คำ�นำ�

คู่มือครู - นักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม ใช้ศกึ ษาเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นให้สามารถ
ปรั บ ตั ว ในสถานศึก ษาแห่งนี้ไ ด้อย่างถูก ต้องเหมาะสม ทั้ ง ด้ า นการเรี ย น
การสอน การปฏิบตั ติ นตามระเบียบด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ให้สามารถเรียน
อยูใ่ นสถานศึกษาแห่งนีด้ ว้ ยความสุขตลอดเวลา นอกจากนีย้ งั เป็นคูม่ อื สำ�หรับ
ให้ทา่ นผูป้ กครองใช้ศกึ ษาแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ระหว่าง
บ้าน - โรงเรียน อันจะเป็นผลดีในด้านการให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเจริญเติบโตไปอย่างถูกต้องและเป็นพลโลกที่ดีต่อไป
อย่างถูกต้องงดงามต่อไป
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นช่วยเหลือในการจัดทำ�
เอกสารฉบับนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
(นายวสันต์ ลาจันทึก)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
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ตราประจำ�โรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
เรียนดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม

คติพจน์
สุวิชาโน ภว โหติ หมายความว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

สีประจำ�โรงเรียน
สีเหลือง
สีดำ�

หมายถึง
หมายถึง

ความสมบูรณ์แห่งปัญญา
ความหนักแน่น มั่นคง

อักษรย่อ

น.ค.ว.
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วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
โรงเรียนดีใกล้บา้ น บนพืน้ ฐานความเป็นไทย น้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมนำ�ความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดหลัก “คุณธรรมนำ�ความรู้”
2. พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาชาติ
3. น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนการสอนและ
การใช้ชีวิตของบุคลากร

เป้าประสงค์
1. ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมนำ�ความรู้ ใฝ่ดีตามด้วยใฝ่รู้
2. ครูและนักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ
3. บุคลากรน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนการสอน
และการใช้ชีวิตจริง
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ประวัติ

โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 1 บ้านหนองนาคำ� ตำ�บลบ้านโคก กิ่งอำ�เภอหนองนาคำ�
(ในขณะนัน้ ) จังหวัดขอนแก่น ห่างจากอำ�เภอภูเวียงไปทางทิศเหนือ ประมาณ
17 กิโลเมตร เดิมใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองนาคำ� สังกัดสำ�นักงานประถม
ศึกษาแห่งชาติเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาจึงย้ายมาเรียนในที่ของตนเองใน
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ รับบริจาคจากนายคำ� อุปดิษฐ์ นายพิ ม พ์ กองเกิ ด และ
นายประเสริฐ เสนาเลีย้ ง จำ�นวน 45 ไร่ และสภาตำ�บลบ้านโคก ได้จดั ซือ้ เพิม่ เติม
อีก 27 ไร่ 2 งาน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 72 ไร่ 2 งาน เริ่มแรกรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียน จำ�นวน 2 ห้องเรียน จำ�นวน 90 คน ต่อมาจึง
ได้ขยายรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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ปีการศึกษา	2527 ได้รบั คัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน
มัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 2 รุ่นที่ 3”
ปีการศึกษา	2529 ได้รบั คัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนผูน้ �ำ หลักสูตร
รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา	2530 ได้รบั คัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.)
รุ่นที่ 1
ปีการศึกษา	2534 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น
				 รางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีการศึกษา	2539 เป็นโรงเรียนนำ�ร่องปฏิรูปการศึกษา
ปีการศึกษา	2550 ได้รบั รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง
ปีการศึกษา	2550 ได้รบั คัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บา้ น
ปีการศึกษา	2558 ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
				 “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคมได้พัฒนาใน
ทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด จนปัจจุบันมีอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ
สาธารณูปโภคมีอย่างสมบูรณ์เพียงพอ บริเวณทัว่ ไปร่มรืน่ สวยงาม เหมาะเป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ สือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทันสมัย
ทำ�ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถ
สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำ�นวนมาก
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นายวสันต์ ลาจันทึก
นายคมเดช ราชเหนือ
นายสารัช ศรีบุญวงษ์
นายอดิศร ศรีบุญวงษ์
นางพิศมัย อุปดิษฐ์
นางวิลัดดา บุตรโพธิ์ศรี
นางภาสินี ศรีบุญวงษ์
นางสุพรรณี ฝ่ายบุญ
นายอุดร สอนศรี
นางรัชนีกร สอนศรี
นายอลงกต เปานาเรียง
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
นางอัญชลี บรรทัดเรียน
นายสมควร ฐานะ
นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์
นางสาวปัญชลิดา โสหา

