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                ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดท า
ธรรมนญูโรงเรียนเพื่อรวบรวมระเบียบ ข้อก าหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติของสถานศึกษาไว้ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับระเบียบปฏิบัติ วัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็น
ส าคัญ ในการนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบาย
ดังกล่าวแล้ว 
 
                โรงเรียนพิชัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนพิชัย ตามมติการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้โรงเรียน
ประกาศใช้ธรรมนูญโรงเรียนพิชัย พุทธศักราช 2564 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
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ก 

ค าน า 
 
โรงเรียนพิชัย เป็นโรงเรียนท่ีมีประวัติศาสตร์ท่ีสืบทอดทางวัฒนธรรมด้านการจัดการศึกษา 

มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗๐ ปี โรงเรียนมีความประสงค์ท่ีจะรวบรวมประวัติการจัดต้ังโรงเรียนพิชัย 
รวมทั้งความมุ่งหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทความเปน็โรงเรียนประจ าอ าเภอพิชัย และเหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งมั่นพฒันานักเรียน
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรู้ ความสามารถ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จัก 
การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความกตัญญูกตเวที จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต พร้อมช่วยกันพัฒนาชาติ
บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไป จึงจัดท า “ธรรมนูญโรงเรียนพิชัย”ฉบับนี้ ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือ 
และแนวทางการบริหารจัดการภารกิจของโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

อนึ่ง ธรรมนูญโรงเรียนนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ในอนาคต 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของสังคม ประเทศชาติ และประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างธรรมนูญโรงเรียนนี้ให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนพิชัยสืบไป  
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๑ 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนพิชัย 
 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนพิชัย 
    โรงเรียนพิชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนพิชัย ได้จัดหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมุ่งเน้นพัฒนา 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน ดังนี้ 
 
ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา  256๔) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บูรณาการภาษาอังกฤษ      
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    
๓. แผนการเรียนภาษาจีน 
๔. แผนการเรียนภาษาไทย 
๕. แผนการเรียนสังคมศึกษา 
๖. แผนการเรียนพลศึกษา 
๗. แผนการเรียนธุรกิจ  
๘. แผนการเรียนอุตสาหกรรม  
๙. แผนการเรียนคหกรรม 
๑๐. แผนการเรียนเกษตรกรรม 

          ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
   ๑.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  บูรณาการภาษาอังกฤษ   
 ๒.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 ๓.  แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 
 ๔.  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 
 ๕.  แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป (อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม คหกรรม) 

  
ประวัติโดยย่อของโรงเรียนพิชัย                 

 โรงเรียนพิชัย  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม  2494 โดยใช้สถานท่ี
โรงเรียนบ้านในเมือง ผู้ริเริ่มในการจัดต้ังคือ นายพุ่ม สราญรมย์  และนายเจียร เอี่ยมสกุล มีนายพิศาล  
ชัยเพียร เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาเมื่อนายศุภชัย สาชลวิจารณ์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้ด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียน และขยายพื้นท่ีออกไปท าให้โรงเรียนมีเนื้อที่ท้ังหมด 22 ไร่เศษ 
           ปี พ.ศ. 2517 - 2519 เป็นช่วงเวลาท่ีนายแสวง ปิ่นมณี  และนายธงชัย ทองวัฒนพร 
เป็นครูใหญ่  ได้ขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ ประมาณ 40 ไร่ ท าให้โรงเรียนมีเนื้อที่ท้ังหมด 66 ไร่ 2 
งาน 10  ตารางวา  ในปี พ.ศ. 25๓2 นายเมธินทร์ กรอิสรานุกูล เป็นครูใหญ่ ได้ซื้อท่ีดินเพิ่มท าให้มี
พื้นท่ีเป็น 68 ไร่  3 งาน 86 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2562 นายจลัญ  อินตายวง ผู้อ านวยการ



๒ 
 

โรงเรียนพิชัย ได้ซื้อท่ีดินบริเวณหลังอาคาร ๓ เพิ่มอีก จ านวน 3 งาน 56 ตารางวา ท าให้ปัจจุบัน
โรงเรียนพิชัย เนื้อที่ท้ังหมด 69 ไร่  3 งาน 42  ตารางวา   
 ปีการศึกษา 2499 โรงเรียนพิชัย มีนักเรียนจบระดับช้ัน ม. 6 เป็นปีแรก ปีการศึกษา 
2503 โรงเรียนพิชัยได้ยุบช้ัน ม. 1 เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาชาติ และเปิดรับ
นักเรียนช้ัน ม.ศ.1 เป็นปีแรก โดยเปล่ียนเป็นระบบ 3 ระดับช้ัน คือ ม.ศ.1 , ม.ศ.2  และ ม.ศ.3  
ต่อมาปีการศึกษา 2522  เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก ปีการศึกษา 2535 เปิดสอน
ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติม ในสาขาพาณิชยกรรมและบัญชี และปีการศึกษา 2553 
ได้ยุบระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ เนื่องจากโรงเรียนพิชัยต้ังอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐในรัศมี 20 กิโลเมตร                  
 
ที่ต้ังของโรงเรียนพิชัย 
   โรงเรียนพิชัย ต้ังอยู่เลขท่ี 9/9  หมู่ท่ี 3  ถนนพิชัย-บ้านโคน ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055 – 421402 โทรสาร 055 – 421406  e – mail : 
phichaischool@gmail.com เว็บไซต์โรงเรียน http://www.phichai.ac.th มีเนื้อที่ท้ังหมด 69 ไร่  
3 งาน 42  ตารางวา แบ่งเป็น ๒ บริเวณ ดังนี้ 

บริเวณท่ี 1  มีเนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา หลักฐานท่ีดินเลขท่ี (โฉนด) ๒๙๘๕ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน  24๖๖ เป็นท่ีต้ังของอาคารเรียน หอประชุม โรงรถ ห้องน้ า-ห้องส้วม โรง
ฝึกงาน ห้องสมุด สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล โรงอาหาร บ้านพักครู  หอถังน้ าประปา 
ซุ้มพระประจ าโรงเรียน และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก   

    บริเวณท่ี 2  มีเนื้อที ่40 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา หลักฐานท่ีดินท่ีราชพัสดุ เลขทะเบียน 
10๕๐ (อต.๓๔๙) เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 2๕๒๖  เป็นท่ีต้ังของอาคารเกษตร แปลงเกษตร  
โรงเรือนเล้ียงสัตว์  บ่อเล้ียงปลา อาคารพลศึกษา สนามกีฬา และบ้านพักครู  

 โรงเรียนพิชัยมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
   - ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
           - ทิศใต้             ติดต่อกับ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
           - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 
 - ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ าเภอศรีนคร  และอ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 

 สัญลักษณ์ของโรงเรียนพิชัย เป็นรูปหมวกนักรบโบราณมีดาบไขว้อยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของหมวกและดาบของพระยาพิชัยดาบหัก  

http://www.phichai.ac.th/


๓ 
 

 ความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนพิชัย หมายถึง ความกล้าหาญอย่างมีคุณธรรมเฉกเช่น
พระยาพิชัยดาบหักท่ีเป็นศูนย์กลางรวมใจของคนพิชัย 
 
อักษรย่อโรงเรียนพิชัย        พ.ช. 
สีประจ าโรงเรียนพิชัย  แดง – เหลือง 
ปรัชญาโรงเรียนพิชัย         การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน   พระพิชัยมงคลรังสี 
คติธรรม                              สุขา  สงฆสส   สามคคี (ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดของความสุข)  
ค าขวัญของโรงเรียน         เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น าส่ิงแวดล้อม     
อัตลักษณ์โรงเรียนพิชัย           ลูกหลานผู้กล้า พระยาพิชัยดาบหัก   
เอกลักษณ์โรงเรียนพิชัย  ลูกพิชัย กล้าหาญ เสียสละ กตัญญู   
ค่านิยมโรงเรียน   ยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นฐานการพัฒนาคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์   

โรงเรียนพิชัย สร้างการเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาสมรรถนะก้าวไกล สร้างนักเรียนพิชัยสู่สากล 
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพิชัย (ข้อมูลปีการศึกษา 2564) 
          ข้อมูลเก่ียวกับอาคาร   ดังนี้ 

1. อาคารเรียนแบบ  216 จ านวน  1 หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ  216  ค  จ านวน  1 หลัง 
3. อาคารเรียนแบบ  ๓16  ล จ านวน  1 หลัง 
4. อาคารเรียนแบบ  216 ล (ปรับปรุง 29) จ านวน  1 หลัง 
5. อาคารเรียนแบบ  318 ล (๓๘ (พิเศษ)) จ านวน  1 หลัง 
6. อาคารฝึกงาน 101 จ านวน  1 หลัง 
7. อาคารฝึกงาน 102 จ านวน  1 หลัง 
8. อาคารฝึกงาน 102/27                                       จ านวน  2 หลัง 
9. อาคารหอประชุมพลศึกษา                                  จ านวน  1 หลัง     

10. อาคารหอประชุม – โรงอาหาร แบบ 101
ล/27 (พิเศษ)   

จ านวน  1 หลัง 
11. อาคารคหกรรม จ านวน  1 หลัง 
12. อาคารเกษตร                                               จ านวน  1 หลัง 
13. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน                                จ านวน  16 หลัง 
14. บ้านพักภารโรง                                            จ านวน  2 หลัง 
15. ห้องน้ า-ห้องส้วม                                          จ านวน  ๔ หลัง 
16. เรือนพยาบาล จ านวน  1 หลัง 

        
 



๔ 
 

ข้อมูลอาคารประกอบ 

 
หมายเหตุ  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้อถอนส้วมหลังท่ี ๑ จ านวน 4 ท่ี และหลังท่ี ๒ จ านวน 4 ท่ี  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ , ส้วมหลังท่ี ๓ จ านวน 4 ท่ี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ , ส้วมหลังท่ี 4 จ านวน ๘ ท่ี เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส้วมหลังท่ี ๕ จ านวน ๖ ท่ี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ส้วมหลังท่ี ๙ จ านวน ๖ ท่ี  เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔    
 
 
 
 
 
 

ชื่ออาคาร ปีที่สร้าง ขนาด สร้างด้วยเงิน 
ราคา 
ก่อสร้าง 

1. อาคารไม้ช้ันเดียว 
ใต้ถุนต่ า    

2510  11.00 ม.x23.00 ม. งบประมาณ 50,000 

2. อาคารพลศึกษา 2521 9.00 ม.x28.00 ม. งบประมาณ 200,000 
3. อาคารเกษตร 2531 12.00 ม.x42.00 ม. บกศ.และเงินสมาคม

ผู้ปกครองและครู 
60,000 

4. อาคารฝึกงาน 
วิชาดนตรีสากล 

2510 10.30 ม.x 10.80 ม. งบประมาณ 60,000 

5. อาคารฝึกงาน 
วิชาอุตสาหกรรม 

2522 10.00 ม.x13.50 ม. งบประมาณ 460,000 

6. อาคารฝึกงาน 
วิชาศิลปศึกษา 

2523 13.00 ม.x34.00 ม. งบประมาณ 1,612,000 

7. อาคารหอประชุม 
พลศึกษา 

2525 21.00 ม.x36.00 ม. งบประมาณ 2,000,000 

8. อาคารฝึกงาน 
วิชาศิลปปฎิบัติ/คหกรรม 

2539 13.00 ม.x34.00 ม. งบประมาณ 1,880,000 

9. หอประชุมโรงอาหาร 
แบบ ล/27 (พิเศษ) 

2539 20.00 ม.x44.62 ม. งบประมาณ 7,194,000 

10. ศูนย์วัฒนธรรม
อ าเภอพิชัย 

2510 9.00 ม.x25.00 ม. งบประมาณ ไม่มีข้อมูล 

11. สนามเอนกประสงค์ 2563 3 งาน 56 ตารางวา เงินผ้าป่าและ 
เงินบริจาค 

1,๔00,000 



๕ 
 

ท าเนียบผูบ้ริหารโรงเรียนพิชัย 
 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนพิชัย 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ปีที่ด ารงต าแหน่ง 

