียน ๑
ท๓๑๒๐๓
หมอภาษา ๑
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล
อ๓๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๑
อ๓๑๒๐๗
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๑
ญ๓๑๒๐๑ ภาษาญี่ปนุ เบื้องต๎น ๑
ญ๓๑๒๐๓ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนา ๑
จ31205
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
8.0(๓2๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
0.5(20)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗2๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๒
ภาษาไทย ๒
ค๓๑๑๐๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว๓๑๑๑๔
สิกส์)(ฟิานวณและการออกแบบ
สิกส์)
วิ(ฟิทยาการค
๒
ว๓๑๑๑๖
ส๓๑๑๐๒
สังคมศึกษา ๒
ส๓๑๑๐๔
ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๒
พลศึกษา ๑
ศ๓๑๑๐๒
ศิลปะ ๒
ง๓๑๑๐๒
การงานอาชีพ ๒
อ๓๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๒
การเขียน ๒
ท๓๑๒๐๔
หมอภาษา ๒
พ๓๑๒๐๒
ชีวิตและสุขภาพ ๑
อ๓๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๒
อ๓๑๒๐๘
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๒
ญ๓๑๒๐๒
ภาษาญี่ปุนเบื้องต๎น ๒
ญ๓๑๒๐๔
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนา ๒
จ31206
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อกเรียนการงาน/ศิลปะ/พลศึกษา
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
8.0(๓2๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
(๑๐)
๐.๕(๒๐)
0.5(20)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗2๐)
(๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๗

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๑
ว๓๒๑๐๕
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๓
พ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๑
ท๓๒๒๐๑
ท๓๒๒๐๓
ว๓๒๒๕๑
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๕
ญ๓๒๒๐๑
ญ๓๒๒๐๓
IS๓๒๒๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
สุขศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
การอํานเพื่อพัฒนาตนเอง
สืบค๎นวรรณคดีไทย ๑
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๑
แฮนด์บอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 3
ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน ๑
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนา ๓

การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(380)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ว๓๒๑๐๖
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๔
พ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์

สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
พลศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
รายวิชาเพิ่มเติม

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(380)
๓๘๐)
ท๓๒๒๐๒ พัฒนาทักษะการอํานออกเสียง
๑.๐(๔๐)
ท๓๒๒๐๔ สืบค๎นวรรณคดีไทย ๒
๐.๕(๒๐)
ว๓๒๒๕๒ เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๒ ๑.๐(๔๐)
พ๓๒๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 4
๑.๐(๔๐)
ญ๓๒๒๐๒ ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน ๒
๒.๕(๑๐๐)
ญ๓๒๒๐๔ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนา ๔
๐.๕(๒๐)
IS๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนาเสนอ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)
(๗0๐)

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น)

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.๕(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๐๒
ส๓๓๑๐๒
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
ง๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๔

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑
พ๓๓๒๐๑ แบดมินตัน

8.5(๓4๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๒ หลักภาษาไทย ๒
พ๓๓๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๓

8.5(๓4๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

ง๓๓๒5๑

๑.๐(๔๐)

ง๓๓๒5๒

การเขียนโปรแกรม

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๑

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๒

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 5

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 6

๑.๐(๔๐)

ญ๓๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร ๑
ญ๓๓๒๐๓ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนา ๕
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต

๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)

ญ๓๓๒๐๒ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร ๒
ญ๓๓๒๐๔ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนา 6
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต

๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๑
ง๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
สังคมศึกษา ๕
สุขศึกษา ๓
ศิลปะ 3
การงานอาชีพ 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

การจัดการฐานข๎อมูล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๖2๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๖
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
สังคมศึกษา ๖
พลศึกษา ๓
ศิลปะ 4
การงานอาชีพ 4
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.๕(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖2๐)
((๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๖๙

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนอังกฤษ-เกาหลี)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๑๓
ว๓๑๑๑๕
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๓
พ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๑
ศิลปะ ๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๑
การเขียน ๑
ท๓๑๒๐๓
หมอภาษา ๑
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล
อ๓๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๑
อ๓๑๒๐๗
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๑
ก๓๑๒๐3
ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น ๑
ก๓๑๒๐5
ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา ๑
จ31205
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
8.0(๓2๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
0.5(20)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗2๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๒
ภาษาไทย ๒
ค๓๑๑๐๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว๓๑๑๑๔
สิกส์)(ฟิานวณและการออกแบบ
สิกส์)
วิ(ฟิทยาการค
๒
ว๓๑๑๑๖
ส๓๑๑๐๒
สังคมศึกษา ๒
ส๓๑๑๐๔
ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๒
พลศึกษา ๑
ศ๓๑๑๐๒
ศิลปะ ๒
ง๓๑๑๐๒
การงานอาชีพ ๒
อ๓๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๒
การเขียน ๒
ท๓๑๒๐๔
หมอภาษา ๒
พ๓๑๒๐๒
ชีวิตและสุขภาพ ๑
อ๓๑๒๐๒
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๒
อ๓๑๒๐๘
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๒
ก๓๑๒๐4
ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น ๒
ก๓๑๒๐6
ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา ๒
จ31206
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๑ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อกเรียนการงาน/ศิลปะ/พลศึกษา
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
8.0(๓2๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
(๑๐)
๐.๕(๒๐)
0.5(20)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗2๐)
(๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนอังกฤษ-เกาหลี)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๑
ว๓๒๑๐๕
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๓
พ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๑
ท๓๒๒๐๑
ท๓๒๒๐๓
ว๓๒๒๕๑
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๕
ก๓๒๒๐๑
ก๓๒๒๐๓
IS๓๒๒๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
สุขศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
การอํานเพื่อพัฒนาตนเอง
สืบค๎นวรรณคดีไทย ๑
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๑
แฮนด์บอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 3
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน ๑
ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา ๓

การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(380)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ว๓๒๑๐๖
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๔
พ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์

สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
พลศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
รายวิชาเพิ่มเติม

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(๓๘๐)
ท๓๒๒๐๒ พัฒนาทักษะการอํานออกเสียง
๑.๐(๔๐)
ท๓๒๒๐๔ สืบค๎นวรรณคดีไทย ๒
๐.๕(๒๐)
ว๓๒๒๕๒ เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๒ ๑.๐(๔๐)
พ๓๒๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 4
๑.๐(๔๐)
ก๓๒๒๐๒ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน ๒
๒.๕(๑๐๐)
ก๓๒๒๐๔ ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา ๔
๐.๕(๒๐)
IS๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนาเสนอ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)
(๗0๐)

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนไทย-สังคม)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๑๓
ว๓๑๑๑๕
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๓
พ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๑
ศิลปะ ๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๑
การเขียน ๑
ท๓๑๒๐๓
หมอภาษา ๑
ท๓๑๒๐๕
ภูมิปัญญาทางภาษา ๑
ส๓๑๒๖๑
อาเซียนศึกษา
ส๓๑๒๔๓
เศรษฐกิจพอเพียง ๑
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล
อ๓๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๑
จ๓๑๒๐๕
ภาษาจีนพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
7.5(๓0๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๐๒
ว๓๑๑๑๔
ว๓๑๑๑๖
ส๓๑๑๐๒
ส๓๑๑๐๔
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
ง๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๒

สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร์ ๒
พลศึกษา ๑
ศิลปะ ๒
การงานอาชีพ ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๒ การเขียน ๒
ท๓๑๒๐๔ หมอภาษา ๒
ท๓๑๒๐๖ ภูมิปัญญาทางภาษา ๒
ส๓๑๒๖๖ เงินทองของมีคํา
ส๓๑๒๔๔ เศรษฐกิจพอเพียง ๒
พ๓๑๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๑
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๒
จ๓๑๒๐๖ ภาษาจีนพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อกเรียนการงาน/ศิลปะ/พลศึกษา
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
7.5(๓0๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)
(๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนไทย-สังคม)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ท๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๑
ว๓๒๑๐๕
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๓

ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

พ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๑

สุขศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
การอํานพัฒนาตนเอง ๑
สืบค๎นวรรณคดีไทย ๑
ภาษากับวัฒนธรรม ๑
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๑
การเงิน การคลัง การธนาคาร
เหตุการณ์ปัจจุบนั
แฮนด์บอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๑

๙.0(๓6๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
2.0(80)
(๖๐)
(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

ท๓๒๒๐๑
ท๓๒๒๐๓
ท๓๒๒๐๘
ว๓๒๒๕๑
ส๓๒๒๑๑
ส๓๒๒๖๑
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๑
IS๓๒๒๐๑

การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๒ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

(๒๐)

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ว๓๒๑๐๖
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๔

ภาษาไทย ๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕ (๒๐)

พ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

พลศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๙.0(๓6๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
2.0(80)
(๖๐)
(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

ท๓๒๒๐๒
ท๓๒๒๐๔
ท๓๒๒๐๖
ว๓๒๒๕๒
ส๓๒๒๖๒
ส๓๒๒๖๔
พ๓๒๒๐๒
อ๓๒๒๐๒
IS๓๒๒๐๒

วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์

พัฒนาทักษะการอํานออกเสียง

สืบค๎นวรรณคดีไทย ๒
ภาษากับวัฒนธรรม ๒
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๒
ประชากรกับสิ่งแวดล๎อม
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

ชีวิตและสุขภาพ ๒
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๒

การสื่อสารและการนาเสนอ

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๒ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)
(680)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๒๐)
(20)
(68๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนไทย-สังคม)
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ท๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๑
ง๓๓๑๐๑
อ๓๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
สังคมศึกษา ๕
สุขศึกษา ๓
ศิลปะ 3
การงานอาชีพ 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.๕(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

ท๓๓๒๐๑
ท๓๓๒๐๓
ท๓๓๒๐๕
ส๓๓๒๒๑
พ๓๓๒๐๑

รายวิชาเพิ่มเติม
หลักภาษาไทย ๑
วรรณกรรมปัจจุบัน ๑
การเขียนเชิงสร๎างสรรค์ ๑
การปกครองท๎องถิ่นไทย
แบดมินตัน

ง๓๓๒๔๑

การจัดการฐานข๎อมูล

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๑
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๐๒
ส๓๓๑๐๒
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
ง๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๔

ภาษาไทย ๖
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ๖
สังคมศึกษา ๖
พลศึกษา 3
ศิลปะ 4
การงานอาชีพ 4
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
5.๕(๒2๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

7.5(๓0๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

ท๓๓๒๐๘
ท๓๓๒๐๔
ท๓๓๒๐๖
ส๓๓๒๖๑
พ๓๓๒๐๒

รายวิชาเพิ่มเติม
หลักภาษาไทย ๒
วรรณกรรมปัจจุบัน ๒
การเขียนเชิงสร๎างสรรค์ ๒
ประวัติศาสตร์ยุคประชาธิปไตย
ชีวิตและสุขภาพ ๓

7.5(๓0๐)
๑.0(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐(๔๐)

ง๓๓๒๔๒

การเขียนโปรแกรม

๑.๐(๔๐)

๑.๐(๔๐)

อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิจารณ์ ๒
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ๒ หน่วยกิต

๑.๐(๔๐)

๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(58๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

๒.๐(๘๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(58๐)
(๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนการเรียนไทย-ศิลปกรรม)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๑๓
ว๓๑๑๑๕
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๓
พ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๑
ง๓๑๑๐๑
อ๓๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๑
ศิลปะ ๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๑
การเขียน ๑
ท๓๑๒๐๕
ภูมิปัญญาทางภาษา ๑
พ๓๑๒๐๑ ฟุตบอล
ศ31221
ศิลปกรรมพื้นฐาน
ศ31223
ปฏิบัติศลิ ป์ 1
อ๓๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๑
จ๓๑๒๐๕
ภาษาจีนพื้นฐาน ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
7.5(๓0๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
2.0(80)
2.0(80)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๐๒
ว๓๑๑๑๔
ว๓๑๑๑๖
ส๓๑๑๐๒
ส๓๑๑๐๔
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
ง๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาการคานวณและการออกแบบ ๒

สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร์ ๒
พลศึกษา ๑
ศิลปะ ๒
การงานอาชีพ ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๒ การเขียน ๒
ท๓๑๒๐๖ ภูมิปัญญาทางภาษา ๒
พ๓๑๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๑
ศ31222 องค์ความรู๎ศิลปกรรม
ศ31224 ปฏิบัติศลิ ป์ 2
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงวิเคราะห์ ๒
จ๓๑๒๐๖ ภาษาจีนพื้นฐาน ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน๎าที่พลเมือง (๑๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
7.5(๓0๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
2.0(80)
2.0(80)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗0๐)
(๖๘๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (แผนการเรียนไทย-ศิลปกรรม)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๑
ว๓๒๑๐๕
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๓
พ๓๒๑๐๑
อ๓๒๑๐๑
ท๓๒๒๐๑
ท๓๒๒๐๓
ว๓๒๒๕๑
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๕
ศ32221
ศ32223
IS๓๒๒๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
สุขศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
การอํานเพื่อพัฒนาตนเอง
สืบค๎นวรรณคดีไทย ๑
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๑
แฮนด์บอล
ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 3
ศิลปกรรม
ปฏิบัติศลิ ป์ 3

การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
บาเพ็ญประโยชน์/รด.

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(38๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.0(8๐)
2.0(8๐)
๑.๐(๔๐)
1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๐๒
ว๓๒๑๐๖
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๔
พ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์

สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
พลศึกษา ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
รายวิชาเพิ่มเติม

๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
9.5(380)
๓๘๐)
ท๓๒๒๐๒ พัฒนาทักษะการอํานออกเสียง
๑.๐(๔๐)
ท๓๒๒๐๔ สืบค๎นวรรณคดีไทย ๒
๐.๕(๒๐)
ว๓๒๒๕๒ เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิก ๒ ๑.๐(๔๐)
พ๓๒๒๐๒ ชีวิตและสุขภาพ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอํานเชิงสร๎างสรรค์ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 4
๑.๐(๔๐)
ศ32222 ศิลปกรรมประยุกต์
๒.0(8๐)
ศ32224 ปฏิบัติศลิ ป์ 3
20(8๐)
IS๓๒๒๐๒ การสื่อสารและการนาเสนอ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ ๑ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมนักเรียน
บาเพ็ญประโยชน์/รด.
IS ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

(20)
(๗2๐)

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕(๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)/หน๎าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

1.0(20)
(๖๐)
(๒๐)
(๒๐)
(20)
(๗2๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๖

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
ว31253 เทคโนโลยีการสร๎างสื่อ
อิเลคทรอนิคส์
พ๓๑๒๐๕ แฮนด์บอล
ศ๓๑๒๐๓ ดนตรีพื้นเมือง
ง๓๐๒๗๔ งานประดิษฐ์ตุ๏กตา
ง๓๐๒๘๐ ชํางเชื่อมไฟฟูา
ง๓๑๒๕๗ สื่อประชาสัมพันธ์
ง๓๑๒๖๔ ไม๎ดอกไม๎ประดับเพื่อ
การตกแตํง
ก๓๑๒๐๑ ภาษาเกาหลี

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา

หน่วยกิต
(ชม.)

เทคโนโลยีการสร๎างสื่อ
อิเลคทรอนิคส์
๑.๐(๔๐) พ31204 เปตอง
๒.๐(๘๐) ศ31204 ดนตรีพื้นเมืองประยุกต์
๑.๐(๔๐) ง30261 ไม๎ดอกไม๎ประดับ
๒.๐(๘๐) ง๓๐๒๗๑ งานประดิษฐ์เศษวัศดุ
๒.๐(๘๐) ง30279 งานบัญชีจาหนํายสินค๎า
ง๓๐๒๘๐
2.๐(8๐)
ชํางเชื่อมไฟฟูา

1.0(40)
2.0(80)
1.0(40)
๑.๐ (๔๐)
2.0(80)

๒.๐ (๘๐) ก๓๑๒๐๒

๒.๐ (๘๐)

2.0(80)

ว31254

หน่วยกิต (ชม.)

ภาษาเกาหลี

2.0(80)

2.0(80)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๗

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
พ๓๒๒๐๕ ฟุตบอล
ศ๓๒๒๐๑ ประติมากรรม 1
ศ๓๒๒๐๓ ดนตรีศึกษา
ง๓๐๒๖๗ การปลูกไม๎ผล
ง๓๐๒๗๔ งานประดิษฐ์ตุ๏กตา
ง๓๐๒๗๙ งานบัญชีจาหนํายสินค๎า
ง๓๒๒๖๐ ชํางถํายภาพหลังและ
ง๓๒๒๖๒

หน่วยกิต (ชม.)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)
๒.๐(๘๐)
๒.๐(๘๐)
๒.๐(๘๐)
๒.๐(๘๐)

ภาพเคลื่อนไหวด๎วยกล๎อง
DSLR

๒.๐(๘๐)

ไม๎ประดับเพื่อการตกแตํง

๑.๐(๔๐)

พ๓๒๒๐๖
ศ32202
ศ๓๒๒218
ง๓๐๒๖๗
ง30284
ง30288
ง๓๒๒๖๐
ง32269

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
ตะกร๎อ
ประติมากรรม
ดนตรีปฏิบัติตามความถนัด

การปลูกไม๎ผล
ประดิษฐ์ตุ๏กตาเพื่อจาหนําย

สลักลวดลายกระจก
ชํางถํายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
เกษตรอินทรีย์

หน่วยกิต (ชม.)
๑.๐(๔๐)
2.0(80)
2.๐(๔๐)
1.๐(4๐)
2.0(80)
1.0(40)
๒.๐ (๘๐)
2.0(80)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๘

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
ว33255
พ๓๓๒๐๕
ศ๓๓๒๐๕
ง๓๐๒๘๒
ง๓๓๒๒๓
ง๓๓๒๔๕
ง๓๓๒๖๕

พิมพ์สัมผัสด๎วยคอมพิวเตอร์

ฟุตซอล
นาฏศิลป์ประยุกต์
งานปักด๎วยมือ
งานบัญชีเบื้องต๎น
การสืบค๎นอาชีพ
การปลูกพืชสมุนไพร

หน่วยกิต (ชม.)
2.0(80)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)

พ๓๓๒๐๖
ศ๓๓๒๐6
ง30263
ง32223
ง32249
ง32268

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
ฟุตซอล
หุํนไทย
ไม๎ดอกประดับ
งานบัญชีเบื้องต๎น
การออกแบบสติ๊กเกอร์
พืชไรํ

หน่วยกิต (ชม.)
๑.๐ (๔๐)
๒.๐ (๘๐)
1.0(40)
1.0(40)
2.0(80)
2.0(80)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๗๙

Mep Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๑.๕ (๖๐)

ท๒๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒

๑.๕ (๖๐)

MA21101

Mathematics 1

๑.๕ (๖๐)

MA21102

Mathematics 2

๑.๕ (๖๐)

SC21101

Science 1

๑.๕ (๖๐)

SC21102

Science 1

๑.๕ (๖๐)

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา ๑

๑.๕ (๖๐)

ส๒๑๑๐๒

สังคมศึกษา ๒

๑.๕ (๖๐)

ส๒๑๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๑

๐.๕ (๒๐)

ส๒๑๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๒

๐.๕ (๒๐)

พ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา ๑

๐.๕ (๒๐)

พ๒๑๑๐๒

สุขศึกษา ๒

๐.๕ (๒๐)

พ๒๑๑๐๓

พลศึกษา ๑ (เทเบิลเทนนิส)

๐.๕ (๒๐)

พ๒๑๑๐๔

พลศึกษา ๒ (กระบี่)

๐.๕ (๒๐)

ศ๒๑๑๐๑

ศิลปะ ๑

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๑๑๐๒

ศิลปะ ๒

๑.๐ (๔๐)

ง๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๓

การงานอาชีพ ๑

ง๒๑๑๐๒
ว๒๑๑๐๔

การงานอาชีพ ๒

การออกแบบและเทคโนโลยี ๑

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

วิทยาการคานวณ ๑

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

EN21101

English 1

๑.๕ (๖๐)

EN21101

English 2

๑.๕ (๖๐)

๓.๐(๑๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาบังคับเฉพะกลุ่ม

๓.๐(๑๒๐)

รายวิชาบังคับเฉพะกลุ่ม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๖๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๖๐)

- กิจกรรมแนะแนว

(๒๐)

- กิจกรรมแนะแนว

(๒๐)

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

(๒๐)

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

(๒๐)

- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

(๒๐)

- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

(๒๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗)
/หน้าที่พลเมือง

(๖๒๐)

รวมเวลาทัง้ สิ้น

(๖๒๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๘๐

Mep Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๒๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๑.๕ (๖๐)

ท๒๒๑๐๒

ภาษาไทย ๔

๑.๕ (๖๐)

MA22101

Mathematics 3

๑.๕ (๖๐)

MA22102

Mathematics 4

๑.๕ (๖๐)

SC22101

Science 3

๑.๕ (๖๐)

SC22102

Science 4

๑.๕ (๖๐)

ส๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา ๓

๑.๕ (๖๐)

ส๒๒๑๐๒

สังคมศึกษา ๔

๑.๕ (๖๐)

ส๒๒๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๓

๐.๕ (๒๐)

ส๒๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๔

๐.๕ (๒๐)

พ๒๒๑๐๑

สุขศึกษา ๓

๐.๕ (๒๐)

พ๒๒๑๐๒

สุขศึกษา ๔

๐.๕ (๒๐)

พ๒๒๑๐๓

พลศึกษา ๓ (กรีฑา๑)

๐.๕ (๒๐)

พ๒๒๑๐๔

พลศึกษา ๔ (กรีฑา๒)

๐.๕ (๒๐)

ศ๒๒๑๐๑

ศิลปะ ๓

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๒๑๐๒

ศิลปะ ๔

๑.๐ (๔๐)

ง๒๒๑๐๑
ว๒๒๑๐๓

การงานอาชีพ ๓

๐.๕ (๒๐)
การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)

ง๒๒๑๐๒
ว๒๒๑๐๔

การงานอาชีพ ๔
วิทยาการคานวณ ๒

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

EN22101

English 3

EN22102

English 4

๑.๕ (๖๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๑.๕ (๖๐)
๔.๐ (๑๖๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๔.๐ (๑๖๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๖๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๖๐)

- กิจกรรมแนะแนว

(๒๐)

- กิจกรรมแนะแนว

(๒๐)

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

(๒๐)

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

(๒๐)

- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

(๒๐)

- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

(๒๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทัง้ สิ้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗) /
หน้าที่พลเมือง

๖๖๐

รวมเวลาทั้งสิ้น

๖๖๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๘๑

Mep Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต
(ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชาพื้นฐาน

๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๑.๕ (๖๐)

ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย ๖

๑.๕ (๖๐)

MA23101

Mathematics 5

๑.๕ (๖๐)

MA23102

Mathematics 6

๑.๕ (๖๐)

SC23101

Science 5

๑.๕ (๖๐)

SC23102

Science 6

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา ๕

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๒

สังคมศึกษา ๖

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๓

ประวัติศาสตร์ ๕

๐.๕ (๒๐)

ส๒๓๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๖

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๑

สุขศึกษา ๕

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๒

สุขศึกษา ๖

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๓

พลศึกษา ๕ (วอลเลย์บอล)

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๔

พลศึกษา ๖(บาสเกตบอล)

๐.๕ (๒๐)

ศ๒๓๑๐๑

ศิลปะ ๕

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๓๑๐๒

ศิลปะ ๖

๑.๐ (๔๐)

ง๒๓๑๐๑

การงานอาชีพ ๕

๐.๕ (๒๐)

ง๒๓๑๐๒

การงานอาชีพ ๖

๐.๕ (๒๐)

ว๒๓๑๐๓

การออกแบบและเทคโนโลยี ๓

๐.๕ (๒๐)

ว๒๓๑๐๔

วิทยาการคานวณ ๓

๐.๕ (๒๐)

EN23101

English 5

๑.๕ (๖๐)

EN23102

English 6

๑.๕ (๖๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๓.๐(๑๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๓.๐(๑๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๖๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๖๐)

- กิจกรรมแนะแนว

(๒๐)

- กิจกรรมแนะแนว

(๒๐)

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

(๒๐)

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

(๒๐)

- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

(๒๐)

- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

(๒๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๘)
/หน้าที่พลเมือง

รวมเวลาทั้งสิ้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๗)
/หน้าที่พลเมือง

(๖๒๐)

รวมเวลาทั้งสิ้น

(๖๒๐)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๘๒

Mep Program รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Mep
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา

MA21201
SC21201
EN21201
EN21203

หน่วยกิต
(ชม.)
Additional Mathematics 1 ๑.๐ (๔๐)
Additional Science 1
๐.๕ (๒๐)
Reading and Writing 1
๐.๕ (๒๐)
Listening and Speaking 1
๐.๕ (๒๐)
Computer 1
๐.๕ (๒๐)
รวม
๓.๐ ( ๑๒๐ )

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
MA21202
SC21202
EN21202
EN21204

Additional Mathematics 2
Additional Science 2
Reading and Writing 1
Listening and Speaking 1
Computer 2
รวม

หน่วยกิต
(ชม.)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๓.๐ ( ๑๒๐ )

Mep Program รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Mep
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
MA22201
SC22201
EN22201
EN22205

Additional Mathematics 3
Additional Science 3
Reading and Writing 3
Listening and Speaking 3
Computer 3

IS22201

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้

หน่วยกิต
(ชม.)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
MA21202
SC22202
EN22202
EN22206
IS22202
IS ๓

รวม

๔.๐ (๑๖๐ )

Additional Mathematics 4
Additional Science 4
Reading and Writing 4
Listening and Speaking 4
Computer 4

หน่วยกิต
(ชม.)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

การสื่อสารและการนาเสนอ

๑.๐ (๔๐)

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

รวม

๔.๐ (๑๖๐ )
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Mep Program รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ Mep
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา

MA23201
SC23201
EN23201
EN23205

หน่วยกิต
(ชม.)
Additional Mathematics 5 ๑.๐ (๔๐)
Additional Science 5
๐.๕ (๒๐)
Reading and Writing 5
๐.๕ (๒๐)
Listening and Speaking 5
๐.๕ (๒๐)
Computer 5
๐.๕ (๒๐)
รวม
๓.๐ (๑๒๐)

