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ค�ำน�ำ
คู่มอืนักเรยีนและผูป้กครอง โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นเอกสารท่ีโรงเรียน 

จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างหลักสูตร และระเบียบ

ต่างๆ ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง 

ได้ศึกษาท�าความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  

เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาสากล ตลอดถึง

การสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน

เต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่งของสังคมและประชาคมโลก

ต่อไป

 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียนและ

ผู้ปกครอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เล่มนี้ สามารถสร้างความเข้าใจ 

และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอบคุณเป็นอย่างสูง 

มา ณ โอกาสนี้ 

(นำงสำวดวงแข เพชรเรือนทอง) 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่
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 เรื่อง        หน้ำ

ประวัติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   ๑

วิสัยทัศน์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    ๔

พันธกิจ เป้าหมาย   ๔

แผนภูมิแสดงการแบ่งสายการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   ๕

ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ๖

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน   ๗

ท�าเนียบบุคลากร   ๙

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ๑๓ 

โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

พุทธศักราช ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) ๑๘ 

เกณฑ์ส�าเร็จการศึกษา ๑๙

เกณฑ์ขั้นต�่าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ๒๒

การเทียบโอนผลการเรียนและความหมายของรหัสวิชา ๒๘

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ๔๐

โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ๔๕

เครื่องแบบนักเรียน ๖๗

ทรงผมนักเรียน ๗๑

           ระเบียบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ๗๓

เพลงมาร์ชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ๘๒

สำรบัญ
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ประวัติโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่
 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้ก่อต้ังโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตามนโยบายท่ีแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี “เมืองน่ำอยู่  เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ สังคมพัฒนำ  
กำรศกึษำก้ำวไกล”  ในการจดัการศกึษาให้กบัเยาวชนจงัหวดักระบีไ่ด้รบัโอกาสทางการศกึษา  
ถือเป็นภารกิจอันส�าคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกระบี่ 
 พ.ศ.๒๕๕๔ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ แต่งตั้งผู้ทรง
คุณวุฒิด้านการศึกษา คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็น
คณะท�างาน เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม  
๒๕๕๔ ประกอบด้วย

 ๑. นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 ๒. นายสฤษฏ์์พงษ์  เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 ๓. นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 ๔. พลเอกจิรพันธ์  เกษมศานติ์สุข ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 ๕. นายนพรัตน์  กาญจนวโรดม   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 ๖. นายธงชาติ  เวสพันธ์ ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๗. นายสมเกียรติ  กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
 ๘. นายเชียร  ศรีเรือง  ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี
 ๙. นายอเนก  ลิ่มศรีวิไล นายกสมาคมปาล์มน�้ามันจังหวัดกระบี่
๑๐. นายสมศักดิ์  บุรินทร์กุล   อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบ�ารุง
๑๑. นายสนิท  กั่วพานิช        อดีตรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
๑๒. นายไพศาล  โรจน์สราญรมย์   เกษตรจังหวัดกระบี่
๑๓. นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล
๑๔. นายยุทธ  ปานขวัญ    อดีตผู้อ�านวยการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอเมืองกระบี่
๑๕. นายอนันต์  ห่อทอง    อดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�านักงานการประถมศึกษา 
  จังหวัดระนอง 
๑๖. นายพญอม  จันนิ่ม     อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
๑๗. นายเติมศักดิ์  กุลเถกิง    ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบ�ารุง
๑๘. นางสาวอรนุช  หนูแดง    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๑๙. นายวิศิษฎ์  วงศ์สิริพรกุล    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๒๐. นางสาวนิตยา  สกุลเพ็ชร   นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
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 สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี ่เหน็ชอบให้จดัตัง้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดักระบี ่

โดยใช้อักษรย่อ “อบจ.กบ.” ภาษาอังกฤษ  KPAOS (KRABI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION  SCHOOL)  เมื่อวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนใช้พื้นที่ที่ 

ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ถนนท่าเรือ ต�าบลไสไทย อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

เนื้อที่ ๓๔ ไร่ - งาน ๒๐ ตารางวา  อาคารเรียนตามแผนพัฒนาเต็มรูป ดังนี้

 ๑. อาคาร ๑ และอาคาร ๒  ใช้เป็นสถานที่ตั้งส�านักงานและอาคารเรียน

 ๒. อาคาร ๓ ใช้เป็นห้องอาหาร  ห้องประชุม และห้องฉายภาพยนตร์

 ๓. อาคาร ๔ ใช้เป็นอาคารยิมเนเซียม

 ๔. อาคาร ๕-๖ ใช้เป็นอาคารฝึกงาน จ�านวน ๒ หลัง

 ๕. อาคาร ๗ ใช้เป็นแฟลตบ้านพักครู

 ๖. โรงเพาะช�า ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม

 ๗. บ้านพักนักการภารโรง

 ปีการศกึษา ๒๕๕๕ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีได้ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ประกอบด้วย

 ๑. นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล ประธานกรรมการ

 ๒. พระครูศรีธรรมาวุธ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 ๓. นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๔. นายสมเกียรติ  กิตติธรกุล ผู้แทนองค์กรชุมชน

 ๕. นายวิชัย  ลิ้มวัฒนากูล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๖. นางสุภาพร  ภิญโญธรรมโนทัย ผู้แทนผู้ปกครอง

 ๗. นางอัมพร  กุลบุตร ผู้แทนครู

 ๘. นายธงชาติ  เวสพันธ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน กรรมการ และเลขานุการ
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 พ.ศ.๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงส�านักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (เดิม) เป็นอาคารเรียนช่ัวคราวพร้อมครุภัณฑ์ จ�านวน  

๓,๒๘๕,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ�านวน 

๔ ห้องเรียน นักเรียน ๑๔๐ คน จัดการเรียนการสอนเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

และแต่งตั้ง นายธงชาติ เวสพันธ์ ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการ

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี จนกว่าคณะกรรมการ 

สถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สรรหาผู้บริหารโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่

ผู้อ�านวยการโรงเรียน

 พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ 

โรงเรยีนเข้าร่วมโครงการห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์ตามแนวทางของสถาบนัส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง นายวิศิษฎ์  

วงศ์สริิพรกลุ รองปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี ่รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการ

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ�านวน  

๔ ห้องเรียน นักเรียน ๑๒๐ คน จัดการเรียนการสอนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ๔ สาย  

ประกอบด้วยสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์ค�านวณ สายวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ

สายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีได้ท�า

หนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่

“กำรเรียนเด่น  เน้นวิทยำศำสตร์ คุณธรรมเป็นเลิศ  เชิดชูธรรมำภิบำล” 

พันธกิจ

 ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

 ๓. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

 ๔. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และกระบวนการเรียนการสอน

 ๕. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

 ๖. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน

เป้ำหมำย

 ๑. โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานสากลและการประกัน  

  คุณภาพการศึกษา

 ๒. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน

 ๓. คณะครูในโรงเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่เต็มประสิทธิภาพ และเกิด

  ประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา

 ๔. นกัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน เป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู ้และน�าความรูไ้ปแข่งขนัระดบันานาชาติ

 ๕. โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม และอ�านวยความสะดวก

  ด้านสวัสดิการในโรงเรียน

 สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศให้โรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
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ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน

นำยสมศักดิ์ กิตติธรกุล
ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำยวิชัย ลิ้มวัฒนำกูล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำงสำวชลธิดำ พฤศวำนิช
ผู้แทนครู

นำยอ�ำนำจ จันทร์คง
ผู้แทนผู้ปกครอง

นำยพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำยเชียร ศรีเรือง
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

 นำยประนอม บุตรแขก
ผู้แทนศำสนำอิสลำม

นำยธงชำติ เวสพันธ์
ประธำนกรรมกำร

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

พระครูศรีธรรมำวุธ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นำยสมเกียรติ กิตติธรกุล
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นำยสนิท กั่วพำนิช
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำงสำวัน ตัน
ผู้แทนผู้ปกครอง

นำยสนอง โปซิว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน

นำยอเนก จิววุฒิพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยเอกก่อบุญ บุญรุ่งสกุลแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยอภิชำติ ด�ำดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยวิรัช เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำงสำวดวงแข เพชรเรือนทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำยกรัณศุภมำส เอ่งฉ้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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นำงบุษกร หอกุล
ประธำนกรรมกำร

คณะกรรมกำรเครอืข่ำยผูป้กครองนกัเรยีน
โรงเรียนองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดักระบ่ี

ดร.พิชญ์สินี ขำวล้วน    
รองประธำนกรรมกำร

นำงอจลำ ณ ระนอง
รองประธำนกรรมกำร

นำงอนงค์ มีไพบูลย์สกุล
นำยทะเบียน

นำงญะจิตร์ สุดดวง
ผู้ช่วยนำยทะเบียน

นำยอ�ำนำจ จันทร์คง
ประชำสัมพันธ์

นำงพนิดำ เอียดเวียงสระ
ผู้ช่วยประชำสัมพันธ์

นำงลัดดำวัลย์ มณีโชติ
เหรัญญิก

นำงวิรัล กำยตะวัน
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นำงเกียรติสุดำ บุญยเกียรติ  
ปฏิคม

นำยอภินันท์ เตชะประสำน
ผู้ช่วยปฏิคม

นำยวรวิทย์ แหลมสัก
กรรมกำรกลำง

นำยวีระพงศ์ เพชรโตรม
กรรมกำรกลำง

นำยณัฐวัฒน์ เหมกุล
กรรมกำรกลำง

นำงศิริจรรยำ หนูแก้ว
กรรมกำรกลำง

นำยสมบูรณ์ ด้วงทองกุล
กรรมกำรกลำง

นำงสุรีพร ด�ำดี
กรรมกำรกลำง
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นำยเกิดบุญ กำลำนุสนธิ์
กรรมกำรกลำง

นำยสุชล เมืองน้อย
กรรมกำรกลำง

นำยพยุง บัวเกตุ
กรรมกำรกลำง

นำงศรัณย์พร บัวบุตร
กรรมกำรกลำง

นำยอนันต์ จันทรัตน์
กรรมกำรกลำง

นำยสุขสันติ์ วงศ์อรินทร์
กรรมกำรกลำง

นำงโชติกำ มนต์แก้ว
กรรมกำรกลำง

นำยชัย เพชรชนะ
กรรมกำรกลำง

นำยไพศำล ชัยชนะสงครำม
กรรมกำรกลำง

นำงสุทิศำ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงอนงค์พร ไชยสำลี
กรรมกำรกลำง

นำยด�ำรงค์ เวชมะโน
กรรมกำรกลำง

นำงพรพรรษ์ สิริภูวดล
เลขำนุกำร
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นำงสำวพตัรำภรณ์ เก้ำเอีย้น
หวัหน้ำกลุม่บริหำรงำนบคุคล

นำงสำวดวงแข เพชรเรือนทอง
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

นำงสำวศุทธินี นฤภัย
รักษำกำรในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

นำงสำวกรวิกำ ทบัไทร                 
หวัหน้ำกลุม่บริหำรงำนงบประมำณ

นำงเสำวณย์ี กลับส่ง
หวัหน้ำกลุม่บริหำรงำนทัว่ไป

นำงอัมพร กุลบุตร
หวัหน้ำกลุม่บริหำรงำนกจิกำรนกัเรยีน

นำงสำวศุทธินี นฤภัย นำงสำวนภนันท์ ขวัญชูดนำงสำวสิริพิชญ์ พรหมสังคหะ นำงสำวกิ่งกมล ทองมล

ท�ำเนียบบุคลำกร
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  

นำงสำวจำมรี อ่อนสนิท นำยประพันธ์ เชื้อทะเล

นำยมุสลิม แดสำ 

นำงสำวศิริวรรณ เนียมหวำน นำงสำวเมธำวี สำยสล�ำ    
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นำงเสำวนีย์ กลับส่ง นำยวรุฒม์ สินประกอบ นำงสำวพิมกมล สมบูรณ์ นำงวรัตถ์อร มณีโชติ

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

นำงสำวพัตรำภรณ์ เก้ำเอี้ยน นำงสำววีริยำ ค้ำมำก   นำยศิรวิทย์ วัชระประดิษฐ์

นำงสำวมณีรัตน์ จงรักษ์นำงสำวมนต์นภำ ตั้งเจริญวิทยำ 

นำงสำวชลธิดำ พฤศวำนิช นำงอัมพร กุลบุตร

นำยจักรกฤษณ์ แก้วล�ำหัด นำยอัยยุบ หลีเส็น          นำงสำวสินีนำฎ จันทรสุข นำงสำวมูรนี มะมิง



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

:: 11 ::

นำงสำวกรวิกำ ทับไทร

นำงสำวชุติกำญจน์ ส�ำเนียงหวำน        

นำงสำวเรณุกำ พันธ์ชูศรี

ว่ำที่ ร.ต.หญิงฐำนมำศ จันทรแก้ว นำยสุมนต์ ชูศรี

นำงสำวธัญญลักษณ์ ชอบชูผล                    นำยศุภชัย ทิ้งแหล๊ะ

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

นำงสำวสุเพ็ญภักตร์ ไชยจักร

นำยศิวรัตน์ สมนึก

นำงสำวอรจิรำ ค�ำธรนำงสำวสหัสทีปต์ ถนอมพันธ์

นำงสำวแวนูรฟำรี แวดูยี

นำยสมศักดิ์ ลูกบัว

นำงพัชรี ตี้กุล

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
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นำยสุทธิพงศ์ ขุนชำตรี นำงสำวเจนจิรำ รักกำรนำงสำวนรินทร์ จันทร์ไข่ นำยธีรัตน์ แก้วสุข

นำยมหำรำช คงหนู
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร          

นำงสำวสุปรียำ รักษ์พงศ์
ผู้ช่วยบรรณำรักษ์

นำงสำวจตุรพร ชัยอำวุธ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ

นำงนนทพัทธ์ สำคร
ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี

นำงพัตรำภรณ์ รัตนคช
ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป

นำงสำวภัทรำภรณ์ นบนอบ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนวัดผล

นำงสำวชุติมำ เปลี่ยวบุตร
ผู้ช่วยนักจัดกำรทั่วไป

นำงสำวศศิธร นบนอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน        

นำงสำวหนึ่งฤทัย แจ้มำ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร

นำยนิยม เส้งย่อง
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ        

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  

  สนับสนุนกำรสอน  
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หลกัสตูรมธัยมศกึษำตอนต้น โรงเรยีนองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดักระบี่

สำระส�ำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

พุทธศักราช ๒๕๕๕ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ จัดท�าข้ึนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและ 

เป้าหมายในการพฒันานกัเรยีน และจัดท�าให้ครอบคลมุสาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรแกนกลาง 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางของ สสวท. 

และ สอวน. ครอบคลุมสาระการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากลของส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐานอกีด้วย การเรยีนตามหลกัสตูรระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นของพทุธศกัราช 

๒๕๕๕ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ ฉบับนี้ นอกจากนักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน จ�านวน 

๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมจ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๙ หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

ทุกวิชาไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ แล้ว นักเรียนยังต้อง

 ๑) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนด

 ๒) ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

 ๓) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับน้ี 

อีกด้วย

 ๑. รำยวชิำพืน้ฐำน ประกอบด้วย ๘ กลุม่สาระการเรยีนรู ้เช่นเดยีวกบัหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) นักเรียนจะได้เรียน 

เหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประการ ทั้งเวลาเรียนและสาระการเรียนรู ้

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรฉบับน้ียังได้ก�าหนดให้ครูผู้สอนต้อง

พจิารณาศักยภาพในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นรายบคุคลด้วย หากนกัเรยีนคนใดมศัีกยภาพและ

อัตราการเรียนรู้สูง ก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดหรือความลึกซึ้งของ

เนือ้หา กระบวนการคดิ และฝึกทกัษะต่าง ๆ  ของรายวชิาพืน้ฐานนัน้ ๆ  ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพ

ของนักเรียนแต่ละคนด้วย เช่น จัดให้มีการสอนเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย มอบหมาย

งานจัดหาสื่อและเอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามศักยภาพของนักเรียนเป็น 

รายบุคคล โดยครูท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า
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 ๒. รำยวิชำเพิ่มเติม เป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตามแนวทางของ สสวท. และเป็นรายวิชาทีจ่ดัขึน้ให้ตอบสนองและให้สอดคล้องกบัจดุเน้นและ

เป้าหมายการพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีศักยภาพระดับเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ จึงได้น�า

แนวคดิและข้อก�าหนดของโรงเรยีนมาตรฐานสากลของ สพฐ. มาผนวกลงในหลกัสตูร โดยก�าหนด

ให้นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

 ๓. กจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน นอกเหนอืจากการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิา

เพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ทั้ง ๓ ด้าน ครบตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้อีกด้วย ได้แก่

 ๑) กิจกรรมแนะแนว

 ๒) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

 ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 ๔. กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน และน�ำเสนอโครงงำน 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนต้องผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ เขียน และน�าเสนอโครงงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด้วย จึงจะถือว่าจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความเชื่อว่าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรฉบับนี้จะช่วยพัฒนานักเรียนไปสู ่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภาษาองักฤษ ทีม่คีวามสามารถระดบัสงู มีจติวญิญาณมุง่มัน่พฒันา

ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถ

ด�ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฉบับนี้ มุ่งเน้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 ๑) มีความสามารถในการรับวัฒนธรรมในการใช้ภาษา สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ 

ความเข้าใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารด้วยหลกัเหตผุลและ

ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงผลกระทบที ่

จะมีต่อตนเองและสังคม
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 ๒) มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ 

และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 ๓) มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล

หลกัคณุธรรม บนข้อมลูสารสนเทศต่าง ๆ  เข้าใจความสมัพนัธ์และการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์

ต่าง ๆ  ในสงัคม สามารถแสวงหาความรู ้มกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยค�านงึถงึผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ๔) มคีวามสามารถในการใช้ทกัษะในการด�ารงชวีติ ทกัษะการท�างาน และทกัษะในการอยู่

ร่วมกันในสังคม ทักษะการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหา

และความขัดแย้งต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อ

ตนเองและผู้อื่น

 ๕) มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อ 

การเรียนรู้ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการท�างาน และเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง

เหมาะสม และมีคุณธรรม

 ๖) มคีวามสามารถในการท�างานเป็นทมี รูจ้กับทบาทและหน้าทีข่องตนเอง มคีวามสามารถ

ในการเป็นท้ังผู้น�าและผู้ตามท่ีดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ และส่ิงแวดล้อม 

ใหม่ ๆ ได้ สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

 ๗) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการค้นคว้าหาความรู ้  

ในการเรยีน ในการประชมุสมัมนา มปีระสทิธภิาพสมวยั ทัง้ด้านการพดู การอ่าน และการเขยีน

 ๘) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาค�าตอบของปัญหา 

หรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
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โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี ได้ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ ดังนี้

 ๑) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 ๒) มีความภูมิใจและรักในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย

 ๓) มีจิตสาธารณะ และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ

 ๔) มีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต

 ๕) มุ่งมั่นในการท�างาน และด�ารงอยู่อย่างพอเพียง

 ๖) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

 ๗) เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการปฏิบัติทดลองจริง

 ๘) เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น

 ๙) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและ

หลักฐานใหม่ที่ได้รับ

 ๑๐) รักและเห็นคุณค่าของการออกก�าลังกาย

จุดเน้นของหลักสูตร
 หลกัสตูรระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พทุธศกัราช ๒๕๕๕ ฉบบัปรบัปรงุ ๒๕๖๒ ของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ฉบับนี้ มีจุดเน้นในการจัดท�า ดังนี้

 ๑) เป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางของ 

สสวท. 

 ๒) เน้นการพัฒนานักเรียนรอบด้าน ทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา

 ๓) สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของ

นักเรียนเป็นรายบุคคล และให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔) รายวิชาเพิ่มเติม เน้นการจัดให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพความถนัด

และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา 

เพิ่มเติมจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยและสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและ 

ต่างประเทศได้ตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนความรู้

ได้
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 ๕) เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ศักยภาพระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติ

 ๖) เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อ

พฒันานกัเรยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน

 ๗) เน้นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท�าโครงงาน

กำรจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
 ในปีการศกึษา ๒๕๕๖ โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี ่ได้รบัคัดเลือกจาก สสวท. 

เข้าร่วมโครงการหลกัสตูรส�าหรบัพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของ สสวท. โดยให้ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เน้นรายบุคคล เน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้าน

กระบวนการแก้ปัญหา การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิสร้างสรรค์ โดยให้มคีวามสามารถ

ในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัด 

สาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น  

และจัดสอนรายวิชาเพิ่มเติม เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากรายวิชา

เพิ่มพูนประสบการณ์และ/หรือ รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ (Advance Placement Program :  

AP Program) ซึ่งประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ๓ กลุ่ม และกิจกรรม ๑ กลุ่ม ได้แก่

 ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดตามแนวทางของ สสวท.

 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ จัดตามความเหมาะสม และจุดเน้น

ตามข้อก�าหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ สสวท. และ  

สอวน.

 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ (AP Program) เป็นรายวิชาเรียนล่วงหน้า 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 ๔. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อก�าหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐาน

สากล
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โครงสร้ำงหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ 
พุทธศักรำช ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)

รำยวิชำ/กิจกรรม

ม.๑ ม.๒ ม.๓

รวม นก.

ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รำยวิชำพื้นฐำน

ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๙.๐

คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๙.๐

วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๙.๐

สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๙.๐

ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๓.๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๖.๐

ศิลปะ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๖.๐

การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๓.๐

เทคโนโลยี ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๓.๐

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๙.๐

รวมหน่วยกิตรำยวิชำพื้นฐำน ๑๑.๐ ๔๔๐ ๑๑.๐ ๔๔๐ ๑๑.๐ ๔๔๐ ๑๑.๐ ๔๔๐ ๑๑.๐ ๔๔๐ ๑๑.๐ ๔๔๐ ๖๖.๐

รำยวิชำเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๖.๐

วิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๖.๕

ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๖.๐

ภาษาต่างประเทศ (จีน) ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๖.๐

เทคโนโลยี ๑.๐ ๔๐ - - - - - - - - - - ๑.๐

สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๓.๕

รวมหน่วยกิตรำยวิชำเพิ่มเติม ๖.๐ ๒๔๐ ๕.๐ ๒๐๐ ๔.๕ ๑๘๐ ๔.๕ ๑๘๐ ๔.๕ ๑๘๐ ๔.๕ ๑๘๐ ๒๙.๐

รวมหน่วยกิต/จ�ำนวนชั่วโมง ๑๗ ๖๘๐ ๑๖ ๖๔๐ ๑๕.๕ ๖๒๐ ๑๕.๕ ๖๒๐ ๑๕.๕ ๖๒๐ ๑๕.๕ ๖๒๐ ๙๕.๐

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
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โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รำยวิชำ/กิจกรรม

ม.๑ ม.๒ ม.๓

รวม นก.

ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

เวลำเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐

- กิจกรรมนักเรียน

  ลกูเสอื/เนตรนาร/ีผูบ้�าเพญ็ฯ/

  ยวุกาชาด
๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐

  ชุมนุม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

  สาธารณประโยชน์

รวมเวลำเรียน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐

เกณฑ์ส�ำเร็จกำรศึกษำ

  การส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาต่าง ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ ตลอดจนผ่านการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจ�านวน ๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  

  ๒๙ หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 ๒. ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และน�าเสนอโครงงาน 

  ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 ๓. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ และมีผล 

  การเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนด
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เกณฑ์ขั้นต�่ำของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

 นอกเหนอืจากการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิตามเกณฑ์ทีก่ล่าว

มาแล้วข้างต้น การจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ตามหลกัสูตรโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดกระบี่ นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนดอีกด้วย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมย่อย คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรม 

พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และ ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้อง 

ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต�่าดังต่อไปนี้

 ๑. กจิกรรมแนะแนว นกัเรยีนต้องเข้าร่วมปฏบิติักจิกรรมแนะแนวอย่างต�า่ตามรายละเอยีด

ในตาราง จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ตำรำง  กิจกรรมแนะแนวขั้นต�่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน ๓ ปี

กิจกรรม ขั้นต�่ำ

๑. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และผ่าน 

การทดสอบวัดผลตามที่โรงเรียนก�าหนด

ไม่น้อยกว่า 

๒๔๐ ชั่วโมง

๒. นกัเรยีนเข้าร่วมโครงการเก่ียวกับวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 

๓๒ ชั่วโมง

๓. พบปะ สนทนาพูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา 

หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความส�าเร็จในวิชาชีพด้าน

ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้  

ความเข้าใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพ เป็น 

นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า 

๑ ครั้ง

๔. พบปะ สนทนาพูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา 

หรอืปฏบิตักิจิกรรมร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุด้ิานการพฒันาบคุลกิภาพ ความฉลาด

ทางอารมณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 

ก�าหนดเป้าหมาย และวางแผนชีวิต ทั้งด้านการด�ารงชีวิต ด้านการเรียน และ

ด้านอาชีพ สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้าน

ไม่น้อยกว่า  

๒ ครั้ง
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 ๒. กิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะผู้เรียนขั้นต�่ำที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน ๓ ปี 

กิจกรรม จ�ำนวนขั้นต�่ำ

๑.  กิจกรรมการอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนก�าหนดให้ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชื่อเรื่อง 

๒.  กิจกรรมชุมนุม ไม่น้อยกว่า ๖ ชุมนุม  

๓.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง

๔.  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (๒ วัน)

๕. กจิกรรมการศกึษาดงูานด้านสงัคมศกึษา ภาษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

และโบราณคดี เพ่ือสร้างจิตส�านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย  

มคีวามเข้าใจและภมูใิจในประวตัศิาสตร์ของชาต ิมคีวามรกัและความ

ภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย 

และภูมิปัญญาไทย

ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

๖. กิจกรรมการออกก�าลังกาย เพื่อสร้างลักษณะนิสัยของความเป็น 

ผู้รักการออกก�าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

ไม่น้อยกว่า  

๑๖๐ ครั้ง/ปี

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสำธำรณประโยชน์อย่ำงต�่ำตำมรำยละเอียดในตำรำง จึงจะจบกำรศึกษำในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ตำรำง  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ขั้นต�่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน ๓ ปี

กิจกรรม จ�ำนวนขั้นต�่ำ

 ๑. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

 ๒. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 ๓. กิจกรรมการน�าความรู้ไปใช้บริการสังคม

ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง
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กำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน

 จดุมุง่หมายส�าคญัของการวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้คอื การมุง่หาค�าตอบว่าผูเ้รยีน

มีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอัน 

พึงประสงค์ อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด การวัดและ

การประเมินผลต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระ

และตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรู ้นอกจากการสอบกลางภาคและปลายภาคทัง้ข้อเขยีนและภาคปฏบัิติ

แล้ว กระบวนการวัดและการประเมินผลยังต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรม

ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน  ผลงาน แฟ้มสะสมงาน และ 

อื่น ๆ ผู้ใช้ผลการวัดและการประเมินผลการเรียนที่ส�าคัญคือตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และพ่อแม ่

ผู้ปกครอง ดังนั้นทั้งผู้เรียน ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนด

เป้าหมาย วธีิการ และกระบวนการประเมนิผลการเรียนรู้ต่าง ๆ  ทีจ่ะสะท้อนภาพผลสมัฤทธิข์อง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ผลจากการวัดและการประเมินผลจะท�าให้ผู้เรียนทราบ

ระดับความก้าวหน้าในความส�าเร็จของตน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนจะ

เข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม และสามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่ม 

ผู้เรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะ

ได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นบุตรหลานของตนเอง หลักเกณฑ์การวัดและ 

การประเมนิผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

๑. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติม

 ๑) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจะต้องใช้ให้หลากหลาย สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ี 

คาดหวัง โดยทั่วไปจะต้องมีการประเมินกลางภาค ปลายภาค การประเมินจากผลงาน การ

ประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสมัภาษณ์ การสอบปฏบิตั ิรวมถงึการประเมนิ

โดยใช้แบบสังเกตและแบบบันทึกต่าง ๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการ

ประเมินรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นคะแนน โดยให้ปรับคะแนนเต็มให้เป็น ๑๐๐

 ๒) การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวชี้วัดผลการ 

เรียนรู้ โดยจะให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้
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ตำรำง  การให้ระดับผลการเรียน

ช่วงคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย

๘๐-๑๐๐ ๔.๐ ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม

๗๕-๗๙ ๓.๕ ผลการเรียนระดับดีมาก

๗๐-๗๔ ๓.๐ ผลการเรียนระดับดี

๖๕-๖๙ ๒.๕ ผลการเรียนระดับค่อนข้างดี

๖๐-๖๔ ๒.๐ ผลการเรียนระดับพอใช้

๕๕-๕๙ ๑.๕ ผลการเรียนระดับค่อนข้างต�่า

๕๐-๕๔ ๑.๐ ผลการเรียนระดับต�่า

๐-๔๙ ๐ ผลการเรียนระดับต�่ามาก

 ๓) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ         

กลางภาคหรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

นักเรยีนต้องปฏบิตักิิจกรรมเพิม่เตมิตามทีค่รผููส้อนก�าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ที่โรงเรียนแต่งตั้ง แล้วขอสอบกลางภาคหรือปลายภาคใหม่

 ๔) นกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนรายวชิาใดวชิาหนึง่เป็น “๐” จะต้องท�ากจิกรรมหรอืเรยีน

เสริมตามที่ครูผู้สอนก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จากนั้นจึง

สอบแก้ตัว การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “๒.๐” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว  

๒ ครั้ง แล้วยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อยู่อีก ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชานั้น ๆ

 ๕) นักเรียนที่ขาดส่งผลงาน หรือส่งงานยังไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน ให้ได้                             

ผลการเรียน “ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้

 ๖) นกัเรียนทีไ่ม่สามารถมาสอบหรอืท�ากจิกรรมประเมนิผลตามก�าหนดเวลาเพราะป่วยหรือ

มีเหตุสุดวิสัยอื่น ให้ยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง เพื่อขอสอบหรือท�ากิจกรรม

ประเมินผลใหม่
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 ๗) รายวิชาใดที่ผู ้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู ้ความสามารถตาม 

ข้อก�าหนดของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง นักเรียน

สามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตาม

ปกติของโรงเรยีน ในบางกรณนีกัเรยีนอาจน�าผลงานทีแ่สดงว่านกัเรยีนได้มคีวามรูค้วามสามารถ

ตามข้อก�าหนดของรายวิชานั้น ๆ เสนอคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้ระดับ

คะแนนโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้

 ๘) นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง การประเมินผลรายวิชาที่เรียนใหม่ให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกันกับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนปกติ

 ๙) ในแต่ละภาคเรียน นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

ตามที่โรงเรียนก�าหนด ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน 

นักเรียนสามารถขอระงับการเรียนและนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามก�าหนดเวลาและ

วิธีการที่โรงเรียนเห็นสมควร

๒. กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน

 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนตามหลักสูตร  

โดยก�าหนดให้มีการประเมินผลตามแนวทางที่สถานศึกษาก�าหนด ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้อง

ด�าเนินการ มีดังนี้

 ๑) แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน ตามขอบเขตการประเมนิ

และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

 ๒) ก�าหนดขอบเขตการประเมินและเกณฑ์การประเมินในแต่ละปีให้สอดคล้องกับบริบท

และจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

 ๓) คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ก�าหนดเกณฑ์และแนวทาง 

การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่น่าพึงพอใจ

 ๔) ก�าหนดรูปแบบการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้

สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัด ตามข้อ ๑

 ๕) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ  

รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกกลุ่มสาระ/ทุกรายวิชา พิจารณาสรุปเป็นรายปี
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 ๖) ก�าหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์การประเมินเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