1 นายพิศาล ชัยเพ็ชร  พ.ศ. 2494 – 2497 
2 นายศุภชัย สาชลวิจารณ์ พ.ศ. 2497 – 2499 
3 นายประยูร กลันทกพันธ ์ พ.ศ. 2499 – 2501 
4 นายยืนยง ปวรวรรฒน ์ พ.ศ. 2501 – 2510 
5 นายอนันต์ เพชรภู่  พ.ศ. 2510 – 2516 
6 นายแสวง ปิ่นมณี  พ.ศ. 2516 – 2519 
7 นายธงชัย ทองวัฒนพร พ.ศ. 2519 – 2521 
8 นายเมธินทร์ กรอิสรานุกูล พ.ศ. 2521 – 2535 
9 นายสุพจน์ จินันทุยา พ.ศ. 2535 – 2537 

10 นายวิทยา รักสัจจา พ.ศ. 2537 – 2542 
11 นายบุญเชาว์ นิรมลหรรษา พ.ศ. 2542 – 2547 
12 นายสุเทพ ไตต่อผล พ.ศ. 2547 – 2551 
13 นางสุนันทา พานิชผล พ.ศ. 2551 – 2557 
14 นายธารา น่วมศิริ พ.ศ. 2557 – 2561 
15 นายจลัญ   อินตายวง พ.ศ. 2561 – 2563 
16 นางปฏิมา   นรภัทรพิมล พ.ศ. 256๔ – ปัจจุบัน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพชิัย (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

1. นายสุเทพ   ไตต่อผล   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางขนิษฐา   ชัยจิตติประเสริฐ   ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นางสุจินดา มีรอด    ผู้แทนครู 
4. นางวรพรรณ สุวรรณช่ืน   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายชัย   บุญฤทธิ์    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นายเกรียงไกร ศรเพ็ชร    ผู้แทนศิษย์เก่า 
7. นายไฉน  มั่งคล้าย    ผู้แทนองค์กรศาสนา 
8. พระครูบวรธรรมภูษิต    ผู้แทนองค์กรศาสนา 
9. นายบัณฑิต อุปธารปรีชา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายวิมาน จันทร์ด า    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายประดิษฐ์ มีกล่ินหอม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายเจษฎา ปาณะจ านงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายก าพล อยู่เจริญกิจ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย    กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพิชัย 

  โรงเรียนพิชัยมีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงาน 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน  

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 
 

 



๗ 
 

เกียรติประวัติโรงเรียนพิชัย 
ปีการศึกษา ๒๕๓๑ 

๑. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๓๑  

ปีการศึกษา 2544  
๑. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมเกษตรครบวงจร ตามแนวทฤษฎีใหม่ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ดีเด่นของประเทศ 
ปีการศึกษา 2546 

๑. ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินภายนอก (ส.ม.ศ.) รอบท่ี ๑ 
๒. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน 

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๖  
ปีการศึกษา 2547  

๑. ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๒. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล “สพฐ.” แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1 

ปีการศึกษา 2548  
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9/2548  
๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ าหนัก 51 กิโลกรัม จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการ

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 35 “มะขามหวานเกมส์” จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2549 

1. ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินภายนอก (ส.ม.ศ.) รอบท่ี 2  
๒. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับภูมิภาค การประกวดโครงการ อ.ย.น้อย จาก กระทรวง

สาธารณสุข 
ปีการศึกษา 2550  

๑. ได้รับการรับรองว่าโรงเรียนพิชัยได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน “สถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ปีการศึกษา 2551  
๑. ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการประกวด อ.ย.น้อย จากเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับ ดีเย่ียม จาก เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ “งานเก่งสร้างชาติ” 
ระดับประเทศ จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2552 
๑. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (หุ่นยนต์ส ารวจดาวนพเคราะห์) จาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๘ 
 

๒. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แชมป์ภาคเหนือประเภทกีฬาครอสเวิร์ดเกมส์ ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และรายการไซเมอร์คิดส์ ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 12 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 

๓. ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ เพื่อประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนมารยาทงาม ประจ าจังหวัด 
ประจ าปี 2552 

๔. ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนต้นแบบพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ปีการศึกษา 2553  
๑. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ การประกวดการประดับธงชาติ ระดับ

จังหวัด จาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน CROSSWORD CHAMPION SHIP 2010 ก.ฟ.ผ.  

อปน. ครั้งท่ี 13 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๓. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2554  
๑. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน CROSSWORD CHAMPION SHIP 2012 ก.ฟ.ผ. อปน. 

ครั้งท่ี 14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ปีการศึกษา 2555  
๑. ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการติดตามประเมินผลด ารงรักษาสภาพสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล

พระราชทาน (โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2546 กระทรวงศึกษาธิการ) 
๒. ได้รับใบรับรองเกียรติคุณผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน “สถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า

ท างาน สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ปีการศึกษา 2556  
๑. ได้รับเกียรติบัตร การคัดเลือกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ระดับดีเด่น จาก ส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
ปีการศึกษา 2557  
๑. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านระดับ

มัธยมศึกษา 
ปีการศึกษา 2558  
๑. ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” ระดับดีเด่น ระดับชาติ จาก กรม

คุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
๒. ได้รับรางวัล ดีเด่น ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดความรู้ MCOT AWARDS 2015 

โครงการ “ปั้นความรู้ส่ือสร้างสรรค์สู่โรงเรียน” บริษัท อ.ส.ม.ท. จ ากัด (มหาชน) 
๓. ได้รับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาท่ีมี ผลงานดีเด่นเป็น

ท่ีประจักษ์ในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ จาก กระทรวงศึกษาธิการ 



๙ 
 

ปีการศึกษา 2559  
๑. ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ระดับดีเด่น ปีท่ี ๓ ติดต่อกัน 

จาก กระทรวงแรงงาน 
๒. เกียรติบัตรโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 25๕๘  คะแนนเฉล่ียรวม ๕ กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น ร้อยละ 
๓.๖ จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

ปีการศึกษา 256๐   
๑. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย ถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุมารี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนา 
จากสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท และซูโดกุ 

๒. เกียรติบัตร สถานศึกษาท่ีปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม ประจ าปี ๒๕๖๐ “ระดับดี” 
จาก  ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จังหวัดพิษณุโลก  

๓. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การการประกวดสารคดีส้ัน “การอนุรักษ์พลังงาน” มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย งาน STEM Festival ๒๐๑๗ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลก 
พิทยาคม 

๔. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง ถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุมารี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนา จาก
สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท และซูโดกุ 

๕. เกียรติบัตร สถาบันที่เข้าร่วม “โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประวัติศาสตร์ชาติไทย” จาก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ปีการศึกษา 2561  
๑. โล่เกียรติคุณ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” 

จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลคะแนนรวมโรงเรยีน รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน 

รายการ การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท และซูโดกุ รายการทริปเปิ้ลเกม ภาคเหนือ ครั้งท่ี 3 ปี 2561        
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   

๓. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ถ้วยรางวัลคะแนนรวมโรงเรียน รุ่นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
๔. ผลการแข่งขัน รายการ การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท และซูโดกุ รายการทริปเปิ้ลเกม 

ภาคเหนือ ครั้งท่ี 3  ปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   
๕. ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลคะแนนรวมโรงเรียน รุน่มธัยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย การแข่งขัน “May Ploys Triple – Game Northern Challenge 2017”จากสมาคม 
ครอสเวิร์ด เอแม็ท และซูโดกุ 

๖. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยคะแนนรวมโรงเรียนการแข่งขันแม็กช์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมส์  
๗. เอแม็ท ค าคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 21 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

เชียงใหม่ 



๑๐ 
 

๘. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน CROSSWORD รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขัน
ค าคม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ACSP LoGIC GAMES  ครั้งท่ี 5 โรงเรียนอัสสัมชัน สมุทรปราการ 
ได้รับรางวัล จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2562  
๑. ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”ดีเด่น เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน จาก กระทรวงแรงงาน 
๒. เกียรติบัตร สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน จาก กรมป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
๓.  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว  

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๔. ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินภายนอก (ส.ม.ศ.)  

รอบ ๔ ผลการประเมินได้ระดับ “ดีมาก” 
๕. ได้รับรางวัลระดับเงิน เหรียญเงนิ เรื่อง การพฒันาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ 

ด้วยรูปแบบ PHICHAI MODEL ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” 
๖. ได้รับรางวัล ระดับทอง ระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 ประเภท

โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นท่ีฯ   
๗. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียน ตามโครงการ 1 คน 1 สมรรถนะ

อาชีพ ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระดับ
เขตพื้นท่ีฯ      

๘. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน “May Ploys Triple – Game Northern Challenge 2018” 

ปีการศึกษา 2563 
๑. ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงานดีเด่น  ระดับทอง  โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2563 จาก กระทรวงศึกษาธิการ   
๒. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับคุณภาพดีเย่ียม โครงการห้องเรียนน่าอยู่  การเรียนรู้ก้าวไกล  

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   
๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย วันรพี  

จาก ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์    
๔. เกียรติบัตรโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉล่ียรวมสูงขึ้น ร้อยละ ๕  จาก ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

๕. ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับยอดเย่ียม ด้านโครงงานคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

๖. ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณภาพ ยอดเย่ียม “กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่  การเรียนรู้ก้าวไกล  
วิถีใหม่  โรงเรียนสุขภาพดี  นักเรียนมีความสุข” จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39   



๑๑ 
 

๗. ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี  จาก ส านักงานปลัดการศึกษาธิการ   

๘. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตามโครงการ
สร้างจิตส านึก และความรู้ในการผิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประจ าปี  2563  ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่ จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

๙. ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนน า โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39   

๑๐. ได้รับรางวัล ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 ประเภท สถานศึกษา  
ขนาดใหญ่  โครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จาก ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

๑๑. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่ปฏิบัติ จาก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   

๑๒. เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด ประจ าปีการศึกษา 2563 
จากกระทรวงศึกษาธิการ   

๑๓. สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร School Quality Awards: 
SCQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

แผนผังโรงเรียนพิชัย แสดงที่ต้ังอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ต้ังโรงเรียนพิชัย 



๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ต้ังอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพิชยั 
 
 



๑๔ 

บริบทของโรงเรียน 
๑. จุดแข็ง (Strengths)  

๑.๑  โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรท่ีชัดเจน และมีการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตร 
ท่ีหลากหลาย 

๑.๒  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท าใหสามารถยกระดับการบริการ 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูง เรียนจบตามหลักสูตรและสอบเขาศึกษาตอ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๑.๓  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
๑.๔  โรงเรียนจัดบริการการศึกษาตามศักยภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย 
๑.๕  นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
๑.๖  โรงเรียนให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
๑.๗  โรงเรียนมีบริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
๑.๘  ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
๑.๙  ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง 

และการบูรณาการตามแนวทาง Active Learning 
๑.๑๐  ครูผู้สอนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการ

เรียนรู ้
๑.๑๑  ครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ สอนตรงตามวุฒ ิโรงเรยีนสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
๑.๑๒  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนในการประพฤติและปฏิบัติตาม   
๑.๑๓  หนวยงานภายนอกเห็นความส าคัญและความจ าเปนในการใชเทคโนโลยีจึงให 

การสงเสริมสนับสนุน สงผลท าใหมีส่ือการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน 
๑.๑๔  ชุมชนมีทัศนคติท่ีดีใหการยอมรับและศรัทธาตอโรงเรียน 