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา

MA23202
SC23202
EN23202
EN23206

หน่วยกิต
(ชม.)
Additional Mathematics 6 ๑.๐ (๔๐)
Additional Science 6
๐.๕ (๒๐)
Reading and Writing 6
๐.๕ (๒๐)
Listening and Speaking 6
๐.๕ (๒๐)
Computer 6
๐.๕ (๒๐)
รวม
๓.๐ (๑๒๐)
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
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แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสานักงานและงานบุคลากร
- งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานอัตรากาลัง
- งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา และ
การออกจากราชการ
- งานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
- งานวินัยและการรักษาวินัย
- งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์
และอบายมุข
- งานระดับและคณะสี
- งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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นางสุภาพร สิงห์ยอง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุํมบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารบุคคล ๓ กลุํม ซึ่งประกอบด๎วยครู ลูกจ๎าง
และนักเรียน โดยในสํวนของครู-ลูกจ๎าง จะดาเนินการตั้งแตํการสรรหา บรรจุ แตํงตั้ง ย๎าย
และการออกจากราชการ โดยระหวํางการปฏิบัติหน๎าที่กาหนดให๎มีการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อการปฏิบัติหน๎าที่ตามภาระงานทีไ่ ด๎รับมอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ
สาหรับนักเรียน ดาเนินการดูแลพฤติกรรมนักเรียน โดยมีกรอบหลักเพือ่ ดาเนินการ
๔ เรื่อง คือ ๑. สํงเสริม ๒. ปูองกัน ๓. แก๎ไข ๔. พัฒนา ให๎ความสาคัญเรื่องการสํงเสริม
และปูองกันเป็นหลัก ภายใต๎การทางานเชิงระบบ ดาเนินงานตามกระบวนการระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน และเน๎นเรือ่ ง
การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพือ่ เป็นข๎อมูลประกอบการคัดกรองนักเรียน สาหรับ
การพัฒนาหรือสํงเสริมตามประเภทการคัดกรอง เพือ่ ให๎การสํงเสริมคุณภาพนักเรียนเป็นไป
ตามศักยภาพความรู๎ ความสามารถของนักเรียน จาเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง
ในการสื่อสารกับครูที่ปรึกษา เพือ่ แลกเปลีย่ นข๎อมูลที่จะนามาใช๎ในการสํงเสริม พัฒนา
รวมถึงการสนับสนุนจากผู๎ปกครองเครือขํายทุกระดับ ตั้งแตํระดับห๎องเรียน/ระดับชั้นเรียน/
ระดับโรงเรียน ซึ่งจะสํงตํอสัมฤทธิผลทางด๎านความประพฤติ และด๎านการศึกษา
ฉะนั้น ภาระงานที่สาคัญของกลุํมบริหารงานบุคคล คือ การพัฒนาและสํงเสริมครู
ลูกจ๎าง ให๎เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะนา “ความดี ความรู๎ความสามารถ
ถํายทอดไปสูํนักเรียนทุกคนให๎เป็นคนดี คนเกํง อยูํในสังคมอยํางมีความสุข
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๘๗

งานปกครองนักเรียน
การปกครองนักเรียนในโรงเรียน เป็นการสํงเสริม ปูองกัน ควบคุม ดูแล ติดตาม
ผล เพือ่ ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัย และเกิดสันติสุข ภาวะ ดังกลําวจะ
ประสบความสาเร็จได๎ จะต๎องอาศัยศาสตร์ - ศิลป์ และคุณธรรมใน การปกครอง
กลําวคือ ต๎องยึดระเบียบแบบแผนของกระทรวงศึกษาธิการ วางกฎ ระเบียบของ
โรงเรียนกาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นผลให๎การปฏิบัติถูกต๎อง เที่ยงธรรม เกิดผลดีตํอ
สํวนรวม ดังนั้น กลุมํ บริหารงานบุคคลต๎องหาวิธีดาเนินการเพื่อให๎เกิด ความรัก ความ
สามัคคีในหมูํคณะ ชืน่ ชมและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน ซึ่งจะสํงผล ให๎นักเรียน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบประเพณีอันดีงามทีโ่ รงเรียนกาหนด
กลุํมบริหารงานบุคคล ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของศาสตร์และศิลป์ที่ใช๎ ในการ
ปกครองนักเรียนเป็นอยํางยิ่ง จึงได๎พยายามจัดระบบงานให๎ชัดเจนเพื่อสะดวก และ
คลํองตัวในการปฏิบัติ เอกสารคูํมอื นักเรียนจะเป็นสื่อทีส่ ร๎างความเข๎าใจอันดี ระหวําง
โรงเรียนกับผู๎ปกครอง และสาระสาคัญของการดาเนินงานของกลุํมบริหารงาน บุคคล มุํง
ปูองกันแก๎ไขและพัฒนาตามกรอบนโยบายทีโ่ รงเรียนกาหนด โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. การสํงเสริม มุํงปลูกฝังให๎นักเรียนเป็นคนดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และคํานิยม ๑๒ ประการ เกิดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให๎เห็นคุณคําและเกิด ความ
ภูมิใจในคาวํา “ดอนเมืองจาตุรจินดา”
๒. การปูองกันมุํงคุ๎มครอง ดูแลนักเรียนให๎ประพฤติตนอยูํในระเบียบของโรงเรียน
เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิเชํน การกาหนดให๎มี
หัวหน๎าระดับ ครูที่ปรึกษา ครูเวรประจาวัน สายตรวจ
๓. การแก๎ไข ใช๎หลักของเหตุผลไมํดํวนสรุป และประสานงานกับทุกกลุํมงาน
เพื่อให๎รับรู๎สาเหตุวิธีการแก๎ไข และผลที่ตามมา โดยนักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู๎บริหาร
โรงเรียนและผู๎ปกครองจะต๎องมีสวํ นรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาทุกครั้ง นักเรียน
ที่จะกระทาความผิดจะต๎องรู๎สานึกตลอดเวลาวําเขาได๎รับความรักและความเมตตา ได๎รับ
การอภัยที่ทาผิดพลาด และได๎รับโอกาสเพือ่ ปรับปรุงแก๎ไขพฤติกรรมตัวเอง
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๔. การพัฒนา เน๎นการจัดกิจกรรมที่เลือกสรรแล๎ว เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน ได๎
เรียนรู๎ โดยการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะได๎รวํ มพัฒนาใน ๓ เรื่องใหญํ คือ หน๎าที่ กิจกรรม
กีฬาสี ดูแลความสะอาดพื้นที่พัฒนาและบริเวณที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งกิจกรรม ที่นักเรียน
ได๎รํวมกันปฏิบัติจะชํวยหลํอหลอมให๎สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
สาระที่บรรจุในคูมํ ือนักเรียนฉบับนี้คงจะชํวยชี้นาแนวทางให๎ทุกฝุาย ทัง้ โรงเรียน
และผู๎ปกครอง ได๎ถอื ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อชํวยกันดูแลบุตรหลานของเรา ให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองดีของชาติตํอไป
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งานคณะสี
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได๎บริหารจัดการกิจการนักเรียนในรูปงานคณะสี
เพื่อกระจายความรับผิดชอบและสํงเสริมให๎ครูและนักเรียนได๎มสี ํวนรํวม โดยรํวมคิด
และรํวมทาในขอบเขตของงานทีโ่ รงเรียนกาหนดให๎คือ เวรประจาวัน กีฬาภายใน
กิจกรรมพัฒนาพื้นทีโ่ รงเรียนและกิจกรรมพัฒนาชุมชน
คณะสีของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา แบํงออกเป็น ๕ คณะสี ชื่อและสี
มีความหมายสอดคล๎องกับสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
คณะสีทั้ง ๕ คณะ มีชอื่ เรียงตามลาดับดังนี้
๑. คณะนนทรี หมายถึง ชื่อต๎นไม๎ประจาโรงเรียน มีดอกสีเหลือง มีลาต๎นใหญํ
แผํกิ่งก๎านสาขาให๎ความรํมรื่น สีประจาคณะคือ สีเหลือง เป็นสีประจาวันจันทร์
๒. คณะศรีจาตุร หมายถึง นามสกุลของทํานผู๎มีพระคุณ ผู๎ให๎กาเนิดโรงเรียน
เป็นศรีสงําแกํชาวดอนเมือง, สีประจาคณะคือ สีชมพู เป็นสีประจาวันอังคาร
๓. คณะพชรกร หมายถึง คุณกร จาตุรจินดา ผู๎มีจิตศรัทธา สนับสนุน สํงเสริม
กํอให๎เกิดสถาบันการศึกษา ที่มุํงหวังให๎ชาวดอนเมืองมีความเพียบพร๎อม เป็นเลิศดุจ
เพชรอันล้าคํา สีประจาคณะ คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีประจาวันพุธ
๔. คณะพรพลอยจินดา หมายถึง นามมารดาของผู๎บริจาคที่ดิน อันเป็น มงคล ให๎
กํอสร๎างโรงเรียน ทํานเป็นบุคคลที่ชาว ด.ม.จ. ให๎ความเคารพสูงสุด สีประจา คณะ คือ
สีแสด เป็นสีประจาวันพฤหัสบดี
๕. คณะฟูาเมืองคอน หมายถึง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาอยูํใน เขตดอนเมือง
มีกองทัพอากาศให๎การสนับสนุน และเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรม ลูกเสืออากาศ สีประจา
คณะ คือ สีฟาู ซึ่งเป็นสีประจาวันศุกร์
ชื่อ ความหมาย และสีประจาคณะสี จะเป็นคติธรรมที่จะนาไปสู่กระบวนการ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์และพัฒนาให้รู้รักและสามัคคี อันเป็นพลังนาพาให๎เรืองรอง ด๎วย
ความดี มีน้าใจ และเป็นทีพ่ ึ่งทางสติปัญญาของสังคมและประเทศชาติ สมดัง
เจตนารมณ์ของผู๎บริจาคที่ดินสืบไปตราบชั่วกาลนาน
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ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน
นักเรียนทุกคนต๎องแตํงกายด๎วยเครื่องแบบนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
และพกบัตรประจาตัวนักเรียน ห้ามไว้เล็บ ทาเล็บ แต่งหน้า ใส่เครือ่ งประดับ และของ
มีค่า เช่น สร้อยคอ ต่างหู กาไล แหวน เข็มกลัด ไปโรงเรียน นักเรียนชาย ห้ามเจาะหู
ถ้าฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนนและลงโทษตามกรณี
๑. เครื่องแบบนักเรียนชาย
กางเกง ใช๎ผ๎าโทเรสีดามีจีบข๎างละ ๒ จีบ ผําตรงสํวนหน๎า ทรงสบาย สวมแล๎ว
ขอบกางเกงต๎องอยูทํ ี่เอวไมํให๎อยูรํ ะดับสะโพก (ใต๎สะดือ) ไมํใช๎กางเกงแบบเปูาสั้น ไมํคับ
เกินไป ขาสั้นเพียงเหนือเขําพ๎นกลางลูกสะบ๎าประมาณ ๕ เซนติเมตร ความกว๎าง ของขา
กางเกงหํางจากขาตั้งแตํ ๘-๑๐ เซนติเมตร ตามสํวนขนาดของขา ปลายขา พับชาย
เข๎าข๎างในกว๎าง ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าตรงแนวตะเข็บข๎างละ ๑ ใบ ไมํมี กระเป๋าหลัง
หรือที่อื่นอีก รอบเอวมีหูสาหรับร๎อยเข็มขัดเวลาสวมทับ ชายเสือ้ ใสํไว๎ใน ขอบกางเกงให๎
เรียบร๎อย
เสื้อ แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ๎าขาวเกลีย้ ง ไมํบางจนเกินควร ผําหน๎าตลอด และ
ต๎องมีสาบกว๎าง ๓ เซนติเมตร ใช๎กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง ไมํเกิน
๑ เซนติเมตร กระเป๋าลึกตั้งแตํ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาด ปักอักษร
ด.ม.จ. ด๎วยไหมสีน้าเงินที่อกด๎านขวา ตามขนาดแบบของโรงเรียน โดยนา เสื้อไป
ประทับตราทีโ่ รงเรียนมีชื่อนามสกุลอยูํใต๎อักษร ด.ม.จ. และติดเครื่องหมาย ระดับและ
คณะสี และจานวนพลอยตามระดับชั้นติดเหนืออักษร ด.ม.จ. (สาหรับ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น) สํวนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดเครื่องหมายระดับและ คณะสีที่ปกเสื้อ
ด๎านขวา
เข็มขัด ใช๎เข็มขัดหนังเรียบสีดาขนาดตามสํวน ไมํเจาะรูมากจนเกินความ
จาเป็น ไมํใสํตาไกํในรูที่เจาะ และที่เข็มขัดไมํขีดเขียนหรือมีลวดลาย คาดเข็มขัดที่เอว
ไมํให๎ ต่ากวําสะดือและปลายเข็มขัดต๎องสอดเข๎าไปในหัวเข็มขัดอีกด๎านหนึ่งให๎มองเห็น
หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลีย่ มผืนผ๎า แล๎วจึงสอดเข๎าไปในหูกางเกงให๎เรียบร๎อย
รองเท้า ใช๎รองเท๎าหนัง หรือผ๎าใบหุ๎มส๎นสีดาชนิดผูกธรรมดา ไมํมีลวดลาย
หัวมนส๎นเตี้ยธรรมดา ห๎ามเหยียบส๎นรองเท๎า
ถุงเท้า ใช๎ถุงเท๎าสีขาว ไมํมีลวดลาย เวลาสวมไมํพับ สูงเหนือข๎อเท๎าระหวําง
๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร
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๒. เครื่องแบบนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
เสื้อ ผ๎าขาวเกลีย้ งไมํบางจนเกินควร เสื้อคอพับให๎คอลึกพอสวมศีรษะ ได๎สะดวก
ปกกะลาสีขนาด ๑๐ เซนติเมตร ใช๎ผ๎า ๒ ชิ้นเย็บตะเข็บเข๎าถ้า แขนยาวปลํอย แล๎วพอดี
เพียงข๎อศอก ปลายแขนจีบ ขอบแขนกว๎าง ๓ เซนติเมตร ความยาวของ ตัวเสือ้ วัดจาก
ข๎อมือเมื่อยืนตรงระยะตั้งแตํ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด๎านลําง มีขอบพับไมํเกิน
๓ เซนติเมตร ขนาดเสือ้ ตั้งแตํใต๎แขนถึงขอบลํางมีความยาวพอเหมาะ กับตัวไมํรัดเอว ริม
ขอบลํางด๎านขวาติดกระเป๋าขนาดกว๎าง ๕-๙ เซนติเมตร ยาว ๗-๑๐ เซนติเมตร ตาม
สํวนของขนาดเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว๎างไมํเกิน ๒ เซนติเมตร ที่หน๎าอกด๎านขวา
ปักอักษร ด.ม.จ. ปักด๎วยไหมสีน้าเงิน ตามขนาดแบบของโรงเรียน โดยนาเสือ้ ไป
ประทับตราทีโ่ รงเรียน มีชื่อนามสกุลอยูํใต๎อักษร ด.ม.จ. และเครื่องหมาย ระดับเป็นรูป
พลอยและสีของพลอยปักด๎วยไหมที่มีสีตามคณะสีและจานวนพลอย ตามสังกัดระดับชั้น
ติดเหนืออักษร ด.ม.จ.
เสื้อชั้นใน ใสํเสื้อชั้นในสีขาว สีครีม ไมํมลี วดลายสีตํางๆ ห๎ามใสํเสื้อชั้นใน แบบ
สายเดีย่ วคล๎องคอหรือไมํมีสาย และใสํเสื้อบังทรงสีขาวทับอีกหนึ่งชั้น
คอซอง ผ๎าโทเรสีกรมทํา ผูกเงื่อนกลาสี หูกระตํายกว๎างไมํนอ๎ ยกวํา ๗ เซนติเมตร
เมื่อใสํแล๎วให๎หูกระตํายคอซอง อยูํบริเวณกระดุมเสื้อเม็ดแรก
กระโปรง ผ๎าโทเรสีกรมทํา ด๎านหน๎าและด๎านหลังพับเป็นจีบ ข๎างละ ๓ จีบ โดย
จีบตรงกลางกว๎าง ๖-๗ เซนติเมตร เกล็ดยาว ๗ เซนติเมตร กระโปรงยาวคลุมเขํา คือ
ต๎องปิดเขําให๎มิด และไมํยาวจนเกินไป ไมํนุํงกระโปรงให๎ขอบอยูํต่ากวําเอว ไมํพับขอบ
กระโปรงเพื่อให๎กระโปรงสั้น
รองเท้า รองเท๎าหนังสีดาชนิดหุ๎มส๎น หัวมน มีสายรัดหลังเท๎า กว๎างไมํเกิน ๑.๕
เซนติเมตร ส๎นสูงไมํเกิน ๓ เซนติเมตร ส๎นไมํแหลม ห๎ามเหยียบส๎นรองเท๎า
ถุงเท้า ใช๎ถุงเท๎าแบบธรรมดาสีขาว ไมํมลี วดลาย ไมํหนาหรือบางจน เกินไป ไมํ
เป็นลูกฟูก เวลาสวมพับ ๒ ทบ (ความกว๎าง ๓ เซนติเมตร) ให๎เรียบร๎อย โดยให๎ขอบบน
ของรอยพับสูงจากข๎อเท๎าระหวําง ๕-๗ เซนติเมตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
เสื้อ ผ๎าขาวเกลีย้ งไมํบาง เสื้อแบบคอเชิ้ต ผําอกตลอด ที่อกเสือ้ ทาเป็น สาบตลบ
เข๎าข๎างใน กว๎าง ๓ เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบนสีขาว ๔ เม็ด ขนาด
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กระดุมเส๎นผํานศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร แขนยาวเพียงข๎อศอก ปลายแขนจีบ ขอบแขน
กว๎าง ๓ เซนติเมตร ปลายแขนมีกระดุมติด ไมํปลํอยชายเสื้อ ตัวเสื้อไมํจับเกล็ด ทั้ง
ด๎านหน๎าและด๎านหลัง ไมํรัดรูป หลวมพอประมาณ สวมเสือ้ สอดชายไว๎ในขอบ กระโปรง
ที่หน๎าอกด๎านขวาปักอักษร ด.ม.จ. ปักด๎วยไหมสีน้าเงิน ตามขนาดแบบ ของโรงเรียนโดย
นาเสื้อไปประทับตราที่โรงเรียน มีชื่อนามสกุลอยูํใต๎อักษร ด.ม.จ. เครื่องหมายเป็นรูป
พลอยและสีของพลอยปักด๎วยไหมที่มีสีตามคณะสีและจานวนพลอย ตามระดับชั้น ปักที่
ปกเสื้อด๎านขวา
เสื้อชั้นใน ใสํเสื้อชั้นในสีขาว สีครีม ไมํมลี วดลายสีตํางๆ ห๎ามใสํเสื้อชั้นใน แบบ
สายเดีย่ วคล๎องคอหรือไมํมีสาย และใสํเสื้อบังทรงสีขาวทับอีกหนึ่งชั้น
กระโปรง ผ๎าสีกรมทํา ไมํมีลวดลายแบบธรรมดา ด๎านหน๎าและด๎านหลังพับ เป็น
จีบ ข๎างละ ๓ จีบ โดยจีบตรงกลางกว๎าง ๖-๗ เซนติเมตร เกล็ดยาว ๗ เซนติเมตร
กระโปรงยาวคลุมเขํา คือ ต๎องปิดเขําให๎มิด และไมํยาวจนเกินไป
เข็มขัด ใช๎เข็มขัดหนังสีดา ไมํมีลวดลาย กว๎าง ๒-๓ เซนติเมตร มีปลอก
รัดเข็มขัด ๑ ปลอก ให๎คาดทับขอบกระโปรงให๎พอดี ไมํนุํงกระโปรงให๎ขอบอยูํต่ากวําเอว
รองเท้า รองเท๎าหนังสีดาชนิดหุ๎มส๎น หัวมนไมํแหลม มีสายรัดหลังเท๎า กว๎างไมํ
เกิน ๑.๕ เซนติเมตร ส๎นสูงไมํเกิน ๓ เซนติเมตร ส๎นไมํแหลม ห๎ามเหยียบ ส๎นรองเท๎า
ถุงเท้า ใช๎ถงุ เท๎าสั้นแบบธรรมดาสีขาวตลอด ไมํมีลวดลาย ไมํหนาหรือ บาง
จนเกินไป ไมํเป็นลูกฟูก เวลาสวมพับ ๒ ทบ (ความกว๎าง ๓ ซม.) โดยให๎ขอบบน ของ
รอยพับสูงจากข๎อเท๎าระหวําง ๕-๗ ซม.
ผม นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ตัดผมทรงนักเรียน ปลายผมเสมอกันตลอด ไมํซอย เซท ม๎วน ดัด ย๎อม โกรก
ห๎ามใช๎ครีม หรือเครือ่ งสาอางใด ๆ ที่ทาให๎ผมแข็ง ไมํอนุญาตให๎ตัดผมสั้นมา ปิด
หน๎าผาก (หน๎าม๎า) ไมํตัดผมข๎างหน๎าให๎สั้น ไมํสไลด์ผม ปลายผมต๎องยาวเทํากัน ถ๎า
จาเป็นต๎องใช๎กบให๎ใช๎สีดาเทํานั้น
กรณีไว๎ผมยาวต๎องไมํเกินสะบักไหลํ โดยให๎รวบผมทั้งหมดเป็นจุดเดียวกัน ที่ระดับ
ใบหู ห๎ามถักเปีย ให๎ใช๎โบว์ที่มีชื่อโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขนาด ๑ นิ้ว ความยาวไมํ
เกิน ๙๐ ซม. แบบผูกโบว์เอง ม.๑ และ ม.๔ สีกรมทํา ม.๒ และ ม.๕ สีน้าตาล ม.๓ และ
ม.๖ สีขาว ไมํอนุญาตให๎ใช๎โบว์สาเร็จ
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ผมนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ไว๎ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงด๎านหน๎าและด๎านบน ยาวไมํเกิน ๓ เซนติเมตร
(กาไมํติดมือ) ด๎านข๎าง ยาวไมํเกิน ๑ เซนติเมตรห๎ามไว๎หนวดเครา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ไว๎ผมรองทรงสูงด๎านหน๎ายาวและด๎านบนยาวไมํเกิน ๕ เซนติเมตร หวีเรียบร๎อย
ห๎ามแสกกลาง หวีเสย หวีเปู ไว๎จอน ไมํไว๎ผมยาวประต๎นคอ ไมํไว๎หนวดเครา ห๎ามใช๎
ครีมเยล เครือ่ งสาอางใด ๆ หรือน้ามันอื่น ๆ ทีท่ าให๎ผมแข็ง
ชุดพลศึกษา/คณะสี
เสื้อพลศึกษา ใช๎เสือ้ โปโลสีเทา มีเครือ่ งหมายโรงเรียนที่กระเป๋าเสือ้ ปักชื่อ
นามสกุลที่อกด๎านขวาด๎วยไหมสีน้าเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นติดเครื่องหมายระดับ
และจานวนพลอยด๎วยไหมตามสีของคณะสีและสังกัดระดับชั้นเหนือชือ่ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายติดที่ปกเสือ้ ด๎านขวาให๎สวมทุกวันที่มกี ารเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
เสื้อคณะสี ใช๎เสื้อโปโล สีของเสือ้ ตามสีของคณะสีที่นักเรียนสังกัดอยูํ ปักชื่อ
นามสกุลที่อกด๎านขวาด๎วยไหมสีน้าเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นติดเครื่องหมายระดับ
และจานวนพลอยด๎วยไหมตามสีของคณะสีและสังกัดระดับชั้นเหนือชือ่ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายติดที่ปกเสือ้ ด๎านขวาให๎ทุกคนสวมเสือ้ คณะสีทุกวันอังคาร
กางเกง นักเรียนชายใช๎กางเกงนักเรียน สํวนนักเรียนหญิงใช๎กางเกงวอร์ม ขายาว
สีกรมทําเข๎มตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
ถุงเท้า
- นักเรียนชาย ให๎เป็นไปตามเครือ่ งแบบนักเรียน
- นักเรียนหญิง ให๎เป็นไปตามเครือ่ งแบบนักเรียน แตํอาจไมํพับก็ได๎
รองเท้า
- นักเรียนชายใช๎รองเท๎าตามเครื่องแบบนักเรียน
- นักเรียนหญิงใช๎รองเท๎าผ๎าใบสีขาว ไมํมลี วดลาย มีเชือกผูก
กระเป๋า ให๎ใช๎กระเป๋าหนังสือเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือ กระเป๋า
สะพายที่โรงเรียนกาหนดโดยมีรา๎ นสวัสดิการโรงเรียนเป็นผู๎จาหนําย และต้องนามา
โรงเรียนทุกครั้ง และหากจะใช๎กระเป๋าใสํอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม ต๎องใช๎กระเป๋าแบบ
ที่โรงเรียนอนุญาตเทํานั้น
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๙๔

เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
๑. หมวกทรงอํอนมีปกี สีเทาทหารอากาศ พับปีกด๎านหลังติดกระดุม ๑ เม็ด
ด๎านหน๎าติดเข็มเครือ่ งหมายเนตรนารีตรงกลาง
๒. เสือ้ เชิ้ตสีเทาทหารอากาศแขนสั้น ผําอกตลอด อกเสือ้ มีสาบ มีกระเป๋า ข๎างละ
๑ ใบ มีแถบตรงกึ่งกลางกระเป๋าตามแนวดิ่ง ปากกระเป๋ารูปมนชายกลาง แหลม ติด
กระดุม ๑ เม็ด มีอินทรธนูสีเดียวกันบนบําทั้งสองข๎าง
๓. ปักตัวอักษรชื่อนามสกุลด๎วยไหมสีเหลืองบนผ๎าสีเลือดหมู ติดเหนือกระเป๋า
ด๎านขวาหํางจากกระเป๋า ๐.๕ เซนติเมตร
๔. เครื่องหมายการบินของลูกเสือเหลําอากาศติดเหนือชื่อ นามสกุล หําง
๑ เซนติเมตร
๕. ปูายชื่อโรงเรียน ดอนเมืองจาตุรจินดา ติดทีไ่ หลํข๎างขวา หํางจาก ขอบหัวไหลํ
๑ เซนติเมตร
๖. อินทรธนูสีเลือดหมู ตรงกลางมีอักษร น.น.
๗. ผ๎าผูกคอสีเหลืองมีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตรงกลางม๎วนและรวมตัว
ด๎วยวอคเกิ้ล อยูํหํางจากคาง ๑ กาปั้น
๘. กระโปรงสีเทาทหารอากาศยาวปิดเขํา เป็นกระโปรง จีบกระทบหน๎าหลัง มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บด๎านขวา ๑ ใบ (ไมํดัดแปลงกระโปรงให๎แคบลง)
๙. เข็มขัดหนังสีดา กว๎างไมํเกิน ๓ เซนติเมตร หัวโลหะสีทองมีลายดุน รูป
เครื่องหมายเนตรนารีสามัญรุํนใหญํ
๑๐. รองเท๎าหนังสีดานักเรียน ถุงเท๎าสีเทาแบบพับไมํมีลวดลาย เครื่องแบบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
๑. หมวกทรงอํอนสีเทาทหารอากาศ หน๎าหมวกมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
๒. เสื้อเชิ้ตเหมือนเนตรนารี
๓. ปักตัวอักษรชื่อนามสกุลด๎วยไหมสีเหลืองบนผ๎าสีเลือดหมู ติดเหนือกระเป๋า
ด๎านขวาหําง ๐.๕ เซนติเมตร
๔. เครือ่ งหมายการบินของลูกเสืออากาศติดเหนือชื่อนามสกุล หําง ๑ เซนติเมตร

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๙๕

๕. ปูายชื่อโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ติดทีไ่ หลํข๎างขวา หํางจากขอบ หัวไหลํ
๑ เซนติเมตร
๖. อินทรธนูสีเลือดหมู ตรงกลางมีอักษร ลญ.
๗. ผ๎าผูกคอสีเหลืองมีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตรงกลาง ม๎วนและรวบ ด๎วย
วอคเกิ้ล อยูํหาํ งจากคาง ๑ กาปั้น
๘. กางเกงลูกเสือสีเทาทหารอากาศ
๙. เข็มขัดลูกเสือหนังสีดา กว๎างไมํเกิน ๓ เซนติเมตร หัวโลหะสีทองมีลายดุน รูป
หน๎าเสือ
๑๐. รองเท๎าผ๎าใบสีดา แบบผูกเชือก ถุงเท๎าสีเทาทหารอากาศ ไมํมลี วดลาย สวม
แล๎วพับขอบกว๎างประมาณ ๔ เซนติเมตร ต่ากวํากึ่งกลางลูกสะบ๎า ๑ ฝุามือ
๑๑. พูํ (คาร์เตอร์) สีเลือดหมู ชายห๎อยต่าจากขอบถุงเท๎า ๑ เซนติเมตร