  ดีเยี่ยม (๓) หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 

     เขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ

  ดี (๒)  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 

     เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

  ผ่าน (๑)  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 

     เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ

  ไม่ผ่าน (๐) หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

     และเขยีน หรอืถ้ามผีลงาน ผลงานนัน้ยงัมข้ีอบกพร่องทีต้่องได้รบั 

     การปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

 ๗) ด�าเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนตามรูปแบบและวิธีการที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง

 ๘) สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึก รายงานผลการประเมินความสามารถการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ และเขียนเพื่อเลื่อนชั้น ผ่านช่วงชั้น  ผู้เรียนต้องมีระดับผลการประเมินไม่น้อยกว่า 

“ผ่าน (๑)” ทุกปี

 ๙) นักเรียนจบแต่ละระดับการศึกษา จะต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียนในระดับ “ผ่าน”

๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 การประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เกีย่วกบัคณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมทีโ่รงเรียน

ก�าหนดขึ้น ๑๐ คุณลักษณะ คือ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ภูมิใจและรักในความเป็นไทยและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ๓. มีจิตสาธารณะ และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ ๔. มีวินัย

และมีความซื่อสัตย์สุจริต ๕. มุ่งมั่นในการท�างานและด�ารงอยู่อย่างพอเพียง ๖. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  

รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ๗. เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการปฏิบัติ

ทดลองจริง ๘. เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ๙. มีจิตใจ 

เปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ 

ทีไ่ด้รบั ๑๐. รกัและเหน็คณุค่าของการออกก�าลงักาย เพือ่แก้ปัญหาหรอืสร้างค่านยิมอนัดใีห้แก่

ผูเ้รียนตามจดุเน้นของหลกัสตูร โดยคณะกรรมการพัฒนาและประเมนิคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด�าเนินการ มีดังนี้
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 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

เพื่อด�าเนินการดังนี้

  ๑.๑) ก�าหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ปรับพฤติกรรม

  ๑.๒) พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาค (ระดับ

มัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแต่ละระดับ

  ๑.๓) จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และ 

ส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 ๒) ด�าเนนิการประเมนิการแสดงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรยีนโดยก�าหนดให้มกีาร

ประเมินผลตามแนวทางที่สถานศึกษาก�าหนด

 ๓) ประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์รายปี/รายภาค โดยให้มผีลการประเมนิเป็น ๔ ระดับ 

คือ

  ดีเยี่ยม (๓) หมายถึง ผู ้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน�าไปใช้ใน 

     ชีวติประจ�าวันเพือ่ประโยชน์สขุของตนเองและสังคม โดยพจิารณา 

     จากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�านวน ๕-๘ คุณลักษณะ  

     และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ากว่าระดับดี

  ดี (๒)  หมายถึง ผู ้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็น 

     การยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก

     ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�านวน ๑-๔ คุณลักษณะ  

      และไม่มคีณุลกัษณะใดได้ผลการประเมนิต�า่กว่าระดบัดี หรอื

                                  ๒. ได้รับการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

                                   ๓.  ได้ผลการประเมนิตัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป จ�านวน ๕-๗ คณุลกัษณะ  

      และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน

  ผ่าน (๑) หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา 

     ก�าหนด โดยพิจารณาจาก 

                               ๑. ได้รับการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

                                    ๒. ได้ผลการประเมนิตัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป จ�านวน ๑-๔ คณุลกัษณะ  

      และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
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  ไม่ผ่าน (๐) หมายถึง ผู ้ เรียนรับรู ้และปฏิบัติได ้ไม ่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที ่

     สถานศึกษาก�าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ 

     ไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

 ๔) การประมวลผล คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน�ามาพิจารณาประเด็นสรุปเป็นรายปี

 ๕) ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย พิจารณาจากผลการประเมินที่ผ่านมาตลอดปี  ซึ่งต้องมีผลการประเมิน

ไม่น้อยกว่า ระดับ “ผ่าน” (๑) ทุกรายปี

๔. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

 เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก�าหนด 

จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียน ดังนี้

 ๑) ผูเ้รยีนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแต่ละกจิกรรมไม่ต�า่กว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

 ๒) ก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ๒.๑) แต่ละกจิกรรม จ�าแนกเป็นเกณฑ์ส�าหรบัตดัสนิผ่านจดุประสงค์ของกจิกรรมและ

เกณฑ์ตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

  ๒.๒) การตัดสินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา น�าผลจากการประเมิน 

ทุกกิจกรรมมาพิจารณาเพื่อสรุปเป็นรายปี  

  ๒.๓) ก�าหนดผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น ๒ ระดับ คือ

   ผ (ผ่าน) หมายถึง ผ่านเกณฑ์การตัดสิน

   มผ (ไม่ผ่าน) หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
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กำรเทียบโอนผลกำรเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 

๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดให้โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้  

โดยการน�าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือจากการ

ประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในระดับที่ก�าลัง 

ศกึษาอยู ่การพจิารณาการเทยีบโอนผลการเรยีนตามหลกัสตูรของโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ภมูภิาค 

สามารถด�าเนินการได้ต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่แต่ละโรงเรียนก�าหนด โดย

๑)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถ  

     ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ

๒)  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ 

                 การสัมภาษณ์ ฯลฯ

๓)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง

ควำมหมำยของรหัสวิชำ

 รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหน่ึงตัวน�าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ�านวน ๕ หลัก มี 

ความหมายตามพยัญชนะแต่ละตัว แทนชื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

ท หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ค หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ง หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ว หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

จ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ญ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

ย หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)
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เลขหลักที่ ๑ แทนระดับการศึกษา โดยเลข ๒ หมายถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เลขหลักที่ ๒ แทนชั้นปีที่รายวิชานั้น ๆ จะเปิดสอน

๑ หมายถึง รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒ หมายถึง รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓ หมายถึง รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๐ หมายถึง รายวิชาที่จะเปิดสอนในระดับชั้นใดก็ได้

เลขหลักที่ ๓ แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้

๑ หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน

๒ หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม

เลขหลักที่ ๔ และ ๕ แทนล�าดับที่ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ และหน่วยกิตของรำยวิชำพื้นฐำน

ตำรำง  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๑.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ๙.๐

 ๑.๑  ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑
          THA 21101  Thai  Language 1

๑.๕

 ๑.๒  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒
             THA 21102  Thai  Language 2

๑.๕

 ๑.๓  ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓
             THA 22101  Thai  Language 3  

๑.๕

 ๑.๔  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔
             THA 22102  Thai  Language 4

๑.๕

 ๑.๕  ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕
             THA 23101  Thai  Language  5

๑.๕

 ๑.๖ ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖
            THA 23102  Thai Language 6

๑.๕



:: 30 ::

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
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๒.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ๑๕.๐

 ๒.๑ ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑
       SOC 21101  Social Study 1

๑.๐

 ๒.๒ ส ๒๑๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๑
       SOC 21102  Buddhism 1

๐.๕

 ๒.๓ ส ๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ไทย ๑
            SOC 21103  Thai History 1

๐.๕

 ๒.๔ ส ๒๑๑๐๔  อิสลามศึกษา ๑
       SOC 21104  Islam 1

๐.๕

 ๒.๕ ส ๒๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๒
       SOC 21105  Social Study 2

๑.๐

      ๒.๖ ส ๒๑๑๐๖  พระพุทธศาสนา  ๒ 
       SOC 21106  Buddhism 2

๐.๕

 ๒.๗ ส ๒๑๑๐๗  ประวัติศาสตร์ไทย ๒ 
       SOC 21107  Thai History 2

๐.๕

 ๒.๘ ส ๒๑๑๐๘  อิสลามศึกษา ๒
       SOC 21108  Islam 2

๐.๕

 ๒.๙ ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ 
       SOC 22101  Social Study 3

๑.๐

 ๒.๑๐ ส ๒๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๓            
        SOC 22102  Buddhism 3

๐.๕

 ๒.๑๑ ส ๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์ไทย ๓            
         SOC 22103  Thai History 3

๐.๕

 ๒.๑๒ ส ๒๒๑๐๔  อิสลามศึกษา ๓
         SOC 22104  Islam 3

๐.๕
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 ๒.๑๓ ส ๒๒๑๐๕  สังคมศึกษา ๔             
         SOC 22105  Social Study 4

๑.๐

      ๒.๑๔ ส ๒๒๑๐๖  พระพุทธศาสนา ๔            
         SOC 22106  Buddhism 4

๐.๕

 ๒.๑๕ ส ๒๒๑๐๗  ประวัติศาสตร์ไทย ๔ 
         SOC 22107  Thai History 4

๐.๕

 ๒.๑๖ ส ๒๒๑๐๘  อิสลามศึกษา ๔
         SOC 22108  Islam 4

๐.๕

 ๒.๑๗ ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕      
         SOC 23101  Social Study 5

๑.๐

 ๒.๑๘ ส ๒๓๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๕          
         SOC 23102  Buddhism 5

๐.๕

 ๒.๑๙ ส ๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์ไทย ๕          
         SOC 23103  Thai History 5

๐.๕

      ๒.๒๐ ส ๒๓๑๐๔  อิสลามศึกษา ๕
         SOC 23104  Islam 5

๐.๕

 ๒.๒๑ ส ๒๓๑๐๕  สังคมศึกษา ๖  
         SOC 23105  Social Study 6

๑.๐

 ๒.๒๒ ส ๒๓๑๐๖  พระพุทธศาสนา ๖
         SOC 23106  Buddhism 6

๐.๕

 ๒.๒๓ ส ๒๓๑๐๗  ประวัติศาสตร์ไทย ๖         
         SOC 23107  Thai History 6

๐.๕

 ๒.๒๔ ส ๒๓๑๐๘  อิสลามศึกษา ๖
         SOC 23108  Islam 6

๐.๕
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๓.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ๖.๐

 ๓.๑ ศ ๒๑๑๐๑  ทัศนศิลป์            
       ART 21101  Visual  Art 

๑.๐

  ๓.๒ ศ ๒๑๑๐๒  ดนตรีศึกษา ๑            
       ART 21102  Music Education 1

๐.๕

 ๓.๓ ศ ๒๑๑๐๓  นาฏศิลป์พื้นฐาน           
       ART 21103  Basic Thai  Dance  

๐.๕

      ๓.๔ ศ ๒๒๑๐๑  ดนตรีศึกษา ๒               
            ART 22101  Music Education  2

๑.๐

 ๓.๕ ศ ๒๒๑๐๒  การแสดงนาฏศิลป์             
       ART 22102  Thai Dance Performance

๐.๕

 ๓.๖ ศ ๒๒๑๐๓  ทัศนศิลป์ร่วมสมัย             
       ART 22103  Contemporary Visual  Art  

๐.๕

 ๓.๗ ศ ๒๓๑๐๑  นาฏศิลป์และการละคร             
       ART 23101  Thai Dance and Drama

๑.๐

 ๓.๘ ศ ๒๓๑๐๒  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์                         
            ART 23102  Creative Visual  Art  

๐.๕

 ๓.๙ ศ ๒๓๑๐๓  ดนตรีศึกษา ๓             
       ART 23103  Music Education 3 

๐.๕

๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖.๐

 ๔.๑  พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑  
        HPE 21101  Health 1

๐.๕

 ๔.๒  พ ๒๑๑๐๒  สุขศึกษา ๒  
        HPE 21102  Health 2

๐.๕

 ๔.๓  พ ๒๑๑๐๓  กีฬาสากล ๑       
        HPE 21103  International Sports 1

๐.๕



:: 33 ::

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

 ๔.๔  พ ๒๑๑๐๔  กีฬาไทย ๑       
        HPE 21104  Thai Sports 1  

๐.๕

 ๔.๕  พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓  
        HPE 22101  Health 3

๐.๕

 ๔.๖  พ ๒๒๑๐๒  สุขศึกษา ๔  
        HPE 22102  Health 4

๐.๕

 ๔.๗  พ ๒๒๑๐๓  กีฬาสากล ๒        
        HPE 22103  International Sports 2

๐.๕

 ๔.๘  พ ๒๒๑๐๔  กีฬาไทย ๒       
        HPE 22104  Thai Sports 2

๐.๕

 ๔.๙  พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๕  
        HPE 23101  Health 5

๐.๕

 ๔.๑๐ พ ๒๓๑๐๒  สุขศึกษา ๖  
         HPE 23102  Health 6

๐.๕

 ๔.๑๑ พ ๒๓๑๐๓  กีฬาสากล ๓       
         HPE 23103  International Sports 3

๐.๕

 ๔.๑๒ พ ๒๓๑๐๔  กีฬาไทย ๓    
         HPE 23104  Thai Sports 3

๐.๕

๕.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ๙.๐

 ๕.๑  ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑   
        MAT 21101  Mathematics 1

๑.๕

 ๕.๒  ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒  
        MAT 21102  Mathematics 2

๑.๕

 ๕.๓  ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓                   
  MAT 22101  Mathematics 3

๑.๕
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 ๕.๔  ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔           
             MAT 22102  Mathematics 4

๑.๕

 ๕.๕  ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕  
        MAT 23101  Mathematics 5

๑.๕

 ๕.๖  ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖  
        MAT 23102  Mathematics 6

๑.๕

๖.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ๑๒.๐

 ๖.๑ ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ 
  SCI 21101  Science 1

๑.๕

 ๖.๒ ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ 
  SCI 21102  Science 2

๑.๕

 ๖.๓ ว ๒๑๑๐๓  วิทยาการค�านวณ ๑ 
  SCI 21103  Computing Science 1

๐.๕

 ๖.๔ ว ๒๑๑๐๔  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ 
  SCI 21104  Design and Technology 1

๐.๕

 ๖.๕  ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ 
             SCI 22101  Science 3

๑.๕

      ๖.๖  ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ 
             SCI 22102  Science 4

๑.๕

      ๖.๗  ว ๒๒๑๐๓  วิทยาการค�านวณ ๒ 
             SCI 22103  Computing Science 2

๐.๕

      ๖.๘  ว ๒๒๑๐๔  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ 
             SCI 22104  Design and Technology 2

๐.๕

      ๖.๙  ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕ 
             SCI 23101  Science 5

๑.๕
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 ๖.๑๐ ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๖ 
              SCI 23102  Science 6

๑.๕

      ๖.๑๑ ว ๒๓๑๐๓  วิทยาการค�านวณ ๓ 
              SCI 23103  Computing Science 3

๐.๕

      ๖.๑๒ ว ๒๓๑๐๔  การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ 
              SCI 23104  Design and Technology 3

๐.๕

๗.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ๓.๐

 ๗.๑ ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ 
  TEC 21101  Occupation 1

๐.๕

      ๗.๒ ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ 
  TEC 21102  Occupation 2

๐.๕

      ๗.๓ ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ 
  TEC 22101  Occupation 3

๐.๕

      ๗.๔ ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ 
  TEC 22102  Occupation 4

๐.๕

      ๗.๕ ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ 
  TEC 23101  Occupation 5

๐.๕

      ๗.๖ ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖ 
  TEC 23102  Occupation 6

๐.๕

๘.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ๙.๐

 ๘.๑ อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑
       ENG 21101  English 1

๑.๕

 ๘.๒ อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ 
       ENG 21102  English 2

๑.๕
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 ๘.๓ อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓   
       ENG 22101  English 3

๑.๕

 ๘.๔ อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔   
       ENG 22102  English 4

๑.๕

 ๘.๕ อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕   
       ENG 23101  English 5

๑.๕

 ๘.๖ อ ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖  
       ENG 23102  English 6

๑.๕

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ และหน่วยกิตของรำยวิชำเพิ่มเติม

ตำรำง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๑.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ๓.๕