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2

เลขต�ำแหน่ง
60440
60448
60442
101538
60447
60445
112237
3850
128740
72542
128080
60454
113620
106313
128070
832(ส)

กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหาร
สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์

รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
ประจำ�ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ    
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ-สกุล
นางสาวจันทนา ฉายจรุง
นางรัชดานุศร สุพร
นางนันทนา ภาโนชิต
นางสาวนัฐนภัสสร โสดา
นายภูวดล บรรทัดเรียน
นางสาวนันทพร บุตรเวียงพันธ์
นายสายันต์ สิมมา
นายคคนปกรณ์ อินศร
นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น
นายวัฒนพงษ์ พรนิคม
นางสาวภัทรียา ทวีจิตร
นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี
นางนิภาพร ฉันสิมา
นางสาวจุฑารัตน์ ภูมีศรี
นายตฤณวัฒน์ พลเยี่ยม
นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ
นางสาวพุชณารินทร์ ศิรินุภาสกุล
นายทนงศักดิ์ อุยะวาปี
นางสาวแคทรียา มุขมาลี
นางสาวสุธารัตน์ ระวินู

ต�ำแหน่ง
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

เลขต�ำแหน่ง
60452
12784
60450
60134
78186
124313
54446
128079
109642
7068
59801
8423
133098
60451
60636
61137
101482
60456
34
128078

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
หมายเหตุ    
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชรีภรณ์ อรัญมาลา
นายศักดรินทร์ ขามธาตุ
นายทัดเทพ ลาภบรรจบ
นายวิทยา วงศ์วิชา
นางสาวรัศมี ดรชานนท์
ว่าที่ ร.ต.ชัชวาล เหลืองค�ำ
นายศิริศักดิ์ แสงปาก
นายศิวะ จวบสมบัติ
นางสาวพิมพ์นภัส จันทร์บรรจง
นายธนาผล ลากุล
นางเทียมจันทร์ ตรีระพงษ์
นางสาวมานิตา ลาจันทึก
Mr.Emmanuel Mbain Kenu
นายสังวาลย์ หล้าบาง
นางธุณินทร์ พวงพิมพ์
นางบังอร อินทรสมัย
นายศิลา จันทะปลาขาว
นายบุญเติม พรมเมืองขวา

ต�ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูธุรการโรงเรียน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
พนักงานขับรถ
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ภารโรง
ภารโรง
56159
56160
56161
-

เลขต�ำแหน่ง
60453
60455

กลุ่มสาระฯ
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ
ธุรการโรงเรียน
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
-

รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
หมายเหตุ    

ทำ�เนียบบุคลากร ปีการศึกษา 2560

นายวสันต์  ลาจันทึก

ผู้อำ�นวยการโรงเรียน

นายคมเดช  ราชเหนือ
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

10

นางพิศมัย  อุปดิษฐ์

นางสาวพุชณารินทร์  ศิรินุภาสกุล

นางสาวจุฑารัตน์  ภูมีศรี

นายศิริศักดิ์ แสงปาก

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสารัช  ศรีบุญวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสายันต์ สิมมา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

นายทนงศักดิ์  อุยะวาปี

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางภาสินี ศรีบุญวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์ นางนันทนา ภาโนชิต นางอัญชลี บรรทัดเรียน นางรัชดานุศร สุพร

นายภูวดล บรรทัดเรียน นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น Mr.Emmanuel

12

นางสาวสุธารัตน์ ระวินู

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายธีรพงษ์  แสงสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุพรรณี ฝ่ายบุญ

นางสาวภัทรียา  ทวีจิตร

นางสาวปัญชลิดา โสหา

นางสาวแคทรียา มุขมาลี

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

นายวิทยา วงศ์วิชา

13

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดร. อดิศร  ศรีบุญวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอุดร  สอนศรี

นางสาวจันทนา  ฉายจรุง

14

นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์

นางนิภาพร ฉันสิมา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรัชนีกร  สอนศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอลงกต เปานาเรียง

นางสาวนัฐนภัสสร โสดา

นายตฤณวัฒน์ พลเยี่ยม

นางสาวรัศมี ดรชานนท์

ว่าที่ ร.ต.ชัชวาล เหลืองค�ำ

นางสาวมานิตา ลาจันทึก

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

15

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมควร  ฐานะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศรี

นายวัฒนพงษ์ พรนิคม

นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ

นายศักดรินทร์ ขามธาตุ

นายทัดเทพ ลาภบรรจบ

นายศิวะ จวบสมบัติ

16

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นายคคนปกรณ์  อินศร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเทียมจันทร์ ตรีระพงษ์

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

นางสาวพัชรีภรณ์ อรัญมาลา

17

ครูธุรการ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพิมพ์นภัส  จันทร์บรรจง

นายธนาผล ลากุล

พนักงานบริการ

นายสังวาลย์ หล้าบาง

นายบุญเติม พรมเมืองขวา

18

นายศิลา จันทะปลาขาว

นางสุธินันท์ธรณินทร์ พวงพิมพ์

นางสาวบังอร อินทรสมัย

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม

ชื่อ - สกุล
นางรัชนี นามบัณฑิต
ร.ต.ท.สะอาด รักโนนสูง
นายสถิตย์ อุปดิษฐ์
นายธนาดุล ภาโนชิต
นายนพดล หิงชาลี
นายสีลา ภูคลัง
นายเจตนา เมฆวัน
นายค�ำพอง สมใจ
นายสารัช ศรีบุญวงษ์
นางนัยนา มังคุณ
นางประเคียง เนตรสีทา
นางสาวนิภาพรรณ โทท�ำ
พระครูปีติธรรมคุณ

14 พระครูถิรญาณสุนทร
15 นายวสันต์ ลาจันทึก

ที่มา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้แทนครู
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กร
ศาสนา
ผู้แทนภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กร
ศาสนา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหนองนาค�ำ
วิทยาคม

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

19

20

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

งานคณะกรรมการสถานศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานปฏิคมโรงเรียน
งานชุมชนสัมพันธ์
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประชาสัมพันธ์
งานสหกรณ์ร้านค้า/
งานโภชนาการ
8. งานสารบรรณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

1. งานทะเบียนประวัติครู
หลักฐานการปฏิบัติราชการ
2. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย
เกษียณอายุราชการ
3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. งานวางแผนอัตรากำ�ลังและ
วิทยฐานะ
5. งานประเมินประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร
6. งานขวัญและกำ�ลังใจบุคลากร
7. งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย การออกนอกบริเวณ

รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

งานแผนงานและโครงการ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานสารสนเทศ
งานเลขาสำ�นักงานบริหาร
งานพาหนะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียน

1. งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
2. งานทะเบียน
3. งานวัดผลและประเมินผล
4. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. งานห้องสมุด
6. งานแนะแนว
7. งานจัดการเรียนรวม/การศึกษาพิเศษ
8. งานนิเทศและติดตาม
9. งานสวนพฤกษศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. งานสถานศึกษาสีขาวฯ
2. งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เอดส์
เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. งานส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรม
5. งานวินัยของนักเรียน
6. งานเวรประจำ�วันและสารวัตรนักเรียน
7. งานจราจรและสวัสดิการ
8. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
9. งานส่งเสริมบทบาทสภาเด็กฯความสามารถ
ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และ To be No.1
10. งานอนามัยโรงเรียน/พยาบาล
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียน
12. งานส่งเสริมความสะอาด
13. งานปกครองคณะสี
14. งานครูที่ปรึกษา
15. วงโยธวาฑิต และวงดนตรีประจำ�สถาบัน
16. งานโรงเรียนสุจริต

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่า/ครู/ผู้ปกครอง

โครงสร้างสายการบริหารงานโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กำ�หนดเวลาเรียน
1. เวลาเรียนแบ่งออกเป็น  2  ภาคเรียน  คือ
ภาคเรียนที่ 1
วันเปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม 2560
					
วันปิดภาคเรียน 10 ตุลาคม
2560
ภาคเรียนที่ 2
วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน 2560
					
วันปิดภาคเรียน 1 เมษายน 2561
2. ใน  1  สัปดาห์  เรียน 5 วัน  คือ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
		 นอกจากนี้อาจเปิดเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ แล้วแต่กรณี
3. เวลาเรียนในแต่ละวันแบ่งออกเป็น 7 คาบ คาบละ 50 นาที
07.45 น.		
เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียน
						