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๙๖

รองเท้า ถุงเท้า ที่ถูกระเบียบ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๙๗

แบบปักเสื้อนักเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๙๘

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๙๙

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๑

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๒

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๓

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๔

คาชี้แจงหลักปฏิบตั ิ
ตามระเบียบโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ข้อ ๑ ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พึ่งปฏิบตั ิดังนี้
๑.๑.๑ แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบของการแตํงกายนักเรียน
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
๑.๑.๒ มาโรงเรียนให๎ทันเข๎าแถวเคารพธงชาติ ถ๎ามาไมํทันเข๎าแถว
ต๎องอยูํในบริเวณทีโ่ รงเรียนกาหนดไว๎พร๎อมบันทึกข๎อมูลมาสาย และเมื่อเข๎ามาภายใน
โรงเรียนแล๎วห๎ามออกนอกบริเวณโรงเรียน เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาต
๑.๑.๓ เชื่อฟังและอยูํในโอวาทครูทุกทําน
๑.๑.๔ ประพฤติและปฏิบัติตนให๎สมกับสภาพนักเรียน ละเว๎น จาก
การสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทั้งหลาย เลํนการพนัน ลักขโมย แตํงตัวและ
ไว๎ทรงผมตามสมัยนิยม ซึ่งไมํเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๑.๑.๕ รักษาความสามัคคี มีน้าใจ ในหมูํคณะ รุํนพี่จะต๎อง ปฏิบัติตน
ให๎เป็นตัวอยํางที่ดีแกํรนุํ น๎อง และรุํนน๎องต๎องเคารพนับถือรุํนพี่
๑.๑.๖ ต๎องทาความเคารพครู รู๎จักกลําวคาวํา “สวัสดี” “ขอโทษ”
และ “ขอบคุณ” ตามโอกาสอันควร
๑.๑.๗ ไมํประพฤติหรือทาการใดๆ อันจะนาความเสือ่ มเสียชื่อเสียง
มาสูโํ รงเรียน และควรนาชื่อเสียงมาสูํโรงเรียนด๎วยการแสดงออกในทางที่ดีงาม
๑.๑.๘ ชํวยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนอันเป็นสมบัติสํวนรวม
๑.๑.๙ ไมํเลํนสํงเสียงดังรบกวนผู๎อื่นในระหวํางเวลาเรียน ควรรู๎จกั
เกรงใจครูที่กาลังสอน และเพื่อนๆ ที่กาลังตั้งใจเรียน
๑.๑.๑๐ ไมํนาอาหารทุกประเภท แก๎วน้าและขวดน้าขึน้ ไปรับประทาน
หรือดื่มบนอาคารเรียนหรือบริเวณอื่นใด นอกโรงอาหาร เว๎นแตํโรงเรียนอนุญาต
๑.๑.๑๑ สุภาพอํอนโยนตํอบุคคลทั่วไป ไมํกลําวคาหยาบ
๑.๑.๑๒ เมือ่ เข๎ามาบริเวณโรงเรียนทุกครัง้ ต๎องแตํงเครือ่ งแบบ
นักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๕

๑.๑.๑๓ เมือ่ ออกนอกบริเวณโรงเรียนพึงแตํงกายให๎สุภาพเรียบร๎อย
ไมํไปมั่วสุม หรือเดินเลํนตามสถานที่ตํางๆ ที่ไมํเหมาะสมหรือแสดงกิริยาใด ๆ อันจะ
ทาให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนและหมูํคณะ
๑.๑.๑๔ เมือ่ เข๎าโรงเรียนสาย หรือออกนอกห๎องเรียน หรือ ออกนอก
บริเวณโรงเรียน ต๎องบันทึกและขอบัตรอนุญาต กํอนจะเข๎าหรือออกนอก ห๎องเรียนหรือ
ออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑.๑.๑๕ ไมํขีดเขียน ขีดฆํา ขูด ลบ ตํอเติมหรือทาลายข๎อความ ใน
ปูายประกาศของโรงเรียนและข๎อความใดๆ บนโต๏ะ ฝาผนังหรือกาแพง
๑.๑.๑๖ ให๎ความรํวมมือกับทางโรงเรียน ในการทากิจกรรมตํางๆ
ของโรงเรียน
๑.๑.๑๗ ห๎ามนักเรียนเก็บอุปกรณ์สมุดหนังสือไว๎ที่โรงเรียน
๑.๑.๑๘ ห๎ามนักเรียนใสํเครื่องประดับทุกชนิด เชํน แหวน ตํางหู
สายถัก สายสิญจน์ เขียนสี ห๎ามสักหรือระบายสีตํางๆ บนรํางกาย
๑.๑.๑๙ กรณีพบนักเรียนสูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว๎ในครอบครอง จะเชิญ
ผู๎ปกครองเพื่อรับทราบ และปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีโทษปรับไมํเกิน ๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒๐ กรณีพบนักเรียนมีหรือใช๎สารเสพติดหรืออุปกรณ์การเสพ
สารเสพติดในครอบครอง จะเชิญผู๎ปกครองเพือ่ รับทราบและดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให๎โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒
โดยครูผู๎รับผิดชอบงานสารเสพติดและเจ๎าหน๎าที่ตารวจประสานโรงเรียน
๑.๒ การมาเรียนและกลับบ้าน
๑.๒.๑ นักเรียนทีม่ ผี ู๎ปกครองขับรถมาสํง ให๎สํงนักเรียนที่หน๎า ประตูโรงเรียน
๑.๒.๒ นักเรียนทีข่ ับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให๎ปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนอยํางเครํงครัด
๑.๒.๓ นักเรียนต๎องสแกนใบหน๎า เพื่อลงเวลามาเรียนและลงเวลากลับบ๎าน
๑.๒.๔ นักเรียนต๎องทาความเคารพครูที่ปฏิบัติหน๎าที่เวรประจาวัน ที่ประตู
โรงเรียนทุกวัน และต๎องยินยอมให๎ครูตรวจเครื่องแตํงกาย กระเป๋านักเรียน เพือ่ ให๎
เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๖

๑.๒.๕ นักเรียนต๎องเดินเรียงแถวให๎เป็นระเบียบ โดยเดินเข๎า โรงเรียนชิด
ทางขวา ออกนอกบริเวณโรงเรียนเดินชิดขวา และต๎องเดินบนทางเท๎า ไมํควรเดินบน
ถนนซึ่งจะเกิดอันตราย
๑.๒.๖ นักเรียนทีฝ่ ึกซ๎อมกีฬา หรือทากิจกรรม จะอยูํในโรงเรียน ไมํเกินเวลา
๑๗.๐๐ น. ในกรณีที่เกินเวลาที่กาหนดจะต๎องอยูํในความดูแลของครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรม
๑.๓ การลาหยุดของนักเรียน
๑.๓.๑ นักเรียนเขียนใบลา ให๎ผู๎ปกครองลงชื่อรับรองท๎ายใบลา เมื่อหยุด
เรียนทุกครั้ง ลายเซ็นของผู๎ปกครองจะต๎องตรงกับที่ให๎ไว๎กับทางโรงเรียน โดยสํงใบลาตํอ
ครูที่ปรึกษาและระบุสาเหตุของการลา หรือแจ๎งลาในระบบ Student Messenger
๑.๓.๒ นักเรียนทีห่ ยุดเรียนบํอยเนื่องจากปัญหาด๎านสุขภาพขอให๎ผู๎ปกครอง
สํงใบลาพร๎อมใบรับรองแพทย์
๑.๓.๓ นักเรียนทีห่ ยุดเรียนโดยไมํทราบสาเหตุ ครูที่ปรึกษาจะสํงจดหมาย
เชิญผู๎ปกครองมาพบ ถ๎าผู๎ปกครองไมํมาติดตํอภายในเวลา ๕ วัน ครูที่ปรึกษาจะสํง
จดหมายเชิญเป็นครั้งที่ ๒ ถ๎าผู๎ปกครองไมํมาติดตํอภายใน เวลา ๗ วัน โรงเรียนจะ
ดาเนินการแขวนลอยนักเรียน
๑.๔ การมาโรงเรียนสาย
นักเรียนทุกคนต๎องมาถึงโรงเรียนกํอนเวลา ๐๗.๔๐ น. หลังจากนั้น ถือวํา
“มาสาย” และต๎องปฏิบัติดังนี้
๑.๔.๑ มาสายไมํทันเข๎าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว๎พระ และกลําวคา
ปฏิญาณตนจะอยูํในความควบคุมดูแลของครูทปี่ ฏิบัติหน๎าที่เวรประจาวัน โดยนักเรียน
มาสายระหวํางเวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๒๐ น. จะเข๎าแถวตามทีโ่ รงเรียนกาหนด ถูกบันทึกใน
แบบบันทึกการมาสาย และปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนด
๑.๔.๒ แนวปฏิบัติเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการมาสายมีดังนี้
- นักเรียนมาสายครั้งที่ ๑ วํากลําวตักเตือน และบาเพ็ญ ประโยชน์
- นักเรียนมาสายครั้งที่ ๒ วํากลําวตักเตือน บาเพ็ญประโยชน์ และ
แจ๎งผู๎ปกครอง
- นักเรียนมาสายตั้งแตํ ๓ ครั้งขึ้นไป บันทึกประวัติและ ตัดคะแนน
ความประพฤติ
๑.๔.๓ แนวปฏิบัติเมื่อมาไมํทันเข๎าห๎องเรียน (เริ่มเรียนคาบแรกเวลา
๐๘.๒๐ น.) กาหนดดังนี้
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๗

- ลงชื่อในแบบบันทึกการมาสายที่ปูอมยาม
- ติดตํอขอใบอนุญาตเข๎าห๎องเรียนที่กลุํมบริหารงานบุคคล
เพื่อนาสํงครูผสู๎ อนในคาบเรียนนั้น ๆ
- นักเรียนที่มาไมํทันเข๎าเรียน กลุํมบริหารงานบุคคลจะบันทึก
ตัดคะแนนทุกครั้ง
๑.๕ กิจกรรมหน้าเสาธง
การเข๎าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความเคารพสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาทุกคน ต๎องปฏิบัติ
ดังนี้
๑.๕.๑ สัญญาณเพลงพระคุณที่สาม เวลา ๐๗.๔๐ น. ให๎นักเรียน ทุกคน
หยุดกิจกรรมตําง ๆ แล๎วรีบมาเข๎าแถวให๎เรียบร๎อย
๑.๕.๒ เวลา ๐๗.๕๐ น. นักเรียนทุกคนต๎องอยูทํ ี่แถวอยํางเป็น ระเบียบ
เรียบร๎อย ครูที่ปรึกษาควบคุมแถว ผูแ๎ ทนนักเรียนเชิญธงชาติขึ้นสูํยอดเสา นักเรียนทุก
คนต๎องร๎องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว๎พระ กลําวคาปฏิญาณ นั่งสมาธิ แผํเมตตา (วัน
อังคารร๎องเพลงมาร์ชดอนเมืองจาตุรจินดา วันศุกร์ร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
๑.๕.๓ นักเรียนต๎องฟังโอวาท คาชี้แจง ข๎อปฏิบัติจากครูที่ได๎รับ มอบหมาย
ด๎วยความสงบและสารวม
๑.๕.๔ เมื่อครูอนุญาตให๎เข๎าห๎องเรียน ต๎องเดินเข๎าห๎องเรียนอยําง เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
๑.๕.๕ นักเรียนทีม่ าสายไมํทันเข๎าแถว ให๎เข๎าแถวอยูํในกลุํมผูม๎ า โรงเรียน
สายพร๎อมลงบันทึก ต๎องร๎องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว๎พระ กลําวคาปฏิญาณ นั่งสมาธิ ใน
ความควบคุมของครูที่ปฏิบัติหน๎าที่เวรประจาวันหรือครูกลุํมบริหาร งานบุคคล กรณีมา
สายหลัง ๐๗.๕๐ น. นักเรียนจะถูกตัดคะแนนการมาสาย
๑.๖ ข้อปฏิบัติขณะมีชวั่ โมงเรียน
๑.๖.๑ นักเรียนต๎องตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของชั้นเรียน
๑.๖.๒ ในระหวํางเวลาเรียน หากมีความจาเป็นต๎องออกนอกห๎องเรียนต๎อง
ได๎รับอนุญาตจากครูผสู๎ อน
๑.๖.๓ ห๎ามใช๎โทรศัพท์ และหรือหูฟัง ในระหวํางเวลาเรียนโดย ไมํได๎รับ
อนุญาต กรณีฝุาฝืน โรงเรียนจะขอเก็บรักษาไว๎ตามข๎อตกลงทีโ่ รงเรียนกาหนด
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๘

๑.๖.๔ ในกรณีทคี่ รูไมํอยูํในห๎องเรียน ให๎นักเรียนทุกคนอยูํใน ห๎องเรียนด๎วย
ความเป็นระเบียบ ไมํสํงเสียงดังหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวน ห๎องข๎างเคียง
เมื่อเวลาผํานไป ๕ นาที ครูยังไมํเข๎าห๎องเรียน ให๎หัวหน๎าห๎องไปแจ๎ง ครูหัวหน๎ากลุํม
สาระการเรียนรู๎วิชานั้น ๆ โดยเร็ว
๑.๖.๕ ขณะเปลีย่ นคาบเรียนหากไมํได๎ยา๎ ยสถานที่เรียน ห๎ามนักเรียนออก
จากห๎องเรียน หากเปลีย่ นสถานที่เรียนจะต๎องไปถึงสถานที่เรียนใหมํ ภายใน ๕ นาที
๑.๗ การหนีเรียน
ถ๎านักเรียนไมํเข๎าเรียนในเวลาเรียนโดยไมํได๎แจ๎งครูประจาวิชาทราบ
ครู
ประจาวิชาจะลงบันทึกเวลาเรียนในระบบ Student Messenger แจ๎งครูที่ปรึกษา ครู
หัวหน๎าระดับและผู๎ปกครอง
๑.๘ กาหนดช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร
โรงเรียนมีกาหนดเวลาในการใช๎โรงอาหาร ดังนี้
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เวลา ๑๐.๕๐-๑๑.๔๐ น.
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เวลา ๑๑.๔๐-๑๒.๓๐ น.
หมายเหตุ นักเรียนจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบการใช๎โรงอาหาร อยํางเครํงครัด
๑.๙ แนวปฏิบัติในการพบครูที่ปรึกษา (Home room) นักเรียน ทุกคนจะต๎อง
เข๎าห๎อง Home room เพื่อพบครูที่ปรึกษาตามตารางเรียนที่กาหนด
๑.๑๐ แนวปฏิบัติในการประชุมคาบระดับ
นักเรียนทุกคนจะต๎อง เข๎ารํวมประชุมคาบระดับ ตามเวลาที่กาหนด
• ครูที่ปรึกษาทุกคนต๎องรํวมกันควบคุมดูแลนักเรียน
• หัวหน๎าระดับต๎องจัดให๎มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระและจัดให๎ มีการอบรม
หรือพัฒนานักเรียนตามโอกาสอันสมควร
๑.๑๑ แนวปฏิบัติในการประชุมคาบคณะสี
นักเรียนทุกคนจะต๎องเข๎ารํวมประชุมคาบคณะสี ตามเวลาที่กาหนด
• ครูที่ปรึกษาคณะสีทุกคนต๎องเข๎ารํวมประชุมคณะสีทุกครั้งและควบคุม
ดูแลนักเรียนให๎รํวมกิจกรรมด๎วยความเรียบร๎อย
• ในการประชุมคณะสีให๎มีการจัดกิจกรรมตามที่เห็นควร
๑.๑๒ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑.๑๒.๑ ผู๎ปกครอง (ผูท๎ ี่ลงลายมือไว๎ในทะเบียนประวัติ) ติดตํอ ขออนุญาต
นานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนที่กลุํมบริหารงานบุคคล
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๐๙

๑.๑๒.๒ กลุํมบริหารงานบุคคลติดตามนักเรียนมาพบผู๎ปกครอง
๑.๑๒.๓ นักเรียนนาแบบขออนุญาตเสนอตํอครูที่ปรึกษา
๑.๑๒.๔ หัวหน๎าระดับลงนามรับทราบ
๑.๑๒.๕ รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคลลงนามอนุญาต
๑.๑๒.๖ นักเรียนนาแบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน สํงที่พนักงานรักษา
ความปลอดภัยกํอนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑.๑๒.๗ เมือ่ ขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไปแล๎ว มีความประสงค์ จะกลับ
เข๎ามาโรงเรียน นักเรียนจะต๎องลงข๎อมูลเวลาทีเ่ ข๎ามาภายในโรงเรียน และบันทึก ขอบัตร
อนุญาตเข๎าห๎องเรียนทีก่ ลุํมบริหารงานบุคคล
๑.๑๓ แนวปฏิบัติในการขอพบนักเรียน
๑.๑๓.๑ ผู๎ปกครองที่ขอพบนักเรียน ต๎องติดตํอที่กลุํมบริหารงานบุคคล
๑.๑๓.๒ กลุํมบริหารงานบุคคลจะติดตามนักเรียนให๎มาพบผู๎ปกครอง ณ
จุดที่โรงเรียนอนุญาตเทํานั้น
๑.๑๔ แนวปฏิบัติในการรับพัสดุ/สินค้า
ไมํอนุญาตให๎นักเรียนสัง่ อาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค๎าตําง ๆ เข๎ามาใน
โรงเรียน
๑.๑๕ แนวปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (มือถือ)
๑) ห๎ามนักเรียนเปิดเครือ่ งหรือนาโทรศัพท์ขึ้นมาใช๎ถํายรูป ดูคลิป ดูทีวี
ฟังเพลง สนทนา และอืน่ ๆ ในเวลาเรียน
๒) ใช๎โทรศัพท์ได๎เฉพาะกํอนเข๎าแถวเคารพธงชาติหรือหลังคาบโฮมรูม
หรือระหวํางพักกลางวันเทํานั้น ถ๎านักเรียนไมํปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลําวโรงเรียนจะยึด
โทรศัพท์ไว๎ โดยจะแจ๎งให๎ผู๎ปกครองรับทราบและมารับคืนตามวัน เวลา ที่โรงเรียน
กาหนดคือ
ครั้งที่ ๑ สํงโทรศัพท์มอื ถือให๎หัวหน๎าระดับ ตัดคะแนนความประพฤติ
๕ คะแนน รับคืนหลังเลิกเรียน
ครั้งที่ ๒ สํงโทรศัพท์มือถือให๎หัวหน๎าระดับ ตัดคะแนนความประพฤติ
๑๐ คะแนน ยึดไว๎ ๑ วัน
ครั้งที่ ๓ สํงโทรศัพท์มือถือให๎หัวหน๎าระดับ ตัดคะแนนความประพฤติ
๑๕ คะแนน ยึดไว๎ ๓ วัน
๓) ถ๎าโทรศัพท์สูญหายทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๐

เกณฑ์การตัดคะแนน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หากนักเรียนกระทาความผิดต๎องถูกลงโทษตาม
ระเบียบฯ และถูกตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ที่กาหนด
กลุ่มที่
ที่
รายการตัดคะแนน
๑ ความมีวินัย และเคารพกฎหมาย
๑.๑ ไมํปักอักษรยํอชื่อโรงเรียน/ชื่อ-สกุล/พลอย
๑.๒ ปลํอยชายเสื้อออกนอกกางเกง/กระโปรง
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔
๑.๑๕
๑.๑๖
๑.๑๗
๑.๑๘
๑.๑๙
๑.๒๐
๑.๒๑

ตัดคะแนน
๕
๕

ถุงเท๎า/รองเท๎า ไมํถูกต๎องตามระเบียบ
ไว๎เล็บยาว/ทาสีเล็บ/แตํงหน๎า
นักเรียนหญิงไมํสวมเสื้อทับ/ใสํเสื้อชั้นในสีเข๎มหรือ
สีไมํสุภาพ/เสื้อชั้นในผิดระเบียบ
ใช๎โบว์ไมํถูกระเบียบ/ไมํมัดผม ไมํผูกโบว์/ถักเปีย
ตัดผมผิดระเบียบ
ทาสีผม
ใสํเครื่องประดับทุกชนิด (ยกเว๎นนาฬิกา)
รอยสักบนรํางกาย
นาภาชนะ/แก๎ว-ขวดน้า/อาหาร/ขนม/น้า ออกนอก
โรงอาหาร
นาภาชนะ/แก๎ว-ขวดน้า/อาหาร/ขนม/น้า
เข๎าอาคารเรียน
ใช๎โทรศัพท์ขณะมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ลงข๎อความที่ทาให๎ผู๎อื่นได๎รับความเสียหายผําน
สื่อออนไลน์
ทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน
ทะเลาะวิวาทได๎รับบาดเจ็บ
ทะเลาะวิวาทตํางโรงเรียน/บุคคลภายนอกโรงเรียน
นาบุคคลภายนอกเข๎ามาในโรงเรียนเพื่อกํอการ
ทะเลาะวิวาท
กรรโชก/ขูํเข็ญ วําจะทาอันตรายตํอรํางกายชีวิต
ทรัพย์สิน
ไมํมีบัตรนักเรียน/ไมํพกบัตรนักเรียน
นาอาวุธมาโรงเรียน

หมายเหตุ
พบนอกโรงเรียน
๑๐ คะแนน

๕
๑๐
๑๐
๕
๒๐
๒๕
๕
๒๐
๕
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

พักการเรียน
พักการเรียน
พักการเรียน

๒๐
๑๐
๒๐-๓๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๑

กลุ่มที่

๒

๓

๔

๕

๖

ที่
รายการตัดคะแนน
๑.๒๒ ทาร๎ายรํางกาย, ใช๎อาวุธทาร๎ายรํางกาย
๑.๒๓ ถูกตัดสินวํามีความผิดทางคดีอาญาและถูกจาคุก
๑.๒๔ ไมํเดินเข๎าประตูหน๎าโรงเรียน
๑.๒๕ ขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียน (ยกเว๎นรถจักรยาน)
๑.๒๖ ไมํใสํเครื่องแบบตามวันที่โรงเรียนกาหนด
ความซื่อสัตย์
๒.๑ ปลอมลายมือชื่อผู๎ปกครอง/ครู
๒.๒ ไมํนาหนังสือโรงเรียนแจ๎งผู๎ปกครอง/ไมํนาใบตอบรับ
สํงคืนโรงเรียน
๒.๓ ปลอมแปลง/แก๎ไขเอกสารทางราชการ
๒.๔ ให๎ข๎อมูลที่เป็นเท็จ
๒.๕ ลักทรัพย์
การตรงต่อเวลา
๓.๑ มาโรงเรียนสาย
๓.๒ เข๎าห๎องเรียน/เข๎ารํวมกิจกรรมช๎าเกิน ๑๐ นาที
๓.๓ ไมํเข๎าโฮมรูม
๓.๔ ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกาหนด
การมีมารยาท
๔.๑ พูดจาไมํสุภาพ
๔.๒ แสดงกิริยาไมํเหมาะสม
๔.๓ ก๎าวร๎าวตํอครู
ความมีน้าใจ
๕.๑ ไมํเก็บจาน/ชาม/ขวดน้า/แก๎วน้า
๕.๑ ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน (ชดใช๎คําเสียหาย)
๕.๓ ทาลายทรัพย์สินของผู๎อื่น (ชดใช๎คําเสียหาย)
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๖.๑ ไมํเอาใจใสํตํอการเรียน
๖.๒ ไมํมีกระเป๋านักเรียน/ไมํมีหนังสือเรียน/ไมํมีอุปกรณ์
การเรียน
๖.๓ กํอกวนในห๎องเรียน/สถานที่ในโรงเรียน
๖.๔ ออกนอกโรงเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต
๖.๕ หนีเรียนในเวลาเรียน (ตํอคาบ)
๖.๖ หนีโรงเรียน (ตํอวัน)

ตัดคะแนน
หมายเหตุ
๔๐-๖๐
๑๐๐
ให๎ออก
๑๐
๕
๕
๒๐
๕
๔๐
๒๐
๔๐

พักการเรียน
พักการเรียน

๕
๕
๕
๑๐
๕
๑๐
๔๐

พักการเรียน

๕
๔๐
๔๐

พักการเรียน
พักการเรียน

๕
๕
๑๐
๑๐
๕
๓๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๒

กลุ่มที่
ที่
รายการตัดคะแนน
๗ พฤติกรรมชู้สาว
๗.๑ วางตนไมํเหมาะสม สํอไปในทางชู๎สาว
๗.๒ ปัญหาเพศสัมพันธ์หรือกํอให๎เกิดการตั้งครรภ์
๗.๓ เกี่ยวข๎องกับการค๎าประเวณี
๘ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๘.๑ ไมํยืนตรง/ไมํร๎องเพลงชาติ ขณะเคารพธงชาติ
๘.๒ ไมํยืนตรง/ไมํร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี
๘.๓ ไมํสารวม/ไมํรํวมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
๘.๔ ไมํรํวมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาหรือวันสาคัญของ
ชาติที่โรงเรียน
๙ ปฏิบัติตนปลอดจากสิ่งเสพติด และอบายมุขทุกประเภท
๙.๑ สูบบุหรี่ หรือนาเข๎ามาในโรงเรียน
๙.๒ ดื่มสุรา/ของมึนเมา หรือนาเข๎ามาในโรงเรียน
๙.๓ เสพสารเสพติด
๙.๔ จาหนํายบุหรี่/ของมึนเมา
๙.๕ จาหนํายสารเสพติดทุกชนิด
๙.๖ เลํนการพนัน
๙.๗ ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตรํ
๙.๘ รวมกลุํมอันเป็นการสร๎างความเดือดร๎อนแกํผู๎อื่น

ตัดคะแนน

หมายเหตุ

๒๐
๔๐
๑๐๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๐๐
๒๐
๒๐
๒๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๓