        ๑.๑ ส ๒๐๒๐๒  หน้าที่พลเมือง ๑ 
         SOC 20202  Civil Duty 1

๐.๕

    ๑.๒ ส ๒๐๒๐๓ หน้าที่พลเมือง ๒
              SOC 20203  Civil Duty 2

๐.๕

        ๑.๓ ส ๒๐๒๐๔ หน้าที่พลเมือง ๓
              SOC 20204  Civil Duty 3

๐.๕

        ๑.๔ ส ๒๐๒๐๕ หน้าที่พลเมือง ๔
              SOC 20205  Civil Duty 4

๐.๕

        ๑.๕ ส ๒๐๒๐๖ หน้าที่พลเมือง ๕
              SOC 20206  Civil Duty 5

๐.๕

        ๑.๖ ส ๒๐๒๐๗  หน้าที่พลเมือง ๖
              SOC 20207  Civil Duty 6

๐.๕
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

        ๑.๗ ส ๒๐๒๐๘  ท้องถิ่นของเรา  
              SOC 20208  Our Local Community

๐.๕

๒.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ๖.๐

       ๒.๑ ค ๒๐๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑         
        MAT 20201  Supplementary Mathematics 1

๑.๐

       ๒.๒ ค ๒๐๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒   
        MAT 20202  Supplementary Mathematics 2

๑.๐

       ๒.๓ ค ๒๐๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓  
        MAT 20203  Supplementary Mathematics 3

๑.๐

       ๒.๔ ค ๒๐๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔          
             MAT 20204  Supplementary Mathematics 4

๑.๐

       ๒.๕ ค ๒๐๒๐๕  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕  
             MAT 20205  Supplementary Mathematics 5

๑.๐

       ๒.๖ ค ๒๐๒๐๖  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖  
             MAT 20206  Supplementary Mathematics 6

๑.๐

๓.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ๑๐.๕

        ๓.๑ ว ๒๐๒๐๑  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
               SCI 20201  Scientific Toy

๑.๐

        ๓.๒  ว ๒๐๒๐๒  วิทยาศาสตร์กับความงาม
               SCI 20202  Aesthetic Science

๑.๐

        ๓.๓  ว ๒๐๒๐๓  การท�าโครงงาน ๑
               SCI 20203  Research Projects 1 

๑.๐

        ๓.๔  ว ๒๐๒๐๔  การท�าโครงงาน ๒
          SCI 20204  Research Projects 2

๑.๐
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        ๓.๕  ว ๒๐๒๐๕  เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
               SCI 20205  Fuel for Transportation

๑.๐

        ๓.๖  ว ๒๐๒๐๖  พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
          SCI 20206  Renewable energy in use

๑.๐

        ๓.๗  ว ๒๐๒๐๗  การปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
               SCI 20207  Fundamentals of Biology Laboratory

๑.๐

        ๓.๘  ว ๒๐๒๐๘  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
               SCI 20208  Fundamentals of Chemistry Laboratory

๑.๐

        ๓.๙  ว ๒๐๒๐๙  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
               SCI 20209  Fundamentals of Physics Laboratory 

๑.๐

        ๓.๑๐ ว ๒๐๒๑๐  การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์
           SCI 20210  Scientific Investigation

๐.๕

         ๓.๑๑ ว ๒๐๒๑๑  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
                SCI 20211  Basic Programming

๑.๐

๔.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

           ภำษำอังกฤษ  ๖.๐

            ๑. อ ๒๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษฟังพูด ๑  
           ENG 20201  Listening and Speaking 1

๑.๐

            ๒. อ ๒๐๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟังพูด ๒
           ENG 20202  Listening and Speaking 2

๑.๐

           ๓.  อ ๒๐๒๐๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
           ENG 20203  English for Communication 1

๑.๐

           ๔.  อ ๒๐๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
           ENG 20204  English for Communication 2

๑.๐
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           ๕. อ ๒๐๒๐๕  การพูดในที่ชุมชน    
          ENG 20205  Public Speaking

๑.๐

           ๖. อ ๒๐๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  
          ENG 20206  English for Tourism

๑.๐

         ภำษำต่ำงประเทศภำษำที่ ๒ (ภำษำจีน)                                                                                      ๖.๐

   ๑. จ ๒๑๒๐๑  ภาษาจีนพื้นฐาน  ๑  
            Ch 21201  Basics Chinese Language 1  

๑.๐

   ๒. จ ๒๑๒๐๒  ภาษาจีนพื้นฐาน  ๒
               Ch 21202  Basics Chinese Language 2  

๑.๐

          ๓. จ ๒๒๒๐๓  ภาษาจีนระดับกลาง ๑
               Ch 22203  Intermediate Chinese Language 1 

๑.๐

          ๔. จ ๒๒๒๐๔  ภาษาจีนระดับกลาง ๒
            Ch 22204  Intermediate Chinese Language 2

๑.๐

          ๕. จ ๒๓๒๐๕  ภาษาจีนระดับสูง ๑
            Ch 23205  Advance Chinese Language 1 

๑.๐

         ๖. จ ๒๓๒๐๖  ภาษาจีนระดับสูง ๒
           Ch 23206  Advance Chinese Language 2

๑.๐
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หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่

สำระส�ำคัญของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ 
จดัท�าขึน้เพือ่พัฒนานกัเรยีนให้บรรลตุามเป้าหมายของหลกัสตูร ครอบคลุมสาระการเรยีนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร และห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามแนวทาง
ของ สสวท. และ สอวน. (มลูนธิส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษา 
ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์) 
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๒ นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ�านวน ๔๑ หน่วยกิต รายวิชา
เพิ่มเติม ๑ จ�านวน ๔๙ หน่วยกิต และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ๒ จ�านวน  
๗ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๙๗ หน่วยกิต (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้นักเรียนต้อง
เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต) แล้วนักเรียนยังต้อง
 ๑) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนด
 ๒) ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 ๓) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ๑. รำยวชิำพืน้ฐำน ประกอบด้วย ๘ กลุม่สาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรนี ้ครอบคลมุสาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) การวัดศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) การวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ของสถาบันทดสอบทาง 
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องพิจารณาศักยภาพการเรียนรู ้
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและความสามารถสูง ถือเป็นหน้าที่
ของครผููส้อนต้องเพ่ิมเตมิเนือ้หา กระบวนการคดิ และฝึกทักษะเพิม่เตมิให้เหมาะสมกบัศักยภาพ
ของนักเรียน เช่น จัดการสอนเสริม จัดหาสื่อและต�าราเรียนให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
ครูท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและแนะน�า
 ๒. รำยวิชำเพิ่มเติม ๑ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน�าของโลก ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศระดับสูง และความสามารถการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  พัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน
มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้น�า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัยในตนเอง มีความเป็นไทย 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 ๓. รำยวิชำเพิ่มเติม ๒ เป็นรายวิชาเลือก นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความ
สามารถ และความสนใจจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยจัดแบ่งเป็น ๓ สาย ดังนี้
       ๓.๑ สายวทิยาศาสตร์สขุภาพ จดัการเรยีนการสอนให้นกัเรยีนทีม่คีวามถนดัและสนใจ
ในอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล สัตวแพทย์ ฯลฯ นักเรียนเลือกลง
ทะเบยีนรายวชิาเพิม่เตมิ ๒ โดยเลอืกในกลุม่วชิาเคมหีรอืชวีวทิยา รวมจ�านวน ๓ หน่วยกติ และ
กลุ่มภาษาต่างประเทศที่ ๒ รวมจ�านวน ๔ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๗ หน่วยกิต
  ๓.๒ สายวทิยาศาสตร์ค�านวณ จดัการเรยีนการสอนให้นกัเรยีนทีม่คีวามถนดัและสนใจ
ในอาชีพเกี่ยวกับการคิดค�านวณ เช่น วิศวกร สถาปัตย์ ฯลฯ นักเรียนเลือกลงทะเบียนรายวิชา
เพิ่มเติม ๒ โดยเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ รวมจ�านวน ๓ หน่วยกิต และกลุ่มภาษา 
ต่างประเทศที่ ๒ รวมจ�านวน ๔ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๗ หน่วยกิต
  ๓.๓ สายวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ
ในอาชพีเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์ เช่น วทิยาศาสตร์สาขาการแพทย์ ฯลฯ นกัเรยีนเลอืกลงทะเบยีน
รายวิชาเพิ่มเติม ๒ โดยเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ รวมจ�านวน  
๓ หน่วยกิต และกลุ่มภาษาต่างประเทศที่ ๒ รวมจ�านวน ๔ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๗ หน่วยกิต
 ๔.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา 
เพิ่มเติมแล้ว การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน ครบตามเกณฑ์ 
ขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้  ดังนี้
  ๑) กิจกรรมแนะแนว
  ๒) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
  ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 ๕. กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ นักเรียนต้องผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์  
น�าเสนอโครงงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้  
จึงจะถือว่าจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
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 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความเชื่อว่าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฉบับนี้ จะช่วยพัฒนานักเรียนไปสู ่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ สร้างสงัคมแห่งภมิูปัญญาและการเรยีนรู ้สงัคมแห่งคณุภาพ
และแข่งขันระดับประชาคมโลกได้

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฉบับนี้ มุ่งเน้น 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มีความสามารถในการรับและส่งข้อมูลข่าวสาร มี

วฒันธรรมในการใช้ภาษา สามารถถ่ายทอดความคดิ  ความรู ้ความเข้าใจ  ความรูส้กึและทศันะ

ของตนเอง  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ มีความ

สามารถในการเลอืกรบัหรอืไม่รบัข้อมลูข่าวสารด้วยหลกัเหตผุลและความถกูต้อง  ตลอดจนการ

เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อตนเองและสังคม

 ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้

หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 ๓) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรม บนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 

เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้ 

และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  โดย

ค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการด�ารงชีวิต  ทักษะการท�างาน  และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม  

ทักษะการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้ง

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรบัตวัให้ทนักับการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม  

และรู้จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
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 ๕) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี มคีวามสามารถในการเลอืกและใช้เทคโนโลยด้ีาน

ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร การท�างาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม

 ๖) ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทีม  มีความสามารถในการเป็นทั้งผู้น�าและผู้ตามที่ดี  

รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และส่ิงแวดล้อม

ใหม่ๆ ได้ สามารถท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ได้ รูจ้กัสังเกตคนรอบข้างและเพือ่นร่วมงาน รูจ้กัใช้จดุเด่น

และจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการ

ท�างานร่วมกับคนอื่น

 ๗) ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหา 

ความรู้ การเรียน การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรอง และการท�างานร่วมกับชาวต่างชาติได้

อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด การอ่าน และการเขียน

 ๘) ควำมสำมำรถในกำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ สามารถใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อหาค�าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่างๆ ด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างช�านาญและสร้างสรรค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี ได้ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ดังนี้
 ๑) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 ๒) มีความภูมิใจและรักในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
 ๓) มีจิตสาธารณะ และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ
 ๔) มีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 ๕) มุ่งมั่นในการท�างาน และด�ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
 ๖) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
 ๗) เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการปฏิบัติทดลองจริง
 ๘) เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น
 ๙) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและ
หลักฐานใหม่ที่ได้รับ
    ๑๐) รักและเห็นคุณค่าของการออกก�าลังกาย
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จุดเน้นของหลักสูตร
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ ของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นด้านต่างๆ ดังนี้
 ๑) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของ สสวท.  
และครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ๒) มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทั้งด้านพุทธิศึกษา  จริยศึกษา  พลศึกษา และหัตถศึกษา
 ๓) มุ่งเน้นการจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ  
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้าน
วทิยาศาสตร์  คณติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จากสถานศึกษา  สถาบนัอดุมศกึษา  ศนูย์วจิยั
ทั้งในและต่างประเทศ
 ๔) มุง่เน้นส่งเสรมิให้นกัเรยีนเลอืกเรยีนรายวชิาต่างๆ ตามศกัยภาพความถนดั  ความสนใจ 
และรายวิชาการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
 ๕) มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีศักยภาพระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของนานาประเทศ
 ๖) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
เพือ่พฒันานักเรียนให้มคีณุลกัษณะอันพงึประสงค์ของผูเ้รยีนและเป้าหมายของโรงเรยีน นกัเรยีน
ต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนด จึงถือว่าส�าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
 ๗) มุ่งเน้นส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการท�าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ก่อนศึกษาส�าเร็จตามหลักสูตร นักเรียนต้องเสนอผลการท�าโครงงานอย่างน้อย 
หนึ่งเรื่อง
 ๘) มุ่งเน้นส่งเสริมการเทียบโอนความรู้ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
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โครงสร้ำงหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่
พุทธศักรำช ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)

รำยวิชำ สำย
สุขภำพ

สำย
ค�ำนวณ

สำย
ทั่วไป หมำยเหตุ

รำยวิชำพื้นฐำน

ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

คณิตศาสตร์ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ (เคมี) ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ (ฟิสิกส์) ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

วิทยาศาสตร์โลก ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

ดาราศาสตร์ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

สังคมศึกษา ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐

ภาษาอังกฤษ ๖.๐ ๖.๐ ๖.๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐

การงานอาชีพ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

เทคโนโลยี ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐

ศิลปศึกษา ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐

รวม ๔๑.๐ ๔๑.๐ ๔๑.๐

รำยวิชำเพิ่มเติม ๑

คณิตศาสตร์ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐

ฟิสิกส์ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐

เคมี ๗.๕ ๗.๕ ๗.๕

ชีววิทยา ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐

โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐

การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐
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รำยวิชำ สำย
สุขภำพ

สำย
ค�ำนวณ

สำย
ทั่วไป หมำยเหตุ

เทคนิคพื้นฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

เทคโนโลยี ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐

ภาษาอังกฤษ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐

หน้าที่พลเมือง ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐

กีฬา ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

รวม ๔๙.๐ ๔๙.๐ ๔๙.๐

รำยวิชำเพิ่มเติม ๒

เคมี/ชีววิทยา ๓.๐ - -

คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ - ๓.๐ -

คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา - - ๓.๐

ภาษาต่างประเทศ ๒ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐

รวม ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐

รวมทั้งหมด ๙๗.๐ ๙๗.๐ ๙๗.๐

เกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ

 นักเรียนส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี  พทุธศกัราช  ๒๕๖๒ ปรบัปรุง    

๒๕๖๒ นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตลอดจนผ่าน 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 ๑. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ�านวน ๔๑ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติม ๑ จ�านวน ๔๙  

หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ๒ จ�านวน ๗ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๙๗ หน่วยกิต (ก�าหนดให้

นกัเรยีนต้องเรยีนไม่ต�า่กว่า ๘๑ หน่วยกติ) มผีลการเรยีนของทกุรายวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีนเฉลีย่

รวมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

 ๒. ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก�าหนด

 ๓. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก�าหนด
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 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และมีผลการ

เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่โรงเรียนก�าหนด

 ๕. การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการของ

โรงเรียนกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกระบี่ได้พิจารณา

เกณฑ์ขั้นต�่ำ

 นอกจากการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพิม่เตมิตามเกณฑ์ทีก่ล่าวมาแล้ว

ข้างต้น  การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักสูตรของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ปรับปรุง ๒๕๖๒ นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมย่อย คือ  

๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และ ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต�่า ดังนี้

 ๑. กิจกรรมแนะแนว  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวใน ๓ ปีการศึกษา

กิจกรรม จ�ำนวนขั้นต�่ำที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

๑. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และผ่านการทดสอบวัดผลตามที่โรงเรียน
ก�าหนด

ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ชั่วโมง

๒. ร่วมกิจกรรมด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี

ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง

๓. ฟังบรรยายหรือร่วมกิจกรรมอื่นด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง

๔. การฟังบรรยาย หรือร่วมกิจกรรมอื่น  
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์

ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
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 ๒. กจิกรรมพฒันำคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  นกัเรียนต้องเข้าร่วมปฏบิตักิิจกรรมพฒันา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน ๓ ปีการศึกษา