กิจกรรมทำ�ความสะอาด
		 08.15 - 08.30 น.
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
		 08.30 - 08.40 น.
พบครูที่ปรึกษา
		 08.40 - 09.30 น.
ชั่วโมงเรียนที่ 1
		 09.30 - 10.20 น.
ชั่วโมงเรียนที่ 2
		 10.20 - 11.10 น.
ชั่วโมงเรียนที่ 3
		 11.10 - 12.00 น.
ชั่วโมงเรียนที่ 4
		 12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
		 13.00 - 13.50 น.
ชั่วโมงเรียนที่ 5
		 13.50 - 14.40 น.
ชั่วโมงเรียนที่ 6
		 14.40 - 15.30 น.
ชั่วโมงเรียนที่ 7
		 15.30 - 15.45 น.
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเย็น

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา (จบการศึกษาภาคบังคับ)
ปีการศึกษา 2560
ผู้ เรี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
66 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำ�หนด
ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำ�หนด และ
ได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ “1” ขึ้นไป
ผูเ้ รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน”
ขึ้นไป
ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึน้ ไป
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุก
กิจกรรม
สรุปเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับ ม. ต้น

กลุ่มสาระวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. สุขศึกษาและพลศึกษา

24

หน่วยการเรียน
9.0
9.0
9.0
9.0
6.0

หน่วยที่ได้
9.0
9.0
9.0
9.0
6.0
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กลุ่มสาระวิชา
6. ศิลปศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
สรุปรวม
หน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน
หน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม
หน่วยการเรียน

หน่วยการเรียน
6.0
6.0
9.0
66
66.0
11.0
77.0

หน่วยที่ได้
6.0
6.0
9.0
66
66.0
11.0
77.0

เกณฑ์การจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปีการศึกษา 2560
1. ผู้ เรี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
41 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำ�หนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำ�หนด และ
ได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ “1” ขึ้นไป
3. ผูเ้ รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน”
ขึ้นไป
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน”
ขึ้นไป
5. ผู้ เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นและมี ผ ลการประเมิ น “ผ่ า น”
ทุกกิจกรรม
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สรุปเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับ ม. ปลาย
กลุ่มสาระวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
สรุปรวม
หน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน
หน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม
หน่วยการเรียน

หน่วยการเรียน
6.0
6.0
6.0
8.0
3.0
3.0
3.0
6.0
41
41.0
40.0
81.0

หน่วยที่ได้
6.0
6.0
6.0
8.0
3.0
3.0
3.0
6.0
41
41.0
40.0
81.0

คำ�อธิบายระบบรายงานผลการเรียนของโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
1. ระดับผลการเรียน
1. ระดับผลการเรียน 4 คะแนน 80 - 100
		 ความหมาย ผลการเรียนดีเยี่ยม
2. ระดับผลการเรียน 3.5 คะแนน 75 - 79
		 ความหมาย ผลการเรียนดีมาก
3. ระดับผลการเรียน 3 คะแนน 70 - 74
		 ความหมาย ผลการเรียนดี
4. ระดับผลการเรียน 2.5 คะแนน 65 - 69
		 ความหมาย ผลการเรียนค่อนข้างดี
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5. ระดับผลการเรียน 2 คะแนน 60 - 64
		 ความหมาย ผลการเรียนน่าพอใจ
6. ระดับผลการเรียน 1.5 คะแนน 55 - 59
		 ความหมาย ผลการเรียนพอใช้
7. ระดับผลการเรียน 1 คะแนน 50 - 54
		 ความหมาย ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า
8. ระดับผลการเรียน 0 คะแนน 0 - 49
		 ความหมาย ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า
9. ผลการเรียน
ผ ความหมาย ผ่าน
10. ผลการเรียน
มผ ความหมาย ไม่ผ่าน
11. ผลการเรียน
ร ความหมาย รอการประเมิน
12. ผลการเรียน
มส ความหมาย ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. การติด ร
“ร” หมายถึง รอการประเมินเพื่อให้ได้ระดับผลการเรียน 0 - 4
นักเรียนติด “ร “ได้ 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 นักเรียนไม่ผ่านการสอบวัดผล ระหว่างภาคเรียน / ปลาย
ภาคเรียน ตามที่โรงเรียนกำ�หนดได้แก่
ม. 1 - 3, ม.4 - 6 ไม่ได้เข้าสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลาย
ภาคเรียนตามที่โรงเรียนกำ�หนด
การแก้ ร กรณีที่ 1
1. กรณีขาดสอบด้วยสาเหตุสุดวิสัยได้แก่การเจ็บป่วยหรือเหตุอัน
ใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุญาตให้สอบย้อนหลังได้เมือ่ ผ่านการสอบวัดผลประเมิน
ผลแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน 0-4