 
๒. จุดอ่อน (Weaknesses)   
 ๒.๑  การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อ การเรียนรู้บางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  
 ๒.๒  ขาดแหลงสืบคนขอมูล แหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลากหลาย 
ท้ังสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนท่ีอยูใกลโรงเรียน  
 ๒.๓ ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดานเทคโนโลยีเชน ราน อินเตอรเน็ต เกม 
ท าใหนักเรียนบางสวนไปใชในทางท่ีผิด 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๓. โอกาส (Opportunities)  
 3.๑ โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.๒ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 5 กลุ่มงาน และยึดหลักการบริหารงานแบบ 
PDCA  
            3.๓ โรงเรียนมีนโยบายการบริหารงานท่ีชัดเจน 
 3.๔ โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา 
 3.๕ โรงเรียนมีวฒันธรรมองค์กรอนัดีงาม 
 
๔. อุปสรรค (Threats)  
 4.๑ โรงเรียนยงัใช้ประโยชน์จากภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรท่ีูหลากหลายไม่มากนัก 

  4.๒ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีปญหาการหยารางเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ  

ด้านสังคม และรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีปรับเปล่ียนไปสงผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียน 
            ๔.๓ บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการท่ียั่วยุ เชน รานเกม รานคาราโอเกะและมีปจจัย
เส่ียงดานยาเสพติด ท าใหนักเรียนมีความเส่ียงในการด ารงชีวิต 

   
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
มาตรา 1  นิยามศัพท์  
  1. “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนพิชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

2. “ธรรมนญูโรงเรียน” หมายถึง เอกสารหลักฐาน เป็นข้อก าหนดท่ีก าหนดขึ้นของโรงเรียน
พิชัยโดยความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพิชัย โดยมีบุคคลท่ีเป็นผู้แทน 
ของทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดท า ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนเก่า นักเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย เพื่อให้โรงเรียน
น าไปใช้เป็นกรอบในการบริหารภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเป็นไปตามจุดประสงค์
ของโรงเรียน    
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

มาตรา 2  เพลงประจ าโรงเรียนพิชัย 
 

บทเพลงมาร์ชโรงเรียนพิชัย 
 

              ค าร้อง-ท านอง : นายวินัย  ถีปรี 
เรียบเรียง : นายวินัย  ถีปรี 

 
บรรดาเราเหล่าพิชัย ใจร่วมรักกันมั่น  ผูกสัมพันธ์สามัคคี ไมตรีท่ัวทุกคน 
เกียรติเรารักรักวินัย ใจรักการอดทน  กล้าผจญ แม้ยากล าบากเราไม่กลัว 
 
การเล่นและเรียน หมั่นพากเพียรให้ดี  รักศักดิ์รักศรี หนีไกลในความช่ัว 
จิตใจยึดมั่นในการศึกษาท่ีจะพาตัว เราให้เขาท่ัว นิยมชมช่ือเล่ืองลือไกล 
 
เลือดพิชัยใจนักสู้ ไม่รู้หนีสักครา อันชีวาเรามอบไว้ ให้ประเทศชาติไทย 
เพื่อด ารงให้ยืนยง ด ารงความเป็นไทย งามไสว ไตรรงค์คงอยู่คู่แดนดิน 
 
เราจ าใส่ใจ ชาติอยู่เหนือส่ิงใด  เทิดทูนชาติไว้ ใครร้ายท าลายส้ิน 
มั่นรัฐธรรมนญูทูนความก้าวหน้าอยู่เป็นอาจินต์  ใฝ่ใจถวิล สร้างความรุ่งเรืองเพื่อพิชัย 

 
 

หมวดที่ 2 
นโยบายโรงเรียน 

 
มาตรา 3  วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการคู่คุณธรรมและความเป็นพลโลก 
ตามมาตรฐานระดับสากล  

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนระบบการเรียนรู้ด้วยนวตักรรมท่ีหลากหลาย และพัฒนาครูให้ม ี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล สร้างภาคีเครือข่าย 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรา 4  โรงเรียนก าหนดเป้าหมายใหน้ักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู้ 
ความสามารถอย่างสูงสุดตามความต้องการของผู้เรียน ดังต่อไปนี ้

๑. โรงเรียนมาตรฐานสากล  
๒. โรงเรียนคุณธรรม 
๓. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๗ 
 

๔. โรงเรียนสถานศึกษาวิชาทหาร 
๕. โรงเรียนสุจริต 
๖. โรงเรียนวิถีพุทธ 
๗. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
มาตรา 5  โรงเรียนก าหนดแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ท้ังด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพื่อความเป็นเลิศและมาตรฐานสากลโดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และมาตรฐานสากลให้เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๓. สนับสนุนและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ 

มีสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 
 
มาตรา 6  โรงเรียนจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ
สังคม โดยการจัดใหม้ีกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ “เปิดรั้วแดง- เหลือง” อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 

หมวดที่ 3 
รูปแบบการจัดการศึกษา 

 
มาตรา ๗  โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ       
ท้ังทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความกล้าหาญ เสียสละ กตัญญู มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความรักสามัคคี และมีคุณลักษณะตามความมุ่งหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
มาตรา ๘  โรงเรียนจัดการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 การจัดแผนการเรียนในแต่ละระดับช้ัน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน
นักเรียนต่อห้องเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๙  หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียน   
มีความรู้ความสามารถในทุกแขนงวิชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของโรงเรียน     
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังทางด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางสังคม     
เต็มตามศักยภาพ  โดยหลักสูตรสถานศึกษา มีองค์ประกอบดังนี ้



๑๘ 
 

1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนก าหนด 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

3.1  กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมยุวกาชาด/กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
3.2  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3.4  กิจกรรมแนะแนว 

มาตรา ๑๐  โรงเรียนต้องให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต      
โดยการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  และระบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันยุคสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
มาตรา 1๑  โรงเรียนต้องมีการวิจัยหลักสูตรหรือวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง เพื่อน า
ผลการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนา คุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

หมวดที่ 4 
บุคลากร 

 
มาตรา 1๒  คุณสมบัติของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย 

1.  มีความยดึมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2.  มีความรอบรู้  มีความแม่นย าในกฎระเบียบของทางราชการ 
    3.  มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และกล้าตัดสินใจ ปฏิบัติตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    4.  มีความเป็นประชาธิปไตย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา              
มีบุคลิกภาพและมนุษยธรรมท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน  และมีความจริงใจต่อผู้ร่วมงาน 
    5.  มีความสุจริตโปร่งใส  และเท่ียงธรรม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  มีความเสียสละ 
    6.  มีความรู้  ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  สามารถปรับใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารจัดการ วางแผนพัฒนาโรงเรียน  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   
มาตรา 1๓  คุณสมบัติของครูโรงเรียนพิชัย 

1.  มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้  ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่นักเรียน 
    2.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเสมอ 
    3.  มีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีดี ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค 



๑๙ 
 

    4.  มีความรู้ความสามารถ  มีความเสียสละอุทิศตนเป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
ด้วยความเต็มใจ  
    5.  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ  
    6.  ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน และมีหน้าท่ีในการอบรมบ่มนิสัย
นักเรียนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม  
    7.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 
    8. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และนักเรียน 

 
มาตรา 1๔  บทบาทและหน้าท่ีของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิชัย 

ผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนและยินยอมปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ ได้แก่ 

1.  ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  
    ๒.  ศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรม กฎระเบียบ ของโรงเรียนพิชัย  
    ๓.  ดูแล เอาใจใส่  ก าชับติดตามบุตร หลาน หรือนักเรียนในความอุปการะให้ปฏิบัติตาม
ธรรมนูญของโรงเรียน 

๔.  มีความพร้อมในการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 
มาตรา 1๕  โรงเรียนควรจัดหาเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรียนการสอนโดยตรง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการบริการ 
และสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต าแหน่งงาน 
และคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้  

๑.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
      คุณสมบัติ  
   ๑.1  สามารถด าเนินการงานการเงิน งบประมาณ และรายได้สถานศึกษา  
   ๑.2  สามารถด าเนินการงานบัญชีทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  
   ๑.3  สามารถด าเนินการงานค่าใช้จ่ายนักเรียน  
   ๑.4  สามารถด าเนินการงานเงินเดือนและสวัสดิการ 

1.5   สามารถด าเนินงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 ๒.  เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ  
   คุณสมบัติ  
   ๒.1  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  2.2  สามารถด าเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างออกแบบ และควบคุมงาน จัดท าสัญญา
และแก้ไขสัญญา จัดท าหนังสือ รับรองผลงาน เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อ จัดจ้าง 
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   ๒.3  สามารถด าเนินงานทะเบียนผู้รับจ้างการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  
การตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้าง  การเล่ือนช้ันประเภทการจดทะเบียนผู้รับจ้าง 
การต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้าง  การจัดท าบัญชีทะเบียนผู้รับจ้าง  
   ๒.4  สามารถด าเนินงานคุมคลังพัสดุ  ควบคุมการเบิกจ่าย  เก็บรักษาตรวจสอบ 
การโอน การยืม  การจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุด หรือเส่ือมสภาพ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ 
ในทางราชการ การท าบัญชี  ทะเบียนครุภัณฑ์  บัญชีทะเบียนสินทรัพย์  บัญชีเบิกจ่ายพัสดุ  ใบเบิก 
   ๒.5  สามารถด าเนินงานบันทึกข้อมูลการด าเนินการ  บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง/เช่า เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการสร้างและเปล่ียนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย   
   ๒.6  สามารถด าเนินงานตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจ าปี 
  2.7  สามารถด าเนินงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้ 

๓.  เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
   คุณสมบัติ 
   ๓.1  สามารถจัดท าแบบฟอร์มการลงเวลาการปฏิบัติงาน  การลา  การขออนุญาต
ออกนอกโรงเรียนของครูและบุคลากร  สรุปรายงานการปฏิบัติงาน  การลา ในแต่ละวัน พร้อมท้ัง
ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบ  และจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๓.2  สามารถจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร  
รวมทั้งการแก้ไข  เปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
   ๓.3   สามารถรับ – ส่ง  และลงทะเบียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
   ๓.4  สามารถร่าง – พิมพ์  โต้ตอบหนังสือราชการ  ให้ถูกต้องตามระเบียบงาน 
สารบรรณ และทันเวลา 
   ๓.5  สามารถประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือราชการ  
เพื่อให้การด าเนินงานทันก าหนดเวลา 
   ๓.6  สามารถจัดท าแบบฟอร์มในการติดต่อทางราชการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
   ๓.7  สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
   คุณสมบัติ 
   ๔.1  สามารถจัดท าระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดต้ัง ยืม  คืน  
อุปกรณ์โสต ฯ  แก่บุคลากรและหน่วยงานท่ีขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวก 
   ๔.2  สามารถบันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   ๔.3  สามารถให้บริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน 
   ๔.4  สามารถด าเนินการติดต้ัง เครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ภายในโรงเรียน 
   ๔.5  สามารถซ่อมบ ารุง  เครื่องมือและอุปกรณ์  วัสดุ  โสตทัศน์ 
   ๔.7  สามารถให้บริการห้องประชุม ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน 
   ๔.8  สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕.  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
     คุณสมบัติ  
     ๕.1  สามารถซ่อม บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     ๕.2  สามารถควบคุมการยืม-คืน  อุปกรณ์ท่ีนักเรียนใช้ในการปฏิบัติการต่างๆ 
     ๕.3  สามารถติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเม่ือมีผู้มาใช้ห้องปฏิบัติการ 
     ๕.4  สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
   คุณสมบัติ 
   ๖.1  สามารถลงทะเบียนและวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ส่ือทุกประเภท  และบันทึก
รายละเอียดของหนังสือเข้าฐานข้อมูล 
   ๖.2  สามารถบริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
   ๖.3  สามารถจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เช่น  สร้าง  Homepage  
ห้องสมุด 
   ๖.4  สามารถจัดเตรียมส่ิงพิมพ์ก่อนออกให้บริการ  เช่น ประทับตราหนังสือ 
ติดสันหนังสือ ติดซองบัตรหนังสือ เป็นต้น 