กิจกรรม จ�ำนวนขั้นต�่ำที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

๑. อ่านหนังสือตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า ๔๐ เรื่อง

๒. กิจกรรมชุมนุม ๖ ชุมนุม

๓. ค่ายปฏิบัติธรรม ๑ ครั้ง

๔. กิจกรรมการออกก�าลังกาย เพื่อเสริมสร้าง 
ลักษณะนิสัยของความเป็นผู้รักการออกก�าลังกาย 
รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ครั้ง/ปี

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน ๓ ปีการศึกษา

กิจกรรม
จ�ำนวนขั้นต�่ำที่ต้องปฏิบัติ

ใน  ๓  ปี

๑. กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

  ไม่น้อยกว่า  ๘๐  ชั่วโมง๒. กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

๓. กิจกรรมการน�าความรู้ไปใช้บริการสังคม

หมำยเหตุ : นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบท้ัง ๓ กิจกรรม และมีจ�านวนชั่วโมงครบตาม

จ�านวนที่ก�าหนด
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กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติม

  ๑. เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลจะต้องใช้ให้หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด/

ผลการเรยีนรูท้ีก่�าหนดไว้  โดยทัว่ไปจะต้องมกีารประเมนิกลางภาค ปลายภาค การประเมนิจาก

ผลงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ  

รวมถึงการประเมินโดยใช้แบบสังเกตและแบบบันทึกต่างๆ แล้วปรับผลการประเมินจาก 

เครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่างๆ ให้เป็นคะแนน โดยให้ปรับคะแนนเต็มให้เป็น ๑๐๐

  ๒. การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ โดยจะให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้

ตำรำง การให้ระดับผลการเรียน

ช่วงคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย

๘๐-๑๐๐ ๔ ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม

๗๕-๗๙ ๓.๕ ผลการเรียนระดับดีมาก

๗๐-๗๔ ๓ ผลการเรียนระดับดี

๖๕-๖๙ ๒.๕ ผลการเรียนระดับค่อนข้างดี

๖๐-๖๔ ๒ ผลการเรียนระดับพอใช้

๕๕-๕๙ ๑.๕ ผลการเรียนระดับค่อนข้างต�่า

๕๐-๕๔ ๑ ผลการเรียนระดับต�่า

๐-๔๙ ๐ ผลการเรียนระดับต�่ามาก

  ๓. นกัเรียนต้องมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมดจงึจะมสีทิธิ์

สอบกลางภาคหรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทัง้หมด  นกัเรยีนต้องปฏบิตักิิจกรรมเพิม่เตมิตามทีค่รผููส้อนก�าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะ

กรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง แล้วสอบกลางภาคหรือปลายภาคใหม่

  ๔. นกัเรยีนทีข่าดส่งผลงานหรอืส่งงานยงัไม่ครบตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากครผููส้อน

ให้ได้ผลการเรียน  “ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้

  ๕. นกัเรยีนทีไ่ม่สามารถมาสอบหรอืท�ากจิกรรมประเมนิผลตามก�าหนดเวลา  เพราะ

ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น  ให้ยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง  เพื่อขอสอบหรือท�า

กิจกรรมประเมินผลใหม่
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  ๖. รายวิชาใดที่ผู้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตาม

ข้อก�าหนดของรายวิชานั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งต้ัง นักเรียน

สามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติได้  แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตาม

ปกตขิองโรงเรียน  ในบางกรณนีกัเรยีนอาจน�าผลงานทีแ่สดงว่านกัเรยีนได้มีความรูค้วามสามารถ

ตามข้อก�าหนดของรายวิชาน้ันๆ เสนอคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้งเพื่อพิจารณาให้ระดับ

คะแนน  โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้

  ๗. นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ได้โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง การประเมินผลรายวิชาที่เรียนใหม่ให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกันกับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนปกติ

  ๘. ในแต่ละภาคเรียน นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา 

เพิ่มเติมตามที่โรงเรียนก�าหนด ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอด 

ภาคเรยีน นกัเรยีนสามารถขอระงบัการเรยีน และนกัเรยีนต้องลงทะเบยีนเรยีนใหม่ตามก�าหนด

เวลาและวิธีการที่แต่ละโรงเรียนเห็นสมควร

กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน

 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนตามหลักสูตร   

โดยก�าหนดให้มีการประเมินผลตามแนวทางที่สถานศึกษาก�าหนด ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้อง

ด�าเนินการ มีดังนี้

  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามขอบเขตการ

ประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

   ๒) ก�าหนดขอบเขตการประเมนิและเกณฑ์การประเมินในแต่ละปีให้สอดคล้องกบับริบท

และจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

  ๓) คณะกรรมการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ก�าหนดเกณฑ์และแนวทาง

การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่น่าพึงพอใจ

   ๔) ก�าหนดรูปแบบการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้

สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัด ตามข้อ ๑

     ๕) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  

รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกกลุ่มสาระ/ทุกรายวิชา พิจารณาสรุปเป็นรายปี



:: 51 ::

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

    ๖) ก�าหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์การประเมินเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

   ดีเยี่ยม (๓) หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

     และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ

   ดี (๒) หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

     และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

   ผ่าน (๑) หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

     และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่อง 

     บางประการ

   ไม่ผ่าน (๐) หมายถึง ไม่มผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห์ 

     และเขยีน หรอืถ้ามผีลงาน ผลงานนัน้ยงัมข้ีอบกพร่องทีต้่อง 

     ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

  ๗) ด�าเนนิการพฒันา ประเมนิและปรบัปรงุแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียนตามรูปแบบและวิธีการที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง

  ๘) สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึก รายงานผลการประเมินความสามารถการ

อ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน เพือ่เลือ่นชัน้ ผ่านช่วงชัน้ ผูเ้รยีนต้องมรีะดบัผลการประเมนิไม่น้อย

กว่า “ผ่าน (๑)” ทุกปี

   ๙) นักเรียนจบแต่ละระดับการศึกษา จะต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนในระดับ “ผ่าน”

กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 การประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เกีย่วกบัคณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมทีโ่รงเรียน

ก�าหนดขึ้น ๑๐ คุณลักษณะ คือ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๒. ภูมิใจและรักในความเป็นไทย

และศิลปวัฒนธรรมไทย ๓. มีจิตสาธารณะ และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ   

๔. มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต ๕. มุ ่งมั่นในการท�างานและด�ารงอยู ่อย่างพอเพียง  

๖. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ๗. เห็นคุณค่าและความส�าคัญ

ของการปฏิบัติทดลองจริง ๘. เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 

๙. มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและ 

หลักฐานใหม่ที่ได้รับ ๑๐. รักและเห็นคุณค่าของการออกก�าลังกาย เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง 

ค่านิยมอันดีให้แก่ผู ้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด�าเนินการ มีดังนี้

  ๑) แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาและประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของสถานศกึษา

เพื่อด�าเนินการดังนี้

   ๑.๑) ก�าหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน  

และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ปรับพฤติกรรม

   ๑.๒) พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาค (ระดับ

มัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแต่ละระดับ

   ๑.๓) จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ๒) ด�าเนินการประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยก�าหนดให ้

มีการประเมินผลตามแนวทางที่สถานศึกษาก�าหนด

  ๓) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค โดยให้มีผลการประเมินเป็น  

๔ ระดับ คือ

   ดีเยี่ยม (๓) หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน�าไปใช้ 

     ในชีวิตประจ�าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  

     โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�านวน ๕-๘   

     คณุลกัษณะ และไม่มคุีณลกัษณะใดได้ผลการประเมนิต�า่กว่า 

     ระดับดี

   ดี (๒) หมายถึง ผู ้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ 

     เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก

                                     ๑. ได้ผลการประเมนิระดบัดเียีย่ม จ�านวน ๑-๔ คณุลกัษณะ  

      และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ากว่าระดับดี   

      หรือ

                                     ๒. ได้รับการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

                                ๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ�านวน ๕-๗  

      คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมิน 

      ระดับผ่าน
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   ผ่าน (๑) หมายถึง ผูเ้รยีนรบัรูแ้ละปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และเงือ่นไขทีส่ถานศกึษา 

     ก�าหนด โดยพิจารณาจาก 

                                     ๑. ได้รับการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

                                     ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ�านวน ๑-๔  

      คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมิน 

      ระดับผ่าน

   ไม่ผ่าน (๐) หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่        

     สถานศึกษาก�าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ 

     ไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

  ๔) การประมวลผล คณะกรรมการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของสถานศกึษา 

รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน�ามาพิจารณาประเด็นสรุปเป็นรายปี

     ๕) ประเมนิตดัสนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ผ่านในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย พิจารณาจากผลการประเมินที่ผ่านมาตลอดปี ซึ่งต้องมีผลการประเมิน

ไม่น้อยกว่า ระดับ “ผ่าน” (๑) ทุกรายปี

กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

 เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก�าหนด  

จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียน ดังนี้

  ๑) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ 

เวลาเรียน

  ๒) ก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ๒.๑) แต่ละกจิกรรม จ�าแนกเป็นเกณฑ์ส�าหรับตดัสนิผ่านจดุประสงค์ของกจิกรรม

และเกณฑ์ตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๒.๒) การตัดสินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา น�าผลจากการประเมิน

ทุกกิจกรรมมาพิจารณาเพื่อสรุปเป็นรายปี  

   ๒.๓) ก�าหนดผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น ๒ ระดับ คือ

      ผ (ผ่าน) หมายถึง ผ่านเกณฑ์การตัดสิน

      มผ (ไม่ผ่าน)  หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
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กำรเทียบโอนผลกำรเรียน

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดให้โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยการน�า

ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีไ่ด้จากการศกึษาในรปูแบบต่างๆ หรอืจากการประกอบอาชพี 

มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่ก�าลังศึกษาอยู่

 การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่ สามารถด�าเนินการได้ต่อไปนี้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน ก�าหนดโดย

 ๑) พจิารณาจากหลกัฐานการศกึษา ซึง่จะให้ข้อมลูทีแ่สดงความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีน  

ในด้านต่างๆ

 ๒) พจิารณาจากความรูแ้ละประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัจิรงิ การทดสอบ การสัมภาษณ์ 

ฯลฯ

 ๓) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง

ควำมหมำยของรหัสวิชำ

 รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึ่งตัวน�าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ�านวน ๕ หลัก  

มีความหมายดังนี้

 พยัญชนะ  พยัญชนะแต่ละตัวแทนชื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

  ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  อ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  จ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

  ญ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

  ย หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)

  ฝ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

 หมำยเหตุ  ต  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอื่นๆ ที่พยัญชนะ

ซ�้ากับรหัสวิชาที่มีอยู่เดิม)

 เลขหลักที่  ๑ แทนระดบัการศกึษา โดยเลข  ๓  หมายถงึ ระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย

 เลขหลักที่  ๒ แทนชั้นปีที่รายวิชานั้นๆ จะเปิดสอน

  ๑ หมายถึง รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔

  ๒  หมายถึง รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕

  ๓  หมายถึง รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖

  ๐ หมายถึง รายวิชาที่จะเปิดสอนในระดับชั้นใดก็ได้

 เลขหลักที่  ๓ แทนประเภทของรายวิชา  ดังนี้

  ๑ หมายถึง  รายวิชาพื้นฐาน

  ๒ หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม

 เลขหลักที่  ๔ และ ๕  แทนล�าดับที่ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ และหน่วยกิตของรำยวิชำพื้นฐำน

ตำรำง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจังหวดักระบี ่พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ฉบบัปรบัปรงุ ๒๕๖๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๑.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ๖.๐

     ๑.๑ ท ๓๐๑๐๑ ภาษาไทย ๑  
           THAI 30101 Thai Language 1

๑.๐

     ๑.๒ ท ๓๐๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
           THAI 30102 Thai Language 2

๑.๐

     ๑.๓ ท ๓๐๑๐๓ ภาษาไทย ๓              
           THAI 30103 Thai Language 3

๑.๐

     ๑.๔ ท ๓๐๑๐๔ ภาษาไทย ๔
           THAI 30104 Thai Language 4

๑.๐

     ๑.๕ ท ๓๐๑๐๕ ภาษาไทย ๕
           THAI 30105 Thai Language 5

๑.๐

     ๑.๖ ท ๓๐๑๐๖ ภาษาไทย ๖
           THAI 30106 Thai Language 6

๑.๐

๒.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ๘.๐

 ๒.๑ ส ๓๐๑๐๑ ศาสนาและคุณธรรมเพื่อชีวิต 
           SOC 30101 Religion and Moral for life

๑.๐

     ๒.๒ ส ๓๐๑๐๒ การเมืองการปกครองไทย 
           SOC 30102 Thai Politics and Goverment

๑.๐

     ๒.๓ ส ๓๐๑๐๓ ภูมิศาสตร์ 
           SOC 30103 Geography

๑.๕

     ๒.๔ ส ๓๐๑๐๔ เศรษฐศาสตร์
           SOC 30104 Economics

๑.๕
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

     ๒.๕ ส ๓๐๑๐๕ อารยธรรมโลก
           SOC 30105 World Civilization

๑.๐

     ๒.๖ ส ๓๐๑๐๖ ประวัติศาสตร์ไทย
          SOC 30106 Thai History

๑.๐

     ๒.๗ ส ๓๐๑๐๘ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
          SOC 30108 Modern History

๑.๐

๓.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ๖.๐

     ๓.๑ ค ๓๐๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 
           MATH 30101 Mathematics 1

๑.๐

     ๓.๒ ค ๓๐๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ 
           MATH 30102 Mathematics 2

๑.๐

     ๓.๓ ค ๓๐๑๐๓ คณิตศาสตร์ ๓ 
           MATH 30103 Mathematics 3

๑.๐

     ๓.๔ ค ๓๐๑๐๔ คณิตศาสตร์ ๔  
           MATH 30104 Mathematics 4

๑.๕

     ๓.๕ ค ๓๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๕
           MATH 30105 Mathematics 5

๑.๕

๔.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ๗.๕

     ๔.๑ ว ๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
           SCI 30101 Life Biology

๑.๕

     ๔.๒ ว ๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑
           SCI 30102 Physical Science 1

๑.๕

     ๔.๓ ว ๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒
           SCI 30103 Physical Science 2

๑.๕

     ๔.๔ ว ๓๐๑๐๔ วิทยาการค�านวณ
           SCI 30104 Computing Science 

๑.๐
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

     ๔.๕ ว ๓๐๑๐๕ การออกแบบและเทคโนโลยี
           SCI 30105 Design and Technology

๑.๐

     ๔.๖ ว ๓๐๑๐๖ วิทยาศาสตร์โลก
           SCI 30106 Earth Science

๐.๕

     ๔.๗ ว ๓๐๑๐๒ ดาราศาสตร์
           SCI 30102 Astronomy

๐.๕

๕.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ๓.๐

     ๕.๑ พ ๓๐๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑  
           HPE 30101 Health and Physical Education 1

๐.๕

     ๕.๒ พ ๓๐๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒  
           HPE 30102 Health and Physical Education 2

๐.๕

     ๕.๓ พ ๓๐๑๐๓ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓    
           HPE 30103 Health and Physical Education 3

๐.๕

     ๕.๔ พ ๓๐๑๐๔ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔    
           HPE 30104 Health and Physical Education 4

๐.๕

     ๕.๕ พ ๓๐๑๐๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕  
           HPE 30105 Health and Physical Education 5

๐.๕

     ๕.๖ พ ๓๐๑๐๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖   
           HPE 30106 Health and Physical Education 6

๐.๕

๖.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ๑.๕

     ๖.๑ ง ๓๐๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
           TEC 30101 Occupation 1

๐.๕

     ๖.๒ ง ๓๐๑๐๒ การงานอาชีพ ๒
           TEC 30102 Occupation 2

๐.๕

     ๖.๓ ง ๓๐๑๐๓ การงานอาชีพ ๓
           TEC 30103 Occupation 3

๐.๕
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๗.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ๖.๐

     ๗.๑ อ ๓๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 
           ENG 30101 Foundation English 1