เกณฑ์การตัดคะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หากนักเรียนกระทาความผิดต๎องถูกลงโทษตาม
ระเบียบฯ และถูกตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
๑. กระทาผิดครั้งแรกจะเตือน หรืออยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุํมบริหาร
งานบุคคล
๒. ในกรณีนักเรียนทาผิดและถูกตัดคะแนน กลุมํ บริหารงานบุคคลจะแจ๎ง
ให๎ผู๎ปกครองรับทราบ
๓. การทาผิดในบางกรณีกลุํมบริหารงานบุคคล จะเชิญผู๎ปกครองมาพบ เชํน
ทาร๎ายรํางกาย ย๎อมสีผม ซอยผม การทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กาหนด
ฯลฯ
๔. สรุปผลการตัดสินผู๎เรียนที่มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การผําน ชํวง
ชั้น โดยรายงานผลการประเมินดังนี้
เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี ๔ ระดับ คือ ๓, ๒, ๑ และ 0
หมายความวํา
๓ หมายถึง นักเรียนไมํเคยประพฤติขัดตํอกฎระเบียบและวินยั ของ โรงเรียน
๒ หมายถึง นักเรียนเคยประพฤติขัดตํอกฎระเบียบและวินยั ของโรงเรียน ถูกตัด
คะแนนตั้งแตํ ๕ คะแนนขึ้นไปแตํไมํถึง ๔๐ คะแนน และทากิจกรรมเพื่อแก๎ไข คะแนน
จนเป็น 0 แล๎ว
๑ หมายถึง นักเรียนเคยประพฤติขัดตํอกฎระเบียบและวินยั ของโรงเรียน ถูกตัด
คะแนนตั้งแตํ ๔๐ คะแนนขึ้นไปและทากิจกรรมเพื่อแก๎ไขคะแนนจนเป็น 0 แล๎ว
0 หมายถึง นักเรียนประพฤติขัดตํอกฎระเบียบและวินยั ของโรงเรียน ถูกตัด
คะแนนตั้งแตํ ๔๐ คะแนนขึ้นไปและไมํมาทากิจกรรมเพือ่ แก๎ไขคะแนน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๔

การพิจารณานักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
เพื่อเป็นการยกยํองชมเชย นักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดีเดํน ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนด ๑๑ ประเภท และสํงเสริมให๎นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตน ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ จึงได๎กาหนดให๎มีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเดํนปีละ ๑ ครั้ง
แบํงเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับห๎องเรียน ครูที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเดํน ๑๐ ประเภท
ตามคุณลักษณะและเกณฑ์ที่กาหนดประเภทละ ๑ คน
๒. ระดับโรงเรียน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเดํน ๑๑ ประเภท
ดังนี้
๒.๑ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเดํน ๑๐ ประเภท ตามรายชื่อที่ได๎รบั
การเสนอจากครูที่ปรึกษา ประเภทละ ๑ คน รวม ๖๐ คน
๒.๒ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเดํนประเภทที่ ๑๑ ด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎
กับโรงเรียน ตามรายชื่อที่ได๎รับการเสนอจากกลุมํ สาระการเรียนรู๎ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
คุณลักษณะนักเรียนดีเด่น ๑๑ ประเภท
๑. ด๎านขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
๒. ด๎านเพิ่มรายได๎ให๎ครอบครัว
๓. ด๎านประพฤติดีและชักจูงเพื่อนไมํให๎มั่วสุมอบายมุข
๔. ด๎านบาเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม
๕. ด๎านสนใจและกระตือรือร๎นตํอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๖. ด๎านความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
๗. ด๎านผู๎นา
๘. ด๎านมีน้าใจตํอครูและญาติมิตร
๙. ด๎านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๐. ด๎านมีไหวพริบแก๎ไขสถานการณ์ได๎ดี
๑๑. ด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎โรงเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๕

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น ๑๑ ประเภท คือ
๑. ด้านขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา มีเกณฑ์การพิจารณา ๗ ข๎อ ต๎องผําน
เกณฑ์ทุกข๎อ คือ
๑.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๑.๒ ทางานที่ครูผู๎สอนมอบหมายให๎ทุกครั้ง
๑.๓ ใช๎เวลาวํางในทางที่เป็นประโยชน์
๑.๔ เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน
๑.๕ ซักถามปัญหาเมื่อไมํเข๎าใจ
๑.๖ แบํงเวลาในการเรียนได๎ถูกต๎อง
๑.๗ มีผลการเรียนสะสม ๓.00 ขึ้นไป (ยกเว๎น ม.๑)
๒. ด้านเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว มีเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข๎อ ต๎องผํานเกณฑ์
ทุกข๎อ คือ
๒.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๒.๒ ใช๎เวลานอกเวลาเรียนทางานหรือขายของเพือ่ หารายได๎ในสัมมาชีพ
๒.๓ ใช๎เงินอยํางประหยัด และสมควรแกํการใช๎จําย
๒.๔ ไมํสํงผลกระทบตํอการเรียน
๓. ด้านประพฤติดีและชักจูงเพื่อนไม่ให้มั่วสุมกับอบายมุข มีเกณฑ์การพิจารณา
๒ ข๎อ ต๎องผํานเกณฑ์ทกุ ข๎อ คือ
๓.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๓.๒ ชํวยดูแลสอดสํองการมั่วสุม เมื่อพบแจ๎งให๎ครูทราบ
๔. ด้านบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข๎อ ต๎องผําน
เกณฑ์ทุกข๎อ คือ
๔.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๔.๒ เข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียน
๔.๓ ชํวยพัฒนาโรงเรียนตามเวลาและโอกาส
๔.๔ เป็นตัวแทนเพือ่ เข๎ารํวมทากิจกรรมในและนอกโรงเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๖

๕. ด้านสนใจและกระตือรือร้นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีเกณฑ์
การพิจารณา ๕ ข๎อ ต๎องผํานเกณฑ์ข๎อ ๕.๑, ๕.๒ สํวนข๎อ ๕.๓-๕.๕ ผํานเกณฑ์ข๎อใด
ข๎อหนึ่ง คือ
๕.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๕.๒ ใช๎สิทธิในการเลือกตั้ง
๕.๓ เข๎าสมัครเพือ่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน
๕.๔ เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
๕.๕ ซักถามเกี่ยวกับข๎อมูลในระบอบประชาธิปไตย
๖. ด้านมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข๎อ ต๎องผํานเกณฑ์
ทุกข๎อ คือ
๖.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๖.๒ มีความคิดแตกตํางจากผู๎อื่นในทางที่ดีและถูกต๎อง สร๎างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่ง
แปลกใหมํที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม
๖.๓ สามารถดาเนินงานได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง
๗. ด้านผู้นา มีเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข๎อ ต๎องผํานเกณฑ์ทุกข๎อ คือ
๗.๑ ความประพฤติเรียบร๎อยและเป็นแบบอยํางที่ดี
๗.๒ เป็นหัวหน๎ากลุํม หัวหน๎างาน หัวหน๎าชัน้ หัวหน๎าคณะสี
๗.๓ ชักจูงเพื่อน ๆ และเป็นผู๎นาในการทากิจกรรมตําง ๆ
๘. ด้านมีน้าใจต่อครูและญาติมิตร มีเกณฑ์การพิจารณา ๒ ข๎อ ต๎องผําน เกณฑ์
ทุกข๎อ คือ
๘.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๘.๒ ชํวยเหลืองานครู ญาติมิตรด๎วยความเต็มใจ
๙. ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเกณฑ์การพิจารณา ๖ ข๎อ ต๎องผํานเกณฑ์
ทุกข๎อ คือ
๙.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๙.๒ เป็นผู๎ที่รับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของผู๎อื่น
๙.๓ ไมํแสดงกิริยาดูถูกผู๎อื่น
๙.๔ มีน้าใจ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๗

๙.๕ ให๎ความชํวยเหลือเมือ่ ผูอ๎ ื่นเดือดร๎อน
๙.๖ ประสานงานรํวมกับผู๎อื่นได๎
๑๐. ด้านมีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ได้ดี มีเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข๎อ ต๎องผําน
เกณฑ์ทุกข๎อ คือ
๑๐.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๑๐.๒ มีแนวทางในการแก๎ปัญหา
๑๐.๓ ตัดสินใจได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎องในการแก๎ปัญหา
๑๐.๔ เลือกแนวทางในการแก๎ปัญหาที่ไมํทาให๎ผู๎อื่นเดือดร๎อน
๑๑. ด้านสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน มีเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข๎อ ต๎องผําน
เกณฑ์ทุกข๎อ ๑๑.๑ สํวนข๎อ ๑๑.๒-๑๑.๕ ผํานเกณฑ์ข๎อใดข๎อหนึ่งได๎ คือ
๑๑.๑ ความประพฤติเรียบร๎อย
๑๑.๒ ได๎รับเกียรติบัตรหรือเหรียญรางวัลผลงานทางวิชาการชนะเลิศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
๑๑.๓ ได๎รับเกียรติบัตรหรือเหรียญรางวัลผลงานทางวิชาการชนะเลิศ
ระดับภูมิภาค หรือ
๑๑.๔ ได๎รับเกียรติบัตรหรือเหรียญรางวัลผลงานทางวิชาการระดับประเทศ
หรือ
๑๑.๕ ได๎รับการคัดเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ระหวํางประเทศ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๘

ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551
เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และข้อ 1 (3) (7) ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงกาหนดวางระเบียบ
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วย
เครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ใช้บังคับสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3-4 สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแตกต่างไปจากนี้
หากจะดาเนินการเครือข่ายผู้ปกครองให้ถือบังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ 5 นิยามศัพท์ในระเบียบนี้
“เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่า การรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนใน
สถานศึกษาเดียวกัน เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้
และพฤติกรรมของนักเรียน
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วย
เป็นประจาหรือนักเรียนอยู่รับใช้การงาน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๑๙

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง
(1) เพื่อการดาเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
(2) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรม
ของนักเรียน
(3) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครู
และนักเรียนในสถานศึกษา
ข้อ 7 คณะกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
(1) เป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน
(2) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง
(3) โครงสร้าง องค์ประกอบ และจานวนของคณะกรรมการให้สถานศึกษากาหนด
ได้ตามความเหมาะสม
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 7
(4) มติที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้พ้นจาก
สภาพเป็นคณะกรรมการ กรณีที่พบว่าคณะกรรมการได้กระทาการส่อไปในทางเจตนาแสวงหา หรือ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น
(5) สิ้นสุดวาระ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ ให้มีวาระคราวละ 1 ปี
ข้อ 8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
(2) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
(3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
(4) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ
สถานศึกษา
(5) ร่วมกับสถานศึกษาจัดให้มีการประชุม ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครอง
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๒๐

ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในที่ประชุมใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียน
ข้อ 9 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ข้อ 10 ให้สถานศึกษาดาเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรียนที่ 1
ของทุกปี
ข้อ 11 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ 12 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนและพัฒนาการดาเนินการของคณะกรรมการ
ข้อ 13 คณะกรรมการที่สถานศึกษาจัดตั้งขึ้นหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดาเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ
ข้อ 14 ให้ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดระเบียบ วิธีการ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๒๑

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แหํงพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวําด๎วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว๎ดังตํอไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวํา ครูใหญํ อาจารย์ใหญํ
ผู๎อานวยการ อธิการบดี หรือหัวหน๎าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหนํง
ที่เรียกชื่ออยํางอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทําความผิด” หมายความวํา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืน
ระเบียบ ข๎อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง
วําด๎วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความวํา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทา
ความผิด โดยมีความมุํงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข๎อ ๕ โทษที่จะลงโทษแกํนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี ๔ สถาน
ดังนี้
(๑) วํากลําวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๒๒

(๔) ทากิจกรรมเพือ่ ให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข๎อ ๖ ห๎ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด๎วยวิธรี ุนแรง หรือแบบกลั่นแกล๎ง
หรือลงโทษด๎วยความโกรธ หรือด๎วยความพยาบาท โดยให๎คานึงถึงอายุของนักเรียน หรือ
นักศึกษา และความร๎ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด๎วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให๎เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก๎นิสัยและความประพฤติ
ไมํดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให๎รู๎สานึกในความผิด และกลับประพฤติตน ในทางที่ดีตํอไป
ให๎ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูท๎ ี่ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
มอบหมายเป็นผู๎มอี านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข๎อ ๗ การวํากลําวตักเตือน ใช๎ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิด
ไมํร๎ายแรง
ข๎อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช๎ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมํเหมาะสม
กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงวําด๎วยความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา หรือกรณีทาให๎เสื่อมเสียชือ่ เสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝุาฝืน
ระเบียบของสถานศึกษา หรือได๎รับโทษวํากลําวตักเตือนแล๎ว แตํยังไมํเข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให๎ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู๎ปกครองมาบันทึก
รับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว๎ด๎วย
ข๎อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให๎เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวําด๎วย การตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาแตํละสถานศึกษากาหนด และ ให๎ทาบันทึก
ข๎อมูลไว๎เป็นหลักฐาน
ข๎อ ๑๐ ทากิจกรรมเพือ่ ให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช๎ในกรณีที่นักเรียนและ
นักศึกษากระทาความผิดที่สมควรต๎องปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให๎เป็นไป
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข๎อ ๑๑ ให๎ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้และ ให๎มี
อานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให๎ไว๎ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล๎าฯ ให๎
ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมาย วําด๎วยการ
คุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว๎โดยคาแนะนาและยินยอม ของสภานิติ
บัญญัติแหํงชาติ ดังตํอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวํา “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นกาหนดเก๎าสิบวันนับแตํวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต๎นไป
มาตรา ๓ ให๎ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความวํา ผลิตภัณฑ์ที่มีสํวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ๎ม
(Nicotiana tabacum) และให๎หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นสํวนประกอบ ซึ่งบริโภค
โดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปุา หรือพํนเข๎าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให๎ได๎ผลเป็น
เชํนเดียวกัน ทั้งนี้ ไมํรวมถึงยาตามกฎหมายวําด๎วยยา
“ผู๎ประกอบการ” หมายความวํา ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และให๎หมายความรวมถึง ผู๎ได๎รับ
ใบอนุญาตขายยาสูบสาหรับการขายสํงตามกฎหมายวําด๎วยภาษีสรรพสามิต
“ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง” หมายความวํา บุคคลหรือองค์กรที่ทาการแทนผู๎ประกอบการ สมาคมหรือ ชมรม
ผู๎เพาะปลูก ผู๎บํม ผู๎ค๎าใบยาสูบ หรือสมาคมหรือชมรมผู๎ค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
“เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความวํา ภาวะที่รํางกายต๎องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจา และ
ตกอยูํในสภาพที่จาเป็นต๎องพึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
“สูบบุหรี่” หมายความรวมถึง การกระทาใด ๆ ซึ่งมีผลทาให๎เกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย
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“เขตปลอดบุหรี่” หมายความวํา บริเวณที่ห๎ามสูบบุหรี่ “เขตสูบบุหรี่” หมายความวํา บริเวณที่จัดไว๎
ให๎เป็นที่สูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่ “หีบหํอ” หมายความวํา ซอง หํอ หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใช๎ในการหุ๎มหํอ
บรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ
“โฆษณา” หมายความวํา การกระทาไมํวําโดยวิธีใด ๆ ให๎ประชาชนเห็น ได๎ยิน หรือทราบข๎อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค๎า
“การสื่อสารการตลาด” หมายความวํา การกระทาในรูปแบบตําง ๆ โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การสร๎างขําว การเผยแพรํขําวสาร การสํงเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย การตลาดแบบตรง การขาย หรือ
สํงเสริมการขายโดยใช๎บุคคลเป็นการเฉพาะ และการตลาดในเครือขํายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค๎าหรือบริการ หรือสร๎างภาพลักษณ์
“ข๎อความ” หมายความรวมถึง ตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว แสง เสียง เครื่องหมาย หรือสิ่งอื่นใด
ที่ทาให๎บุคคลทั่วไปสามารถเข๎าใจความหมายได๎
“ฉลาก” หมายความวํา รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ หรือสิ่งอื่นใดที่ทาให๎ปรากฏข๎อความเกี่ยวกับสินค๎า
ซึ่งแสดงไว๎ที่สินค๎า ภาชนะบรรจุ หรือหีบหํอบรรจุสินค๎า หรือสอดแทรก หรือรวมไว๎กับสินค๎า ภาชนะบรรจุ หรือ
หีบหํอบรรจุสินค๎า และให๎หมายความรวมถึงเอกสารหรือคูํมือสาหรับใช๎ประกอบกับ สินค๎านั้น
“ขาย” หมายความรวมถึง จาหนําย จําย แจก แลกเปลี่ยน หรือให๎ เพื่อประโยชน์ในทางการค๎า
“ผู๎ดาเนินการ” หมายความวํา เจ๎าของ ผู๎จัดการ หรือผู๎รับผิดชอบในการดาเนินงานของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ทางาน หรือยานพาหนะ ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่
“สถานที่สาธารณะ” หมายความวํา สถานที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข๎าไปได๎ ทั้งนี้ ไมํวําจะ
มีการเชื้อเชิญหรือต๎องจํายคําตอบแทนหรือไมํก็ตาม
“สถานที่ทางาน” หมายความวํา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานอื่นของรัฐ และสถาน
ประกอบการ ของเอกชนหรือสถานที่ใด ๆ ที่บุคคลใช๎ทางานรํวมกันตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
“ยานพาหนะ” หมายความวํา ยานพาหนะสาธารณะ หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใช๎ในการรับขนสํงบุคคล
“คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแหํงชาติ
“พนักงานเจ๎าหน๎าที่” หมายความวํา ผู๎ซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้งให๎ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผู๎รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให๎มีอานาจ
แตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดคําธรรมเนียมไมํเกินอัตรา ท๎ายพระราชบัญญัตินี้ และ
ลดหรือยกเว๎นคําธรรมเนียม รวมทั้งออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแหํงชาติ
-------------------------------มาตรา ๖ ให๎มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวํา “คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ แหํงชาติ”
ประกอบด๎วย
(๑) รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
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(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหนํง จานวนสิบสองคน ได๎แกํ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง การพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู๎บัญชาการตารวจแหํงชาติ เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ และผู๎จัดการกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
(๔) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ จานวนห๎าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตํงตั้งจากผู๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และ
มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด๎านการแพทย์ การสาธารณสุข กฎหมาย การคุ๎มครองสิทธิสตรี หรือสิทธิเด็ก
และด๎านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด๎านละหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตํงตั้งจากผู๎ได๎รับการเสนอชื่อ โดยองค์กร
เอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใชํเป็นการแสวงหากาไร และดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด๎านการคุ๎มครอง สุขภาพอนามัย
ของประชาชน จานวนสามคน และด๎านการคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จานวนหนึ่งคน
ให๎อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให๎อธิบดีกรมควบคุมโรค แตํงตั้งข๎าราชการ
กรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด๎านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจานวนสองคน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
การได๎มาซึ่งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๗ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมํต่ากวําสามสิบห๎าปีบริบูรณ์
(ข) ลักษณะต๎องห๎าม
(๑) เป็นบุคคลล๎มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล๎มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร๎ความสามารถหรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
(๓) เป็นผู๎เคยได๎รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก เว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได๎กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) เป็นผู๎เคยถูกไลํออก ปลดออก หรือให๎ออกจากราชการ หนํวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตํอหน๎าที่ ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง หรือถือวํากระทาการทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ
(๕) เป็นผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง กรรมการหรือผู๎ดารงตาแหนํงซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่พรรคการเมือง
(๖) เป็นผู๎ประกอบการ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม
มาตรา ๘ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหนํงคราวละสี่ปีนับแตํวันที่ได๎รับ การแตํงตั้ง
ผู๎ซึ่งพ๎นจากตาแหนํงแล๎วอาจได๎รับการแตํงตั้งอีกได๎ แตํจะดารงตาแหนํงติดตํอกันเกิน สองวาระไมํได๎
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได๎มีการแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิขึ้นใหมํ ให๎
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งพ๎นจากตาแหนํงตามวาระนั้นอยูํในตาแหนํงเพื่อดาเนินงานตํอไปกํอนจนกวํากรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งได๎รับแตํงตั้งใหมํเข๎ารับหน๎าที่
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ในกรณีที่กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิพ๎นจากตาแหนํงกํอนวาระให๎คณะรัฐมนตรีแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
แทน เว๎นแตํวาระของกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิเหลือไมํถึงเก๎าสิบวัน จะไมํแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิแทนก็ได๎และ
ในการนี้ให๎คณะกรรมการประกอบด๎วยกรรมการเทําที่เหลืออยูํ
ให๎กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎ได๎รับแตํงตั้งแทนตาแหนํงที่วํางนั้นอยูํในตาแหนํงเทํากับวาระ ที่เหลืออยูํ
ของกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งได๎แตํงตั้งไว๎แล๎ว
มาตรา ๙ นอกจากการพ๎นจากตาแหนํงตามวาระ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิพ๎นจาก ตาแหนํง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให๎ออก เพราะบกพรํองหรือไมํสุจริตตํอหน๎าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยํอน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต๎องห๎ามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพ ของ
ผู๎ไมํสูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบตํอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
ให๎ความเห็นชอบ
(๒) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ และ
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งให๎คาแนะนา ให๎คาปรึกษา และ
ประสานงานสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนเพื่อดาเนินการ ตามมาตรการ
ดังกลําว
(๓) ให๎คาแนะนาหรือให๎คาปรึกษาแกํรัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน และพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให๎คาแนะนาหรือให๎คาปรึกษาในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด เพื่อให๎ปฏิบัติตาม
นโยบายและ แผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) และมาตรการตาม (๒) รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
ผลการดาเนินการดังกลําว
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง ของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ๎าประธานกรรมการไมํมาประชุมหรือไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ๎ารองประธานกรรมการไมํมาประชุมหรือไมํอาจปฏิบัติ หน๎าที่ได๎
ให๎ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให๎ถือเสียงข๎างมาก กรรมการคนหนึ่งให๎มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ๎า
คะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให๎มีการประชุมคณะกรรมการอยํางน๎อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ อยํางหนึ่งอยํางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได๎
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให๎นามาตรา ๑๑ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให๎บุคคลใดมาให๎ข๎อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให๎จัดสํง เอกสารหรือ
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องมาเพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาได๎
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎กรรมการและอนุกรรมการตามหมวดนี้ เป็นเจ๎า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕ ให๎กรมควบคุมโรคเป็นสานักงานเลขานุการรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และให๎มีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) จัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพ ของ
ผู๎ไมํสูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ เสนอตํอคณะกรรมการ ทั้งนี้
โดยต๎องคานึงถึงพันธกรณีระหวํางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูํด๎วย
(๒) ดาเนินการหรือสนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
ของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๓) เป็นศูนย์กลางข๎อมูลเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่
และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) ประสานงาน สนับสนุน และรํวมมือกับคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา องค์กรระหวํางประเทศ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินการ ให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรการ ตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่
กฎหมายกาหนดให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของกรมควบคุมโรค
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร
-----------------------------------มาตรา ๑๖ ให๎มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย
(๑) ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหนํง จานวนสิบหกคน ได๎แกํ ผู๎บัญชาการตารวจนครบาล ผู๎อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายตาแหนํงละหนึ่งคน สรรพสามิต

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๒๘

พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายหนึ่งคน ผู๎อานวยการสานักงาน หลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) ผู๎อานวยการสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ผู๎อานวยการสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู๎อานวยการสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ผู๎อานวยการ
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการทํองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ผู๎อานวยการ สานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
ผู๎อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ผู๎อานวยการกองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ผู๎แทนกรม
ควบคุมโรค ผู๎แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู๎แทนสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และผู๎แทนสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
(๔) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึ่งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครแตํงตั้งจากผู๎มีความรู๎ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด๎านการแพทย์หรือการสาธารณสุข กฎหมาย นิเทศศาสตร์
หรือสื่อสารมวลชน การคุ๎มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ
ด๎านอื่น ที่เป็นประโยชน์ในการคุ๎มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ด๎านละหนึ่งคน
ให๎รองผู๎อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครแตํงตั้งจานวนหนึ่ง
คนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให๎ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครแตํงตั้งข๎าราชการในสังกัดสานัก อนามัย
กรุงเทพมหานครจานวนสองคน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๑๗ คุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๔) ให๎นา
มาตรา ๗ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม สาหรับการแตํงตั้ง วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํง ให๎
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร มีอานาจหน๎าที่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดังตํอไปนี้
(๑) ดาเนินการให๎มีการบังคับใช๎กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพ ของผู๎ไมํ
สูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) ดาเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรการ ตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓) กาหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับ การเฝูาระวัง
และปูองกันมิให๎เด็กและเยาวชนเข๎าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลิกการบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการ
คุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ แล๎วรายงานผลตํอคณะกรรมการ
(๔) เสนอแนะและประสานงานสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน
เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สุขภาพ ของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช๎กฎหมายและมาตรการตําง ๆ ในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
ของผู๎เสพติด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตํอคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่
และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ ผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครจะแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได๎
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มาตรา ๒๐ การประชุมและการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานคร
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครแตํงตั้ง ให๎นามาตรา ๑๑ มาตรา
๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
------------------------------มาตรา ๒๑ ให๎มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ประกอบด๎วย
(๑) ผู๎วําราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู๎วําราชการจังหวัดซึ่งได๎รับมอบหมายจากผู๎วําราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหนํง จานวนสิบสามคน ได๎แกํ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู๎บังคับการตารวจภูธร
จังหวัด ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดซึ่งเลขาธิการ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายหนึ่งคน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบใน
เขตจังหวัด ผู๎อานวยการสานักงานปูองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ซึ่งผู๎วําราชการจังหวัด แตํงตั้งหนึ่งคน ผู๎อานวยการ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ สาขาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด และผู๎บริหารองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นภายในเขตจังหวัดซึ่งผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้งจานวนสามคน
(๔) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึ่งผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้งจากผู๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด๎านการแพทย์หรือการสาธารณสุข กฎหมาย นิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน การคุ๎มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และด๎านอื่น
ที่เป็นประโยชน์ในการคุ๎มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ด๎านละหนึ่งคน
ให๎นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให๎ผู๎วําราชการจังหวัด แตํงตั้ง
ข๎าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจานวนสองคน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๒๒ คุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๔) ให๎นา
มาตรา ๗ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม สาหรับการแตํงตั้ง วาระการดารงตาแหนํง และการพ๎นจากตาแหนํง ให๎
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด มีอานาจหน๎าที่ในเขตจังหวัด ดังตํอไปนี้
(๑) ดาเนินการให๎มีการบังคับใช๎กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพ ของผู๎ไมํ
สูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) ดาเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๑๐ ๑) และมาตรการ ตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓) กาหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับ การเฝูาระวัง
และปูองกันมิให๎เด็กและเยาวชนเข๎าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลด และเลิกการบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการ
คุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ แล๎วรายงานผลตํอคณะกรรมการ
(๔) ให๎คาแนะนา ให๎คาปรึกษา และประสานงานสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ และการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๓๐