 6.5  สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้ 
           ๗. เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล  
   คุณสมบัติ  
   ๗.1  สามารถบริหารจัดสรรทรัพยากรท่ีใช้ในงานพยาบาลท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของโรงเรียน  
   ๗.2  สามารถจัดบรรยากาศในห้องพยาบาลให้สะอาด และเป็นระเบียบ   
   ๗.3  สามารถจัดท าระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล  
   ๗.4  สามารถให้การปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
เบ้ืองต้นในขณะท่ีอยู่ในโรงเรียนและจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีจ าเป็น  
   ๗.5  สามารถติดต่อประสานงานกับครูท่ีปรึกษา  ผู้ปกครองของนักเรียนในกรณี 
ท่ีนักเรียนเจ็บป่วย  
   ๗.6  สามารถรวบรวมข้อมูลสถิติการด าเนินงานของงานพยาบาลโดยรวม 
  7.7  สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้ 

8.  พนักงานขับรถ 
   คุณสมบัติ 
   8.1  เป็นผู้ท่ีมีใบอนุญาตการขับขี่รถตามประเภทท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
   8.2  สามารถรักษาวินัยให้เคร่งครัด และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ  
อุทิศเวลาแก่ราชการเสมอ 
   8.3  สามารถดูแลรักษารถยนต์มิให้สูญหายและรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
การได้ดีอยู่เสมอ  โดยปฏิบัติตามหลักการและวิธีการรักษาเครื่องท่ีถูกต้องและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ทุกวัน   
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   8.4  เป็นผู้ท่ีขับรถด้วยความระมัดระวัง  มิให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นโอกาสให้เกิด
การช ารุดเสียหาย ไม่ขับรถด้วยความเร็ว ซึ่งเกิดการจากความคึกคะนองหรืออารมณ์อื่น ๆ ซึ่งเป็น
โอกาสให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความทรุดโทรมแก่สภาพรถ และมีน้ าใจรับ – ส่งครูและนักเรียน 
ด้วยความเต็มใจ 
   8.5  สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้ 

9.  พนักงานท าความสะอาด   
   คุณสมบัติ 
   9.1  สามารถดูแล  ท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ห้องเรียน 
ห้องพักครู ห้องน้ า  ห้องสุขาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   9.2  สามารถดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้  สนามหญ้าของโรงเรียนให้สวยงาม 
   9.3  สามารถดูแลรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์ในส่วนพื้นท่ีงานท่ีรับผิดชอบ 
   9.4  สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
มาตรา 1๖  สิทธิของครูและบุคลากรของโรงเรียนพิชัยพึงได้รับดังต่อไปนี้ 
  1.  บุตรทุกคนมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนพิชัย  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 2.  ได้รับสวัสดิการของโรงเรียนตามระเบียบสวัสดิการโรงเรียนพิชัย พ.ศ.  2563 
 
มาตรา 1๗  โรงเรียนต้องจัดให้มีสหกรณ์ภายในโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ระบบของสหกรณ์
โดยคณะครู บุคลากร และนักเรียน มีสิทธิ์ถือหุ้นอย่างน้อย  คนละ 1 หุ้น   แต่ไม่เกิน  10  หุ้น  โดย
สมาชิกต้องช าระค่าหุ้นเมื่อแรกสมัคร 
 
มาตรา 1๘  โรงเรียนต้องจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างน้อย ๑ รายการต่อปี  ดังนี้ 
  ๑.  การศึกษาดูงาน  
  ๒.  การสัมมนาทางวิชาการ 
 ๓.  การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องท่ีจ าเป็นต่อครูทุกคน 
 ๔.  การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน หรือผลงานทางวิชาการ 
 
 

หมวดที่ 5 
นักเรียน 

 
มาตรา 1๙  คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ท่ีจะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนพิชัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
1.  เป็นนักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
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    2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
    3.  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกิน
มาตรฐานรัฐ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนก าหนด  ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียน   
    4. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการร่วมดูแลความประพฤติของนักเรียนกับทางโรงเรียน
ตลอดเวลาท่ีก าลังศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
    1.  เป็นนักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  และสามารถ
ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนได้ 
    3.  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกิน
มาตรฐานรัฐ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนก าหนด  ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียน   
    4. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการร่วมดูแลความประพฤติของนักเรียนกับทางโรงเรียน
ตลอดเวลาท่ีก าลังศึกษา 

 
มาตรา ๒๐  โรงเรียนต้องจัดให้มีสภานักเรียน  ซึ่งได้มาโดยการได้รับเลือกมาจากนักเรียนในโรงเรียน 
เพื่อเป็นผู้แทนของนักเรียน  เป็นส่ือกลางเพื่อความเป็นประชาธิปไตย  รักษาสิทธิและหน้าท่ี        
ของนักเรียนโดยไม่ขัดกับระเบียบและนโยบายของโรงเรียน  ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  สังคมและประเทศชาติ  โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑.  เป็นผู้ท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2.  ผู้สมัครจะต้องลงสมัครตามระเบียบสภานักเรียนโรงเรียนพิชัย และเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษา 
   อยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 5 ในขณะท่ีมีการเลือกตั้ง  

3.  ได้รับความยินยอมจากครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครองให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานสภา
และสมาชิกสภานักเรียน  

4.  เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการด าเนินนโยบาย  
5.  เป็นผู้ท่ีรักและเทิดทูนในเกียรติของสถาบันการศึกษา 
 

มาตรา 21  นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาจากทางโรงเรียนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 



๒๔ 
 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 
มาตรา ๒2 นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายและทรงผมของของโรงเรียนดังนี้ 
 

1. นักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑.๑  เสื้อ เส้ือเช้ิตคอต้ัง ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร แขนส้ันพองาม ปลายแขน 

อยู่เหนือข้อพับประมาณ 2 นิ้ว สาบท่ีคอกว้าง 5 ซม. สาบท่ีอกกว้าง 4  ซม. ใช้กระดุมสีขาว  
กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. ติดกระเป๋าราวนมซ้าย 1 ใบ กว้าง 8 – 12 ซม.  
ลึก 10 – 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของตัวเส้ือ ด้านหลังไม่มีจีบท่ีอกเส้ือด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. 
ด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช. ปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทย 
ด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาด 1.5 ซม. ท่ีอกเส้ือด้านซ้าย เหนือขอบกระเป๋าเส้ือ ปักช่ือ – สกุล 
ด้วยไหมสีน้ าเงิน ใช้อักษรตามแบบราชการ ขนาด 1 ซม.  ปักจุดสีน้ าเงินตามระดับช้ัน ขนาด 
0.5 ซม. ให้อยู่กึ่งกลาง เหนือ ช่ือ – สกุล  

๑.๒  กางเกง  ผ้าสีกากี ขาส้ันเหนือลูกสะบ้าประมาณ 5 ซม. ความกว้างของขากางเกง
เมื่อยนืตรง อยู่ห่างจากขา 8-12 ซม. ตามส่วนของขนาดขา ปลายขากางเกงพับเข้าด้านในประมาณ 
5 ซม. ผ่าหน้าติดซิป มีจีบข้างละ 2 จีบ มีหูส าหรับร้อยเข็มขัด มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ 2 กระเป๋า 
ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้สอดชายเส้ือไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัดทุกด้าน ขอบเอวกางเกงต้องอยู่ใต้
ระดับสะดือ 

๑.๓  รองเท้า-ถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย  มีเชือกผูก 
สีน้ าตาล ถุงเท้าส้ันสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย เวลาสวมถุงเท้าไม่พับหรือม้วนหรือถุงเท้าส้ัน สีน้ าตาล 
ขอบล่างเหนือตาตุ่มข้ึนมา ไม่ต่ ากว่า 8 ซม. 

๑.๔  เข็มขัด เป็นหนังสีน้ าตาล ขนาดกว้างประมาณ 4 ซม. ไม่มีลวดลายหัวเข็มขัด 
เป็นโลหะทองเหลืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีปลอกหนังขนาด 1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
หรือใช้เข็มขัดลูกเสือ 

1.5 ผม นักเรียนชายจะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมส้ันด้านข้างเกรียน 
ติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. กรณีไวผ้มยาวให้ไว้ผมรองทรงสูงเล้ียงฐานบนได้ไม่เกิน 
ครึ่งของศีรษะ ด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซม. และห้าม ดังนี้ 

๑) ใส่น้ ามัน เจล น้ า หรือไว้แสกกลาง หรือหวีเสย 
๒) ไว้จอน ไว้หนวด เครา 
๓) เปล่ียนแปลงสีผมผิดไปจากธรรมชาติ 

 

2. นักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.๑ เสื้อ เส้ือเช้ิตคอตั้ง ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร ปลายแขนอยู่เหนือข้อพับ

ประมาณ 2 นิ้ว สาบท่ีคอกว้าง 5 ซม. สาบท่ีอกกว้าง 4  ซม. ใช้กระดุมสีขาว กลมแบน 



๒๕ 
 

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. ติดกระเป๋าท่ีราวนมซ้าย 1 ใบ กว้าง 8 – 12 ซม. ลึก 10 – 15 ซม. 
พอเหมาะกับขนาดของตัวเส้ือ ด้านหลังไม่มีจีบท่ีอกเส้ือด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. ด้วยไหมสีน้ าเงิน 
ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช. ปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทยด้วยไหมสีน้ าเงิน 
ขนาด 1.5 ซม. ท่ีอกเส้ือด้านซ้าย เหนือขอบกระเป๋าเส้ือ ปักช่ือ – สกุล ด้วยไหมสีน้ าเงิน ใช้อักษร 
ตามแบบราชการ ขนาด 1 ซม.  และปักจุดขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน ตามระดับช้ันของตน 
ท่ีปกเส้ือด้านซ้าย 

๒.๒ กางเกง  ผ้าสีด าเนื้อหนา ขาส้ันเหนือเข่า ประมาณ 5 ซม. ความกว้าง 
ของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาประมาณ 6-12 ซม. ตามส่วนของขนาดขา ปลายขาพับเข้า 
ด้านใน 5 ซม. ผ่าหน้า ใช้กระดุมขนาดย่อมขัดซ้อนไว้ข้างในหรือใช้ซิบ มีจีบข้างละ 2 จีบ มีกระเป๋า
ตามแนวตะเข็บข้างละหนึ่งกระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้ทับชายเส้ือให้เรียบร้อย 

๒.๓ รองเท้า-ถุงเท้า  รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีด า ถุงเท้า 
สีขาวหรือถุงเท้าสีขาวพื้นด า ไม่มีลวดลาย เวลาสวมถุงเท้าไม่พับหรือม้วน หรือถุงเท้าส้ันสีขาว 
ขอบล่างเหนือตาตุ่มข้ึนมา ไม่ต่ ากว่า 8 ซม. 

๒.๔ เข็มขัด เป็นหนังสีน้ าตาล ขนาดกว้างประมาณ 4 ซม. ไม่มีลวดลายหัวเข็มขัด 
เป็นโลหะทองเหลืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีปลอกหนังขนาด 1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
หรือใช้เข็มขัดลูกเสือ 

๒.๕ ผม นักเรียนชายจะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมส้ันด้านข้างเกรียน 
ติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. กรณีไวผ้มยาวให้ไว้ผมรองทรงสูงเล้ียงฐานบนให้ไม่เกิน 
ครึ่งของศีรษะ ด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซม. และห้าม ดังนี้ 

๑) ใส่น้ ามัน เจล น้ า หรือไว้แสกกลาง หรือหวีเสย 
๒) ไว้จอน ไว้หนวด เครา 
๓) เปล่ียนแปลงสีผมผิดไปจากธรรมชาติ 

 

3. นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓.๑ ผ้าผูกคอ สีกรมท่าชายสามเหล่ียม กว้าง 8-12 ซม. ยาว 80-100 ซม. ตลบ

เข้าข้าง 
๓.๒ เสื้อ ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินไป แบบคอปกกะลาสี ยาวประมาณ 10 ซม. 