๒.๐

     ๗.๒ อ ๓๐๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
           ENG 30102 Foundation English 2

๒.๐

     ๗.๓ อ ๓๐๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ 
           ENG 30103 Foundation English 3

๒.๐

๘.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ๓.๐

       ๘.๑ ศ ๓๐๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ 
             ART 30101 Visual Arts 1

๐.๕

       ๘.๒ ศ ๓๐๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒
             ART 30102 Visual Arts 2

๐.๕

       ๘.๓ ศ ๓๐๑๐๓ สุนทรียภาพทางดนตรี ๑    
             ART 30103 Musical Aesthetics 1 

๐.๕

       ๘.๔ ศ ๓๐๑๐๔ สุนทรียภาพทางดนตรี ๒  
             ART 30104 Musical Aesthetics 2

๐.๕

       ๘.๕ ศ ๓๐๑๐๕ นาฏศิลป์การละครเบ้ืองต้นและการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย
  ART 30105 Thai Dance and Drama Contemporary

๑.๐
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ตำรำง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ ตามหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ๒.๐

    ๑.๑ ส ๓๐๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 
          SOC 30201 Civil Duty 1

๐.๕

    ๑.๒ ส ๓๐๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 
          SOC 30202 Civil Duty 2

๐.๕

    ๑.๓ ส ๓๐๒๐๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 
          SOC 30203 Civil Duty 3

๐.๕

    ๑.๔ ส ๓๐๒๐๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 
          SOC 30204 Civil Duty 4

๐.๕

๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ๘.๐

   ๒.๑ ค ๓๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
          MATH 30201 Supplementary Mathematics 1

๒.๐

   ๒.๒ ค ๓๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
          MATH 30202 Supplementary Mathematics 2

๑.๕

  ๒.๓ ค ๓๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
          MATH 30203 Supplementary Mathematics 3

๑.๕

  ๒.๔ ค ๓๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
          MATH 30204 Supplementary Mathematics 4

๑.๕

  ๒.๕ ค ๓๐๒๐๕ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
          MATH 30205 Supplementary Mathematics 5

๑.๕
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๓.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : วิทยำศำสตร์ทั่วไป ๕.๐

    ๓.๑ ว ๓๐๒๖๑ การสืบค้นตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
           SCI 30261 Scientific Inquiry 

๑.๐

   ๓.๒ ว ๓o๒๖๒ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
           SCI 30262 Science Seminar

๑.๐

 ๓.๓ ว ๓o๒๖๓ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑
           SCI 30263 Science Project 1

๑.๐

  ๓.๔ ว ๓o๒๖๔ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒
           SCI 30264 Science Project 2

๑.๐

  ๓.๕ ว ๓o๒๖๕ เทคนิคพื้นฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
           SCI 30265 Basic Technique of Chemistry Laboratory

๑.๐

๔.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : ฟิสิกส์ ๑๐.๐

     ๔.๑ ว ๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ 
           SCI 30201 Physics 1

๒.๐

     ๔.๒ ว ๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒
           SCI 30202 Physics 2

๒.๐

     ๔.๓ ว ๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ 
           SCI 30203 Physics 3

๒.๐

     ๔.๔ ว ๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔    
           SCI 30204 Physics 4

๒.๐

     ๔.๕ ว ๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕
           SCI 30205 Physics 5

๒.๐
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : เคมี ๗.๕

   ๕.๑ ว ๓๐๒๔๑ เคมี ๑
           SCI 30241 Chemistry 1 

๑.๕

   ๕.๒ ว ๓๐๒๔๒ เคมี ๒
           SCI 30242 Chemistry 2

๑.๕

   ๕.๓ ว ๓๐๒๔๓ เคมี ๓
           SCI 30243 Chemistry 3

๑.๕

   ๕.๔ ว ๓๐๒๔๔ เคมี ๔
           SCI 30244 Chemistry 4

๑.๕

   ๕.๕ ว ๓๐๒๔๕ เคมี 5
           SCI 30245 Chemistry 5

๑.๕

๖. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : ชีววิทยำ ๘.๐

    ๖.๑ ว ๓๐๒๕๑ ชีววิทยา 1
           SCI 30251 Biology 1

๑.๕

   ๖.๒ ว ๓๐๒๕๒ ชีววิทยา ๒
           SCI 30252 Biology 2

๑.๕

   ๖.๓ ว ๓๐๒๕๓ ชีววิทยา ๓
           SCI 30253 Biology 3

๑.๕

   ๖.๔ ว ๓๐๒๕๔ ชีววิทยา ๔
           SCI 30254 Biology 4

๒.๐

   ๖.๕ ว ๓๐๒๕๕ ชีววิทยา ๕
           SCI 30255 Biology 5

๑.๕
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๗. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : เทคโนโลยี ๒.๐

   ๗.๑ ว ๓๐๒๗๑ การเขียนโปรแกรมประยุกต์
           SCI 30271 Advanced Programming

๑.๐

   ๗.๒ ว ๓๐๒๗๒ การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
           SCI 30272 Development of Educational Media

๑.๐

๘. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ ๒.๐

   ๘.๑ อ ๓๐๒๘๑ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑
           SCI 30281 Earth and Space Astronomy 1

๑.๐

   ๘.๒ อ ๓๐๒๘๒ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒
           SCI 30282 Earth and Space Astronomy 2

๑.๐

๙. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ๔.o

   ๙.๑ อ ๓๐๒๐๑ การอ่านเชิงวิเคราะห์
           ENG 30201 Analyze Reading English 

๑.๕

   ๙.๒ อ ๓๐๒๐๒ การแปลเชิงวิชาการ
           ENG 30202  Translation Academic English

๑.๕

   ๙.๓ อ ๓๐๒๐๓ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
           ENG 30203 Creative Writing English

๑.o

๑๐. กลุ่มสำระเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ๐.๕

   ๑๐.๑ พ ๓๐๒๐๖ ลีลาศ
             HPE 30206 Social Dance

๐.๕
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ตำรำง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ ตามหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ๙.๐

    ๑.๑  ค ๓๐๓๐๑ โครงงานทางคณิตศาสตร์
  MATH 30301 Project in Mathematics   

๑.๐

    ๑.๒ ค ๓๐๓๐๒ พีชคณิตเชิงเส้น 
        MATH 30302 Linear Algebra 2

๑.๐

 ๑.๓  ค ๓๐๓๐๓ แคลคูลัสขั้นสูง (AP)
          MATH 30303 Advanced Calculus (AP)  

๑.๐

    ๑.๔  ค ๓๐๓๐๔ แคลคูลัสฟังก์ชันหลายตัวแปร
          MATH 30304 Calculus of Several Variables

๑.๐

    ๑.๕  ค ๓๐๓๐๕ ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์
          MATH 30305 Logic and Proofs

๑.๐

    ๑.๖  ค ๓๐๓๐๖ การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ�านวน
          MATH 30306 Problem Solving in Number Theory

๑.๐

    ๑.๗  ค ๓๐๓๐๗ ทฤษฎีกราฟ 
          MATH 30307 Graph Theory

๑.๐

    ๑.๘  ค ๓๐๓๐๘ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
          MATH 30308 Elementary Differential Equations

๑.๐

   ๑.๙  ค ๓๐๓๐๙ สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
          MATH 30309 Statistics for Basic Research

๑.๐
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

  ๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : ฟิสิกส์ ๖.๐

    ๒.๑  ว ๓๐๓๐๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (AP)

  SCI 30301 General Physic 1 (AP)

๑.๐

    ๒.๒ ว ๓๐๓๐๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ (AP)
  SCI 30302 General Physic 2 (AP)

๑.๐

  ๒.๓ ว ๓๐๓๐๓ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  SCI 30303 Introduction to Electronics

๑.๐

    ๒.๔ ว ๓๐๓๐๔ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

  SCI 30304 Solar Energy Technology

๑.๐

  ๒.๕ ว ๓๐๓๐๕ แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์

  SCI 30305 Application of Electromagnetism

๑.๐

    ๒.๖  ว ๓๐๓๐๖ นิวเคลียร์ในชีวิตประจ�าวัน

  SCI 30306 Application of Electromagnetism

๑.๐

๓.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : เคมี ๔.๐

 ๓.๑  ว ๓๐๓๔๒ เคมีอินทรีย์
    SCI 30342 Organic Chemistry

๑.๐

  ๓.๒  ว ๓๐๓๔๓ ชีวเคมี
      SCI 30343 Biochemistry

๑.๐

    ๓.๓ ว ๓๐๓๔๔ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
       SCI 30344 General Laboratory

๑.๐

 ๓.๔  ว ๓๐๓๔๕ จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
     SCI 30345 Ethics of Science

๑.๐
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รหัสวิชำ/รำยวิชำ หน่วยกิต

๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : ชีววิทยำ ๕.๐

 ๔.๑ ว ๓๐๓๕๑ ชีววิทยาของเซลล์

  SCI 30351 Cell Biology

๑.๐

 ๔.๒ ว ๓๐๓๕๒ พันธุศาสตร์โมเลกุล

  SCI 30352 Molecular Genetics

๑.๐

 ๔.๓ ว ๓๐๓๕๓ จุลชีววิทยา

  SCI 30353 Microbiology

๑.๐

   ๔.๔ ว ๓๐๓๕๔ เทคโนโลยีชีวภาพ

  SCI 30354 Biotechnology

๑.๐

   ๔.๕ ว ๓๐๓๕๕ เภสัชพฤกษศาสตร์

  SCI 30355 Pharmaceutical Botany

๑.๐

๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ     ๔.๐

   ๕.๑ จ ๓๐๓๐๑ สนทนาภาษาจีน ๑
        CHI 30301 Conversation Chinese 1

๑.๐

   ๕.๒ จ ๓๐๓๐๒ สนทนาภาษาจีน ๒
      CHI 30302 Conversation Chinese 2

๑.๐

 ๕.๓ จ ๓๐๓๐๓ ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน ๑
      CHI 30303 Chines in Everyday Life 1

๑.๐

  ๕.๔ จ ๓๐๓๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน ๒
          CHI 30304 Chines in Everyday Life 2

๑.๐
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เครื่องแบบนักเรียนหญิง

 เสื้อ เป็นเสื้อคอบัวกลม แขนยาว ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่ใช้ผ้าฝ้าย  

ผ้าฝ้ายดิบ ผ่าอกตลอด ไม่มีสาบหน้า มีกระดุม ๕ เม็ด ปลายแขนเสื้อติดกระดุมขาว ปลายแขน 

พันทบ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ผูกโบสีเขียว ๒ เส้น ยาว ๘ น้ิว ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน�้าเงิน  

ขนาดตวัอกัษรสงู ๐.๘ เซนตเิมตร บนชือ่ตดิเขม็โลหะตราสญัลักษณ์ของโรงเรยีน (ม.ต้น : สีเงนิ/ 

ม.ปลาย : สีทอง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปักดาวบริเวณคอปกเสื้อสีเขียว และระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปักดาวบริเวณคอปกเสื้อสีแดง

 กระโปรง เป็นกระโปรงจีบข้าง ข้างละ ๓ จีบ ผ้าสีกรมท่า ใช้ผ้าเนื้อเกลี้ยง ผิวไม่มันหรือ

ด้าน ไม่บางหรอืหนาเกินไป ไม่ใช้ผ้ายนีส์หรอืผ้าเนือ้หยาบ เมือ่ใช้แล้วสไีม่ซดีหรอืด่าง ความยาว

ของกระโปรงคลุมเข่าต�่ากว่ากลางสะบ้าเข่า ๕ - ๘ เซนติเมตร 

 ถุงเท้ำ สีขาว ยาวครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย ไม่หนาหรือบางเกินไป เวลาสวมไม่พับปลายบน

หรือม้วน

 รองเท้ำ เป็นรองเท้าหนังนักเรียนปกติสีด�า

 เขม็ขดั หนงัสดี�า กว้าง ๓ - ๔ เซนตเิมตร หวัโลหะสีเ่หลีย่ม พืน้สนี�า้เงนิ ตรงกลางมสีญัลกัษณ์

โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสีเงิน และระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสีทอง
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 เขม็โลหะ ตราประจ�าโรงเรยีนโลหะทรงกลม มตีราสญัลกัษณ์โรงเรยีน ระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ตอนต้น ตราสญัลกัษณ์โรงเรยีนสีเงนิ และระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ตราสญัลักษณ์โรงเรยีน

สีทอง

 ชุดพลศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เสื้อยืด กางเกงวอร์ม และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เสื้อโปโล กางเกงวอร์ม ตามแบบของโรงเรียนก�าหนด

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย

มัธยมศึกษำตอนปลำย
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เครื่องแบบนักเรียนชำย

 เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้น คอตั้ง ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่ใช้ผ้าฝ้าย ผ่าอก

ตลอด มสีาบนอกทีอ่กเสือ้ กระดมุสขีาว มกีระเป๋าตดิแนวราวนมซ้าย ๑ กระเป๋า ปักชือ่-นามสกลุ 

ด้วยไหมสีน�้าเงินที่หน้าอกด้านขวา สูงกว่าระดับกระเป๋าซ้าย ๑ เซนติเมตร ตัวอักษรสูง ๐.๘ 

เซนติเมตร บนชื่อติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน (ม.ต้น : สีเงิน/ม.ปลาย : สีทอง)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปักดาวบริเวณคอปกเสื้อสีเขียว และระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ปักดาวบริเวณคอปกเสื้อสีแดง

 กำงเกง ทรงนกัเรยีนขาสัน้ ผ้าสกีรมท่า ใช้ผ้าเนือ้เกลีย้ง ผวิไม่มนัหรือด้าน ไม่บางหรอืหนา

เกินไป ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยด์ หรือผ้าเนื้อหยาบ เมื่อใช้แล้วสีไม่ซีดหรือด่าง มีหูร้อย ๗ หู  

มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า มีจีบด้านหน้าข้างละ ๒ จีบ เป็นลักษณะจีบออก 

ไม่มีกระเป๋าลับ และกระเป๋าหลัง

 ถุงเท้ำ สีขาว ยาวครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย ไม่หนาหรือบางเกินไป เวลาสวมไม่พับปลายบน

หรือม้วน

 รองเท้ำ เป็นรองเท้าหนังสีด�า หุ้มส้น มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย พื้นรองเท้ามีส้นสูง ๒ - ๒.๕ 

เซนติเมตร หัวรองเท้าไม่โต

 เขม็ขดั หนงัสดี�า กว้าง ๓ - ๔ เซนติเมตร หวัโลหะสีเ่หลีย่ม พืน้สนี�า้เงนิ ตรงกลางมีสญัลกัษณ์

โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสีเงิน และระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสีทอง
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 เขม็โลหะ ตราประจ�าโรงเรยีนโลหะทรงกลม มตีราสญัลกัษณ์โรงเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ตอนต้น ตราสญัลกัษณ์โรงเรยีนสีเงนิ และระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย ตราสญัลักษณ์โรงเรียน

สีทอง

 ชุดพลศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เสื้อยืด กางเกงวอร์ม และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เสื้อโปโล กางเกงวอร์ม ตามแบบของโรงเรียนก�าหนด

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย

มัธยมศึกษำตอนปลำย
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ทรงผมนักเรียนชำยมัธยมศึกษำตอนต้น
ผมทรงนักเรียนรองหวี ไม่เกินเบอร์ ๒ ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ตามรูปที่ก�าหนด

ทรงผมนักเรียนชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

ทรงผมนักเรียนชำยมัธยมศึกษำตอนปลำย
ผมรองทรงสงู หมายถงึ ด้านข้างและด้านหลงัศรีษะนบัจากตนีผมสงูขึน้ไป ๓ ซม. ตดัเกรยีนโดย

รอบแล้วจึงเริ่มให้ค่อยๆ ยาวขึ้น ด้านบนยาวไม่เกิน ๔ ซม. ตามรูปที่ก�าหนด
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ทรงผมนักเรียนหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

ทรงผมนักเรียนหญิง
นักเรียนที่ไว้ผมสั้น 

 ปลายผมต้องตัดตรง ผมยาวไม่เกินปกเสื้อ

 ใช้กิ๊บด�าติดผม (ไม่ไว้หน้าม้า)

 ไม่ดัดผม ซอยผม ตัดผมหน้าม้า ถักเปียผม และย้อมสีผม

 ห้ามใช้กิ๊บติดผมสีอื่น นอกจากสีด�า แบบสุภาพเรียบร้อย

นักเรียนที่ไว้ผมยำว 

 ปลายผมต้องตัดตรง ความยาววัดจากต้นคอยาวไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร นับจากรอยมัด

 ใช้กิ๊บด�าติดผม (ไม่ไว้หน้าม้า)

 รวบผมไม่ต�่ากว่าใบหูบน ติดโบที่โรงเรียนก�าหนด
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ระเบียบโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่

ว่ำด้วยควำมประพฤติ กำรลงโทษ กำรตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๕๙

....................................................