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช๎กฎหมายและมาตรการตําง ๆ ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การคุม๎ ครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ และการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตํอ
คณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํ สูบบุหรี่ และ
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู๎เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือผู๎วําราชการ
จังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดจะแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด มอบหมายก็ได๎
มาตรา ๒๕ การประชุมและการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดแตํงตั้ง ให๎นามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
----------------------------------มาตรา ๒๖ ห๎ามผู๎ใดขายหรือให๎ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแกํบุคคลซึ่งมีอายุต่ากวํายี่สิบปีบริบูรณ์
ในกรณีที่มีข๎อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู๎ซื้อหรือผู๎รับการให๎ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให๎ผู๎ขายหรือผู๎ให๎ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ๎งให๎บุคคลดังกลําวแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุ ของบุคคลนั้น
กํอน แล๎วแตํกรณี
ห๎ามผู๎ใดใช๎ จ๎าง วาน หรือยินยอมให๎บุคคลอายุต่ากวําสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให๎ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๒๗ ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู๎ขายปลีก ห๎ามผู๎ขายปลีกกระทาการอยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้
(๑) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช๎เครื่องขาย
(๒) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือขํายคอมพิวเตอร์
(๓) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไว๎ในใบอนุญาตขายยาสูบ
(๔) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให๎ หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค๎าอื่น การให๎บริการ
หรือสิทธิประโยชน์อื่น แล๎วแตํกรณี
(๕) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระทาการในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
(๖) ขายสินค๎าหรือให๎บริการโดยมีการแจก แถม ให๎ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกับ ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ แล๎วแตํกรณี
(๗) เรํขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๘) ให๎หรือเสนอให๎สิทธิ์ในการเข๎าชมการแขํงขัน การแสดง การให๎บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแกํผู๎ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแกํผู๎นาหีบหํอหรือสลากหรือสิ่งอื่นใด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
(๙) แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให๎บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๒๘ ห๎ามผู๎ใดแจกจํายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอยํางของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเพื่อให๎
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพรํหลาย หรือเพื่อเป็นการจูงใจสาธารณชนให๎บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๓๑

มาตรา ๒๙ ห๎ามผู๎ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ ดังตํอไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล และร๎านขายยา ตาม
กฎหมายวําด๎วยยา
(๓) สถานศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ
(๔) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก
(๕) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ อาจประกาศกาหนดระยะหํางจากสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
มิให๎มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในระยะหํางดังกลําวก็ได๎ ในการนี้ ให๎มีการจัดทาเครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์ให๎
ทราบถึงเขตพื้นที่ที่กาหนดดังกลําวด๎วย
มาตรา ๓๐ ห๎ามผู๎ใดโฆษณาหรือทาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๓๑ ห๎ามผู๎ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงชื่อหรือ เครื่องหมายของ
ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดโดยทาให๎สาธารณชน เข๎าใจวําเป็นชื่อ
หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้
เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีดังตํอไปนี้
(๑) ในสิ่งพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ หรือปูายโฆษณา
(๒) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง การละเลํน การประกวด การแขํงขัน การ
ให๎บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(๓) ในสื่อสิ่งอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช๎เพื่อโฆษณาหรือทาการสื่อสารการตลาดได๎ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ ห๎ามผู๎ใดนาชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชื่อหรือเครื่องหมายของผู๎ผลิต หรือ
ผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไมํใชํผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือนาชื่อหรือ เครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด ตํอเติม หรือดัดแปลงข๎อความให๎เป็นสํวนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อการโฆษณาชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ห๎ามผู๎ใดนาเข๎าเพื่อขาย โฆษณา หรือขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร
มาตรา ๓๓ ห๎ามผู๎ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นชื่อ หรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น หรือโฆษณาโดยการนาชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัดตํอเติม
หรือดัดแปลงข๎อความให๎เป็นสํวนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ ในลักษณะ ที่อาจทาให๎
เข๎าใจได๎วําหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๓๔ ห๎ามผู๎ใดผลิต ขาย นาเข๎าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจํายเป็นการทั่วไป โฆษณา หรือทาการ
สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ ในราชอาณาจักร ดังตํอไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะทาให๎เข๎าใจได๎วําเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสารที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
(๓) หีบหํอของผลิตภัณฑ์ตาม (๑) และ (๒)
มาตรา ๓๕ ห๎ามผู๎ประกอบการและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องให๎การอุปถัมภ์ หรือให๎การสนับสนุน บุคคล กลุํม
บุคคล หนํวยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้
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(๑) เป็นการสร๎างภาพลักษณ์ตํอผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู๎ผลิต หรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒) ที่สํงผลหรือที่อาจสํงผลตํอการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๓) โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู๎ผลิต หรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) สํงเสริมการบริโภคยาสูบ
ความในวรรคหนึ่งไมํใช๎บังคับกับการกระทาในระหวํางผู๎ประกอบการ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และผู๎ซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับกระบวนการผลิตและค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการบริจาค หรือการชํวยเหลือตามมนุษยธรรม ใน
กรณีที่เกิดสาธารณภัยร๎ายแรง
ห๎ามผู๎ใดเผยแพรํกิจกรรมหรือขําวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๓๖ ห๎ามผู๎ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงหรือยินยอมให๎แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก
การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีก ให๎เป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ให๎ผู๎ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่
กระทรวงสาธารณสุขจัดทาขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๗ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจักรต๎องมีสํวนประกอบและสารที่เกิดจาก การเผา
ไหม๎ของสํวนประกอบตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึ่ง มีหน๎าที่ต๎องแจ๎งรายการสํวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารที่เกิดจากการเผาไหม๎ของสํวนประกอบนั้น และสํงตัวอยํางผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให๎กระทรวง
สาธารณสุขดาเนินการตรวจสอบและเปิดเผยตํอสาธารณชนตามที่ได๎รับแจ๎ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีสํวนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม๎ของ
สํวนประกอบเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให๎กระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรอง การจด
แจ๎งรายการสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม๎ของสํวนประกอบนั้น ทั้งนี้ การ
ออกใบรับรอง อายุใบรับรอง และการออกใบแทนใบรับรองดังกลําว ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีสํวนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม๎ของ
สํวนประกอบไมํเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให๎รัฐมนตรีออกคาสั่งห๎ามขาย ห๎ามนาเข๎า
หรือให๎ทาลายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตหรือนาเข๎านั้น และประกาศให๎สาธารณชนได๎รับทราบถึงคาสั่ง
คําใช๎จํายอันเกิดขึ้นจากการตรวจสอบสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสอง หรือการ
ทาลาย หรือการประกาศตามวรรคสี่ ให๎ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบดังกลําวเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จําย
ในการดาเนินการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่อคุ๎มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะ
กาหนดให๎รัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิค ทางวิชาการ หรือเรื่องที่ต๎อง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็ได๎
มาตรา ๓๘ ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักรต๎องดาเนินการ ให๎หีบหํอ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบมีขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก รวมทั้งลักษณะการแสดง เครื่องหมายการค๎า
สัญลักษณ์ รูปภาพ และข๎อความเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดย
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คาแนะนาของคณะกรรมการ กํอนที่จะนาออกจากแหลํงผลิตหรือกํอนที่จะ นาเข๎ามาในราชอาณาจักร แล๎วแตํ
กรณี
ห๎ามผู๎ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได๎จัดให๎มีหีบหํอผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงเครื่องหมายการค๎า
สัญลักษณ์ รูปภาพ และข๎อความ ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
เพื่อคุ๎มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ให๎คณะกรรมการพิจารณาวํา สมควร
ปรับปรุงประกาศตามวรรคหนึ่งหรือไมํ ทุกสองปีนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความ
จาเป็น คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงประกาศดังกลําวในกาหนดระยะเวลาที่เร็วกวํานั้นก็ได๎
มาตรา ๓๙ ห๎ามผู๎ใดผลิตหรือนาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร ประเภท บุหรี่ซิกาแรต
ที่มีขนาดบรรจุต่ากวํายี่สิบมวนตํอซองหรือตํอภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต
ห๎ามไมํให๎มีการแบํงขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๐ ให๎ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร มีหน๎าที่สํง ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณการผลิตหรือการนาเข๎าในราชอาณาจักร คําใช๎จํายด๎านการตลาด รายได๎ คําใช๎จําย ตามมาตรา ๓๕
รายงานประจาปี งบดุลที่ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตได๎รับรองแล๎ว และข๎อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ ในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให๎แกํคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ
หมวด ๕
การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่
--------------------------------มาตรา ๔๑ ให๎รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศประเภทหรือ ชื่อของ
สถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน และยานพาหนะ ให๎สํวนหนึ่งสํวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และ
ยานพาหนะดังกลําว เป็นเขตปลอดบุหรี
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ อาจกาหนดให๎มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรค
หนึ่งก็ได๎
มาตรา ๔๒ ห๎ามผู๎ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว๎นแตํเป็นเขตสูบบุหรี่ที่กาหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศให๎สถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน
หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให๎ผู๎ดาเนินการจัดให๎สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกลําวมีสภาพและ
ลักษณะ ดังตํอไปนี้
(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว๎ให๎เห็นได๎โดยชัดเจนวําเป็นเขตปลอดบุหรี่
(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการสูบบุหรี่
(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกาหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
ผู๎ดาเนินการอาจจัดให๎มีเขตสูบบุหรี่ได๎ โดยต๎องมีสภาพและลักษณะ ดังตํอไปนี้
(๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว๎ให๎เห็นได๎โดยชัดเจนวําเป็นเขตสูบบุหรี่
(๒) ไมํอยูํในบริเวณทางเข๎าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได๎ชัด
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(๓) มีพื้นที่เป็นสัดสํวนชัดเจน โดยคานึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไมํมีลักษณะ ที่อาจ
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนราคาญแกํผู๎อื่น
(๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ กาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
(๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๔ (๑)
ที่ผู๎ดาเนินการจัดให๎มี ต๎องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๔๖ ให๎ผู๎ดาเนินการมีหน๎าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ๎งเตือนวําสถานที่นั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่
และควบคุมดูแล ห๎ามปราม หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อไมํให๎มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ในกรณีที่มีผู๎ฝุาฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู๎ดาเนินการได๎ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควร
แล๎ว ผู๎ดาเนินการนั้นไมํมีความผิด
หมวด ๖
พนักงานเจ๎าหน๎าที่
--------------------------------มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามหมวด ๔ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) เข๎าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหวํางเวลาทาการ
ของสถานที่นั้น หรือเข๎าไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค๎นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวํามีการกระทา
ความผิดตามหมวด ๔
(๒) นาผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณเทําที่จาเป็นไปเพื่อตรวจสอบ
(๓) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสิ่งอื่นใดทั้งหมดหรือบางสํวนที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับ การผลิต
การนาเข๎า การขาย หรือการดาเนินการที่เป็นการกระทาความผิดตามหมวด ๔ เพื่อเป็นหลักฐาน ในการ
ดาเนินคดี
(๔) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให๎ถ๎อยคาหรือให๎สํงคาชี้แจง เอกสาร ข๎อมูล หรือ
วัตถุใดที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือเพื่อการดาเนินคดี
(๕) ถํายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน
มาตรา ๔๘ เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามหมวด ๕ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) เข๎าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ทางาน ในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบให๎เป็นไปตามหมวด ๕
(๒) เรียกให๎หยุดหรือเข๎าไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบให๎เป็นไปตามหมวด ๕ ในกรณีที่มี เหตุอัน
ควรสงสัยวํามีการกระทาความผิด
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให๎ถ๎อยคาหรือให๎สํงคาชี้แจง เอกสาร ข๎อมูล หรือ
วัตถุใดที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือเพื่อการดาเนินคดี
(๔) เรียก ขอดูบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยูํ และปรากฏ รูปถํายของผู๎
ถือบัตรเพื่อบันทึกข๎อมูล ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรวํา มีการกระทา
ความผิดตามหมวด ๕
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(๕) ถํายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน
(๖) ออกคาสั่งเป็นหนังสือเพื่อให๎ชาระเงินคําปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระทา ความผิด
ตามหมวด ๕ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกคาสั่ง และแบบของหนังสือ ดังกลําว ให๎เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตาแหนํงใดหรือระดับใดจะมีอานาจตามที่ได๎กาหนดไว๎ ในมาตรา ๔๗
และมาตรา ๔๘ ทั้งหมดหรือแตํบางสํวน หรือจะต๎องได๎รับอนุมัติจากบุคคลใด กํอนดาเนินการ รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติหน๎าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ๎าหน๎าที่แตํละตาแหนํงหรือ แตํละระดับให๎เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ทาเอกสารมอบหมายไว๎ ประจาตัวพนักงานเจ๎าหน๎าที่ผู๎ได๎รับ
มอบหมายนั้น เพื่อแสดงตํอบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
มาตรา ๕๐ ให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎องอานวยความสะดวกแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ซึ่งปฏิบัติหน๎าที่ ตามมาตรา
๔๗ และมาตรา ๔๘ ตามสมควร
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่แสดงบัตรประจาตัว
ตํอบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ให๎เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่เป็นเจ๎าพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
-------------------------------มาตรา ๕๓ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๒๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ต๎อง
ระวางโทษจาคุกไมํเกินสามเดือน หรือปรับไมํเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๗ (๔) (๕) (๖) (๘) หรือ (๔) มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ต๎องระวาง
โทษปรับไมํเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๗ (๗) ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํ
เกินห๎าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ เป็นการกระทาของผู๎ผลิต ผู๎นาเข๎า ผู๎สํงออก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู๎รับทาการโฆษณา หรือผู๎ทาการสื่อสารการตลาด ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไมํเกินกึ่งหนึ่งของคําใช๎จํายที่ใช๎ในการโฆษณาหรือทาการสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ คําปรับ ต๎องไมํน๎อยกวําหนึ่ง
ล๎านห๎าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต๎องระวางโทษตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล๎ว ผู๎ฝุาฝืนต๎องระวางโทษปรับอีกวันละไมํเกิน
ห๎าหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกวําปฏิบัติได๎ถูกต๎อง
มาตรา ๕๗ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท
ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสอง ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๓ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองแสนบาท
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มาตรา ๕๙ ผู๎ใดผลิต นาเข๎าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจํายเป็นการทั่วไป โฆษณา หรือทาการสื่อสาร การตลาด
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท
ผู๎ใดขายผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าหมื่นบาท
มาตรา ๖๐ ผู๎ประกอบการผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกิน หนึ่งปี หรือ
ปรับไมํเกินกึ่งหนึ่งของคําใช๎จํายที่ใช๎ในการดาเนินกิจกรรมดังกลําว ทั้งนี้ คําปรับต๎องไมํน๎อยกวํา หนึ่งล๎านห๎า
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่การกระทาตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาของผู๎รับจ๎างหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย ให๎ดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ให๎ระวางโทษเชํนเดียวกับผู๎ประกอบการตามวรรคหนึ่ง
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือปรับไมํเกิน
ห๎าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๕ วรรคสาม ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าแสนบาท
มาตรา ๖๑ ผู๎ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษปรับ ไมํเกินสี่
หมื่นบาท
ผู๎ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบผู๎ใดไมํปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม ต๎องระวางโทษปรับ
ไมํเกินห๎าพันบาท
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผู๎ฝุาฝืนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา
๓๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต๎องระวางโทษเป็นสามเทําของโทษ ที่บัญญัติไว๎สาหรับ
ความผิดนั้น
มาตรา ๖๓ ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู๎ใดไมํแจ๎งรายการ แจ๎งรายการไมํครบถ๎วน หรือแจ๎ง
รายการอันเป็นเท็จ ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับ ไมํเกินสองแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู๎ใดฝุาฝืนคาสั่งห๎ามขาย ห๎ามนาเข๎า หรือให๎ทาลาย ผลิตภัณฑ์
ยาสูบตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือปรับไมํเกินห๎าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีที่ผู๎ฝุาฝืนคาสั่งห๎ามขาย ห๎ามนาเข๎า หรือให๎ทาลายผลิตภัณฑ์ยาสูบตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ มิใชํ
ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๖๔ ผู๎ใดไมํปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองแสนบาท
ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๖๕ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสามแสนบาท
ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไมํปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม ต๎องระวางโทษปรับ ไมํเกินสี่
หมื่นบาท
มาตรา ๖๖ ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู๎ใดไมํสํงข๎อมูลหรือสํงข๎อมูลไมํครบถ๎วน ตามมาตรา
๔๐ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู๎ผลิตหรือผู๎นาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบผู๎ใดสํงข๎อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา ๔๐ ต๎องระวางโทษจาคุก ไมํ
เกินหนึ่งปี หรือปรับไมํเกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๔๒ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าพันบาท
มาตรา ๖๘ ผู๎ดาเนินการผู๎ใดไมํปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต๎องระวางโทษปรับ ไมํเกินห๎า
หมื่นบาท
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มาตรา ๖๙ ผู๎ดาเนินการผู๎ใดไมํปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าพันบาท
มาตรา ๗๐ ผู๎ดาเนินการผู๎ใดไมํปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษปรับ ไมํเกินสามพันบาท
มาตรา ๗๑ ผู๎ใดขัดขวางหรือไมํอานวยความสะดวกตามสมควรแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ในการปฏิบัติ
หน๎าที่ตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู๎ใดไมํชาระเงินคําปรับตามคาสั่งที่ออกโดยพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามมาตรา ๔๘ (5) ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในคาสั่งโดยไมํมีเหตุอันสมควร ต๎องระวางโทษปรับเป็นสองเทําของคําปรับ ตามคาสั่ง
ดังกลําว
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู๎กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ๎าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจาก
การสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู๎จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน ของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลําวมีหน๎าที่ต๎องสั่งการหรือกระทาการและละเว๎นไมํสั่งการ หรือไมํกระทา
การจนเป็นเหตุให๎นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู๎นั้นต๎องรับโทษตามที่บัญญัติไว๎สาหรับ ความผิดนั้น ๆ ด๎วย
มาตรา ๗๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให๎คณะกรรมการ หรือผู๎ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได๎ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
เมื่อผู๎ต๎องหาได๎ชาระเงินคําปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล๎ว ให๎ถือวํา คดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
-----------------------------มาตรา ๗๕ ในวาระเริ่มแรก ให๎คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแหํงชาติ ประกอบด๎วย
กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และให๎อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการ และเลขานุการ ปฏิบัติ
หน๎าที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแหํงชาติไปพลางกํอนจนกวําจะมี การแตํงตั้งกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) และ (๕) ซึ่งต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับแตํวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ทั้งนี้ ให๎อธิบดีกรมควบคุมโรคแตํงตั้งข๎าราชการกรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบ งานด๎านการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบจานวนสองคนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๗๖ ในวาระเริ่มแรก ให๎คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย
กรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) และ (๓) และให๎รองผู๎อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานครซึ่งผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานครแตํงตั้งจานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน๎าที่คณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครไปพลางกํอนจนกวําจะมีการแตํงตั้ง กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๑๖ (๔) ซึ่งต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช๎บังคับ และให๎ผู๎วําราชการ
กรุงเทพมหานครแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร จานวนสองคน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๗๗ ในวาระเริ่มแรก ให๎คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ประกอบด๎วยกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) และให๎นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและ เลขานุการ ปฏิบัติ
หน๎าที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดไปพลางกํอนจนกวําจะมีการแตํงตั้ง กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๑ (๔) ซึ่งต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช๎บังคับ และให๎ผู๎วําราชการ
จังหวัดแตํงตั้งข๎าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจานวนสองคน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
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มาตรา ๗๘ การแจ๎งรายการสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได๎แจ๎งไว๎ตาม พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ กํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ให๎คงใช๎ได๎ตํอไป จนกวําจะครบกาหนดเวลา
ตามที่กาหนดไว๎ในเอกสารรับรองการจดแจ๎งรายการสํวนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.
๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช๎อยูํในวันกํอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ให๎ใช๎บังคับได๎ตํอไปเทําที่ไมํขัดหรือแย๎งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวําจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ให๎ดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให๎แล๎วเสร็จ ภายในหนึ่งปี
นับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ หากไมํสามารถดาเนินการได๎ ให๎รัฐมนตรีรายงาน เหตุผลที่ไมํอาจ
ดาเนินการได๎ตํอคณะรัฐมนตรี
ผู๎รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให๎ไว๎ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองเด็ก
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห๎กระทาได๎โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว๎โดยคาแนะนาและยินยอม ของรัฐสภา
ดังตํอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวํา “พระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นกาหนดหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
มาตรา ๓ ให๎ยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความวํา บุคคลซึ่งมีอายุต่ากวําสิบแปดปีบริบูรณ์ แตํไมํรวมถึงผู๎ที่บรรลุ นิติภาวะด๎วยการ
สมรส
“เด็กเรํรํอน” หมายความวํา เด็กที่ไมํมีบิดามารดาหรือผู๎ปกครองหรือมีแตํไมํเลี้ยงดู หรือไมํสามารถ
เลี้ยงดูได๎ จนเป็นเหตุให๎เด็กต๎องเรํรํอนไปในที่ตําง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช๎ชีวิตรกฤษฎีกา เรํรํอนจนนําจะ
เกิดอันตรายตํอสวัสดิภาพของตน
“เด็กกาพร๎า” หมายความวํา เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไมํปรากฏบิดา มารดาหรือไมํ
สามารถสืบหาบิดามารดาได๎
“เด็กที่อยูํในสภาพยากลาบาก” หมายความวํา เด็กที่อยูํในครอบครัวยากจนหรือ บิดามารดาหยําร๎าง
ทิ้งร๎าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูํและได๎รับความลาบาก หรือเด็กที่ต๎องรับ ภาระหน๎าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือ
กาลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไมํสามารถชํวยเหลือ ตัวเองได๎กรรมการกฤษฎีกา สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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“เด็กพิการ” หมายความวํา เด็กที่มีความบกพรํองทางรํางกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไมํวําความ
บกพรํองนั้นจะมีมาแตํกาเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังนะกรร รมการกฤษฎีกา
“เด็กที่เสี่ยงตํอการกระทาผิด” หมายความวํา เด็กที่ประพฤติตนไมํสมควร เด็กที่ ประกอบอาชีพหรือ
คบหาสมาคมกับบุคคลที่นําจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดตํอศีลธรรมอันดีหรืออยูํในสภาพแวดล๎อม
หรือสถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
“นักเรียน” หมายความวํา เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทําอยูํในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวํา เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทํา อยูํในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความวํา บิดามารดาของเด็กไมํวําจะสมรสกันหรือไมํ
“ผู๎ปกครอง” หมายความวํา บิดามารดา ผู๎อนุบาล ผู๎รับบุตรบุญธรรม และผู๎ปกครอง ตามประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์ และให๎หมายความรวมถึงพํอเลี้ยงแมํเลี้ยง ผู๎ปกครองสวัสดิภาพนายจ๎าง ตลอดจน
บุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว๎ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยูํด๎วย
“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความวํา บุคคลที่รับเด็กไว๎อุปการะเลี้ยงดูอยํางบุตร
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวํา การไมํให๎การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือพัฒนาเด็ก
ตามมาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดในกฎกระทรวง จนนําจะเกิดอันตรายแกํรํางกายหรือ จิตใจของเด็ก
“ทารุณกรรม” หมายความวํา การกระทาหรือละเว๎นการกระทาด๎วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให๎เด็ก
เสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจ การกระทาผิดทางเพศตํอเด็ก การใช๎เด็กให๎กระทาหรือ
ประพฤติในลักษณะที่นําจะเป็นอันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจหรือขัดตํอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมํวํา
เด็กจะยินยอมหรือไมํก็ตาม
“สืบเสาะและพินิจ” หมายความวํา การค๎นหาและรวบรวมข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล และนามา
วิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่
เกี่ยวข๎องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวํา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไมํเกินหกปีบริบูรณ์ และมี
จานวนตั้งแตํหกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไมํเกี่ยวข๎องเป็นญาติกับเจ๎าของหรือผู๎ดาเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลําว
ทั้งนี้ไมํรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน
“สถานแรกรับ” หมายความวํา สถานที่รับเด็กไว๎อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ก
และครอบครัว เพื่อกาหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ๎มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกํเด็กแตํละราย
“สถานสงเคราะห์” หมายความวํา สถานที่ให๎การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ที่จาต๎องได๎รับการ
สงเคราะห์ ซึง่ มีจานวนตั้งแตํหกคนขึ้นไป
“สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ” หมายความวํา สถานที่ให๎การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก๎ไขความ
ประพฤติ บาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจแกํเด็กที่พึ่ง ได๎รับการคุ๎มครอง
สวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายความวํา สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให๎การ
บาบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการ
ฝึกอบรมอาชีพแกํเด็กที่จาต๎องได๎รับการสงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ
“สถานพินิจ” หมายความวํา สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร สถานพินิจ
และคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ๎มครองเด็ก และเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและ
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ครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวําด๎วยการ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว
“กองทุน” หมายความวํา กองทุนคุ๎มครองเด็ก
“คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะกรรมการคุ๎มครองเด็กแหํงชาติ
“พนักงานเจ๎าหน๎าที่” หมายความวํา ผู๎ซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้งให๎ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
“ผู๎วําราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครและผู๎ซึ่งได๎รับมอบหมายจาก
ผู๎วําราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความวํา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
หมายความรวมถึงผู๎ซึ่งได๎รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
“รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผู๎รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให๎ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว๎นแตํในจังหวัดใดยังมิได๎เปิดทาการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ให๎ศาลจังหวัดมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให๎รัฐมนตรี
แตํละกระทรวงมีอานาจแตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสํวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ๎มครองเด็ก
---------------------------------มาตรา ๗ ให๎มีคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กแหํงชาติ ประกอบด๎วย รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อัยการสูงสุด ผู๎บัญชาการตารวจแหํงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดี
กรมสุขภาพจิต อธิบดีผู๎พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู๎อานวยการสานักงานสํงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส คนพิการ และผู๎สูงอายุ เป็นกรรมการ และกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีวําการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แตํงตั้งจากผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการ
งานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไมํน๎อยกวําเจ็ดปีวิชาชีพละสองคน โดย
จะต๎องมีผู๎แทนจากภาคเอกชนอยํางน๎อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตํงตั้งจากผู๎มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในด๎านสวัสดิการเด็กมาไมํน๎อยกวําเจ็ดปีอีกสองคน
โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต๎องเป็นสตรีไมํน๎อยกวําหนึ่งในสาม
คณะกรรมการจะแตํงตั้งข๎าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ไมํเกินสอง
คนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการก็ได๎