ปลายแขนจีบเล็กน้อย มีสาบกว้าง 3 ซม. ความยาวของเส้ือวัดจากข้อมือเมื่อยืนตรงขึ้นมาประมาณ 
5 ซม. ขนาดตัวเส้ือต้ังแต่ใต้ท้องแขนถึงชายเส้ือมีขนาดพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว  ติดกระเป๋าท่ี
ชายเส้ือด้านขวา เวลาสวมปล่อยชายเส้ือไว้นอกกระโปรง ท่ีอกเส้ือด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. 
ด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช. ปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทย 
ด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาด 1.5 ซม. ท่ีอกเส้ือด้านซ้าย ปักช่ือ – สกุล ด้วยไหมสีน้ าเงิน ใช้อักษร 
ตามแบบราชการ ขนาด 1 ซม.  ปักจุดสีน้ าเงินตามระดับช้ัน ขนาด 0.5 ซม. ให้อยู่กึ่งกลาง 
เหนือช่ือ – สกุล  

๓.๓ กระโปรง ผ้าเนื้อหนาสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังเป็นจีบข้างละ 
3 จีบหันจีบออกด้านข้าง เย็บเกล็ดตามยาวลงมา 6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม 
กระโปรงยาวใต้เข่าไม่เกินครึ่งน่อง 



๒๖ 
 

๓.๔ รองเท้า-ถุงเท้า  รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น หัวมนมีสายรัดไม่มีลวดลาย สูงไม่เกิน 
3 ซม. วิชาพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือถุงเท้าสีขาวพื้นด า 
ไม่มีลวดลาย เวลาสวม พับ 2 ทบ ให้ขอบกว้าง 5-6 ซม. และขอบล่างอยู่เหนือตาตุ่มพอดี หรือถุงเท้า
ส้ันสีขาวขอบล่างเหนือตาตุ่มขึ้นมา ไม่ต่ ากว่า 8 ซม.  

๓.๕ ผม นักเรียนหญิงจะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีตัดส้ันต้องยาวกว่าปลายต่ิงหูไม่เกิน 
3 ซม. ไม่ใช้กิ๊บหรือหวีสับท่ีมีสีสันสดใส  ถ้าจ าเป็นให้ใช้กิ๊บสีด า  ไม่ใช้เครื่องส าอางเสริมทรงผม กรณีไว้
ผมยาวให้ผูกรวบได้เท่านั้น และให้ใช้ยางสีด ามัดและผูกริบบ้ินผ้าสีขาว ความกว้าง 1 นิ้ว แบบเรียบไม่มี
ลวดลาย ผูกรวบผมให้เรียบร้อยไม่ดัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผมไม่เปล่ียนแปลงสีผมให้ผิดจากสีธรรมชาติ และ
ห้ามถักเปีย 

 

4. นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔.๑ เสื้อ เส้ือเช้ิตคอต้ัง ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร ปลายแขนและต้นแขนจีบเล็กน้อย  

ปลายแขนมีสาบกว้าง 2 ซม. สาบเส้ือตลบเข้าข้างใน กว้าง 3 ซม.ใช้กระดุมสีขาว กลมแบน 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนยาวเพียงเหนือศอก ตัวเส้ือไม่คับหรือหลวมจนเกินไป  และสวม
เส้ือซับใน เวลาใส่สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรงให้เรยีบร้อยท่ีอกเส้ือด้านขวา ปักอักษรย่อ พ.ช. ด้วย 
ไหมสีน้ าเงิน ขนาดอักษร 1.5 ซม. ใต้อักษรย่อ พ.ช. ปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทยด้วย 
ไหมสีน้ าเงิน ขนาด 1.5 ซม.ท่ีอกเส้ือด้านซ้าย  ปักช่ือ – สกุล ใช้อักษรตามแบบทางราชการขนาด 
1 ซม. และปักจุดขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน ตามระดับช้ันของตน ท่ีปกเส้ือด้านซ้าย  

๔.๒ กระโปรง ผ้าเนื้อหนาสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังเป็นจีบข้างละ 
3 จีบหันจีบออกด้านข้าง เย็บเกล็ดตามยาวลงมา 6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม 
กระโปรงยาวใต้เข่าไม่เกินครึ่งน่อง 

๔.๓ ถุงเท้า รองเท้า รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น หัวมนมีสายรัดไม่มีลวดลาย สูงไม่เกิน 3 ซม. 
วิชาพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีขาวหรือถุงเท้าสีขาวพื้นด า ไม่มีลวดลาย 
เวลาสวม พับ 2 ทบ ให้ขอบกว้าง 5-6 ซม. และขอบล่างอยู่เหนือตาตุ่มพอดี หรือถุงเท้าส้ันสีขาวขอบล่าง
เหนือตาตุ่มข้ึนมา ไม่ต่ ากว่า 8 ซม. 

๔.๔ เข็มขัด หนังสีด ากว้าง 3-4 ซม. ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบชนิด
หัวกลัด มีปลอกหนังสีด า 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด และเข็มขัดคาดทับ
ขอบกระโปรง 

๔.๕ ผม  นักเรียนหญิงจะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีตัดส้ันต้องยาวกว่าปลายต่ิงหูไม่
เกิน 3 ซม. ไม่ใช้กิ๊บหรือหวีสับท่ีมีสีสันสดใส  ถ้าจ าเป็นให้ใช้กิ๊บสีด า  ไม่ใช้เครื่องส าอางเสริมทรงผม 
กรณีไว้ผมยาวให้ผูกรวบได้เท่านั้น และให้ใช้ยางสีด ามัดและผูกริบบ้ินผ้าสีขาว ความกว้าง 1 นิ้ว แบบ
เรียบไม่มีลวดลาย ผูกรวบผมให้เรียบร้อยไม่ดัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผมไม่เปล่ียนแปลงสีผมให้ผิดจากสี
ธรรมชาติ และห้ามถักเปีย 
 
 
 

 



๒๗ 
 

5.   เคร่ืองแบบชุดพลศึกษา   
        นักเรียนชายและนักเรียนหญิงทุกคน จะต้องมีชุดพลศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนด ดังนี้ 

๕.๑ เสื้อ ผ้าโทเรหรือผ้าฝ้าย เนื้อเกล้ียง สีแดง (ม.ต้น) สีเหลือง (ม.ปลาย) คอโปโล                      
มีกระเป๋า ปักเครื่องหมายโรงเรียนพิชัยท่ีกระเป๋า ติดท่ีอกเส้ือด้านซ้าย  และปักช่ือ สกุล ท่ีอกเส้ือ
ด้านขวาเวลาสวมใส่ให้ชายเส้ือคลุมสะโพก 

๕.๒ รองเท้า พลศึกษา ท้ัง ม.ต้น และ ม.ปลาย  

- นักเรียนชาย ให้ใช้รองเท้านักเรียน  

- นักเรียนหญงิใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเชือกผูกสีขาวไม่มีลวดลาย 
๕.๓ ถุงเท้า เป็นถุงเท้าเหมือนถุงเท้านักเรียน 
๕.๔ กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาว 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 กางเกงวอร์มขายาวสีด าขลิบสีแดง 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 กางเกงวอร์มขายาวสีด าขลิบสีเหลือง 
 

6.  เคร่ืองแบบกิจกรรม  
นักเรียนทุกคนจะต้องมีเครื่องแบบกิจกรรมนักเรียนท่ีนักเรียนสังกัดอยู่คนละ 1 ชุด ท้ังนี้ 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกิจกรรมนั้น ๆ และให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบกิจกรรมในวันพธุ เว้นแต่ 
จะมีค าส่ังเปล่ียนแปลงเป็นคราวๆ ไป 
 

7. กระเป๋านักเรียน  
 ให้นักเรียนโรงเรียนพิชัยใช้กระเป๋าหนังสือตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  ห้ามใช้ถุงย่าม
หรือกระเป๋าสาน หรือกระเป๋าอื่นใดท่ีผิดไปจากนี้ 
  

8. เคร่ืองประดับและของมีค่า  
โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนใช้ส่ิงของมีค่าหรือส่ิงท่ีไม่จ าเป็น เช่น  สร้อยคอ แหวน  

ก าไล  สร้อยข้อมือ ต่างหูเพราะนอกจากเก็บรักษายากแล้ว ยังเป็นการฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับสภาพ
ของนักเรียน โรงเรียนอนุโลมให้ใช้เฉพาะส่ิงต่อไปนี้ คือ นาฬิกาข้อมือ ใช้สายแบบสุภาพ ถ้าส่ิงของ 
มีค่าหรือเครื่องประดับเหล่านี้มีการสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ถ้าตรวจพบจะยึดไว้และเชิญ
ผู้ปกครองมารับคืนไป 
 
มาตรา ๒๓   นักเรียนต้องปฏิบัติตนระหว่างเป็นนักเรียนของโรงเรียนพิชัย ตามแนวปฏิบัติตนแนว
ปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนพิชัย ดังนี้ 
 

1.  แนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน 
๑.๑  นักเรียนพงึรู้ตัวเสมอว่าเป็นนักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

อย่างเคร่งครัด 
๑.๒  นักเรียนพงึปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตน 

ให้เป็นที่รักของ  บิดา-มารดา ครู และเพื่อนๆ 



๒๘ 
 

๑.๓  นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถว ร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันด้วยความเคารพ สวดมนต์ 
แผ่เมตตา กล่าวค าปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ฟังข่าวสาร นัดหมายด้วยความสงบ
เรียบร้อย 

๑.๔  นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนเป็นแถวและสงบเงียบ ไม่นั่งหน้าห้อง หรือแตกแถวไปธุระท่ีอื่น
เป็นอันขาด 

๑.๕  นักเรียนท่ีมาโรงเรียนหลังจากธงชาติไทยข้ึนสู่ยอดเสาแล้ว ถือว่ามาสาย ต้องลงช่ือ 
ในเอกสารก ากับการมาสายท่ี ครูเวรประจ าวัน และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูเวรประจ าวันก าหนดให้ 
ถ้ามาสายเพราะความจ าเป็น จะต้องมหีนังสือรับรองจากผู้ปกครองมาแสดง นักเรียนท่ีมาสาย 3 ครั้ง
ติดต่อกัน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง 

 

2. แนวปฏิบัติว่าด้วยระเบียบวินัยของโรงเรียนนักเรียนพึงปฏิบัติ 
๒.๑  นักเรียนต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องใช้ต่างๆ ตามท่ีโรงเรียน

ก าหนด 
๒.๒  นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบโรงเรียนพิชัยว่าด้วยการแต่งกาย

และทรงผมนักเรียนของโรงเรียน นับต้ังแต่ออกจากบ้านมาถึงโรงเรียน จนกลับถึงบ้าน 
๒.๓  เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนต้องถือว่าอยู่ในการดูแลของครู 
๒.๔  เมื่อนักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียน  ต้องได้รบัอนุญาตจากครูประจ าช้ัน 

ครูประจ าวิชา  ครูเวรประจ าวันและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ขอใบอนุญาต) 
๒.๕  นักเรียนท่ีมาโรงเรียนสาย ต้องรายงานตัวและขออนุญาตเข้าช้ันเรียนท่ีกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนและอาจารย์ประจ าวิชาทุกครั้ง 
๒.๖  นักเรียนต้องอยู่ในโอวาทของครู-อาจารย์  ทุกคนต้องให้ความเคารพเช่ือฟังค าส่ังสอน

ไม่แสดงอาการกระด้างกระเด่ือง 
๒.๗  นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน เช่น ไม่เท่ียวเตร่ ไม่สูบ

บุหรี่ ไม่ด่ืมเหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่ลักทรัพย์  และกระท าชู้สาวกับบุคคลท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

๒.๘  นักเรียนต้องแสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลท่ัวไป รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 
ไม่ท าการใดๆ อันน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 