โดยให้มคีวามเหมาะสมในการประพฤตปิฏบิตัตินของนกัเรยีนโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดกระบี่ จึงอาศัยอ�านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นักศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎกระทรวงก�าหนดความประพฤตนิกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ก�าหนดการลงโทษ และการตัดคะแนนความ

ประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปอย่างเสมอภาค จึงได้ออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบยีบนีเ้รียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี ่ว่าด้วยความ

ประพฤติ การลงโทษ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้หลังจากผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ ลงนามหรืออนุญาตให้ใช้ระเบียบนี้

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

“นกัเรยีน” หมายถงึ นกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี่

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา

“ฝ่ายกิจการนกัเรยีน” หมายถงึ ครทูีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ตามค�าส่ังของโรงเรยีนให้ปฏบิตัหิน้าที่

ฝ่ายกิจการนักเรียน

“หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน” หมายถึง ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค�าสั่งของโรงเรียนให้

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

“ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่

“ครูประจ�าช้ัน” หมายถึง ครูท่ีได้รับการแต่งตั้งตามค�าส่ังโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครู

ประจ�าชั้น
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“ครปูระจ�าวชิา” หมายถงึ ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีส่อนวชิาต่างๆ ในโรงเรียนองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดกระบี่

“หัวหน้าระดับชั้น” หมายถึง ครูที่ได้รับแต่งตั้งตามค�าสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

ระดับชั้น

“การประพฤติผิด” หมายถึง การกระท�าใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของทาง

โรงเรียน

“การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบของทาง

โรงเรียน 

“คะแนนความประพฤต”ิ หมายถงึ  คะแนนทีใ่ช้ควบคมุความประพฤตนิกัเรยีนของโรงเรยีน

องค์การบริหารส่วนจงัหวดักระบี ่ซึง่ในแต่ละช่วงช้ันนกัเรยีนแต่ละคนจะมคีะแนนความประพฤติ

ของตนเอง ๑๐๐ คะแนน

“การควบคุมความประพฤตินักเรียน” หมายถึง การลงโทษและการตัดคะแนนความ

ประพฤติของนักเรียนควบคู่กันไปด้วย

“การท�ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท�าความผิด ท�ากิจกรรมหรือบ�าเพ็ญตน

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนหรือสังคม

ข้อ ๔ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ก�าหนดโทษ ได้ ๔ สถาน ดังนี้

 ๑. ว่ากล่าวตักเตือน  

 ๒. ท�าทัณฑ์บน

 ๓. ตัดคะแนนความประพฤติ

 ๔. ท�ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ ๕ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส�าหรับนักเรียนที่กระท�าความผิดในครั้งแรกและคะแนน 

ไม่ถงึ ๑๕ คะแนน และให้เป็นอ�านาจของครทูีพ่บเหน็การกระท�าความผิด เป็นผู้พจิารณาลงโทษ 

โดยการว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้กระท�าผิดเกิดความส�านึกในการกระท�าของตนเอง และส่งรายชื่อ

ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนบันทึกข้อมูลการกระท�าผิดครั้งแรก ในกรณีที่นักเรียนกระท�าผิดครั้งแรก 

แต่คะแนนลงโทษหรือคะแนนสะสมอยู่ระหว่าง  ๑๖ - ๓๙  คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ

ข้อ ๖ การท�าทณัฑ์บน  ใช้ส�าหรบักรณทีีน่กัเรยีนกระท�าผดิครัง้แรก แต่คะแนนลงโทษหรอื

คะแนนสะสมอยู่ระหว่าง ๔๐ - ๙๙ คะแนน โดยบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ และบันทึกข้อมูล

คะแนนความประพฤติ ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบ 



:: 75 ::

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โรงเรียน หรือกรณีท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือเคยได้รับโทษ 

ว่ากล่าวตกัเตอืนแล้วยงัไม่เขด็หลาบ ให้เป็นอ�านาจของหวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีนเป็นผู้พจิารณา

ลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน แล้วเสนอผู้อ�านวยการเป็น 

ผู้พิจารณาอนุญาต

ข้อ ๗ การตัดคะแนนความประพฤติ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนน ๑๐๐ คะแนน และบันทึก

ไว้ในทะเบยีนประวตั ิบนัทกึข้อมลูคะแนนความประพฤต ิฝ่ายกจิการนกัเรยีนพจิารณาแล้วเสนอ

ผูอ้�านวยการโรงเรยีน เป็นผูอ้นญุาตให้ฝ่ายกจิการนักเรยีนบนัทึกไม่ออกใบรับรองความประพฤติ  

การตัดคะแนนความประพฤติ ให้พิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแต่ละกรณี

ความผดิเป็นราย ๆ  ไป โดยในแต่ละช่วงชัน้นกัเรยีนมคีะแนนเตม็ ๑๐๐  คะแนน การตดัคะแนน  

ความประพฤติแบ่งออกเป็น ๖ ระดับ คือ

ข้อ คะแนนสะสม กำรลงโทษ

๑ ๑๕ ว่ากล่าวตักเตือน

๒ ๓๙ แจ้งผู้ปกครองทราบ 

๓ ๕๙ ท�าทัณฑ์บน   แจ้งผู้ปกครองทราบ

๔ ๗๙ ท�าทัณฑ์บน   เชิญผู้ปกครอง  

๕ ๙๙ ท�าทัณฑ์บน   เชิญผู้ปกครอง  ท�ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๖ ๑๐๐ ไม่ออกใบรับรองความประพฤติ  
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ระเบียบกำรตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียน

ประเภท
ควำมผิด

รำยกำรกระท�ำควำมผิด
กำรลงโทษ

กำรตัดคะแนน
แนวปฏิบัติ

๑. การ
แต่งกาย

๑) ใช้เครื่องประดับมีค่าที่ไม่เหมาะสมต่อ 
การเป็นนักเรียน
๒) ทรงผมผิดระเบียบ ผมยาว
๓) ใช้เครื่องส�าอางเสริมความงาม ซึ่งไม่ 
เหมาะสมกับวัยเรียน ไว้เล็บ เล็บยาว ทาเล็บ 
หรือตกแต่งเล็บ
๔) ผมผิดระเบียบ ซอยผม ดัดผม กัดสีผม  
รีดผม หรือเข้าการตรวจตามเวลาที่ก�าหนด 
โดยไม่มีเหตุอันควร
๕) แต่งกายไม่เรียบร้อย แต่งกายผิดระเบียบ 
(ในห้องเรียนแต่งไม่เหมือนกัน) ใส่เสื้อปักชื่อ
หรือเครื่องหมายไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
ไม่มีเครื่องหมายใดๆ หรือยินยอมให้ผู้อื่นน�า
เสื้อของตนเองมาสวม สวมชุดไม่สุภาพเข้ามา
ในโรงเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด 
ต่าง ๆ (กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น เสื้อผ้า
รัดรูป รองเท้าแตะ)

๑๐
๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

ว่ากล่าวตักเตือน
ว่ากล่าวตักเตือน

ว่ากล่าวตักเตือน

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

๒. เกีย่วกบั 
การเรียน

๑) ไม่ส่งใบลา
๒) มาโรงเรียนสาย
๓) ก่อความร�าคาญในห้องเรียน
๔) ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน
๕) ทุจริตในการสอบ
๖) หนีโรงเรียน

๕
๑๐
๑๐
๑๕
๓๐
๓๐

ว่ากล่าวตักเตือน
ว่ากล่าวตักเตือน
ว่ากล่าวตักเตือน
ว่ากล่าวตักเตือน
แจ้งผูป้กครองทราบ
แจ้งผูป้กครองทราบ
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ประเภท
ควำมผิด

รำยกำรกระท�ำควำมผิด
กำรลงโทษ

กำรตัดคะแนน
แนวปฏิบัติ

๓. เกีย่วกบั 
ความ
ประพฤติ

๑) ขัดค�าสั่งครูโดยชอบ
๒) หนีแถว หนีการประชุม หนีการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
๓) แสดงวาจาล้อเลียน ส่อเสียด ด่าทอ  
และใช้ค�าหยาบ
๔) ไม่เข้า-ออกทางประตูที่โรงเรียนก�าหนด
๕) ยุยงให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๖) วิ่งเล่นหรือเล่นกีฬาบนอาคารเรียน หรือ
เล่นกีฬาในสถานที่ที่โรงเรียนห้าม เล่นบน
อาคารเรียนหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
ที่ก�าลังเรียน
๗) อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรือ
เตรียมการเพื่อการทะเลาะวิวาท
๘) แสดงข้อความเท็จต่อครูหรือปกปิด 
ข้อเท็จจริง
๙) ข่มขู่ อาฆาต เพื่อให้เกิดความกลัว และ 
ใช้วาจาก้าวร้าวบุคคลอื่น หรือแสดงท่าทาง 
ไม่สุภาพต่อครูอาจารย์
๑๐) มีพฤติกรรมข่มขู่เพื่อเรียกร้องทรัพย์สิน
จากบุคคลอื่น
๑๑) น�าเครื่องสื่อสารหรืออุปกรณ์ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการเรียนมาใช้ผิดระเบียบ  
ผิดข้อตกลงของโรงเรียน
๑๒) เข้าไปในสถานที่ต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ
๑๓) ก่อการทะเลาะวิวาท
๑๔) ท�าร้ายร่างกายผู้อื่น

๑๐

๑๐

๑๐
๑๐
๑๕

๑๕

๒๐

๒๐

๒๐

๒๕

๓๐

๓๐
๓๐
๕๐

ว่ากล่าวตักเตือน

ว่ากล่าวตักเตือน

ว่ากล่าวตักเตือน
ว่ากล่าวตักเตือน
ว่ากล่าวตักเตือน

ว่ากล่าวตักเตือน

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน
แจ้งผูป้กครองทราบ
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ประเภท
ควำมผิด

รำยกำรกระท�ำควำมผิด
กำรลงโทษ

กำรตัดคะแนน
แนวปฏิบัติ

๓. เกีย่วกบั
ความ
ประพฤติ

๑๕) พกพาอาวุธหรือสิ่งซึ่งอาจเป็นอาวุธ 
เข้ามาในโรงเรียน
๑๖) รับซื้อทรัพย์สินที่ได้มาจากการขโมย

๑๗) ขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์มาโรงเรียน

๑๘) พกพาอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดเข้ามาใน
โรงเรียน
๑๙) กระท�าความผิดตามอาญาแผ่นดิน

๒๐) กรณีอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในความผิด 
ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
กิจการนักเรียน

๕๐

๕๐

๕๐

๘๐

๑๐๐

๑ - ๑๐๐

 ท�าทัณฑ์บน 
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
เชิญผู้ปกครอง
ท�าทัณฑ์บน 
เชิญผู้ปกครอง
ท�ากิจกรรม
อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ

๔. เกีย่วกบั
พฤติกรรม
ทางเพศ

๑) พกพาเอกสาร สื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน
๒) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว เช่น จูบ ลูบไล้  
โอบกอด จับมือถือแขน ฯลฯ
๓) กระท�าการอนาจาร
๔) อยู่ในที่ลับตาสองต่อสองในลักษณะชู้สาว

๕) มีพฤติกรรมถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์

๓๐

๓๐
๓๐
๕๐

๘๐

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
เชิญผู้ปกครอง
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ประเภท
ควำมผิด

รำยกำรกระท�ำควำมผิด
กำรลงโทษ

กำรตัดคะแนน
แนวปฏิบัติ

๕. อบายมขุ 
และ
สิ่งเสพติด

๑) เข้าไปในแหล่งอบายมุข หรือสถานที่ 
ไม่เหมาะกับสภาพนักเรียน
๒) มีอุปกรณ์การพนันหรืออุปกรณ์การเสพ 
อยู่ในครอบครอง
๓) เล่นการพนันในโรงเรียนหรือเข้าไปใน 
แหล่งที่มีการเล่นการพนัน
๔) สูบบุหรี่หรือมีไว้ในครอบครอง
๕) ดื่มหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรือเครื่องดื่มประเภทมึนเมา
๖) เสพหรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง

๗) จ�าหน่ายจ่ายแจกยาเสพติด

๒๐

๒๕

๓๐
๓๐
๕๐

๘๐

๑๐๐

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
เชิญผู้ปกครอง
ท�าทัณฑ์บน 
เชิญผู้ปกครอง
ท�ากิจกรรม

๖. เกีย่วกบั
ทรัพย์สิน

๑) ท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายทั้งตั้งใจ
และโดยพลการ หรือน�าไปใช้โดยพลการ
๒) ขีดเขียนหรือท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่น 
ให้เกิดความเสียหาย
๓) ท�าลายทรัพย์สินของโรงเรียน
๔) ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ 
กรรโชกทรัพย์

๑๕

๒๕
๓๐
๕๐

ว่ากล่าวตักเตือน 

แจ้งผูป้กครองทราบ
แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
แจ้งผูป้กครองทราบ
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ประเภท
ควำมผิด

รำยกำรกระท�ำควำมผิด
กำรลงโทษ

กำรตัดคะแนน
แนวปฏิบัติ

๗. เกีย่วกบั 
อาคาร
สถานที่

๑) น�าอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารออกนอก
โรงอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒) น�าอาหารหรือน�าเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น�้าเปล่า
ไปรับประทานหรือดื่มบนอาคาร
๓) ท�าให้เกิดความสกปรกในห้องเรียน  
ในบริเวณโรงเรียน หรือก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

๑๐

๑๕

๒๐

ว่ากล่าวตักเตือน

ว่ากล่าวตักเตือน

แจ้งผูป้กครองทราบ

๘. เกีย่วกบั 
เอกสาร

๑) ปกปิดการติดต่อระหว่างโรงเรียนกับ 
ผู้ปกครองด้วยประการใดๆ 
๒) ปลอมแปลงลายเซ็นของผู้อื่นหรือแสดง
หลักฐานที่เป็นเท็จต่อโรงเรียน
๓) แก้ไขเอกสารของทางโรงเรียน ผู้ปกครอง 
บุคคลอื่น หรือท�าเอกสารปลอม
๔) น�าเอกสาร หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามที่โรงเรียน
ก�าหนด

๑๐

๓๐

๓๐

๓๐

ว่ากล่าวตักเตือน

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ

๙. เกีย่วกบั 
ชื่อเสียง
ของ
โรงเรียน

๑) แสดงกิริยา วาจาที่ไม่เหมาะสม  
หรือส่งเสียงดังในที่สาธารณะ
๒) พูด เขียน หรือกระท�าในสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงเรียน
๓) มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ  
ขณะที่สวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นสัญลักษณ์
ของโรงเรียน
๔) กระท�าการใดๆ ที่ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง

๑๐

๓๐

๓๐
๘๐

ว่ากล่าวตักเตือน

แจ้งผูป้กครองทราบ

แจ้งผูป้กครองทราบ
ท�าทัณฑ์บน 
เชิญผู้ปกครอง
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ข้อ ๘ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