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๔๒

มาตรา ๘ ให๎สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทาหน๎าที่เป็น
สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให๎มีอานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง ในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็ก
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให๎บริการด๎านสงเคราะห์ คุ๎มครอง สวัสดิภาพ และ
สํงเสริมความประพฤติเด็ก
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบาย รวมทั้ง
แผนงานในการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็กของ หนํวยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข๎อง แล๎วรายงานให๎คณะกรรมการทราบ
(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๙ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิมีวาระอยูํในตาแหนํงคราวละสามปี
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งพ๎นจากตาแหนํงเพราะครบวาระอาจได๎รับการแตํงตั้งอีกได๎ แตํต๎องไมํเกิน
สองวาระติดตํอกัน
มาตรา ๑0 นอกจากการพันจากตาแหนํงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ ผู๎ทรงคุณวุฒิพ๎นจาก
ตาแหนํง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให๎ออกเพราะบกพรํองหรือไมํสุจริตตํอหน๎าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย ลํนหรือหยํอน
ความสามารถ
(๔) ได๎รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก
(๕) เป็นบุคคลล๎มละลาย
(๖) เป็นคนไร๎ความสามารถหรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
(๗) ขาดการประชุมติดตํอกันสามครั้งโดยไมํมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิพ๎นจากตาแหนํงกํอนครบวาระ ให๎รัฐมนตรี แตํงตั้งบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติเชํนเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และให๎ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงแทนอยูํใน
ตาแหนํงเทํากับวาระที่เหลืออยูํของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิดารงตาแหนํงครบวาระแล๎ว แตํยังมิได๎มีการแตํงตั้ง
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิใหมํ ให๎กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิที่พ๎นจากตาแหนํงตามวาระปฏิบัติหน๎าที่ไปพลางกํอน
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ให๎ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมํมาประชุม หรือไมํอาจ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ให๎รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไมํมาประชุมหรือไมํอาจ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ให๎กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให๎ถือเสียงข๎างมาก กรรมการคนหนึ่งให๎มีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน
ถ๎าคะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตํอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ มาตรการในการ
สงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตํอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจํายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗
(๕) วางหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่
(๖) ให๎คาปรึกษา แนะนา และประสานงานแกํหนํวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด๎านการศึกษา
การสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอานาจเข๎าไปตรวจสอบในสถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา และฟื้นฟู สถานพินิจ หรือ
สถานทีท่ ี่เกี่ยวข๎องกับการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความ ประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน
(๗) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ๎มครอง เด็กกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งให๎คาแนะนาและเสนอแนะในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
สงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด
(๘) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความ ประพฤติเด็ก
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอานาจแตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ให๎นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช๎บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให๎มีคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานกรรมการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู๎แทนสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู๎แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู๎แทนกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ผู๎แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู๎แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู๎แทนกองบัญชาการตารวจ
นครบาล ผู๎แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู๎แทนสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ผู๎อานวยการสานักการแพทย์ ผู๎อานวยการสานักการศึกษา ผู๎อานวยการสานักพัฒนาชุมชน และผู๎อานวยการ
สานักอนามัย เป็นกรรมการ และกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครแตํงตั้งจากผู๎เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน
โดยจะต๎องมีผู๎แทนจากภาคเอกชนอยํางน๎อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแตํงตั้งจากผู๎มีประสบการณ์ด๎านสวัสดิการ
เด็กอีกสองคน โดยมีผู๎อานวยการสานักสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต๎องเป็นสตรีไมํน๎อยกวําหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุ๎มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตํงตั้งข๎าราชการในสานักสวัสดิการสังคมไมํเกินสอง
คนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการก็ได๎
มาตรา ๑๗ ให๎มีคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กจังหวัด ประกอบด๎วย ผู๎วําราชการ จังหวัด เป็นประธานกรรมการ
รองผู๎วําราชการจังหวัดซึ่งได๎รับมอบหมายจากผู๎วําราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู๎อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู๎บังคับการ
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ตารวจภูธรจังหวัด ผู๎แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู๎แทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมํมี
ศาลเยาวชนและครอบครัว ผู๎แทนสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผู๎แทนกระทรวงยุติธรรม
ซึง่ แตํงตัง้ จากข๎าราชการในจังหวัดในกรณีทจ่ี งั หวัดนัน้ ไมํมสี ถานพินจิ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เป็นกรรมการและกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้งจากผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการ
งานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน โดยจะต๎องมีผู๎แทนจาก
ภาคเอกชนอยํางน๎อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแตํงตั้งจากผู๎มีประสบการณ์ด๎านสวัสดิการเด็กอีกสองคน
โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต๎องเป็นสตรีไมํน๎อยกวําหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุ๎มครองเด็กจังหวัดจะแตํงตั้งข๎าราชการในจังหวัดนั้นไมํเกินสองคนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการก็ได๎
มาตรา ๑๘ ให๎นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช๎บังคับกับการ
ดารงตาแหนํง การพ๎นจากตาแหนํง การแตํงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เว๎นแตํอานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑
ให๎เป็นอานาจของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครหรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี
มาตรา ๑๙ ให๎นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช๎บังคับกับการประชุม และการแตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานของคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ๎มครอง
เด็กจังหวัด โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการคุ๎มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ คุ๎มครองเด็กจังหวัดมี
อานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตํอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ มาตรการในการ
สงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให๎คาปรึกษา แนะนา และประสานงานแกํหนํวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด๎านการศึกษา
การสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอานาจเข๎าไป ตรวจสอบในสถาน
รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู สถานพินิจ หรือ
สถานที่ที่เกี่ยวข๎องกับการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชน
ภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล๎วแตํกรณี
(๓) กาหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็ก ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล๎วแตํกรณี
(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความประพฤติเด็ก ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล๎วแตํกรณี และรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน และ
การจัดการทุนตํอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตํอเด็กโดยมิชอบ
(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอคาชี้แจงจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อ ประกอบการวินิจฉัย
ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และ สํงเสริมความ
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล๎วแตํกรณี แล๎วรายงานผลตํอ คณะกรรมการ
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให๎กรรมการและอนุกรรมการ เป็นเจ๎าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๒
การปฏิบัติตํอเด็ก
-----------------------------มาตรา ๒๒ การปฏิบัติตํอเด็กไมํวํากรณีใด ให๎คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เป็นสาคัญและไมํให๎มี
การเลือกปฏิบัติโดยไมํเป็นธรรม
การกระทาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไมํ เป็นธรรมตํอเด็กหรือ
ไมํให๎พิจารณาตามแนวทางที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู๎ปกครองต๎องให๎การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูํในความปกครอง
ดูแลของตนตามสมควรแกํขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหํงท๎องถิ่น แตํทั้งนี้ ต๎องไมํต่ากวํามาตรฐาน
ขั้นต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและต๎องคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูํในความปกครองดูแลของตนมิให๎ตกอยูํ
ในภาวะอันนําจะเกิดอันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจ
มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผู๎วําราชการจังหวัด ผู๎อานวยการเขต นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู๎เป็น
หัวหน๎าประจากิ่งอาเภอ หรือผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูํในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ไมํวําเด็กจะมีผู๎ปกครองหรือไมํก็ตาม รวมทั้งมีอานาจและหน๎าที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู และสถานพินิจที่ตั้ง
อยูํในเขตอานาจแล๎วรายงานผลการตรวจสอบตํอคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ๎มครองเด็กกรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กจังหวัด แล๎วแตํกรณี เพื่อทราบ และให๎มีอานาจและหน๎าที่เชํนเดียวกับ
มาตรา ๒๕ ผู๎ปกครองต๎องไมํกระทาการ ดังตํอไปนี้
(๑) ทอดทิ้งเด็กไว๎ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว๎กับบุคคลที่รับจ๎าง เลี้ยงเด็กหรือที่
สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไมํรับเด็กกลับคืน
(๒) ละทิ้งเด็กไว๎ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไมํจัดให๎มีการปูองกันดูแลสวัสดิภาพหรือให๎ การเลี้ยงดูที่
เหมาะสม
(๓) จงใจหรือละเลยไมํให๎สิ่งที่จาเป็นแกํการดารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนนําจะเกิดอันตรายแกํ
รํางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๔) ปฏิบัติตํอเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
(๕) ปฏิบัติตํอเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖ ภายใต๎บังคับบทบัญญัติแหํงกฎหมายอื่น ไมํวําเด็กจะยินยอมหรือไมํ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดกระทา
การ ดังตํอไปนี้
(๑) กระทาหรือละเว๎นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมตํอรํางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไมํให๎สิ่งจาเป็นแกํการดารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกํเด็กที่อยูํในความดูแลของตน
จนนําจะเกิดอันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขูํเข็ญ ชักจูง สํงเสริม หรือยินยอมให๎เด็กประพฤติตนไมํสมควรหรือนําจะทาให๎เด็กมีความ
ประพฤติเสี่ยงตํอการกระทาผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรํด๎วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให๎แกํบุคคลอื่นที่มิใชํ
ญาติของเด็ก เว๎นแตํเป็นการกระทาของทางราชการหรือได๎รับอนุญาตจากทางราชการแล๎ว
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(๕) บังคับ ขูํเข็ญ ชักจูง สํงเสริม ยินยอม หรือกระทาด๎วยประการใดให๎เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเรํรํอน
หรือใช๎เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทาผิด
หรือกระทาด๎วยประการใดอันเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช๎ จ๎าง หรือวานเด็กให๎ทางานหรือกระทาการอันอาจเป็นอันตรายแกํรํางกาย หรือจิตใจมี
ผลกระทบตํอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตํอพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขูํเข็ญ ใช๎ ชักจูง ยุยง สํงเสริม หรือยินยอมให๎เด็กเลํนกีฬาหรือให๎กระทาการใดเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางการค๎าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางตํอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะ
เป็นการทารุณกรรมตํอเด็ก
(๘) ใช๎หรือยินยอมให๎เด็กเลํนการพนันไมํวําชนิดใดหรือเข๎าไปในสถานที่เลํนการพนันสถานค๎าประเวณี
หรือสถานที่ที่ห๎ามมิให๎เด็กเข๎า
(๙) บังคับ ขูํเข็ญ ใช๎ ชักจูง ยุยง สํงเสริม หรือยินยอมให๎เด็กแสดงหรือกระทาการ อันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไมํวําจะเป็นไปเพื่อให๎ได๎มาซึ่งคําตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จาหนําย แลกเปลี่ยน หรือให๎สุราหรือบุหรี่แกํเด็ก เว๎นแตํการปฏิบัติทาง การแพทย์
ถ๎าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวําก็ให๎ลงโทษ ตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๒๗ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดโฆษณาหรือเผยแพรํทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ ประเภทใด ซึ่งข๎อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู๎ปกครอง โดยเจตนาที่จะทาให๎เกิดความเสียหายแกํจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู๎อื่นโดยมิชอบ
มาตรา ๒๘ ในกรณีผู๎ปกครองตกอยูํในสภาพไมํอาจให๎การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และพัฒนา
เด็กได๎ไมํวําด๎วยเหตุใด หรือผู๎ปกครองกระทาการใดอันนําจะเกิดอันตรายตํอสวัสดิภาพ หรือขัดขวางตํอความ
เจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให๎การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการ
สงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือปูองกันมิให๎เด็กได๎รับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมํเป็นธรรม
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ต๎องดาเนินการให๎การสงเคราะห์หรือ คุ๎มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ผู๎ใดพบเห็นเด็กตกอยูํในสภาพจาต๎องได๎รับการสงเคราะห์หรือคุ๎มครอง สวัสดิภาพตาม
หมวด ๓ และหมวด ๔ จะต๎องให๎การชํวยเหลือเบื้องต๎นและแจ๎งตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ พนักงานฝุายปกครอง
หรือตารวจ หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช๎า
แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว๎
รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ๎าง ซึ่งมีหน๎าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษย์หรือลูกจ๎าง จะต๎องรายงาน ให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝุายปกครอง หรือตารวจทราบ
โดยมิชักช๎า หากเป็นที่ปรากฏชัดหรือนําสงสัยวําเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
การแจ๎งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได๎กระทาโดยสุจริตยํอมได๎รับความ คุ๎มครองและไมํต๎องรับ
ผิดทั้งทางแพํง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ตามหมวด ๓ และ
หมวด ๔ มีอานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) เข๎าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวํางเวลา พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกเพื่อตรวจค๎น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวํามีการกระทาทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิ
ชอบ แตํในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวําหากไมํดาเนินการในทันที่เด็กอาจได๎รับ อันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจ หรือ
ถูกนาพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแกํการติดตามชํวยเหลือ ก็ให๎มีอานาจเข๎าไปในเวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได๎