๒.๙  นักเรียนต้องเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า 
๒.๑๐  นักเรียนต้องมีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาสมบัติของโรงเรียน  มิให้เกิดความช ารุด

เสียหาย 
 

3. แนวปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๓.๑ นักเรียนต้องอยู่ภายในห้องเรียนด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงอึกทึก  ไม่เล่นกัน 

ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดยมิได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
๓.๒ นักเรียนทุกคนมีหน้าท่ีท าความสะอาดห้องเรียนและรักษาความสะอาด รักษา

ทรัพย์สินภายในห้องเรียน ไม่ทุบท าลายและจัดห้องเรียนให้เรียบร้อย 
๓.๓ นักเรียนไมน่ าวิชาอื่นขึ้นมาท าขณะท่ีมีครูก าลังสอนอยู่ 



๒๙ 
 

๓.๔ ไม่น าอาภรณ์ของมีค่า  อาวุธหรือส่ิงอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนเข้ามาไว้ 
ภายในห้องเรียน 

๓.๕ ขณะท่ีครูก าลังสอน  ถ้าจะออกนอกห้องเรียนต้องขออนุญาตก่อน 
๓.๖ ในการเปล่ียนห้องเรียนต้องเดินไปเป็นแถว  สงบเรียบร้อย 
๓.๗ ไม่น าอาหาร  เครื่องด่ืม  เข้าไปรับประทานในห้องเรียน 
๓.๘ เมื่อครูประจ าวิชาไม่เข้าห้องสอนเกิน 5  นาที  ให้หัวหน้าช้ันหรือตัวแทนไปรายงาน

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระนั้นเพื่อจัดสอนแทน 
๓.๙ นักเรียนต้องถอดรองเท้าวางไว้ ณ ท่ีเก็บจัดไว้  ไม่สวมหมวกหรือปลดกระดุมเส้ือ 
๓.๑๐ ต้องไม่ท าลายทรัพย์สินในห้องเรียน เช่น แปลงลบกระดาน  มาขว้างปาเล่นกัน หรือ

ขีดเขียนโต๊ะฝาผนังห้อง 
๓.๑๑ เมื่อเกิดการวิวาทภายในห้องหรือระหว่างห้องอย่าตัดสินกันเอง ให้รายงานให้ครู

ทราบ 
๓.๑๒ นักเรียนไม่ใช้น้ ายาลบค าผิดในการเรียน และไม่น าไปขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียน

หรือสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
 

4. แนวปฏิบัติในการขอพักการเรียนและลาออกจากโรงเรียน 
นักเรียนคนใดท่ีมีความประสงค์จะขอลาออกจากโรงเรียน ย้ายท่ีเรียนไปเรียนโรงเรียนอืน่

หรือขอลาพักการเรียนเมื่อมีเหตุผลอันสมควร จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ให้ผู้ปกครองอันชอบธรรมท่ีแท้จริง มายื่นค าร้องการขอลาพักการเรียน หรือลาออก

จากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับโรงเรียน 
๔.๒ ในกรณีท่ีลาออกจากโรงเรียน หรือย้ายไปเรียนท่ีอืน่ จะต้องน ารูปถ่ายเครื่องแบบ

นักเรียนโรงเรียนพิชัยหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
ให้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๔.๓ ในกรณีท่ีลาออกจากโรงเรียนภายใน 7 วัน  ของการเปิดภาคเรียน นักเรียนไม่ต้อง
ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ถ้าลาออกหลังจากนี้ ต้องเสียเงินค่าบ ารุงการศึกษาก่อน  โรงเรียนจึงจะออก
ใบ ปพ.๑ ให้กับนักเรียน 

๔.๔ ในกรณีท่ีลาออก จะขอรับคืนเอกสารหลักฐานท่ีมอบไว้ในวันมอบตัว  เช่น ใบ ปพ.1
ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ฯลฯ มิได้เพราะโรงเรียนต้องเก็บไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 
 

5. แนวปฏิบัติในการออกนอกห้องเรียนขณะท่ีมีการเรียนการสอน 
๕.๑ ในระหว่างช่ัวโมงเรียนนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน 
๕.๒ ถ้าจ าเป็นจะต้องออกนอกห้องต้องขออนุญาตครูประจ าวิชาในช่ัวโมงนั้น 
๕.๓ ในกรณีท่ีครูไม่อยู่  หรือยังไม่เข้าสอน  นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนด้วยความสงบ 

ไม่ส่งเสียงหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนห้องข้างเคียง ถ้าจ าเป็นต้องออกนอกห้องต้องแจ้ง 
ให้หัวหน้าช้ันทราบ 

 
 



๓๐ 
 

6. แนวปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนหรือกลับบ้าน 
6.1  นักเรียนท่ีจะขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ต้องอยู่ในกรณีต่อไปนี้ 

๑) ไปติดต่อสถานท่ีราชการ เอกชน ท่ีไม่เปิดท าการในวันหยุด 
๒) มีผู้ปกครองท่ีเป็นผู้ปกครองซึ่งมีช่ือในการมอบตัวมารับ 
๓) เจ็บป่วยกะทันหัน 
๔) อื่นๆ (อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าระดับช้ัน/รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 

กิจการนักเรียน) 
6.2  ติดต่อขอรับใบอนุญาตท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  แล้วต้องไปท าตามกิจธุระ 

ท่ีขออนุญาตเท่านั้น ถ้าไปท ากิจอย่างอื่น ถือว่าหนีโรงเรียน  เมื่อเสร็จกิจธุระแล้วให้กลับมารายงานตัว 
ท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตามเวลา และคืนบัตรอนุญาตด้วย ท้ังนี้จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนคือ 

1) ให้ขอแบบฟอร์มได้ท่ีห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โดยผ่านครูท่ีปรึกษา 
และครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนอนุญาต 

2) ผู้ปกครองท่ีเป็นผู้ปกครองซึ่งมีช่ือในการมอบตัวต้องมาขอลาด้วยตนเอง 
หรือลาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่อนุญาตให้ลาทางโทรศัพท์เพราะตรวจสอบไม่ได้ 

3) กรอกแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ยื่นต่อครูท่ีปรึกษาและแจ้งให้หัวหน้าช้ันทราบเพื่อลงในช่องหมายเหตุแบบส ารวจเวลาเรียนรายช่ัวโมง  
และให้หัวหน้าแจ้งครูประจ าวิชาทราบทุกรายวิชา 

4) ในกรณีท่ีเจ็บป่วยให้แจ้งท่ีงานอนามัยของโรงเรียน 
 

7. แนวปฏิบัติว่าด้วยการแสดงความเคารพ 
 การแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกของผู้ท่ีได้รับการศึกษาอบรม  โรงเรียนจึงก าหนด
ระเบียบการท าความเคารพขึ้นเป็นหลักปฏิบัติเพื่อปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนเป็นคนสุภาพ  อ่อนน้อม  
รู้จักเคารพครู และผู้มีอาวุโส ดังนี้ 

๗.๑ การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน  
๑) นักเรียนต้องถือว่า ครูในโรงเรียนพิชัยทุกท่านเป็นครูของนักเรียนทุกคนไม่ว่า 

จะสอนนักเรียนหรือไม่ ต้องให้ความเคารพนับถือ  เช่ือฟังและให้การยกย่องเสมอกัน 
๒) เมื่อนักเรียนนัง่อยู่กับท่ี ถ้ามีครูเดินผ่านระยะใกล้พอสมควร ใหน้ักเรียนยืนตรงไหว ้
๓) เมื่อนักเรียนเดินสวนกับครู ให้นักเรียนหยุดแล้วหันหน้าท าความเคารพเช่นเดียว 

กับข้อ 2) 
๔) เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรแซงขึ้นหน้าถ้าจ าเป็นจริง ๆ นักเรียนต้องกล่าว

ค าว่า “ขอโทษ” ก่อน เช่น พูดว่า “ขอโทษครับ (ค่ะ) ” และถ้าครูเดินตามหลังนักเรียนใกล้ ๆ  
ควรหยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน 

๕) นักเรียน ลูกเสือ - ยุวกาชาด และนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในห้องเรียน  
ให้ท าความเคารพโดยให้นักเรียนท้ังหมดนั่งตัวตรง  หัวหน้ากล่าวว่า “ท้ังหมดเคารพ” นักเรียนท้ังหมด
ลุกขึ้นยืนตรง นักเรียนชายกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”นักเรียนหญิงกล่าวค าว่า “สวัสดีค่ะ” 

๖) นักเรียนพูดกับครู ต้องยืนตรง หรือนั่งในลักษณะส ารวม เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดง
ความเคารพก่อนจากไป  



๓๑ 
 

๗) เมื่อนักเรียนเข้าพบครูท่ีโต๊ะท างาน ให้ยืนห่างจากโต๊ะประมาณ 1 ก้าว นักเรียน
หญิงไหว้ และคุกเข่า ในกรณีท่ีมีนักเรียนหลายคนให้เข้าแถวอย่ารุมล้อมท่ีโต๊ะครู 

๘) ตอนเช้าเมื่อนักเรียนมาถึงประตูโรงเรียน ให้นักเรยีนวางกระเป๋าหรือส่ิงของแล้วเข้า
ไปแสดงความเคารพ (ไหว)้ ครูเวรประจ าวันท่ียืนอยู่ท่ีประตู ถ้านักเรียนขี่รถจักรยานหรือจักรยานยนต์ 
ให้ลงจูงแล้วเคารพ (ค านับ) 

๙) ถ้าผู้ปกครองขับรถมาส่ง ให้ส่งนักเรียนลงท่ีนอกเขตโรงเรียน ห้ามขับรถเข้ามาส่ง
นักเรียนในโรงเรียนนอกจากมีเหตุจ าเป็น จะอนุญาตเป็นรายๆ ไป เมื่อลงจากรถ ให้นักเรียนปฏิบัติ 
ตามข้อ ๘) 

๑๐) เมื่อมีผู้ใหญ่มาเย่ียมท่ีห้องเรียนให้นักเรียนฟังครูท่ีสอนอยู่ส่ังการ ถ้านักเรียนพบผู้
มาเย่ียมในบริเวณโรงเรียนให้ท าความเคารพเช่นเดียวกับเคารพครู 

๗.2  การเคารพภายนอกโรงเรียน 
       เมื่อพบครูภายนอกโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนท าความคารพโดยการ “ไหว้”  และ

กล่าวค าว่า “สวัสดี” ถ้านักเรียนสวนกับครู ขณะท่ีนักเรียนขี่จักรยาน รถจักรยานยนต์ให้นักเรียน
ชะลอความเร็ว โค้งค านับและกล่าวค าว่า “สวัสดี” 
 

8. แนวปฏิบัติว่าด้วยยานพาหนะ 
๘.๑ ห้ามนักเรียนท่ีไม่มีใบอนุญาตขับขี่  น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องปฏิบัติ 

ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น  การขับข่ีต้องเปิดไฟหน้ารถ การสวมหมวกนิรภัย 
๘.๒ นักเรียนต้องจอดรถจักรยานยนต์ ในโรงเก็บรถของโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
๘.๓ ถ้านักเรียนจะกลับบ้านหรือออกนอกบริเวณโรงเรยีนก่อนโรงเรียนเลิก  ต้องแสดงบัตร

อนุญาตให้ยามเฝ้าประตูโรงเรียน 
๘.๔ ก่อนน ารถออกนอกโรงเก็บรถ (ถ้านักเรียนคนใดน ารถออกจากโรงเรียนโดยมิได้รับ

อนุญาต จะถือว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางลักขโมย) 
๘.๕ ห้ามนักเรียนน ารถจักรยานยนต์ไปจอดนอกโรงเรยีน 

 

9. แนวปฏิบัติในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร 
๙.๑ นักเรียนต้องข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือทางท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจบริการอยู่ 
๙.๒ กรณีขึ้นรถประจ าทางหรือรถโดยสาร เมื่อขึ้นบนรถแล้วต้องหาท่ีนั่งภายในรถให้