 ๑. แจ้งให้นักเรียนผู้นั้นทราบ

 ๒. กรณีนักเรียนถูกตัดคะแนนพฤติกรรม หรือมีคะแนนสะสมตามเกณฑ์ ฝ่าย

กิจการนักเรียนจะด�าเนินการไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

 ๓. ให้ฝ่ายกจิการนกัเรยีนรวบรวมข้อมลูคะแนนความประพฤตทิีถ่กูตัดของนกัเรยีน

เพื่อแสดงเป็นหลักฐานตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องขอ

ข้อ ๙ การท�ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ฝ่ายกิจการนักเรียนและเสนอผู้อ�านวยการเป็นผู้อนุญาต

ข้อ ๑๐ หัวหน้าสถานศึกษามีอ�านาจในการสั่งยกเลิกระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 

แล้วเสนอให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้ประกาศใช้

ข้อ ๑๒ ให้ผูอ้�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการทีก่�ากบัดแูลฝ่ายกจิการนกัเรยีน หรอืหวัหน้า

ฝ่ายกิจการ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๓ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

 (นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
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เพลงมำร์ชโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่

๑.  มำร์ชโรงเรียน อบจ.กระบี่  SPORT MARCH

ค�ำร้อง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ท�ำนอง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ขับร้องโดย : พันจ่าอากาศเอก สุภัทท์ แก้วเก้า, บุญธิดา พงศ์พิพัฒนภักดี (น�้าหอม ม.มหิดล)

                 สุชาธิษณ์ แก้วเก้า (ตุ๊ก ม.มหิดล), พัททรียา พยอม (มิน ม.กรุงเทพ)

Key F

  A โรงเรียนเราชื่อ อบจ. จังหวัดกระบี่

   สร้างศักดิ์ศรี สถาบันการศึกษา

   นักเรียนเก่ง กับครูดี ที่คอยชี้น�าพา

   พัฒนาเด็กไทย ดังทั้งอาเซียน

  B เรียนแผนวิทย์ฯ คณิตฯ อังกฤษ นั้นเราสามารถ

   เราเก่งกาจ มีวินัย ใจพากเพียร

   คิดแนวทาง สร้างชื่อเสียงที่ดี ให้โรงเรียน

   ครูคือเทียน ส่องน�าทางสร้างชีวัน

  C สัญลักษณ์ เด่นหรู ดาบคู่ไขว้

   อยู่ภายในวงกลม ที่เสกสรร

   มีเขาขนาบน�้า ธารทะเล อยู่รวมกัน

   ต้นจัน เคียงคู่ขวัญ ตลอดไป

  D การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

   สีประจ�า เขียว ขาว พราวสดใส

   เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรมไทย

   พร้อมน้อมใจ กตัญญู ผู้มีคุณ

   ( ดนตรีรับ แล้วกลับไปร้องท่อน C และ D ) จบ
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๒.  ลูกเขียวขำว QUICK STEP

ค�ำร้อง : ผอ.ธงชาติ เวสพันธ์

ท�ำนอง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ขับร้องโดย : พันจ่าอากาศเอก สุภัทท์ แก้วเก้า

Key G

  A ลูกเขียวขาวพราวเสน่ห์ เก๋เท่ห์ไม่หยอก

   พร้อมใจบอกจะมุ่งมั่นหมั่นศึกษา

   สิบหก พ.ค. ปี ๕๕ เปิดเรียนมา

   ครูล�้าค่าปลูกปัญญาสู่สากล

  B อบจ. ขอน�าทางสร้างคนกระบี่

   สมศักดิ์ มีวิสัยทัศน์จัดบุคคล

   มาปั้นลูกหลานให้ฉลาดอย่างแยบยล

   เด็กทุกคนก้าวไกลจนเลยอาเซียน

  C เรียนแผนวิทย์ฯ คณิตฯ อังกฤษ นั้นต้องถนัด

   ประสานรัฐมาร่วมมือถือบังเหียน

   สร้างอาคาร, พัฒนาการ, สื่อการเรียน

   สร้างนักเรียน, ที่พากเพียร, เก่งทุกคน

  D เราเรียนดี, กีฬาเด่น, เน้นคุณธรรม

   ไม่ก่อกรรม, แต่ท�าดี, มีโภคผล

   เราลูกเขียวขาว, ชาวกระบี่, ไม่มีจน 

   เราทุกคน, เกิดจากผล อบจ.

   ( ดนตรีรับ แล้วกลับไปร้องท่อน C และ D ) จบ
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๓.  เขียวขำว ก้ำวหน้ำ QUICK WALTZ

ค�ำร้อง : ครูพญอม จันนิ่ม

ท�ำนอง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ขับร้องโดย : บุญธิดา พงศ์พิพัฒนภักดี (น�้าหอม ม.มหิดล)

Key F

    

  A โรงเรียน อบจ.กระบี่ 

   สมศักดิ์ศรี ค่านิยม สมความหมาย

   เขียวขาวพราวเฉิดฉันพรรณราย

   แหล่งขยายองค์ความรู้ คู่ผลงาน

  B เขียวขาวคุณธรรมล�้ายิ่ง

   ขอแอบอิงราโชบายไว้สืบสาน

   เมืองไทยต้องเป็นไทไปเนิ่นนาน

   ป้องกันฐานคานเอาไว้ให้สังคม

  C อบจ. ชาวกระบี่รักถิ่น

   รักแผ่นดิน รักท้องถิ่น ที่สุขสม

   เมืองน่าอยู่ อู่ทรัพย์สิน ถิ่นอุดม

   น่านิยม คนน่ารัก ประจักษ์ใจ

  D โรงเรียน อบจ.กระบี่

   สมศักดิ์ศรี มีดาบคม สมสมัย 

   เขียวขาวก้าวสู่ความงามวิไล

   เรารวมใจน�าชื่อไทยไปสากล

   ( ดนตรีรับ แล้วกลับไปร้องท่อน C และ D ) จบ
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๔.  รักษ์วินัย CHA CHA CHA

ค�ำร้อง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ท�ำนอง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ขับร้องโดย : พันจ่าอากาศเอก สุภัทท์ แก้วเก้า

Key Dm

  A อบจ. รักษ์วินัยใหญ่ยิ่ง

   ท�าในสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่าง

   ครองความดี ถูกวิถีแนวทาง

   เป็นแบบอย่างให้มั่นคง

  B เชิญชาวไทยรักษ์วินัยให้มั่น

   ร่วมใจกันให้กฎนั้น ยืนยง

   กติกาต้องรักษาด�ารง

   อย่าลืมหลง จ�าให้ดี

  C โปรดจงเคารพคิว

   ใครแซงคิวผู้คนจะส่ายหน้าหนี

   ขับฝ่าไฟแดง ปาด ล�้า แซงไม่ดี

   ย้อนศรแบบนี้ พาชีวีไม่ปลอดภัย

  D อบจ. รักษ์วินัยใจมั่น

   ร่วมใจกัน สร้างส�านึกกันใหม่

   ท�าตามตัว, บทกฎหมาย,  ของไทย

   จะสุขใจ, ทั่วไทยเลย

   ( ดนตรีรับ แล้วกลับไปร้องท่อน C และ D ) จบ
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๕.  ร�ำวง อบจ. RUMWONG

ค�ำร้อง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ท�ำนอง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ขับร้องโดย : พันจ่าอากาศเอก สุภัทท์ แก้วเก้า, บุญธิดา พงศ์พิพัฒนภักดี (น�้าหอม ม.มหิดล)

                 สุชาธิษณ์ แก้วเก้า (ตุ๊ก ม.มหิดล), พัททรียา พยอม (มิน ม.กรุงเทพ)

Key Eb

สร้อย ๑ อบจ. คือ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด C  อบจ. จึงเริ่มมา ถูกทาง

 รูปแบบการ ปกครอง ท้องถิ่น  มีรูปโครงสร้าง ในปี ๒๕๕๐

 ไทยทั้งแผ่นดิน ภายใต้ กฎเกณฑ์ของรัฐ  เป็นองค์กร มั่นคง สมบูรณ์

 บริหาร จัดการ ทุกสิ่ง ต้องเป็น คนจริง  แผนงาน เกื้อกูล เข้าไปสู่ยังชุมชน

 พูดจริง ท�าจริง เคร่งครัด ต้องจริงใจ  การคัดสรร ตัวนายกฯ ทุกคน

 โปร่งใส ติดดิน ไม่เป็นคนโกงกิน  ให้ประชาชน เลือกคนที่เป็น คนดี

 ผู้คนจึงเลือกเข้ามา   ปรับเปลี่ยนมา เป็นเวลาใกล้ ๑๐๐ ปี

A  ก่อเกิดมี ปี ๒๔๗๖   ต้องได้คนดี ที่มุ่งท�าดี ไม่เสียประวัติ

 แก้ไข หยิบยก ถึงปี ๒๔๘๕  สร้อย ๔ อบจ. คือ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด

 แต่ยังคง รวบ อ�านาจอยู่   รูปแบบการ ปกครอง ท้องถิ่น

 ผู้คนเฝ้าดู ล้วนมีข้อกังขา   ไทยทั้งแผ่นดิน ภายใต้ กฎเกณฑ์ของรัฐ

 จนมาถึงปี ๒๔๙๘   บริหาร จัดการ ทุกสิ่ง ต้องเป็น คนจริง

 ผู้คนโวยแซด ต้องการแยกตัวออกมา  พูดจริง ท�าจริง เคร่งครัด ต้องจริงใจ

 อยาก ปกครอง ด้วยตนเอง กันมากกว่า  โปร่งใส ติดดิน ไม่เป็นคนโกงกิน

 เพื่อให้ประชา ต่างแก้ปัญหา แต่ละจังหวัด  คะแนนถึงเพิ่มมากมาย

สร้อย ๒  อบจ. คือ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด D  อบจ. นั้นต้องมี สภา

 รูปแบบการ ปกครอง ท้องถิ่น  คัดเลือกคนมา ช่วยกันกลั่นกรอง กฎหมาย

 ไทยทั้งแผ่นดิน ภายใต้ กฎเกณฑ์ของรัฐ  ให้ทีมงานนายกฯ กระจาย

 บริหาร จัดการ ทุกสิ่ง ต้องเป็น คนจริง  ข้อมูลมากมาย ตามนโยบาย ได้ผล

 พูดจริง ท�าจริง เคร่งครัด ต้องจริงใจ  รองนายกฯ ที่ปรึกษาทุกคน
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 โปร่งใส ติดดิน ไม่เป็นคนโกงกิน  เปรียบตัว จักรกล ในการช่วยบริหาร

 ผู้คนถึง เลือกหลายหน   ส่วนการคลัง ต้องอ�านวย งบประมาณ 

B      ในสมัย ของท่านจอมพล ป.  โยธาธิการ จะได้สร้างงาน ตามงบที่จัด

 ยก อบจ. ให้เป็นนิติบุคคล  สร้อย ๕ อบจ. คือ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด

 แยกออกเป็น ส่วนภูมิภาค   รูปแบบการ ปกครอง ท้องถิ่น

 ให้อ�านาจมาก ในการปกครองต�าบล  ไทยทั้งแผ่นดิน ภายใต้ กฎเกณฑ์ของรัฐ

 ผ่านมาถึงปี ๒๕๓๗   บริหาร จัดการ ทุกสิ่ง ต้องเป็น คนจริง

 อ�านาจเบ็ดเสร็จ ต้องมาเปลี่ยนแปลงอีกหน  พูดจริง ท�าจริง เคร่งครัด ต้องจริงใจ

 สหพันธ์ อบจ. ทั่วทุกคน   โปร่งใส ติดดิน ไม่เป็นคนโกงกิน

 น�าเอาปวงชน มากดดันจน หมดทางข้องขัด  เลือกท่าน มาต่อ โครงการ

สร้อย ๓ อบจ. คือ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด E     อบจ. ที่คิดสร้างโรงเรียน

 รูปแบบการ ปกครอง ท้องถิ่น  ให้คนใฝ่เรียน มีที่เรียน เป็นสถาน

 ไทยทั้งแผ่นดิน ภายใต้ กฎเกณฑ์ของรัฐ  ยอดแห่งคน ความคิด ก้าวหน้า

 บริหาร จัดการ ทุกสิ่ง ต้องเป็น คนจริง   ที่น่าศรัทธา ผลงาน ช่วยพากล่าวขาน

 พูดจริง ท�าจริง เคร่งครัด ต้องจริงใจ  ไม่โกงงบฯ มีแต่สร้าง ผลงาน

 โปร่งใส ติดดิน ไม่เป็นคนโกงกิน  คนจึงต้องการ ให้ท่านเข้ามา สืบสาน

 คะแนนเสียง กลับเพิ่มพูน   อยากให้ท่าน ช่วยสร้างโรงพยาบาล

     พวกเราลูกหลาน จะเชิดชูท่านทั้งจังหวัด

    สร้อย ๖ อบจ. คือ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด

     รูปแบบการ ปกครอง ท้องถิ่น

     ไทยทั้งแผ่นดิน ภายใต้ กฎเกณฑ์ของรัฐ

     บริหาร จัดการ ทุกสิ่ง ต้องเป็น คนจริง

     พูดจริง ท�าจริง เคร่งครัด ต้องจริงใจ

     โปร่งใส ติดดิน ไม่เป็นคนโกงกิน

     สังคมถึงได้ยอมรับ

     ( ดนตรีรับ ) จบ
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๖.  ควำมรัก SLOW SOUL

ค�ำร้อง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ท�ำนอง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ขับร้องโดย สุชาธิษณ์ แก้วเก้า (ตุ๊ก ม.มหิดล), พัททรียา พยอม (มิน ม.กรุงเทพ)

Key Ab

 A     ลูก อบจ. นั้นรักบ้านเกิด

  พ่อแม่ประเสริฐ ให้ก�าเนิดฉัน

  คุณแม่ถนอม ตอนฉันนอนในครรภ์

  ครั้นพอรู้ความจ�ามั่น พ่อแม่นั้นห่วงใย

 B      ลูก อบจ. รักวัด, มัสยิด

  รักเข้าโบสถ์คริสต์ อบรมนิสัย

  พอเข้าโรงเรียน จึงรักเรียนเต็มใจ

  รักครูทุกท่านที่ให้ ความรู้เป็นปัญญา

 C       รักพี่ รักน้อง รักเพื่อนร่วมชั้น

  รักสถาบัน ที่ร่วมเรียนมา

  แต่วันนี้ น้องเอย พี่ต้องจากลา

  ไปเพื่อการศึกษา สู่ความก้าวหน้าต่อไป

 D       ลูก อบจ. นั้นรักสังคม

  หวังใจชื่นชม อยากให้คนไทย

  หันหน้ากลับมา รักฟื้นฟูเมืองไทย

  ช่วยกัน สร้างสังคมใหม่ พาชาติไทยบวร

  ( ดนตรีรับ แล้วกลับไปร้องท่อน C และ D ) จบ



:: 89 ::

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

๗.  รักบริสุทธิ์ ๑๖ BEAT

ค�ำร้อง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ท�ำนอง : ครูสุธรรม รักสองหมื่น

ขับร้องโดย สุชาธิษณ์ แก้วเก้า (ตุ๊ก ม.มหิดล), พัททรียา พยอม (มิน ม.กรุงเทพ)

key C

 A  รักที่....ที่บริสุทธิ์, ที่มวลมนุษย์, นั้นคงพึงมี

  รักพ่อ แม่ นี้ ผิดพลาดมี แต่อภัยเอ็นดู

 B  รักที่....ที่มีแต่ให้ ลูกศิษย์ทั้งหลาย นั้นคือ ครู

  สอนให้ความรู้, ศิษย์มีครู, เปี่ยมล้นวิชา

 C  รักเพื่อนพ้องน้องพี่, อย่าเลี่ยงหนี แต่จงห่วงหา

  มีโอกาสมา, เยี่ยมเยียนหา, ครูกับน้องรุ่นหลัง

 D  รัก....ทุกคนในชาติ, ให้ยืนผงาด, พร้อมรวมพลัง,

  รักร่วมใจหวัง, ให้ไทยดัง, ด้วยรักชาติเอย 

  ( ดนตรีรับ แล้วกลับไปร้องท่อน C และ D ) จบ
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