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๔๗

(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวําเด็กจาต๎องได๎รับการสงเคราะห์หรือคุ๎มครอง สวัสดิภาพ ใน
กรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แกํการสงเคราะห์และคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กอาจนาตัวเด็ก
ไปยังที่ทาการของ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ เพื่อทราบข๎อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยูํ ทั้งนี้ จะต๎อง
กระทาโดยมิชักช๎า แตํไมํวํากรณีใดจะกักตัวเด็กไว๎นานเกินกวําสิบสองชั่วโมงไมํได๎ เมื่อพ๎นระยะเวลาดังกลําวให๎
ปฏิบัติตาม (๖) ระหวํางที่เด็กอยูํในความดูแลจะต๎องให๎การอุปการะเลี้ยงดู และหากเจ็บปุวยจะต๎องให๎การ
รักษาพยาบาล
(๓) มีหนังสือเรียกผู๎ปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาให๎ถ๎อยคาหรือข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพความเป็นอยูํ
ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก
(๔) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให๎ผู๎ปกครองของเด็ก นายจ๎างหรือผู๎ประกอบการ เจ๎าของ หรือผู๎ครอบครอง
สถานที่ที่เด็กทางานหรือเคยทางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยูํ เจ๎าของหรือผู๎ครอบครอง หรือผู๎ดูแลสถานศึกษาที่
เด็กกาลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผู๎ปกครองสวัสดิภาพ สํงเอกสารหรือหลักฐาน เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยูํ
การศึกษา การทางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให๎
(๕) เข๎าไปในสถานที่อยูํอาศัยของผู๎ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ๎างของเด็ก สถานศึกษา
ของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข๎องด๎วย ในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อสอบถาม
บุคคลที่อยูํในที่นั้น ๆ และรวบรวมข๎อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นอยูํ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก
(๖) มอบตัวเด็กให๎แกํผู๎ปกครองพร๎อมกับแนะนาหรือตักเตือนผู๎ปกครองให๎ดูแลและ อุปการะเลี้ยงดู
เด็กในทางที่ถูกต๎อง เพื่อให๎เด็กได๎รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
(๗) ทารายงานเกีย่ วกับตัวเด็กเพื่อมอบให๎แกํสถานแรกรับในกรณีมีการสํงเด็กไปยังสถานแรกรับหรือ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเมื่อมีการร๎องขอ
เด็กที่อยูํในความดูแลของพนักงานเจ๎าหน๎าที่จะต๎องได๎รับการอุปการะเลี้ยงดูและ ได๎รับการศึกษาอยําง
เหมาะสม และกํอนที่จะจัดให๎เด็กเข๎าอยูํในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู จะต๎องปรึกษากับผู๎เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ
การแพทย์กํอนเทําที่สามารถกระทาได๎
ในการปฏิบัติหน๎าที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจ๎าหน๎าที่ต๎องแสดงบัตรประจาตัว กํอน และให๎
บุคคลที่เกี่ยวข๎องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ๎าหน๎าที่ให๎เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่เป็น เจ๎าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การสงเคราะห์เด็ก
---------------------------มาตรา ๓๒ เด็กที่พึงได๎รับการสงเคราะห์ ได๎แกํ
(๑) เด็กเรํรํอน หรือเด็กกาพร๎า
(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
(๓) เด็กที่ผู๎ปกครองไมํสามารถอุปการะเลี้ยงดูได๎ด๎วยเหตุใด ๆ เชํน ถูกจาคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ
เจ็บปุวยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู๎เยาว์ หยํา ถูกทิ้งร๎าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท
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(๔) เด็กที่ผู๎ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมํเหมาะสมอันอาจสํงผลกระทบ ตํอพัฒนาการ
ทางรํางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูํในความปกครองดูแล
(๕) เด็กที่ได๎รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการกระทาหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิ
ชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูํในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให๎เด็กมีความประพฤติ รกฤษฎีกา เสื่อมเสีย
ในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให๎เกิดอันตรายแกํกายหรือจิตใจ
(๖) เด็กพิการ
(๗) เด็กที่อยูํในสภาพยากลาบาก
(๘) เด็กที่อยูํในสภาพที่จาต๎องได๎รับการสงเคราะห์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตาม มาตรา ๒๔ ได๎รับแจ๎ง
จากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึ่งได๎รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให๎พิจารณาให๎การ
สงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตํอไปนี้
(๑) ให๎ความชํวยเหลือและสงเคราะห์แกํเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะ เลี้ยงดูเด็กเพื่อให๎
สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได๎ตามมาตรา ๒๓
(๒) มอบเด็กให๎อยูํในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว๎อุปการะ เลี้ยงดูตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แตํต๎องไมํเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมํอาจดาเนินการตาม (๑) ได๎
(๓) ดาเนินการเพื่อให๎เด็กได๎เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายวําด๎วยการ รับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม
(๔) สํงเด็กเข๎ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม และยินยอมรับ
เด็กไว๎อุปการะ
(๕) สํงเด็กเข๎ารับการอุปการะในสถานแรกรับ
(๖) สํงเด็กเข๎ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์
(๗) สํงเด็กเข๎าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือสํงเด็กเข๎าบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัดอาชีพ
ในสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสํงเด็กเข๎าศึกษากลํอมเกลาจิตใจโดยใช๎หลักศาสนาในวัด หรือสถานที่ทางศาสนา
อื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว๎
วิธีการให๎การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให๎เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกาหนดและไมํวํากรณีใดๆ
การดาเนินการให๎การสงเคราะห์ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต๎องได๎รับความยินยอม จากผู๎ปกครอง ความยินยอม
ดังกลําวต๎องทาเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกาหนด หรือยินยอมด๎วยวาจาตํอหน๎าพยานอยํางน๎อยสอง
คน ในกรณีที่ผู๎ปกครองไมํให๎ความยินยอมโดยไมํมีเหตุอันควรหรือไมํอาจให๎ความยินยอมได๎ให๎ปลัดกระทรวงหรือ
ผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี มีอานาจสํงเด็กเข๎ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกลําวได๎ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวง
หรือผู๎วําราชการจังหวัดต๎องฟัง รายงานและความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ
การแพทย์กํอน
ให๎ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี มีอานาจกาหนดระยะเวลา ในการสงเคราะห์
เด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตํถ๎ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือ ยํนระยะเวลาที่กาหนดไว๎
แล๎วก็ได๎ตามแตํเห็นสมควร ในระหวํางระยะเวลาดังกลําวให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่รีบดาเนินการจัดให๎เด็กสามารถ
กลับไปอยูํในความปกครองของผู๎ปกครองโดยมิชักช๎า
ในกรณีเด็กอยูํระหวํางการรับการสงเคราะห์ถ๎าผู๎ปกครองร๎องขอและแสดงให๎เห็นวํา สามารถปกครอง
และอุปการะเลี้ยงดูเด็กได๎ ให๎ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณีสั่งให๎เด็กพ๎นจากการ
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สงเคราะห์และมอบตัวเด็กให๎แกํผู๎ปกครองรับไปปกครองดูแลได๎
แม๎วํายังไมํครบกาหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์ก็ตาม
ในกรณีที่บุคคลที่ได๎รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์แตํยังอยูํในสภาพ ที่จาเป็นจะต๎อง
ได๎รับการสงเคราะห์ตํอไป ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี อาจสั่ง ให๎บุคคลนั้นได๎รับการ
สงเคราะห์ตํอไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได๎ แตํถ๎ามีเหตุจาเป็นต๎องให๎การสงเคราะห์ตํอไปอีกและบุคคลนั้นมิได๎
คัดค๎าน ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี อาจสั่งให๎สงเคราะห์บุคคลนั้นตํอไปตามความ
จาเป็นและสมควร แตํทั้งนี้ต๎องไมํเกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบ ยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์
มาตรา ๓๔ ผู๎ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนาเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการหรือสานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถาน
พัฒนาและฟื้นฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ได๎
กรณีมีการนาเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ สานักงานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจังหวัด ถ๎าเป็นเด็กที่จาเป็นต๎องได๎รับการสงเคราะห์ให๎ พนักงานเจ๎าหน๎าที่พิจารณาให๎การ
สงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตํในกรณีที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ยังไมํสามารถหาวิธีการสงเคราะห์ที่
เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได๎ จะสํงเด็กไปยังสถานแรกรับกํอนก็ได๎
กรณีมีการนาเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู
เด็กของเอกชน ให๎ผู๎ปกครองสวัสดิภาพรายงานข๎อมูลเกี่ยวกับเด็กตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ตามวรรคสองตํอไป
มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็นเด็กที่
พึงได๎รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือได๎รับแจ๎งจากบุคคล ตามมาตรา ๒๙ ให๎สอบถามเพื่อ
ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถ๎าเด็กเจ็บปุวยหรือจาต๎องตรวจสุขภาพหรือ เป็นเด็กพิการต๎องรีบจัดให๎มีการตรวจ
รักษาทางรํางกายและจิตใจทันที หากเป็นเด็กที่จาเป็นต๎องได๎รับ การสงเคราะห์ก็ให๎พิจารณาให๎การสงเคราะห์
ตามมาตรา ๓๓ และไมํวํากรณีใดให๎พยายามดาเนินการ เพื่อให๎เด็กสามารถกลับไปอยูํกับครอบครัวโดยเร็ว แตํ
หากปรากฏวําสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล๎อมไมํเหมาะที่จะให๎เด็กกลับไปอยูํกับครอบครัว และมีเหตุจาเป็นที่
จะต๎องให๎การคุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็ก พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะใช๎มาตรการคุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็กตามหมวด
๔ ก็ได๎
มาตรา ๓๖ ในระหวํางที่เด็กได๎รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ (๖) หากปรากฏวําเป็น
เด็กที่เสี่ยงตํอการกระทาผิดและพึงได๎รับการคุ๎มครองสวัสดิภาพ ให๎ปลัดกระทรวงหรือ ผู๎วําราชการจังหวัด
แล๎วแตํกรณี มีอานาจสั่งให๎ใช๎มาตรการคุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็กตามหมวด ๔ ได๎
มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูได๎รับ ตัวเด็กไว๎ตามมาตรา
๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ให๎ผู๎ปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็ก และครอบครัว และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กแตํละคน พร๎อมด๎วยประวัติไปยังปลัดกระทรวง
หรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี โดยมิชักช๎า และให๎ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัดสั่งการตามที่
เห็นสมควรตํอไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัดสั่งให๎เด็กเข๎ารับ การสงเคราะห์โดย
ผู๎ปกครองไมํยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผู๎ปกครองของเด็กไมํเห็นด๎วย กับกาหนดระยะเวลาตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผู๎ปกครองยื่นคาร๎องขอรับเด็กไปปกครอง ดูแลเองแตํได๎รับการปฏิเสธจาก
ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี ผู๎ปกครองยํอมมีสิทธินาคดีไปสูํศาลตามมาตรา
๕ ในเขตท๎องที่นั้นภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับแตํ วันรับทราบคาสั่ง
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มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู๎ปกครองซึ่งได๎รับเด็กกลับมาอยูํในความดูแล มีพฤติการณ์นํา เชื่อวําจะให๎การ
เลี้ยงดูโดยมิชอบแกํเด็กอีก ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กรกฤษฎีกา ตามมาตรา
๒๔ ให๎คาแนะนาแกํผู๎ปกครอง หากผู๎ปกครองไมํปฏิบัติตามคาแนะนาก็ให๎ยื่นคาขอตํอ ปลัดกระทรวง ผู๎วํา
ราชการจังหวัด นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู๎เป็นหัวหน๎าประจากิ่งอาเภอ แล๎วแตํกรณี เพื่อเรียกผู๎ปกครองมา
ทาทัณฑ์บนวําจะไมํกระทาการใดอันมีลักษณะเป็นการให๎การเลี้ยงดูโดยมิชอบแกํเด็กอีก และให๎วางประกันไว๎
เป็นจานวนเงินตามสมควรแกํฐานานุรูป แตํจะเรียกประกันไว๎ได๎ไมํเกิน ระยะเวลาสองปี ถ๎ากระทาผิดทัณฑ์บน
ให๎ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ๎มครองเด็กตามมาตรา ๖๙
การให๎คาแนะนาหรือการเรียกประกันให๎คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู๎ปกครอง และประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ
หมวด ๔
การคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก
--------------------------------มาตรา ๔๐ เด็กที่พึ่งได๎รับการคุ๎มครองสวัสดิภาพ ได๎แกํ
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
(๒) เด็กที่เสี่ยงตํอการกระทาผิด
(๓) เด็กที่อยูํในสภาพที่จาต๎องได๎รับการคุ๎มครองสวัสดิภาพตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผู๎ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่นําเชื่อวํามีการกระทาทารุณกรรม ตํอเด็กให๎รีบแจ๎ง
หรือรายงานตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ พนักงานฝุายปกครองหรือตารวจ หรือผู๎มีหน๎าที่ คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔
เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ พนักงานฝุายปกครองหรือตารวจ หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครอง สวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ ได๎รับแจ๎งเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู๎พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ ที่นําเชื่อวํามีการกระทา
ทารุณกรรมตํอเด็กในสถานที่ใด ให๎มีอานาจเข๎าตรวจค๎นและมีอานาจแยกตัวเด็ก จากครอบครัวของเด็กเพื่อ
คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด
การแจ๎งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได๎กระทาโดยสุจริตยํอมได๎รับความ คุ๎มครองและไมํต๎องรับ
ผิดทั้งทางแพํง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๔๒ การดาเนินการคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต๎องรีบจัดให๎มีการตรวจ
รักษาทางรํางกายและจิตใจทันที ถ๎าพนักงานเจ๎าหน๎าที่เห็นสมควรต๎องสืบเสาะและ พินิจเกี่ยวกับเด็กและ
ครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุ๎มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกํเด็ก ก็อาจสํงตัวเด็กไป สถานแรกรับกํอนได๎หรือถ๎า
จาเป็นต๎องให๎การสงเคราะห์ก็ให๎พิจารณาให๎การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และถ๎าจาเป็นต๎องให๎การฟื้นฟู
สภาพจิตใจก็ให๎รีบสํงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู
การสํงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานที่อื่นใดตามวรรคหนึ่ง ระหวํางการ
สืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ๎มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมให๎กระทาได๎ไมํเกินเจ็ดวันแตํในกรณีที่มีเหตุ
จาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคาร๎องขอตํอศาลตาม
มาตรา ๕ เพื่อมีคาสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล๎วไมํเกินสามสิบวันก็ได๎
มาตรา ๔๓ กรณีที่ผู๎ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู๎กระทาทารุณกรรมตํอเด็ก ถ๎ามี การฟูองคดีอาญา
แกํผู๎กระทาผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวําผู๎ถูกฟูองนั้นจะกระทาทารุณกรรมแกํเด็กอีก ก็ให๎ศาลที่พิจารณาคดีนั้นมี
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อานาจกาหนดมาตรการคุมความประพฤติผู๎นั้น ห๎ามเข๎าเขตกาหนดหรือห๎ามเข๎าใกล๎ตัวเด็กในระยะที่
ศาลกาหนด
เพื่อปูองกันมิให๎กระทาการดังกลําวและจะสั่งให๎ผู๎นั้นทาทัณฑ์บนตามวิธีการที่กาหนดไว๎ตาม
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหํงประมวลกฎหมายอาญาด๎วยก็ได๎
หากยังไมํมีการฟูองคดีอาญาหรือไมํฟูองคดีอาญาแตํมีพฤติการณ์นําเชื่อวําจะมีการกระทาทารุณกรรม
แกํเด็กอีก ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ พนักงานฝุายปกครองหรือตารวจ ผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา
๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นคาขอตํอศาลตามมาตรา ๕ เพื่อออกคาสั่งมิให๎กระทาการดังกลําวโดยกาหนด
มาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด๎วยก็ได๎
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
หากศาลเห็นวํามีเหตุจาเป็นเรํงดํวนเพื่อคุ๎มครองเด็กมิให๎ถูก
กระทาทารุณกรรมอีก
ให๎ศาลมีอานาจออกคาสั่งให๎ตารวจจับกุมผู๎ที่เชื่อวําจะกระทาทารุณกรรมแกํเด็กมา
กักขังไว๎มีกาหนดครั้งละไมํเกินสามสิบวัน
การพิจารณาออกคาสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ให๎คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ
มาตรา ๔๔ เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตาม มาตรา ๒๔ พบเห็นหรือ
ได๎รับแจ๎งจากผู๎พบเห็นเด็กที่เสี่ยงตํอการกระทาผิดให๎สอบถามเด็กและดาเนินการหาข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก
รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยูํ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพื่อ
ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ๎าเห็นวําจาเป็นต๎องคุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็ก โดยวิธีสํงเข๎าสถานคุ๎มครองสวัสดิ
ภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูก็ให๎เสนอประวัติพร๎อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัด
แล๎วแตํกรณี เพื่อพิจารณาสั่งให๎ใช๎วิธีการคุ๎มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกํเด็ก
ในกรณีพนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นวํา เด็กจาเป็นต๎อง
ได๎รับการสงเคราะห์ก็ให๎พิจารณาให๎การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แตํถ๎าเห็นวํายังไมํสมควรสํงตัวเด็กไปยัง
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ก็ให๎มอบตัวเด็กแกํ
ผู๎ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแตํงตั้งผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็กตามมาตรา
๔๘ หรือไมํก็ได๎ และเมื่อได๎ปรึกษาหารือรํวมกับผู๎ปกครองหรือบุคคล ที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแล๎วอาจจะ
วางข๎อกาหนดเพื่อปูองกันมิให๎เด็กมีความประพฤติเสียหายรก หรือเสี่ยงตํอการกระทาผิด โดยให๎ผู๎ปกครองหรือ
บุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต๎องปฏิบัติข๎อใดข๎อหนึ่ง หรือหลายข๎อตามความเหมาะสม ดังตํอไปนี้
(๑) ระมัดระวังมิให๎เด็กเข๎าไปในสถานที่หรือท๎องที่ใดอันจะจูงใจให๎เด็กประพฤติตนไมํสมควร
(๒) ระมัดระวังมิให๎เด็กออกนอกสถานที่อยูํอาศัยในเวลากลางคืน เว๎นแตํมีเหตุจาเป็นหรือไปกับ
ผู๎ปกครอง
(๓) ระมัดระวังมิให๎เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนาไปในทาง ด๎านเสื่อมเสีย
(๔) ระมัดระวังมิให๎เด็กกระทาการใดอันเป็นเหตุให๎เด็กประพฤติเสียหาย
(๕) จัดให๎เด็กได๎รับการศึกษาอบรมตามสมควรแกํอายุ สติปัญญา และความสนใจ ของเด็ก
(๖) จัดให๎เด็กได๎ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก
(๗) จัดให๎เด็กกระทากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางด๎านคุณธรรม จริยธรรม และ บาเพ็ญประโยชน์ตํอ
สังคม
หากปรากฏชัดวําผู๎ปกครองหรือผู๎ที่รับเด็กไว๎ปกครองดูแลละเลยไมํปฏิบัติตามข๎อกาหนดของพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครอง
สวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล
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มาตรา ๔๕ ห๎ามมิให๎เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข๎าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจาหนํายหรือ
เสพสุราหรือบุหรี่ หากฝุาฝืนให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบข๎อมูล เกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือ
เรียกผู๎ปกครองมารํวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วํากลําวตักเตือน ให๎ทาทัณฑ์บน หรือมีข๎อตกลงรํวมกันเกี่ยวกับ
วิธีการและระยะเวลาในการจัดให๎เด็กทางานบริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์และอาจวางข๎อกาหนดให๎
ผู๎ปกครองต๎องปฏิบัติข๎อใดข๎อหนึ่งหรือหลายข๎อ ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางข๎อกาหนดอื่นใดเพื่อแก๎ไข
หรือปูองกันมิให๎เด็กกระทาความผิดขึ้นอีกก็ได๎
หากปรากฏวําผู๎ปกครองของเด็กฝุาฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให๎นาบทบัญญัติ มาตรา ๓๙ มาใช๎บังคับ
โดยอนุโลม
การวํากลําวตักเตือน ทาทัณฑ์บน และจัดให๎เด็กทางานบริการสังคมหรือทางาน สาธารณประโยชน์
ตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
21LIEรรม/การตกคา
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัดสั่งให๎สํงเด็กเข๎ารับการ คุ๎มครองสวัสดิภาพ
หรือในกรณีพนักงานเจ๎าหน๎าที่ออกข๎อกาหนดให๎เด็กทางานบริการสังคมหรือ ทางานสาธารณประโยชน์ตาม
มาตรา ๔๕ หากผู๎ปกครองไมํเห็นด๎วยให๎มีสิทธินาคดีไปสูํศาลตาม มาตรา ๕ ภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับแตํวัน
รับทราบคาสั่ง
มาตรา ๔๗ วิธีการดาเนินการคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว๎ในหมวดนี้ ให๎เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๕
ผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก
---------------------------มาตรา ๔๘ ในการดาเนินการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสํงเสริมความ ประพฤติแกํเด็กตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถ๎าพนักงานเจ๎าหน๎าที่เห็นวํามีเหตุสมควร แตํงตั้งผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก
เพื่อกากับดูแลเด็กคนใด ก็ให๎ยื่นคาขอตํอปลัดกระทรวงหรือผู๎วํา ราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี ให๎แตํงตั้ง
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจ และมีความเหมาะสมเป็นผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพ
เด็ก โดยจะกาหนดสถานที่อยูํอาศัยของเด็กที่อยูํในการกากับดูแลของผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กด๎วยก็ได๎
กรณีที่เด็กพ๎นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครอง สวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟูแล๎ว ถ๎ามีเหตุผลสมควรก็ให๎ผู๎ปกครองสวัสดิภาพยื่นคาขอตํอ ปลัดกระทรวงหรือผู๎วํา
ราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี ให๎ตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือ กฤษฎีกา บุคคลที่สมัครใจและ
มีความเหมาะสมเป็นผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กได๎
การแตํงตั้งผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กให๎มีระยะเวลาคราวละไมํเกินสองปี
มาตรา ๔๙ ผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กมีอานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) เยี่ยมเยียน ให๎คาปรึกษา แนะนา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพแกํเด็กที่อยูํในการกากับดูแล
(๒) เยี่ยมเยียน ให๎คาปรึกษา และแนะนาแกํผู๎ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอน และเลี้ยงดูเด็กที่
อยูํในการกากับดูแล
(๓) จัดทารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยูํของเด็กและของ ผู๎ปกครองเสนอตํอ
ปลัดกระทรวง ผู๎วําราชการจังหวัด พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ผู๎ปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คุม๎ ครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กจังหวัด แล๎วแตํกรณี เพื่อดาเนินการตํอไป
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มาตรา ๕๐ ห๎ามมิให๎ผู๎ปกครองสวัสดิภาพหรือผู๎คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพ
หรือข๎อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู๎ปกครอง ในลักษณะที่นําจะเกิดความเสียหายแกํ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือ
สิทธิประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่งของเด็กหรือผู๎ปกครอง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให๎ใช๎บังคับแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู๎มี
หน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได๎ลํวงรู๎ข๎อมูลดังกลําวเนื่องในการ ปฏิบัติหน๎าที่ของตนด๎วย
โดยอนุโลม
ห๎ามมิให๎ผู๎ใดโฆษณาหรือเผยแพรํทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข๎อมูล ที่เปิดเผยโดย
ฝุาฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หมวด ๖
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
----------------------------------มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน วํา สงเคราะห์ สถาน
คุ๎มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ได๎ทั่วราชอาณาจักร และผู๎วําราชการจังหวัดมีอานาจจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ และ สถานพัฒนาและฟื้นฟูภายใน
เขตจังหวัดนั้น
หนํวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอานาจหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและ ดาเนินกิจการได๎
เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ๎งให๎ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี ทราบ และให๎
ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัดแนะนาหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการ ดาเนินการดังกลําว
มาตรา ๕๒ ภายใต๎บังคับของมาตรา ๕๑ ผู๎ใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ต๎องขอรับใบอนุญาตตํอ ปลัดกระทรวงหรือ
ผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตํออายุใบอนุญาต การให๎ตํออายุ ใบอนุญาต การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาต ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และให๎เสียคําธรรมเนียมตาม
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ให๎ปลัดกระทรวง ผู๎วําราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คุ๎มครอง
เด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กจังหวัด กากับดูแลและสํงเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูที่อยูํ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ และสถาน พัฒนาและฟื้นฟู
จะต๎องไมํดาเนินกิจการในลักษณะแสวงหากาไรในทางธุรกิจ และต๎องมีผู๎ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู๎ปกครองดูแล
และบังคับบัญชา
การดาเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกาหนด
มาตรา ๕๕ ให๎ปลัดกระทรวงและผู๎วําราชการจังหวัด มีอานาจแตํงตั้งหรือถอดถอนผู๎ปกครองสวัสดิ
ภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา และฟื้นฟู ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๕๖ ผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) รับตัวเด็กที่จาต๎องได๎รับการสงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพไว๎เพื่อสืบเสาะ และพินิจเด็กและ
ครอบครัว วินิจฉัยกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพ แกํเด็กแตํละคน ถ๎า
จาเป็นอาจรับตัวเด็กไว๎ปกครองดูแลชั่วคราวได๎ไมํเกินสามเดือน
(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะ
แหํงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จาต๎องได๎รับการสงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพ รวมทั้งของ
ผู๎ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูํด๎วย ตลอดจนสิ่งแวดล๎อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทาให๎เด็กตกอยูํ
ในสภาวะจาต๎องได๎รับการสงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงาน ไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
(๓) จัดให๎มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร๎อมทั้งดาเนินการรักษาเยียวยา แกํเด็กที่อยูํใน
ความปกครองดูแล
(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุํงหํม ให๎เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัด อาหารให๎ถูก
อนามัยและเพียงพอแกํเด็กที่อยูํในความปกครองดูแล
(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให๎แกํเด็กที่อยูํในความปกครองดูแล ให๎เหมาะสมกับวัย
และสภาพของเด็กแตํละคน
(๖) จัดสํงเด็กที่ได๎ดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนา และฟื้นฟู
โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็ก ให๎เหมาะสมกับวัย
และสภาพของเด็กแตํละคน
(๗) มอบตัวเด็กแกํผู๎ปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว๎อุปการะ เลี้ยงดู และถ๎า
เห็นสมควรอาจยื่นคาขอให๎ปลัดกระทรวงหรือผู๎วําราชการจังหวัด แล๎วแตํกรณี ทฤษฎีกา แตํงตั้งผู๎คุ๎มครอง
สวัสดิภาพแกํเด็กตามมาตรา ๔๘
(๘) ให๎คาปรึกษา แนะนา และชํวยเหลือแกํผู๎ปกครอง ในกรณีที่เด็กจาต๎องได๎รับการ สงเคราะห์หรือ
คุ๎มครองสวัสดิภาพ
ผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต๎องดาเนินการให๎เด็กสามารถกลับไปอยูํกับ ผู๎ปกครองกํอน
สํวนการจัดให๎เด็กไปอยูํในสถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ให๎ดาเนินการ
เป็นวิธีสุดท๎าย
มาตรา ๕๗ ผู๎รับใบอนุญาตและผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และ สถานคุ๎มครองสวัสดิ
ภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นต๎องควบคุมดูแลให๎มีการรับเด็กที่จาต๎องได๎รับการ
สงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพทุกคนไว๎อุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๕๘ ผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอานาจและหน๎าที่ตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) (๓)
และ (๔) และให๎มีอานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแกํเด็กที่อยูํในความปกครองดูแลของสถาน
สงเคราะห์ให๎เหมาะสมกับเด็กแตํละคน
(๒) จัดบริการแนะแนว ให๎คาปรึกษา และชํวยเหลือแกํผู๎ปกครอง
(๓) สอดสํองและติดตามให๎คาปรึกษา แนะนา และชํวยเหลือแกํเด็กที่ออกจาก สถานสงเคราะห์ไป
แล๎ว เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือคุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็กที่เคยอยูํในสถานสงเคราะห์มิให๎กลับไปสูํสภาพเดิม
การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถ๎าเป็นกรณีที่เด็กถูกสํงมาจากสถานแรกรับ ซึ่งมีรายงาน
การสืบเสาะและพินิจแล๎ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได๎
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มาตรา ๕๙ ผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ๎มครองสวัสดิภาพมีอานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูํในสถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ
(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพแกํเด็กที่อยูํในสถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ
(๓) แก๎ไขความประพฤติ บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางรํางกายจิตใจแกํเด็ก ที่อยูํในสถาน
คุ๎มครองสวัสดิภาพ
(๔) สอดสํองและติดตามให๎คาปรึกษา แนะนา และชํวยเหลือแกํเด็กที่ออกจากสถาน คุ๎มครองสวัสดิ
ภาพไปแล๎ว
มาตรา ๖๐ ผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟื้นฟูมีอานาจและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) รับเด็กที่จาต๎องได๎รับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด๎านรํางกายหรือจิตใจไว๎ปกครองดูแล
(๒) ทาการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก
แตํละคน
(๓) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บาบัดรักษา แนะแนว และฟื้นฟูสภาพรํางกาย กฤษฎีกา และ
จิตใจให๎เหมาะสมแกํเด็กแตํละคนที่อยูํระหวํางการปกครองดูแล
มาตรา ๖๑ ห๎ามมิให๎เจ๎าของ ผู๎ปกครองสวัสดิภาพ และผู๎ปฏิบัติงานในสถานรับ เลี้ยงเด็ก สถานแรก
รับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ทาร๎าย รํางกายหรือจิตใจ กักขัง
ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยูํในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เว๎นแตํกระทาเทําที่สมควรเพื่อ
อบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ได๎รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวง
หรือผู๎วําราชการจังหวัด ให๎ผู๎ปกครองสวัสดิภาพเป็นเจ๎าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
การสํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
---------------------------------มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต๎องจัดให๎มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให๎คาปรึกษา
และฝึกอบรมแกํนักเรียน นักศึกษา และผู๎ปกครองเพื่อสํงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตํอ
สังคมและความปลอดภัยแกํนักเรียนและนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาต๎องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาและ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๖๔ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ปฏิบัติตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกาหนด และมีอานาจนาตัวไปมอบแกํผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น
เพื่อดาเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณี ที่ไมํสามารถนาตัวไปมอบได๎จะแจ๎ง
ด๎วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได๎
เมื่อได๎อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล๎ว ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎บริหารโรงเรียน
หรือสถานศึกษาแจ๎งให๎ผู๎ปกครองวํากลําวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให๎กระทาเทําที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตาม ระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนด
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มาตรา ๖๖ พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามหมวดนี้มีอานาจดาเนินการเพื่อสํงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ดังตํอไปนี้
(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน๎าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและ
สติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝุาฝืนมาตรา ๖๔
(๒) เรียกให๎ผู๎ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน๎าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น กาลังศึกษาอยูํ
มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวํากลําวอบรมสั่งสอนตํอไป
(๓) ให๎คาแนะนาแกํผู๎ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๔) เรียกผู๎ปกครองมาวํากลําวตักเตือน หรือทาทัณฑ์บนวําจะปกครองดูแลมิให๎ นักเรียนหรือนักศึกษา
ฝุาฝืนมาตรา ๖๔ อีก
(๕) สอดสํองดูแลรวมทั้งรายงานตํอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือ แหลํงที่ชักจูง
นักเรียนหรือนักศึกษาให๎ประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู๎ปกครอง ตารวจ หรือ พนักงานเจ๎าหน๎าที่
อื่นเพื่อดาเนินการให๎เป็นไปตามหมวดนี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวํามีการฝุาฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ ความประพฤติ
ของนักเรียนหรือนักศึกษา ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอานาจเข๎าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ใน
ระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหวํางเวลาทาการ เพื่อทาการตรวจสอบการฝุาฝืน
ดังกลําวได๎
ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ๎าหน๎าที่ต๎องแสดงบัตรประจาตัวกํอน และให๎บุคคลที่
เกี่ยวข๎องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ๎าหน๎าที่ให๎เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
กองทุนคุ๎มครองเด็ก
--------------------------มาตรา ๖๘ ให๎รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกวํา“กองทุนคุ๎มครองเด็ก” เพื่อเป็นทุนใช๎จํายในการสงเคราะห์
คุ๎มครองสวัสดิภาพและสํงเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ กองทุน ประกอบด๎วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให๎
(๒) เงินที่ได๎รับจากงบประมาณรายจํายประจาปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคหรือมอบให๎
(๔) เงินอุดหนุนจากตํางประเทศหรือองค์การระหวํางประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได๎รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผู๎ปกครองที่ผิดทัณฑ์บนตามมาตรา ๓๙
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนได๎รับตามมาตรา ๖๙ ไมํต๎องนาสํง กระทรวงการคลังเป็นรายได๎
แผํนดิน
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มาตรา ๗๑ ให๎มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด๎วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู๎แทน
สานักงบประมาณ ผู๎แทนกรมบัญชีกลาง และผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแตํงตั้งไมํเกินสามคน ในจานวนนี้
ต๎องเป็นผู๎แทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข๎องกับงานด๎านสวัสดิการเด็กอยํางน๎อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ และให๎
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา ๗๒ ให๎นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา
๑๕ มาใช๎บังคับกับการดารงตาแหนํง การพ๎นจากตาแหนํง และการประชุมของคณะกรรมการ บริหารกองทุน
และการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ให๎คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนให๎เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจํายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ๎มครองสวัสดิภาพและสํงเสริม ความประพฤติเด็ก
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดหรือตามคาสั่งศาล
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตํอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจํายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และ การจัดการกองทุน
ให๎เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๕ ให๎มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน จานวนห๎าคน
ประกอบด๎วย ประธานกรรมการและกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตํงตั้งจากผู๎ซึ่งมีความรู๎ ความ
สามารถและประสบการณ์ด๎านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให๎รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให๎นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช๎บังคับกับการ
ดารงตาแหนํง การพ๎นจากตาแหนํง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะตํอคณะกรรมการ
(๓) มีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง
ข๎อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๗๗ ให๎คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทางบดุลและบัญชีทาการสํงผู๎สอบ บัญชีตรวจสอบ
ภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให๎สานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นผู๎สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล๎วทารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตํอคณะกรรมการภายในหนึ่งร๎อยห๎าสิบวัน นับแตํวันสิ้นปีบัญชี
เพื่อคณะกรรมการเสนอตํอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให๎รัฐมนตรีเสนอตํอนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอตํอรัฐสภา
เพื่อทราบและจัดให๎มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
------------------------------มาตรา ๗๘ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๖ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินสามเดือน หรือปรับ ออมอีกา ไมํเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู๎ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต๎องระวางโทษจาคุก นี้ไมํเกินหกเดือน
หรือปรับไมํเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผู๎ใดขัดขวางไมํให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) หรือไมํยอมสํง
เอกสารหรือสํงเอกสารโดยรู๎อยูํวําเป็นเอกสารเท็จแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่เมื่อถูกเรียกให๎สํง ตามมาตรา ๓๐ (๔)
ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู๎ใดไมํยอมมาให๎ถ๎อยคาไมํยอมให๎ถ๎อยคาโดยไมํมีเหตุอันสมควรหรือให๎ถ๎อยคา อันเป็นเท็จตํอพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ซึ่งปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แตํถ๎าผู๎ให๎ถ๎อยคากลับให๎ข๎อความจริง ในขณะที่การให๎ถ๎อยคายังไมํเสร็จสิ้น การดาเนิน
คดีอาญาตํอบุคคลนั้นให๎เป็นอันระงับไป
-มาตรา ๘๑ ผู๎ใดฝุาฝืนข๎อกาหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห๎ามเข๎าเขต กาหนด หรือห๎ามเข๎า
ใกล๎ตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผู๎ใดจัดตั้งหรือดาเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ๎มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได๎รับใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกเพิก
ถอนหรือหมดอายุ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ๎าผู๎ฝุาฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได๎ยื่นคาขออนุญาตหรือยื่นคาขอตํอใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจ๎าหน๎าที่กาหนด การดาเนินคดีอาญาตํอบุคคลนั้นให๎เป็นอันระงับไป
มาตรา ๘๓ เจ๎าของหรือผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์
สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูผู๎ใดไมํปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือ
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ๎าผู๎ฝุาฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได๎ดาเนินการแก๎ไขหรือปฏิบัติตามคาแนะนาของ พนักงานเจ๎าหน๎าที่
หรือผู๎มีหน๎าที่คุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แล๎ว การดาเนินคดีอาญาตํอบุคคลนั้นให๎เป็นอันระงับไป
มาตรา ๘๔ ผู๎ใดกระทาการเป็นผู๎ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ๎มครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูโดยมิได๎รับแตํงตั้งตามมาตรา ๕๕ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู๎ใดกระทาการอันเป็นการยุยง สํงเสริม ชํวยเหลือ หรือสนับสนุน ให๎นักเรียนหรือ
นักศึกษาฝุาฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินสามเดือน หรือปรับไมํเกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู๎ใดไมํอานวยความสะดวกแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติหน๎าที่ตาม มาตรา ๖๗ ต๎อง
ระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
-------------------------มาตรา ๘๗ ให๎สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ๎มครอง สวัสดิภาพเด็ก
ของหนํวยราชการ หรือของเอกชนที่ได๎รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดาเนินกิจการอยูํจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับเป็น สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ๎มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ บรรดากฎกระทรวง ข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกโดย ชํวงอาศัยอานาจ
ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให๎คงใช๎บังคับตํอไปได๎ เทําที่ไมํขัดหรือแย๎งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกวําจะมีการออกกฎกระทรวง ข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓
---------------------------------ด้วยโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้มีแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ในการไว้ทรงผมของ
นักเรียน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เหมาะสมกับบุคลิกภาพของนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และ
เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันที่มีการปฏิบัติมาเป็นเวลานาน โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จึง
เห็นสมควรกาหนดระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใด ที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้แก่นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาที่กาลังศึกษา และผู้ที่ยังไม่สาเร็จหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
“ผู้อานวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
“ครู” หมายความว่า ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิราชการในโรงเรียนดอนเมือง
จาตุรจินดา
“หัวหน้าระดับ” หมายความว่า ครูผไู้ ด้รับคัดเลือกและแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น
“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูผไู้ ด้รับการแต่งตั้งโดยโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเพื่อให้ทาหน้าที่ควบคุม
แนะนา และให้คาปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาและให้
หมายความรวมถึงผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ข้อ ๖ นักเรียนต้องปฏิบตั ิตนเกีย่ วกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(๑) ให้นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไว้ทรงผมนักเรียน หรือรองทรงสูง ด้านหน้าและด้านบน ยาว
ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ด้านข้าง ยาวไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
(๒) ให้นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้ทรงผมรองทรงสูง ด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน ๕
เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังต้องไม่เลยตีนผม
(๓) ให้นักเรียนหญิงระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไว้ทรงผมดังนี้
(๓.๑) ในกรณีไว้ผมยาว ให้รวบมัดผมไว้ตรงกึ่งกลางศีรษะด้านหลัง ผูกโบว์ของโรงเรียน ไม่ตดิ กิ๊บสี
ไม่ไว้ผมหน้าม้า ไม่ถักเปีย
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(๓.๒) ในกรณีไว้ผมสั้น ปลายผมด้านข้างและด้านหลังยาวเกินระดับคางได้ไม่เกิน ๑ นิ้ว และ
ยาวเสมอกัน ไม่ไว้ผมหน้าม้า
ข้อ ๗ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัตติ น ดังนี้
(๑) ดัดผม ซอยผม หรือสไลด์ผม
(๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(๓) ใส่ครีมหรือน้ามันแต่งผม
(๔) การกระทาอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือ
ลวดลาย
(๕) ไว้หนวดเครา
ข้อ ๘ ความในข้อ ๖ และข้อ ๗ นักเรียนที่มีเหตุผลความจาเป็นในการปฏิบัตติ ามหลักศาสนาของตนให้ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาตามความเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
ข้อ ๙ นักเรียนต้องได้รับการตรวจทรงผมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง กาหนดการตรวจทรงผมในสัปดาห์แรกของทุกเดือน
รวมถึงสัปดาห์การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน โดยครูหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐ ตั้งแต่สัปดาห์ทสี่ องเป็นต้นไป หากนักเรียนไม่ผ่านการตรวจทรงผม หรือทรงผมผิดระเบียบต้องรับการแก้ไขทรง
ผมโดยหัวหน้าระดับ และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๑๑ ให้ผู้อานวยการโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกคาสั่ง และประกาศของโรงเรียนเพื่อ
ประโยชน์
ในการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

(นายมิตรชัย สมสาราญกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

หมายเหตุ เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนได้กาหนด
ตามความในข้อ ๗ ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วาง
ระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยโรงเรียนดอนเมืองจา
ตุรจินดามีอัตลักษณ์และแนวทางการปฏิบัตมิ าเป็นเวลานาน เหมาะสมกับบุคลิกภาพของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โดยความเห็นของของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงเห็นสมควรออกระเบียบนี้
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ระเบียบโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ว่าด้วยแนวปฏิบัติการนาจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย พ.ศ.๒๕๖๓
--------------------------------------ด้วยโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้มีแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาในการนาจักรยานยนต์
มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
จึงเห็นสมควรกาหนดระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ว่าด้วยการนาจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวม
หมวกนิรภัย พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ นักเรียนต้องมีใบขับขี่ ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตผ่านการอบรม การจราจรจากเจ้าหน้าที่ตารวจและสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง
ข้อ ๔ สภาพรถจักรยายนต์ ที่จะนามาโรงเรียนต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น มีป้าย
ทะเบียน ป้ายวงกลม กระจกส่องหลัง ไฟเลีย้ ว ท่อไอเสียที่ไม่มีเสียงดัง เป็นต้น
ข้อ ๕ รถจักรยานยนต์ที่นามาโรงเรียนต้องผ่านการตรวจสอบสภาพรถในข้อ ๒ ให้ถูกต้อง
ข้อ ๖ ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียน นักเรียนต้องดับเครือ่ งบริเวณประตูทางเข้าและจูงรถไปยังจุดที่โรงเรียน
กาหนดให้จอด พร้อมทั้งล็อคกุญแจให้เรียบร้อย การนาจักรยานยนต์ไปจอดตามบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ถือว่าเป็นเจตนา
ประพฤติ
ผิดกฎของโรงเรียนเป็นการรบกวน หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น ๆ หรือสถานที่ราชการ
ข้อ ๗ ในระหว่างที่มีการเรียนการสอน ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าออกบริเวณจุดจอดรถและไม่ให้นารถออก
นอกบริเวณโรงเรียน จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นให้ขออนุญาตตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๘ ช่วงเวลาในการจอดรถจักรยานยนต์ ๐๕.๓๐-๐๗.๔๐ น. หากนักเรียนมาสายกว่าเวลาที่กาหนดไม่อนุญาตให้นา
รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดด้านในโรงเรียน
ข้อ ๙ การนารถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียน นักเรียนต้องจูงรถจากจอดรถและสตาร์ทเครื่อง ณ จุดที่กาหนดบริเวณ
ทางออก
ข้อ ๑๐ การนาจักรยานยนต์มาโรงเรียน ถ้าหากเกิดการเสียหายหรือชารุด ผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
ใด ๆ
ข้อ ๑๑ ให้นักเรียนปฏิบัตติ ามกฎจราจร และแนวปฏิบัติการนาจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย พ.ศ.
๒๕๖๓ ผู้ที่ไม่ปฏิบัตติ ามแนวปฏิบตั ินี้ จะถูกว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษตามเหตุอันสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายมิตรชัย สมสาราญกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
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กลุ่มบริหารงบประมาณ
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แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

- งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน

- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารการบัญชี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- งานควบคุมภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
- งานยานพาหนะ

- สานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
- สานักงานผูอ้ านวยการ
- งานพัสดุกลุม่ บริหารงบประมาณ
- งานแผนงานกลุม่ บริหารงบประมาณ
- งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานองค์กรสนับสนุนการศึกษา
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นางสาวรัตนาวดี เขียวอร่าม
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นกลุ่มงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษาในด้านการใช้งบประมาณจาก
ภาครั ฐ หรื อ การระดมทรั พ ยากรจากผู้ ป กครองและชุ ม ชน โดยสถานศึ ก ษาถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรและการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
บรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของโรงเรี ย นที่ก าหนดไว้ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ดสรรโดยมี
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน กากับ ติดตามให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้นโรงเรียนจะนาเงินที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนประจาปี
การศึกษาแต่ละปีตามจานวนนักเรียนไปใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณบริหารโรงเรียน เพื่อการ
ดาเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยยึดคุณภาพผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
การบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้เ กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสาคัญในหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้ รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบายนั้น รัฐบาลได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม ในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
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๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการได้จั ดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนให้ แก่ผู้ เรียนทุกคนตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในแต่ละระดับและประเภทดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ ๓,๕๐๐ บาทต่อปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท)
มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๓,๘๐๐ บาทต่อปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท)
๒. ค่าหนังสือเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนให้สถานศึกษาสาหรับบริหารจัดการได้เอง
ตามวัตถุประสงค์ โดยกาหนดวิธีการให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ และให้มีการจัดมอบให้กับนักเรียน
ทุกคนได้นาไปใช้ ทั้งนี้การดาเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของสถานศึกษานั้น กาหนดให้มีการพิจารณา
ตัดสิ น ใจร่ ว มกั น ระหว่า งคณะกรรมการสถานศึกษากับ ภาคี ๔ ฝ่ าย ซึ่ง ประกอบด้ว ย ครู ผู้ ปกครอง
กรรมการนักเรียน และผู้แทนชุมชน สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๘๐๘ บาทต่อปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๙๒๑ บาทต่อปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๙๙๖ บาทต่อปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๑,๓๘๔ บาทต่อปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ คนละ ๑,๓๒๖ บาทต่อปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คนละ ๑,๑๖๔ บาทต่อปี
๓. อุปกรณ์การเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว รายการของ
อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ แบบฝึกหัด สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทั ด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุ
ฝึกด้านคอมพิวเตอร์ (เช่น แผ่นซีดี) กระดาษ A๔ สีเทียน ดินน้ามัน เป็นต้น
สาหรับเกณฑ์ของเงินจะจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนตามรายหัว มีดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ ๒๑๐ บาทต่อภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๒๓๐ บาทต่อภาคเรียน
๔. เครื่องแบบนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้จั ดสรรงบประมาณให้ส ถานศึกษาดาเนินการจัดทาบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่
ผู้ปกครองตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัวโดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนด้วยตนเอง และให้นาใบเสร็จรับเงินที่มีมูลค่าไม่ต่ากว่าเงินสดนั้นมาเป็นหลักฐานแสดงกับสถานศึกษา
เกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนตามรายหัว มีดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ ๔๕๐ บาทต่อปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๕๐๐ บาทต่อปี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๖๗

ตามราคามาตรฐานคุณภาพ ซึ่งหากผู้ปกครองรายใดจะซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่มีราคาสูงกว่าจะต้อง
รับภาระในราคาส่วนต่างเอง และหากผู้ปกครองมีชุดเครื่องแบบนักเรียนเพียงพออยู่แล้วสามารถนาเงินสดไป
ซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดกีฬา ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี หรือชุดยุวกาชาดได้
๕. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสาหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้เองตามวัตถุประสงค์ ใน ๔ กิจกรรม ได้แก่
๑. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน
อ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยกาหนดให้ดาเนินการอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๒. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิย มที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดให้
ดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๓. ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ
หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนใน
ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกาหนดให้ดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี
๔. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ (ICT) เป็นกิจกรรมให้บริการ ICT/
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตร เช่น การให้บริการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดให้ดาเนินการอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/ปี/คน
ซึ่ ง ในรายละเอี ย ดการด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง นั้ น โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นหลัก
สาหรับเกณฑ์ของเงินที่จัดสรรเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ ๘๘๐ บาทต่อปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท)
มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๙๕๐ บาทต่อปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๖๘

รายการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประจาภาคเรียนที่ ๑ – ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายการ
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐
ค่าสอนคอมพิวเตอร์
๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐
ค่าประกันอุบัติเหตุ
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
๗๐
๗๐
๗๐
เงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู
๓๐๐ ๒๕๐ ๒๕๐
ค่าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (AI)
๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐
รวมทั้งสิ้น
๒,๙๙๐ ๒,๙๔๐ ๒,๙๔๐

ม.๔
๕๐๐
๑,๓๕๐
๔๐๐
๒๐๐
๗๐
๓๐๐
๑๗๐
๒,๙๙๐

ม.๕
ม.๖
๕๐๐ ๕๐๐
๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐
๔๐๐ ๔๐๐
๒๐๐ ๒๐๐
๗๐
๗๐
๒๕๐ ๒๕๐
๑๗๐ ๑๗๐
๒,๙๔๐ ๒,๙๔๐

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายการ
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐
ค่าสอนคอมพิวเตอร์
๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐
เงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู
๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐
ค่าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (AI)
๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐
รวมทั้งสิ้น
๒,๖๗๐ ๒,๖๗๐ ๒,๖๗๐

ม.๔
๕๐๐
๑,๓๕๐
๔๐๐
๒๕๐
๑๗๐
๒,๖๗๐

ม.๕
ม.๖
๕๐๐ ๕๐๐
๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐
๔๐๐ ๔๐๐
๒๕๐ ๒๕๐
๑๗๐ ๑๗๐
๒,๖๗๐ ๒,๖๗๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๖๙

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โครงการ MEP (Mini English Program)
ประจาภาคเรียนที่ ๑ – ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่
รายการ
ม.๑
ม.๒
ม.๓
๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์
๔๓๐
๔๓๐
๔๓๐
๓ ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ (ห้องปฏิบัติการ/ห้อง ๘๖๐
๘๖๐
๘๖๐
ศูนย์วิชา)
๔ ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
๗๐
๗๐
๗๐
๕ ค่าประกันอุบัติเหตุ
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
๖ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
๒,๒๘๐ ๒,๒๘๐
๗ กิจกรรมทัศนศึกษา
๗๑๐
๕๗๐
๕๗๐
๘ ค่าดาเนินการและบารุงรักษาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
๘๖๐
๘๖๐
๙ ค่าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (AI)
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๐ เงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู
๓๐๐
๒๕๐
๒๕๐
รวมทั้งสิ้น
๗,๗๔๐ ๑๐,๖๙๐ ๑๐,๖๙๐
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่
รายการ
ม.๑
ม.๒
ม.๓
๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์
๔๓๐
๔๓๐
๔๓๐
๓ ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ (ห้องปฏิบัติการ/ห้อง ๘๖๐
๘๖๐
๘๖๐
ศูนย์วิชา)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
๔ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
๒,๒๘๐ ๒,๒๘๐
๕ กิจกรรมทัศนศึกษา
๗๑๐
๕๗๐
๕๗๐
๖ ค่าดาเนินการและบารุงรักษาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
๘๖๐
๘๖๐
๗ ค่าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (AI)
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๘ เงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
รวมทั้งสิ้น
๗,๔๒๐ ๑๐,๔๒๐ ๑๐,๔๒๐

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๐

กลุ่มบริหารทั่วไป

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๑

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

- งานสานักงานและแผนงาน
- งานธุรการ/สารบรรณ
- งานโภชนาการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการร้านค้า
- งานสวัสดิการ
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานอาคาร
- งานสถานที่
- งานสาธารณูปโภค
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานลูกจ้าง
- งานวิทยุสื่อสาร

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๒

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หน๎าที่ความรับผิดชอบ การวางแผน การติดตาม กากับ ดูแลประเมินผล
การปฏิบัติงานด๎านงานสานักงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานโภชนาการ งานอนามัย
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการชุมชน งานสวัสดิการร๎านค๎า งานสวัสดิการออมทรัพย์
งานอาคารงานสถานที่ งานสาธารณูปโภค งานโสตทัศนศึกษา งานลูกจ๎าง และ
งานยานพาหนะ
มุํงเน๎นการสนับสนุนในด๎านการจัดการเรียนการสอน เชํน การบริการเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดสภาพแวดล๎อมให๎มีบรรยากาศที่รํมรื่นเป็นระเบียบสวยงาม เอื้ออานวย
ตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน การดูแลสุขภาพนักเรียน การประกันอุบัติเหตุ ดูแลอาหาร
ให๎ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ การซํอมบารุง ดูแล รักษา วัสดุ-ครุภัณฑ์ให๎อยูํใน
สภาพพร๎อมใช๎งานได๎ตลอดเวลาเผยแพรํเกียรติประวัติเกียรติคณ
ุ ของสถานศึกษาและ
บุคลากรให๎สาธารณชนทราบ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๓

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๔

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๕

ระเบียบข้อบังคับในห้องเรียน
๑. นักเรียนต๎องแตํงกายให๎ถูกต๎องเรียบร๎อยตามระเบียบการแตํงกายของ
นักเรียน
๒. นักเรียนต๎องไมํนาอาหาร และเครื่องดื่มเข๎ามารับประทานในห๎องเรียน
๓. นักเรียนต๎องไมํสํงเสียงดัง ไมํเลํนกันในระหวํางเวลาเรียน
๔. เมื่อจะออกหรือเข๎าห๎องเรียนต๎องขออนุญาตคุณครูทุกครั้ง
๕. นักเรียนจะต๎องอยูํในห๎องเรียนตลอดในเวลาเรียน แม๎ครูผสู๎ อนไมํอยูํใน
ห๎องเรียน
๖. ไมํทาลายโต๏ะเรียน เก๎าอี้ และอุปกรณ์ทาความสะอาดที่โรงเรียนจัดให๎
๗. ไมํขีดเขียนข๎อความใดๆ ลงบนโต๏ะ เก๎าอี้ และกาแพงห๎องเรียน
๘. ไมํทิ้งขยะลงพื้น หรือในโต๏ะเรียน
๙. กํอนออกจากห๎องเรียนตอนเลิกเรียน ให๎นักเรียนจัดโต๏ะเรียนและทา ความ
สะอาดเก็บกวาดห๎องเรียนให๎เรียบร๎อย
๑๐. ปิดประตู หน๎าตําง ไฟทุกดวง พัดลม ทุกครั้งหลังเลิกจากการเลิกเรียน
*** ระเบียบข๎อบังคับนี้ ให๎นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามโดยเครํงครัด***

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
ระเบียบการใช้บริการห้องพยาบาล
๑. มารยาทการใช๎ห๎องพยาบาลถอดรองเท๎า
- ถอดรองเท๎ากํอนเข๎าห๎องเรียน และจัดวางให๎เรียบร๎อย
- รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์การใช๎
- พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไมํสํงเสียงดังรบกวนผู๎ปุวย
๒. ประสงค์จะขอรับยา
- แจ๎งอาการเจ็บปุวยให๎พยาบาล / ครูอนามัยทราบ
- รับประทานยาในห๎องพยาบาล ห๎ามนาออกไปรับประทานนอกห๎อง
- ห๎ามรับยาแทนเพือ่ น
- ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช๎บริการทุกครั้ง
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๖

๓. ประสงค์ขอเข๎านอนพัก
- ขออนุญาตจากครูประจาวิชาและเขียนใบขออนุญาตนอนพักให๎ครูเซ็น
อนุญาตกํอนมานอนพัก
๔. ประสงค์จะทาแผล
- แผลเกํา ให๎ทาในเวลาคาบพัก เทํานั้น
- แผลใหมํ ทาแผลได๎ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
- ลงบันทึกในสถิติพยาบาล ทุกครั้งที่ใช๎บริการ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
- ห๎องพยาบาล เปิดให๎บริการ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- กรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินให๎ติดตํอครูพยาบาลตามตารางสอน หรือแจ๎งครูทํานอื่น
โดยดํวน
- ครู นักเรียน และเจ๎าหน๎าที่ของโรงเรียนที่ปุวยมารับบริการกรุณาลงชือ่ ในสมุด
บันทึกสถิติการใช๎บริการทุกครั้ง
- ผู๎มารับบริการให๎แจ๎งอาการแพ๎ยา หรือชื่อยาที่แพ๎ด๎วยทุกครั้ง
- หากผู๎มารับบริการมีโรคประจาตัว ต๎องแจ๎งให๎ครูห๎องพยบาลทราบทุกครั้ง
- นักเรียนที่ปุวยหากต๎องการนอนพัก ให๎นอนพักได๎ไมํเกิน ๒ คาบ
- ห๎ามเข๎าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห๎องพยาบาลโดยไมํได๎รับอนุญาต
- ห๎ามสํงเสียงดังรบกวนผู๎ปุวย
- นักเรียนที่ปุวยมากหรือได๎รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนาสํงไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาล
ที่ใกล๎และอยูํในข๎อตกลงของการประกันอุบัติเหตุ
- นักเรียนที่ปุวยจาเป็นต๎องพบแพทย์ จะติดตํอผู๎ปกครองให๎มารับเพื่อไป พบ
แพทย์
- ผู๎ปุวยลุกจากเตียง เก็บที่นอนให๎เรียบร๎อยทุกครั้ง

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๗

ระเบียบการใช้โรงอาหาร
๑. โรงอาหารเปิดบริการ
เช๎า
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.
ทุกระดับชั้น
กลางวัน ๑๐.๕๐ - ๑๑.๔๐ น.
ระดับชั้น ม.ต๎น
กลางวัน ๑๑.๔๐ - ๑๒.๓๐ น.
ระดับชั้น ม.ปลาย
เย็น
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ทุกระดับชั้น
๒. นักเรียนต๎องเข๎าแถวซื้ออาหารทุกครั้ง
๓. ห๎ามนาอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร
๔. ห๎ามนาภาชนะทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร (ฝุาฝืนจะถูกปรับ)
๕. ห๎ามติดปูายทุกชนิดในบริเวณโรงอาหารกํอนได๎รับอนุญาต
๖. ห๎ามใช๎เครื่องไฟฟูาทุกชนิดในโรงอาหารกํอนได๎รับอนุญาต
๗. ขออนุญาตทุกครั้งกํอนใช๎โรงอาหารรวมทั้งการขอรับประทานอาหาร กํอนเวลา
๘. ไมํเลํนและสํงเสียงดังบริเวณโรงอาหาร
๙. ไมํให๎ภาชนะ อุปกรณ์ และสิ่งตํางๆ บริเวณโรงอาหารเสียหาย
๑๐. ชํวยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหาร

ระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
(ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ)
ห๎องโสตทัศนศึกษา ตั้งอยูํทอี่ าคาร ๑ ชั้น ๒
๑. ขอแบบการจองได๎ที่ห๎องโสตทัศนศึกษา ระยะเวลาการจองห๎องโสตทัศนศึกษา
ให๎จองลํวงหน๎าได๎เพียง ๑ สัปดาห์เทํานั้น
๒. ถอดรองเท๎า และวางให๎เป็นระเบียบ ด๎านหน๎าห๎อง
๓. ไมํสํงเสียงดัง ในห๎องโสตทัศนศึกษา
๔. ไมํนาอาหารเครือ่ งดืม่ เข๎าไปในห๎องโสตทัศนศึกษา
๕. ห๎ามใช๎โสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด และเข๎าใช๎ห๎องโดยไมํได๎รับอนุญาต เว๎นเสีย
แตํได๎รับอนุญาตจากอาจารย์
๖. นักเรียนจะต๎องชํวยรักษาความสะอาด จัดโต๏ะ เก๎าอี้ให๎อยูํในสภาพเดิม และ
ปิดหน๎าตํางและประตูเมื่อเสร็จสิ้นการใช๎งานในห๎องโสตทัศนศึกษา
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๘

ระเบียบการใช้ห้องสมุด
๑. แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย
๒. ไมํสํงเสียงดังขณะอยูใํ นห๎องสมุด
๓. ไมํนาอาหาร ขนมมารับประทานในห๎องสมุด
๔. เมื่อลุกออกจากเก๎าอี้ ควรเลื่อนเก๎าอี้เก็บให๎เรียบร๎อย
๕. อํานหนังสือแล๎วเก็บเข๎าที่เดิม
๖. หยิบหนังสืออยํางระมัดระวังและทะนุถนอม
๗. รักษามารยาทในการมากํอนหลังในการใช๎บริการ
๘. ยืมหนังสือกํอนนําออกจากห๎องสมุด

งานประชาสัมพันธ์
มีบริการตํางๆ ดังตํอไปนี้
๑. บริการเสียงตามสาย ประกาศตามกรณีตํางๆ
๒. ประกาศนักเรียนเก็บของได๎ แจ๎งขําวสารบุคลากรในสถานศึกษาบันทึก การทา
ความดี
๓. บริการรับฝากสิ่งของ เชํนผู๎ปกครองนาสิ่งของมาฝากให๎คุณครู และนักเรียน
๔. บริการรับแจ๎งของหายภายในโรงเรียน
๕. บริการรับโทรศัพท์ตดิ ตํอภายใน และโดนสายไปยังกลุํมตํางๆ ในโรงเรียน
๖. บริการประกาศและแจ๎งขําวสารข๎อมูลเสียงตามสาย

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๗๙

โทรศัพท์ภายใน
ห้อง
Operater
ผู๎อานวยการ
รองผู๎อานวยการ
กลุํมบริหารวิชาการ

โทร.
๐
๑๐๐
๐๙๖-๖๙๐๗๓๔๓

รองผู๎อานวยการ
กลุํมบริหารงานบุคคล
สานักงานผู๎อานวยการ
สานักงานงบประมาณ
สานักงานวิชาการ
สานักงานทั่วไป
สานักงานบุคคล
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาตํางประเทศ
พลานามัย
สังคมศึกษาฯ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

๐๙๕-๙๑๔๗๑๕๘
๑๐๑
๒๐๐
๓๐๐, ๓๓๑
๔๐๐
๕๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙

ห้อง
รองผู๎อานายการ
กลุํมบริหาร
งบประมาณ
รองผู๎อานวยการ
กลุํมบริหารทั่วไป
ห๎องคอมพิวเตอร์
คหกรรม
ศิลปะ
ทะเบียน-วัดผล
โสตทัศนศึกษา
ห๎องสมุด
แนะแนว
ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการร๎านค๎า
ห๎องพยาบาล
บ๎านพักภารโรง
ปูอมยาม

โทร.
๐๘๕-๘๗๓๙๗๔๙
๐๒-๕๖๕๓๙๘๗
๑๔๗
๓๑๑
๓๑๔
๓๓๑
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๗
๔๔๑
๔๔๕
๕๕๕

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๘๐

คาสั่งโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ที่ ๐๔๒/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จะจัดทาคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลากรและแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนระเบียบของโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้นาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษาและระเบียบของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้การจัดทาคู่มือ
นักเรียนและผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายมิตรชัย
สมสาราญกุล
ประธานกรรมการ
๑.๒ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา
งามมีฤทธิ์
กรรมการ
๑.๓ นางสาวรัตนาวดี
เขียวอร่าม
กรรมการ
๑.๔ นางสุภาพร
สิงห์ยอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดทาคู่มือ
นักเรียน
๒. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลต้นฉบับทุกฝ่าย
๑) นางสุภาพร
สิงห์ยอง
๒) นางวาสนา
ภูมิชัยวิจิตร์
๓) นางสุกัญญา
สุขสุเดช
๔) นางสาวอัญชลี
รอดรั้ง
๕) นางสาวกรรณิการ์ ทองมาก
๖) นางสาวสุพิชชา
ตระกูลสว่าง
๗) นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลทั่วไป
๑) นางวาสนา
ภูมิชัยวิจิตร์
ประธานกรรมการ
๒) นางสุกัญญา
สุขสุเดช
กรรมการ
๓) นางสาวกนกพร
พลายละหาร
กรรมการ
๔) นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด
กรรมการ
๕) นางสาวสุพิชชา
ตระกูลสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑) นายเดวิด
ด้วงจินดา
ประธานกรรมการ
๒) นายธีรภัทร
ห้องโสภา
กรรมการ
๓) นายธิติพงษ์
สีสุมัง
กรรมการ
๔) นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
กรรมการ
๕) นายพงษธร
ดีประดิษฐ์
กรรมการ
๖) นายอัฐพล
ศุภโกวิทย์
กรรมการ
๗) นางสาวกรรณิการ์ ทองมาก
กรรมการ
๘) นางสาวอัญชลี
รอดรั้ง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลกลุ่มบริหารวิชาการ
๑) นางสมประสงค์
ภาณุพินทุ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสิริเนตร
ไสยะหุต
กรรมการ
๓) นางสาวสุกัลยา
นิลกระยา
กรรมการ
๔) นางสาวสุทธินี
ดอกพุฒ
กรรมการ
๕) นางสาวกฤษณา
ครุฑธกะ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลกลุ่มบริหารทั่วไป
๑) นางสาวรัสส์กร
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
๒) นางทิพวรรณ
โชติสิงห์
กรรมการ
๓) นางสาวเบญจวรรณ โถนคา
กรรมการ
๔) นางสาวศุภกานต์
มาลยาภรณ์
กรรมการ
๕) นางสาวพรสุดา
กรดสัน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลกลุ่มบริหารงบประมาณ
๑) นางดวงชีวัน
บุญเกิด
ประธานกรรมการ
๒) นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง
กรรมการ
๓) นางจตุพร
มณีเขียว
กรรมการ
๔) นางสาวธิดารัตน์
พลดงนอก
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่ คณะกรรมการข้อที่ ๒.๑-๒.๖
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม
๒) จัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์
๓. คณะกรรมการฝ่ายกราฟิก/ภาพถ่ายและจัดทารูปเล่ม
๓.๑ นายนฤพล
สุทธิชัยวรกุล
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
กรรมการ
๓.๓ นายพงษธร
ดีประดิษฐ์
กรรมการ
๓.๔ นายสิทธา
เปรมปรีดิ์
กรรมการ
๓.๕ นายกิตติธัช
อุดมฉวี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑) ออกแบบปกและจัดทารูปเล่มให้สวยงาม
๒) จัดหารูปภาพกิจกรรมเด่นของโรงเรียนจัดลงในเล่ม
๓) จัดเตรียมนักเรียนใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ที่ถูกต้องตามระเบียบ
เพื่อถ่ายภาพและใส่ในหนังสือคู่มือนักเรียน
๔) นาข้อมูลที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขึ้นเว็บไวต์โรงเรียนและระบบ Student messenger (SM)
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษรและตรวจสอบข้อมูล
๔.๑ นางวาสนา
ภูมิชัยวิจิตร์
๔.๒ นางสาวอัญชลี
รอดรั้ง
๔.๓ นายณัฐวุฒิ
คาป้อ
๔.๔ นางสาววรรณวิสา
โปยขุนทด
๔.๕ นางสาวกนกพร
พลายละหาร
หน้าที่ พิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์รูปเล่มสมบูรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายมิตรชัย สมสาราญกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
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มาร์ชดอนเมืองจาตุรจินดา
จังหวะมาร์ช

อโศก สุขศิรพิ รฤทธิ์ คาร้อง-ทานอง

ดอนเมืองจาตุรจินดา สถานศึกษาสถาบันอันเกริกไกร
เป็นที่สร้างสรรค์ภูมิปญ
ั ญาก้าวหน้าไป สั่งสอนให้เยาวชนเป็นคนดี
ดอนเมืองจาตุรจินดา ภาคภูมิหนักหนาก่อตั้งมานานเนิ่นปี
เจริญรุ่งเรือง นามประเทืองเป็นศักดิ์ศรี ศิษย์มากมีในดอนเมืองนีร้ ู้ทั่วไป
การเรียนดี กีฬาเด่น เป็นที่ประจักษ์ สัญลักษณ์พลอยทั้งสีท่ ี่รวมจิตใจ
สามัคคี มีระเบียบ มีวินยั น้าเงิน-เทา ยิ่งใหญ่ตลอดมา
เทิดทูนคุณครูและอาจารย์ สมัครสมานรักกันด้วยศรัทธา
สร้างชื่อเสียงให้ดอนเมืองจาตุรจินดา ชาติ ศาสนา องค์ราชามิ่งขวัญของเรา

น้าเงิน-เทา คืนถิ่น
จังหวะ

อโศก สุขศิรพิ รฤทธิ์ คาร้อง-ทานอง
น้าเงิน-เทา เยือนเหย้าที่เราศึกษา

ศิษย์ดอนเมืองจาตุรจินดามาพบกัน
คิดถึงความหลังเก่าเฝ้าแต่อาวรณ์
พุ่มพฤกษาพันธุ์ดอกไม้นานาสุดโสภี
โอ้ถิ่นนี้มมี นต์ขลังยังเหมือนเดิม
สถาบันอันประเสริฐเลิศวิไล
น้าเงิน-เทา เยือนเหย้าพวกเราวันนี้
ด้วยไมตรีมั่นในสามัคคีอยู่ทุกครา

ทุกชีวาเริงร่ากับมาถิ่นขวัญ
สายสัมพันธ์ติดตรึงซึ้งฤดี
เคยพักผ่อนเย็นใจใต้ร่มนนทรี
เราน้องพี่จะลืมได้อย่างไร
สิ่งที่เพิม่ คือความรักสลักใจ
อยู่แห่งไหนไกลใกล้ต่างใคร่มา
แสนยินดีเป็นทีอ่ ิ่มเอมอุรา
ยามลับลาใฝ่หาอยูไ่ ม่รลู้ มื
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง หน้า ๑๘๔