เรียบร้อย อย่ายืนขวางประตูขึ้นลงหรือห้อยโหนบันไดรถ 
๙.๓ นักเรียนต้องนั่งภายในรถให้เรียบร้อย  อย่าเดินหยอกล้อหรือพูดคุยกันเอะอะ 

และห้ามท้ิงเศษขยะบนถนนหรือข้างรถ 
๙.๔ ขึ้น-ลงรถ อย่างระมัดระวงั  ให้รถจอดให้สนิทก่อน  อย่าเกาะหรือกระโดดลง 
๙.๕ ข้ามถนนอย่างระมัดระวัง  หลังจากลงจากรถ อย่าข้ามถนนทันที  เพราะรถท่ีสวนมา

มองไม่เห็นจะชนได้ 
 
 
 

 



๓๒ 
 

10. แนวปฏิบัติในการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน 
๑๐.๑ นักเรียนต้องรกัษาความสะอาดของห้องเรียนโดยแบ่งหน้าท่ีเวรรักษาความสะอาด 
๑๐.๒ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน ไม่ท้ิงเศษกระดาษ 

หรือขีดเขียนอาคาร 
๑๐.๓ นักเรียนไม่เคล่ือนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ออกนอกห้องเรียนก่อนท่ีจะได้รับอนญุาต 
๑๐.๔ นักเรียนไม่ขีดเขียนฝาผนัง ม้านั่ง ดึง แกะ ท าลายของโรงเรียน เช่น ปล๊ักไฟฟ้า 

สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า กระจกหน้าต่าง   
๑๐.๕ ประตู และอื่นๆ ซึ่งนักเรียนต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดการเสียหาย 

11. แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๑.๑ รับประทานอาหารตามเวลาท่ีก าหนด ไม่รับประทานอาหารกลางวันก่อนเวลาพัก 

หรือก่อนเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด 
๑๑.๒ ห้ามน าอาหารจากโรงอาหารไปรับประทานท่ีอื่น เช่น ในห้องเรียน  ในหอประชุม 
๑๑.๓ ถ้าจ าเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนเวลาพัก ให้ขออนุญาตครูเวรประจ าวันก่อน 
๑๑.๔ ไม่น าภาชนะใส่อาหารทุกชนิดออกจากโรงอาหาร 
๑๑.๕ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่ส่งเสียงดัง 
๑๑.๖ ไม่น าส่ิงของใดๆ วางจองโต๊ะในโรงอาหาร 
๑๑.๗ เมื่อรับประทานอาหารแล้วให้น าภาชนะไปไว้ยังท่ีท่ีโรงอาหารจัดไว้ 

 

12. แนวปฏิบัติในการเก็บของได้และแจ้งของหาย 
นักเรียนท่ีเก็บส่ิงของได้ให้ส่งท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนแต่เพียงแห่งเดียว กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนจะด าเนินการดังนี ้
๑๒.๑ รวบรวมรายช่ือ  ผู้ส่งประกาศเกียรติคุณติดไว้ที่ป้ายประกาศ 
๑๒.๒ ส่ิงของบางช้ินจะน ามาแสดงไว้ในตู้หน้าห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๑๒.๓ ส่ิงของต่างๆ  จะประกาศและเก็บไว้ในระยะเวลา 30 วัน  หากไม่มีผู้ใดมาแสดง

ตนเป็นเจ้าของจะถือว่าสละสิทธิ์  
๑๒.๔ ส่ิงของท่ีประกาศไว้ครบ 30 วัน และยังไม่มีผู้ใดมารับคืนกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนจะด าเนินการน าส่งงานแนะแนวเพื่อบริจาคหรือจ าหน่ายในราคาถูกเป็นทุนการศึกษามอบให้
นักเรียนยากจนในนามกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนบริจาคตามความเหมาะสม  หรือให้นักเรียนท่ี
จ าเป็นรีบด่วนใช้ช่ัวคราว  

๑๒.๕ การรับของคืน  นักเรียนคนใดเป็นเจ้าของท่ีมีผู้น าส่งให้ด าเนินการแจ้งกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนทราบโดยเขียนเป็นค าร้องตามแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนแสดง
หลักฐาน การเป็นเจ้าของท่ีเช่ือถือได้ หากเป็นส่ิงของท่ีมีค่าจะต้องน าผู้ปกครองหรือบุคคลท่ีเช่ือถือ
ได้มาเป็นผู้รับของ (อยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) 

๑๒.๖ หากนักเรียนไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีแน่ชัด ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะ
ไม่มอบของนั้นคืนและจะด าเนินการตามข้อ 12.4 

 
 



๓๓ 
 

13. แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหานักเรียนประพฤติผิด 
๑๓.๑ ให้ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปัญหา 

ครูท่ีปรึกษาต้องศึกษาหาปัญหาของนักเรียนและแก้ไขปัญหานั้น 
๑๓.๒ ให้ครูท่ีปรึกษามีแฟ้มเก็บข้อมูลนักเรียนโดยขอระเบียนนักเรียนได้ท่ีกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน 
๑๓.๓ ให้ครูท่ีปรึกษาบันทึกการแก้ไขปัญหาของนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ใน

สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
๑๓.๔ ให้ครูท่ีปรึกษาติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการแก้ไขปรับปรุงนกัเรียน

ท่ีมีปัญหา 
๑๓.๕ ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีครูท่ีปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ให้ส่งไปยังกลุ่ม

บริหารกิจการนักเรียน 
 

14. แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน 
๑๔.๑ แนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจค้นนักเรียน 

 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนพกอาวุธ วัตถุระเบิดหรือส่วนประกอบ ยาเสพติด
ให้โทษ หนังสือหรือภาพลามก หรือส่ิงต่าง ๆ อันไม่เหมาะสมเข้ามาในโรงเรียน  เพื่อให้โรงเรียนเป็นท่ี
สงบปลอดภัย  ไม่สร้างความหวาดระแวง  ให้แก่ครูและนักเรียน  โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี ้

๑) โรงเรียนจะด าเนินการตรวจค้นในห้องเรียนเป็นระยะ ๆ โดยไม่บอกให้ทราบ
ล่วงหน้า 

๒) ถ้าตรวจพบอาวุธ ของมีคม  โรงเรียนจะริบเป็นสมบัติของโรงเรียน 
๓) ถ้าตรวจพบอาวุธปืน  หรือวัตถุระเบิด  โรงเรียนจะยึดไว้พร้อมพิจารณาโทษ 

๑๔.๒ แนวปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมนักเรียนสูบบุหรี่และของมึนเมาการสูบบุหรี่และ 
ของมึนเมา  ขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและอาจจะท าให้เกิดโทษต่าง ๆ  แก่ร่างกาย 
ของนักเรียน ตลอดจนเป็นอาจสาเหตุท าให้เกิดเพลิงไหม้ จึงให้นักเรียนปฏิบัติ ดังต่อนี้ 

๑) ห้ามมีบุหรี่ของมึนเมาและมียาเสพติดใด ๆ ไว้ในครอบครอง 
๒) ห้ามสูบบุหรี่ หรือเสพของมึนเมา หรือเสพยาเสพติดชนิดใด ๆ 

๑๔.๓ แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมนักเรียนเท่ียวกลางคืน 
 นักเรียนเป็นผู้ท่ีต้องศึกษาหาความรู้ และอยู่ในวัยที่ควบคุมตนเองไม่ได้ การเท่ียว

กลางคืน อาจท าให้จิตใจหลงระเริงท าให้เสียการเรียน ท าให้เสียทรัพย์ และอาจมีพฤติกรรมเป็นไป
ในทางท่ีไม่ดีได้ โรงเรียนได้วางแนวปฏิบัติของนักเรียนไว้ ดังนี้ 

๑) ห้ามเท่ียวกลางคืนต้ังแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี 
๒) ในคืนท่ีห้ามเท่ียวกลางคืน หากมีธุระจ าเป็นให้กลับเข้าบ้านก่อน 20.30 น.   
๓) ในคืนท่ีมีงานกลางคืนในวันส าคัญต่าง ๆ และมไิด้ตรงกับวันศุกร์และวันเสาร์

นักเรียนอาจมาเท่ียวได้โดยมากับผู้ปกครอง 
๔) ห้ามนักเรียนจับกลุ่มมั่วสุมกันตามงานต่าง ๆ 

 
 



๓๔ 
 

๑๔.๔ แนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการเล่นการพนัน 
  การพนันเป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้เสียทรัพย์  เสียเวลา 
ท้ังยังผิดศีลธรรมและขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นการสร้างนิสัยท่ีไม่ดี การเล่นการพนัน ได้แก ่
การเล่นไพ่ การเล่นปั่นแปะ ไฮโลว์ หรือการเล่นอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการได้ และเสียทรัพย์ ผู้ใด 
เล่นการพนันทางโรงเรียนถือว่าเป็นผู้มีความผิดและต้องได้รับโทษ 

๑๔.๕ แนวปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมและป้องกันการกระท าขั้นชู้สาว 
  นักเรียนเป็นผู้อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนไม่ควรมีการกระท าท่ีเป็นไปในทางชู้สาว ท้ังนี้
เพื่ออนาคตของนักเรียนเอง เพื่อมิให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของโรงเรียน และเพื่อมิให้กระท าอันเป็นผิด
ระเบียบประเพณีอันดีงามของชาวไทย จึงห้ามนักเรียนกระท าการต่อไปนี ้

๑) ภายในบริเวณโรงเรียน 

- ในห้องเรียน  ห้ามนักเรียนต่างเพศกันอยู่ในห้องตามล าพังสองต่อสองในห้อง
ท่ีปิดมิดชิด 

- ในบริเวณโรงเรียนห้ามนักเรียนต่างเพศคุยกันในท่ีอันไม่สมควรสองต่อสอง
และแสดงพฤติกรรมท่ีมีลักษณะส่อไปในทางชู้สาว 

- หลังเลิกเรียนแล้วนักเรียนอยู่บนห้องเรียนได้ไม่เกนิ  17.00 น. 

- นักเรียนจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเวลา 18.00 น. และ 
ห้ามนักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียนหลังเวลา 18.00 น. 

๒) ภายนอกบริเวณโรงเรียน 
   ห้ามนักเรียนกระท าการใดๆ อันส่อไปในทางชู้สาว เช่น เท่ียวในเวลา

กลางคืนกับเพื่อนต่างเพศ หรือพูดคุยกันในท านองชู้สาว หรือมีการกระท าอันเป็นลักษณะ 
ไปในทางชู้สาว 

๑๔.๖ แนวปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมการป้องกันการหนีเรียน 
  การหนีเรียน  คือการท่ีนักเรียนเดินทางออกจากบ้าน แสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่า 

จะไปโรงเรียน แต่ไม่เข้าโรงเรียน หรือการท่ีนักเรียนไปถึงโรงเรียนแล้ว และออกจากโรงเรียนไปก่อน
โรงเรียนเลิก โดยไม่ได้รับอนญุาต และรวมถึงนักเรียนท่ีไม่มาโรงเรียนโดยท่ีผู้ปกครองไม่อนุญาต 
ให้หยุดเรียน การหนีโรงเรียนอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้มากมาย  เพราะในระหว่างท่ีหนีเรียนนัน้ 
นักเรียนอาจไปเล่นการพนันหรือสูบบุหรี่  หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือไปมั่วสุมท าให้เกิด
อาชญากรรมต่าง ๆ  ได้โรงเรียนจึงวางมาตรการ ดังนี ้

๑) นักเรียนท่ีไม่มาโรงเรียนจะต้องมีใบลาและผู้ปกครองรับรองมิฉะนั้นจะถือว่า 
เป็นการหนีเรียน 

๒) นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รับอนญุาตจากครูท่ีปรึกษาหรือ 
ครูประจ าวิชาหรือครูเวรประจ าวันทุกครั้ง 