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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2. กรณีขาดสอบด้วยสาเหตุอนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เหตุสดุ วิสยั ให้นกั เรียนขอ
แก้ “ร”ตามกำ�หนดสอบแก้ตวั ของโรงเรียน เมือ่ ผ่านการประเมินแล้วให้ได้รบั
ผลการเรียน 0 - 1
กรณีที่ 2 นักเรียนไม่สง่ งาน /ชิน้ งาน หรือผลงาน ตามทีผ่ สู้ อนประจำ�
วิชาได้ก�ำ หนดไว้ในผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังหรือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึง่
และครูผู้สอนได้แจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบล่วงหน้าแล้ว
การแก้ ร กรณีที่ 2
เมือ่ นักเรียนได้สง่ งาน / ชิน้ งาน หรือผลงานแล้ว ผลประเมินให้ได้รบั
ผลการเรียน ตั้งแต่ 0 - 1
3. การติด “มส”
นักเรียนจะติด “มส”ได้กรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด
การแก้ “มส”
1. กรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ให้ครูผสู้ อนจัดสอนเสริม หรือมอบหมายงานเพือ่ ทดแทนเวลาเรียนทีข่ าด เมือ่
มีเวลาเรียนครบแล้ว จึงให้สอบวัดผลประเมินผลเพือ่ ตัดสินผลการเรียน ระดับ
ผลการเรียนที่ได้คือ 0 - 1
2. กรณีที่นักเรียนขาดเรียนอย่างต่อเนื่องจนมีเวลาเรียนรวมกันไม่
ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้นักเรียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้น ๆ
เนื่องจากไม่มีความรู้เพียงพอที่จะวัดผลประเมินได้
4. การติด “มผ”
การติด “มผ” เกิดจากนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ได้แก่
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
กิจกรรมแนะแนว จนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % และไม่ผ่านการประเมินตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละกิจกรรม
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การแก้ “มผ” ให้ครูผู้สอนให้นักเรียนทำ�กิจกรรมเสริมหรือเพิ่มเติม
ในส่วนทีข่ าดหรือให้นกั เรียนได้เรียนหรือทำ�กิจกรรมจนมีเวลาเรียนครบ 80 %
แล้วจึงประเมิน ผลการเรียน “ผ”
5. การติด “0”
การติด “0” เกิดจากนักเรียนมีผลคะแนนรวมตลอดภาคเรียน
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินหรือได้คะแนนอยูใ่ นช่วง 0 - 49 คะแนน หรือมีระดับ
คุณภาพเป็นผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า
การแก้ “0” ให้นักเรียนขอแก้ไขผลการเรียนภายในระยะเวลา 1
เดือน ตัง้ แต่เปิดภาคเรียนถัดไป โดยครูผสู้ อนจัดสอนเสริมเพือ่ ช่วยให้นกั เรียน
สามารถผ่านผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังหรือจุดประสงค์ทไี่ ม่ผา่ นนัน้ ๆ แล้วจึงจัด
ให้สอบ หรือจัดกิจกรรมอื่นใดที่นักเรียนสามารถผ่านวัตถุประสงค์ได้
หากยังไม่ผา่ นให้นกั เรียนมีสทิ ธิข์ อแก้ไขผลการเรียนอีกครัง้ เป็นครัง้ ที่
2 ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด ถ้าไม่ผ่านอีกให้เรียนซํ้าในรายวิชานี้
ใหม่ หรือขออนุญาตเปลี่ยนวิชาเรียน
การแก้ “0” จะได้รับผลการเรียนไม่เกิน 1
6. การเรียนซํ้าใหม่ทุกรายวิชา
นักเรียนคนใดคนหนึ่งที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.0 เนื่องจากติด 0
ร มส มผ รวมกันหลายรายวิชาในภาคเรียนหนึ่งภาคเรียน โรงเรียนจัดให้สอบ
หรือแก้ไขผลการเรียนตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วยังไม่สามารถแก้ไขผลการเรียน
ให้สูงขึ้นได้ ให้นักเรียนได้เรียนใหม่ทุกรายวิชา ทั้งนี้ต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน
7. ระดับการศึกษา
กำ�หนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามพัฒนาการของผู้เรียน ดังนี้
ระดับที่ 1
มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1 - ม. 3 )
ระดับที่ 2
มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4 - ม. 6 )
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
30

ขั้นตอนการยื่นคำ�ร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ครูประจำ�วิชาสำ�รวจ แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ติด มส ในรายวิชาที่สอน
ที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการแจ้งนักเรียนที่มีชื่อติด มส เพื่อดำ�เนินการตามปฏิทิน
นักเรียนทีม่ ชี อื่ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำ�ร้องขอมีสทิ ธิส์ อบทีฝ่ า่ ยวิชาการ
นักเรียนนำ�แบบฟอร์มคำ�ร้องติดต่อครูผสู้ อนเพือ่ พิจารณาตามความเหมาะ
สมแล้วแต่กรณี
นักเรียนดำ�เนินการตามที่ครูประจำ�วิชามอบหมาย
ครูผู้สอนส่งใบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อเสนอผู้
บริหารพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ต่อไป
ฝ่ายวิชาการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ/ไม่มีสิทธิ์สอบ
ขั้นตอนการดำ�เนินการแก้ 0, ร, มส
ฝ่ายวัดผลแจ้งปฏิทินดำ�เนินการแก้ 0 ร มส ให้นักเรียนทราบในแต่ละ
ภาคเรียน
นักเรียนที่ติด 0 ร มส ติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำ�ร้องขอสอบแก้ตัวที่
ฝ่ายวิชาการ
นักเรียนนำ�แบบฟอร์มคำ�ร้องติดต่อครูผู้สอนเพื่อพิจารณาดำ�เนินการ
นักเรียนดำ�เนินการทำ�งานที่ได้รับมอบหมายและสอบแก้ตัว
นำ�แบบฟอร์มคำ�ร้องส่งฝ่ายวิชาการเมื่อดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ครูผู้สอนส่งใบแจ้งผลการสอบแก้ตัวที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการประกาศผลการสอบแก้ตัวและแก้เกรดในใบ ปพ. 6
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเลือกกิจกรรมลูกเสือ –
เนตรนารี เป็นกิจกรรมบังคับ
นักเรียนทุกคนต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชมรมใดชมรมหนึ่ง ตามที่
โรงเรียนเปิดเลือกและนักเรียนมีความสนใจกิจกรรมนั้น
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3. นักเรียนต้องมีเวลาเรียนคาบกิจกรรมเกินกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมดและต้องผ่านจุดประสงค์ที่ทางชมรมต่าง ๆ กำ�หนดไว้
4. นักเรียนต้องมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น “ ผ ” ( ผ่าน ) ทุกภาคเรียน
จึงจะจบหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลาง 2551
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. เพิ่มวิสัยทัศน์
2. เพิ่มสมรรถนะสำ�คัญ
3. ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. กำ�หนดตัวชี้วัดชั้นปี
5. กำ�หนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
6. กำ�หนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละปี
7. ส่วนกลางกำ�หนดเกณฑ์การวัดประเมินผลกลาง
8. ตัดสินผลการเรียน เป็นรายภาค
9. กำ�หนดการศึกษาเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
การกำ�หนดรหัสวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
กำ�หนดระบบรหัสวิชา สำ�หรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำ� โดยประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข
จำ�นวน 6 หลัก ดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส หมายถึง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัส
			
ของแต่ละภาษา ตามรายการ
# รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ #
หมายเหตุ 1. รายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่
จะนำ�ไปใส่แทน มีดังนี้
ข หมายถึง ภาษาเขมร
จ หมายถึง		ภาษาจีน
ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย
ญ หมายถึง		ภาษาญี่ปุ่น
ต หมายถึง ภาษาอิตาเลียน น หมายถึง		ภาษาละติน
บ หมายถึง ภาษาบาลี
ป หมายถึง		ภาษาสเปน
ฝ หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส
ม หมายถึง		ภาษามลายู
ย หมายถึง ภาษาเยอรมัน
ร หมายถึง		ภาษาอาหรับ
ล หมายถึง ภาษาลาว
อ หมายถึง		ภาษาอังกฤษ
หลั ก ที่ 2 เป็ น รหั ส ตั ว เลขแสดงระดั บ การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สะท้อนระดับความรู้และ
ทักษะในรายวิชาที่กำ�หนดไว้คือ
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้
และทักษะในรายวิชาที่กำ�หนดไว้ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่กำ�หนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
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1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ป. 1 ม. 1 และม. 4 )
2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ป. 2 ม. 2 และม. 5 )
3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ป. 3 ม. 3 และม. 6 )
4 หมายถึง รายวิชาทีเ่ รียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษา (ป. 4)
5 หมายถึง รายวิชาทีเ่ รียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษา (ป. 5)
6 หมายถึง รายวิชาทีเ่ รียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษา (ป. 6)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ
1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลำ�ดับของรายวิชาแต่ละกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ใ นปี / ระดั บ การศึ ก ษาเดี ย วกั น ในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�ำ นวนตัง้ แต่ 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กำ�หนดปีที่เรียน
ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่อง
						
ในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กำ�หนดปีที่เรียน
ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่อง
						
ในปี ร ะดั บ ประถมศึ ก ษามั ธ ยม
						
ศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
						
ตอนปลาย
ทั้งนี้ รหัสหลักที่ 5 และหลักที่ 6 ของรายวิชาเพิ่มเติม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้ ให้กำ�หนด
รหัสวิชาเป็นช่วงลำ�ดับ ดังนี้
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ลำ�ดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา การงานอาชีพและ
และวัฒนธรรม
เทคโนโลยี
01-19 รายวิชาในกลุ่ม
รายวิชาในกลุ่ม
รายวิชาในกลุม่
ฟิสิกส์
ศาสนา
การดำ�รงชีวิตและ
ครอบครัว
21-39 รายวิชาในกลุ่มเคมี รายวิชาในกลุ่ม
รายวิชาในกลุ่ม
หน้าที่พลเมือง
การออกแบบและ
เทคโนโลยี
41-59 รายวิชาในกลุ่ม
รายวิชาในกลุ่ม
รายวิชาในกลุ่ม
ชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
61-79 รายวิชาในกลุ่มโลก รายวิชาในกลุ่ม
รายวิชาในกลุ่ม
และอวกาศ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพ
81-99 รายวิชาในกลุ่ม รายวิชาในกลุ่มภูมิ
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
อากาศ
1.
2.
3.
4.
5.
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สมรรถนะที่สำ�คัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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8.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทำ�งาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

การติดต่อกับงานทะเบียนวัดผล
แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะติดต่อกับงานทะเบียน
วัดผล ทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน
เท่านั้น แม้จะเป็นเวลาปิดเรียนก็ตาม
1. การมอบตัวนักเรียน
1.1 เตรียมเอกสารทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ ได้แก่ ใบ ปพ. 1 (ระเบียนแสดง
ผลการเรียนรู้) และสำ�เนาทะเบียนบ้าน (ต้องนำ�ฉบับจริงมาด้วย)
1.2 ผู้ทำ�หน้าที่มอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครองที่ดูแลรับผิดชอบ
นักเรียนโดยแท้จริง ต้องมีชอื่ ทีอ่ ยูใ่ นสำ�เนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียนและ
ต้องบรรลุนิติภาวะ
2. การลงทะเบียนเรียน
2.1 นักเรียนรับแบบลงทะเบียนที่ครูประจำ�ชั้น
2.2 กรอกรหัสวิชาทีเ่ รียนในภาคเรียนนัน้ ตามลำ�ดับให้ถกู ต้องทัง้ สองฉบับ
2.3 ครูประจำ�ชั้นและผู้ปกครองลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
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2.4 ส่งเป็นหลักฐานทีง่ านทะเบียนวัดผล 1 ฉบับ ครูประจำ�ชัน้ 1 ฉบับ
เพื่อแจ้งผลการสอบปลายภาคให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งนี้ ต้องจัดทำ�ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่เปิดภาคเรียน
3. การขอพักการเรียน
นักเรียนที่จะขอพักการเรียนได้ต้องมีเหตุสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน ไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้ เช่น ป่วยเรื้อรัง อุบัติเหตุ หรือมี
ปัญหาทางครอบครัว ฯลฯ ให้ผู้ปกครองยื่นคำ�ร้องขอหยุดพักการเรียนที่งาน
ทะเบียนวัดผลพร้อมหลักฐาน
4. การลาออกจากโรงเรียนและการพ้นสภาพจากนักเรียน
4.1 ผูป้ กครองทีแ่ ท้จริงต้องยืน่ คำ�ร้องขอลาออกทีง่ านทะเบียนวัดผล
และผู้อำ�นวยการจะต้องอนุมัติต่อเมื่อนักเรียนผู้นั้นไม่ค้างชำ�ระเงินเพื่อการ
ศึกษา หรือมีพันธะกับฝ่ายต่าง ๆ
4.2 ถ้าลาออกภายใน 7 วันทำ�การ นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของ
แต่ละภาคเรียน ไม่ต้องชำ�ระเงินอื่น ๆ
4.3 การพ้นสภาพนักเรียน
		 (1) เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
		 (2) เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
		 (3) นักเรียนที่ขาดเรียนนานเกิน 7 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ และ
			 โรงเรียนได้ติดต่อแจ้งผู้ปกครองแล้วแต่ไม่ได้รับคำ�ตอบ
		 (4) ย้ายสถานศึกษา
		 (5) ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง
		 (6) เสียชีวิต
5. การขอใบรับรองผลการเรียนเพื่อศึกษาต่อที่อื่น (ปพ. 7)
5.1 ยื่นคำ�ร้องที่งานทะเบียนวัดผลพร้อมรูปถ่ายแต่งเครื่องแบบ
		 นักเรียนขนาด 4.5 ซ.ม. จำ�นวน 1 รูป
5.2 ขอล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ในวันและเวลาราชการ
36