๓) นักเรียนท่ีเคยมีประวัติการหนีโรงเรียน ให้ครูท่ีปรึกษาตรวจตราดูแล 
การมาเรียนเป็นพิเศษ ถ้าปรากฏว่าไม่มาในวันใด  ให้ครูท่ีปรึกษาติดต่อสอบถามทางบ้านกับผู้ปกครอง 



๓๕ 
 

๔) ในช่ัวโมงเรียนห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครู
ประจ าวิชา 

๕) ให้ครูเวรประจ าวันเป็นผู้ตรวจนักเรียนตอนเช้าและตอนเลิกเรียน เพื่อตรวจ
ความเรียบร้อยของเครื่องแบบ 

๖) การแสดงความเคารพและควบคุมนักเรียนให้เร่งรีบมาโรงเรียนในตอนเช้า 
และกลับบ้านในตอนเลิกเรียน โดยไม่แวะมั่วสุมในท่ีต่าง ๆ นักเรียนโรงเรียนพิชัย ต้องแต่งกาย 
และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

๗) ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน จะถกูลงโทษตามระเบียบก าหนด 
ห้ามเข้าสอบ งดออกใบรับรองความประพฤติ 
 
มาตรา ๒๔  การด าเนินการ เรื่อง การลากิจและลาป่วย การขาดเรียน การมาสาย  และการออกนอก
บริเวณโรงเรียน  ดังนี ้

 

การลากิจและลาป่วย 
๑. ผู้ปกครองมาแจ้งครูประจ าช้ันด้วยตนเอง 
๒. เขียนใบลาโดยมีค ารับรองของผู้ปกครอง ถ้าลากิจต้องส่งล่วงหน้า 1 วัน ค ารับรองต้องมี

ลายเซ็นของผู้ปกครองคนเดียวกับใบมอบตัว หรือผู้ปกครองคนท่ี 1 (หากปลอมลายเซ็นผู้ปกครองถือ
เป็นโทษสถานหนัก) 

๓. ถ้านักเรียนหยุดเรียนติดต่อกัน 3 วัน  โดยท่ีไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ โรงเรียนจะติดต่อ
ผู้ปกครองทางไปรษณียบัตรหรือทางโทรศัพท์ ให้ผู้ปกครองแจ้งเหตุผลในการหยุดเรียน ถ้าติดต่อไป 
2  ครั้ง แล้วไม่ติดต่อกลับมา จะด าเนินการเชิญผู้ปกครองมาพบท่ีโรงเรียน หากผู้ปกครองไม่ติดต่อ
ภายใน 3 วัน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะเสนอผู้อ านวยการส่ังพักการเรียนหรือให้คัดช่ือออก
แล้วแต่ความเหมาะสมต่อไป 

๔. เมื่อนักเรียนส่งใบลาต่อครูท่ีปรึกษา ให้ครูท่ีปรึกษาแนบใบลาไว้ในแบบเซ็นช่ือ 
ประจ าห้องเรียน 
  

 การขาดเรียน 
   1.  ห้ามนักเรียนขาดเรียนโดยเด็ดขาด 
   2.  การขาดเรียนเป็นปกติถือว่า  “เป็นความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน” 
 3.  การขาดเรียนติดต่อกันเกิน  7  วัน  โดยไม่ทราบสาเหตุ  หรือผู้ปกครองไม่แจ้งให้ทาง
โรงเรียนทราบ  ทางโรงเรียนจะมีหนงัสือถึงผู้ปกครองเพื่อให้แจ้งเหตุผลให้ทราบ  ถ้าหลังจากโรงเรียน
มีหนังสือไปถึงผู้ปกครองแล้ว  7  วัน  ผู้ปกครองยังไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ  หรือไม่มาติดต่อกับทาง
โรงเรียน  โรงเรียนจะถือว่านักเรียนไม่มีความประสงค์ท่ีจะเรียนต่อไป  โรงเรียนจะจ าหน่ายช่ือออก
จากโรงเรียนเพราะขาดเรียนนาน 
  

 การมาสาย 
1. การมาสายเป็นประจ าถือว่า  “เป็นความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน”  

นักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ 



๓๖ 
 

2. นักเรียนท่ีมาโรงเรียนหลังจากธงชาติไทยข้ึนสู่ยอดเสาแล้ว ถือว่ามาสาย ต้องลงช่ือ 
ในเอกสารก ากับการมาสายท่ีครูเวรประจ าวัน และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูเวรประจ าวันก าหนดให้ 
ถ้ามาสายเพราะความจ าเป็น ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองมาแสดง นักเรียนท่ีมาสาย 3 ครั้ง
ติดต่อกัน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง 
 
มาตรา ๒๕  การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  มี  ๕  สถานดังนี้  

๑.  ว่ากล่าวตักเตือน  
๒.  ท าทัณฑ์บน 
๓.  ตัดคะแนนความประพฤติเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด  
๔.  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
๕.  กรณีเป็นความผิดท่ีร้ายแรงท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นโดยส่วนรวม        

โรงเรียนจะพิจารณาแก้ไขปัญหาของนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนก าหนด 
 

หมวดที่ 6  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรา 2๖  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัย  มีองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ี 
และตามระเบียบราชการก าหนด  ประกอบด้วย 
 ๑.  ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  ๒.  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง        จ านวน  ๑  คน 
  ๓.  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู          จ านวน  ๑  คน 
  ๔.  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน        จ านวน  ๑  คน   
  ๕  กรรมการท่ีเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน  ๑  คน   
  ๖.  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า        จ านวน  ๑  คน   
  ๗.  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นท่ี จ านวน  2  รูป/คน 
  ๘.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          จ านวน  ๖  คน   
  ๙.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มีอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  และก ากับดูแลการบริหาร      
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 

 
 
 
 



๓๗ 
 

หมวดที่ ๗  
วัฒนธรรมโรงเรียนพิชัย 

 
โรงเรียนพิชัย เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอพิชัย  มีรูปแบบการบริหารเป็นองค์คณะ เพื่อให้

นักเรียนมีความรู้ความสามารถท้ังด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความกล้าหาญอย่างมี
คุณธรรม มีความเสียสละ และมีความกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมรับใช้ชาติ
บ้านเมือง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี ้

 
มาตรา 2๗  วันส าคัญและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

๑. วันคล้ายวันพระราชสมภพ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี) 
๒. วันแม่แห่งชาติ   
๓. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

(วันท่ี ๑๓ ตุลาคม) 
๔. วันปิยมหาราช  (วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี) 
๕. วันมหาธีรราชเจ้า  (วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี) 
๖. วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ( วันท่ี 27 มกราคมของทุกปี) 
๗. วันพ่อแห่งชาติ  (วันท่ี ๕ ธันวาคม) 
๘. วันไหว้ครู  
๙. วันส าคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ

งานตักบาตรเทโวโรหณะ 
๑๐. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
๑๑. กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาตรี/โท/เอก 
๑๒. งานเทิดเกียรติวีรชนคนกล้าและบูชาเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก 
๑๓. งานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 

 
 

หมวดที่ 8 
การประกาศใช้และการเก็บรักษาธรรมนูญโรงเรียน 

 
มาตรา 2๘  โรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัย
ประกาศใช้ธรรมนูญโรงเรียน รวมถึงหากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมธรรมนูญโรงเรียนซึ่งอาจมีข้ึนในภายหลัง 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีประกาศใช้เป็นธรรมนูญโรงเรียน และให้โรงเรียนประกาศเป็นท่ีทราบโดยท่ัวกัน   
 

โรงเรียนจัดพิมพ์ต้นฉบับธรรมนูญโรงเรียนพิชัยอยา่งน้อย จ านวน  3  ฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานแห่งธรรมนูญโรงเรียนนี้ รวมถึงหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญ
โรงเรียนนี้ในภายหลัง  ให้จัดพิมพ์ข้อความการแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญโรงเรียนขึน้ใหม่ต่างหาก หรือ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความจากธรรมนูญฉบับเดิมแล้วจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ท้ังฉบับ โดยให้ก าหนดว่าเป็นฉบับ



๓๘ 
 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยเก็บแยกส่วนชัดเจนจากธรรมนูญโรงเรียนต้นฉบับท้ัง  ๓  ฉบับ ในตู้ธรรมนูญ
โรงเรียน และเป็นลิขสิทธิ์ของทางโรงเรียน 
 
มาตรา 2๙  ธรรมนูญโรงเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๔  มีเจตนาเพื่อรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ  
นโยบาย หรือแนวปฏิบัติท่ีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร หากมีมาตราใดหรือข้อความใดขัดกับ            
ข้อกฏหมายท่ีทางราชการก าหนด  ให้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

๒.๗ นางสาวสุภาภรณ์... 

 
ค าสั่งโรงเรียนพิชัย 
ท่ี   ๕๑   / ๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 

ด้วยโรงเรียนพิชัย จะด าเนินการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน ฉบับท่ี ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน ฉบับท่ี 
๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ดังนี ้

  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 
๑.๑  นางปฏิมา นรภัทรพิมล   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางชวนชอบ จิสัณทนนท์   

วิช
าก
าร 

รองประธานกรรมการ 
 
 

๑.๓  นางนภาศรี สว่างแสง  กรรมการ 
๑.๔  นางสาวส าอางค์ เครื่อนสอน  กรรมการ 
๑.๕  นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง  กรรมการ 
๑.๖  นายภูวาเดช ธิปธวินกุน  กรรมการ 
๑.๗  นายบุญเพ็ชร์ ค าแก้ว  กรรมการ 
๑.๘  นางสุทัย มานักฆ้อง  กรรมการ 
๑.๙  นายระวีพันธ ์ เปรมวิชิต  กรรมการ 
๑.๑๐ นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา    กรรมการ 

 ๑.๑๑  นางนิตยา ไทยผดุง    กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ๑.๑๒  นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  ให้ค าปรึกษา  แนะน าและก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖)  

     ประกอบด้วย 
        ๒.๑  นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง     ประธานกรรมการ 
        ๒.๒  นางนิตยา ไทยผดุง                  รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓  นางสาวธนิตา              แสวงลาภ    กรรมการ  

๒.๔  นายศิริวัฒน์          เช้ือบาง   กรรมการ  
๒.๕  นายรณชัย      โปร่งแสง   กรรมการ 
๒.๖  นางสาวอัญชลี         จันจัด    กรรมการ 



๔๑ 
            - ๒ - 

๒.๗  นางสาวสุภาภรณ์          หว่าเกตุ    กรรมการ 
๒.๘  นายธีรภัทร          สอนอุทัย   กรรมการ 
๒.๙  นายโฆษิต                  ส่ือสาร   กรรมการ 
๒.๑๐ นายสมศักด์ิ       จุมพลพงษ์   กรรมการ 
๒.๑๑ นายมิตรชัย    ทาบุดดา   กรรมการ 

        ๒.๑๒ นางภัทรธนันท์  ดีสุ   กรรมการ 
        ๒.๑๓ นางสาวสุพัตรา เพ็ชรก าแหง  กรรมการ 
        ๒.๑๔ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
        ๒.๑๕ นางสาวกานดา  สุขแดง   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๑๖ นางสาวอภิญญา      จาดศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่   จัดหาข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา  

และด าเนินการยกร่างธรรมนูญโรงเรียน ฉบับท่ี ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
         

  ๓. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖)   
ประกอบด้วย 

๓.๑ นางนิตยา ไทยผดุง ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวอภิญญา จาดศรี กรรมการ 
๓.๔ นางสาวอัญชลี จันจัด กรรมการ 
๓.๕ นางภัทรธนันท์ ดีสุ กรรมการ 
๓.๖ นางสาวสุพัตรา เพ็ชรก าแหง กรรมการ 
๓.๗ นางสาวกานดา สุขแดง กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล จัดท ารูปเล่มธรรมนูญโรงเรียน ฉบับท่ี ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖) และด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

      ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ หากมี
ปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ 

 

             ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                             
                                 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

              (นางปฏิมา  นรภัทรพิมล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
 



๔๒ 
 

 