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

6. การขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)
ยื่นคำ�ร้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 4.5 เซ็นติเมตร จำ�นวน 2 รูป
7. การขอใบรับรองผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
ยื่นคำ�ร้องล่วงหน้า 1 สัปดาห์ พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 4.5 ซม.
จำ�นวน 2 รูป
8. การขอรับใบประกาศนียบัตร
ให้ติดต่อรับด้วยตนเองที่งานทะเบียน
9. การขอเปลี่ยนชื่อ สกุล
9.1 นักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ปฏิบัติดังนี้
9.2 แจ้งความจำ�นงต่อนายทะเบียน
9.3 นำ�หลักฐานการเปลีย่ นชือ่ -ชือ่ สกุล ได้แก่ ใบเปลีย่ นชือ่ ใบเปลีย่ น
นามสกุล ตัวจริงพร้อมสำ�เนา (เมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนหลักฐานตัวจริงให้)
9.4 ในกรณีทตี่ อ้ งการเปลีย่ นนามสกุลของมารดาให้น�ำ ทะเบียนสมรส
หรือใบสำ�คัญการหย่ามาแสดงด้วย
9.5 ในกรณีทชี่ อื่ หรือนามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน เช่น ในใบรับรอง
ผลการเรียนและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ให้เทศบาลหรือที่ว่าการอำ�เภอหรือ
เขตออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันนำ�มาเป็นหลักฐานได้
9.6 นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านทีแ่ ก้ไข เปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุลให้ถกู ต้อง
ทั้งตัวจริงและสำ�เนา
10. การขอแก้วัน เดือน ปี เกิด
10.1 แจ้งความจำ�นงต่องานทะเบียน
10.2 นำ�สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำ�เนามาแสดงเป็นหลักฐาน
10.3 สำ�เนาทะเบียนบ้านที่แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ถูกต้องทั้งตัวจริง
และสำ�เนามาแสดง
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11. รูปถ่ายทีใ่ ช้ตดิ ต่อกับหลักฐาน รูปถ่ายทีน่ กั เรียนนำ�มาใช้ในการติดต่อกับ
หลักฐานต่าง ๆ ต้อง
11.1 แต่งเครื่องแบบนักเรียน น.ค.ว. ขนาด 4.5 ซม.
11.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ� ไม่ใส่เครือ่ งประดับ
11.3 ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
นักเรียนขาดเรียนจะปฏิบัติอย่างไร
1. เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7
วัน ในหนึง่ เดือนให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผปู้ กครองนำ�เด็กมาเข้า
เรียนโดยพลันโดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับหนังสือโดยตรง โดยแจ้ง
เตือน 2 ครั้ง
2. ถ้าผูป้ กครองไม่สง่ เด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รบั แจ้งเป็นหนังสือ
ตามข้อ 1 สถานศึกษารายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยที่จัดการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่กรณีทราบ
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับแล้วแต่กรณี ดำ�เนินการตรวจสอบติดตาม
เพือ่ ให้เด็กได้เข้าเรียนหรือดำ�เนินการตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
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โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เวลาเรียน
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น
- หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมแสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
รวมหน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3
120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
160(4 นก.) 160(4 นก.) 160(4 นก.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
ม.5
ม.6
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)

120(3 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
1,640 (41 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)

120(3 นก.)

120(3 นก.)

40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
880(22นก.) 880(22นก.) 880(22นก.)
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
200
200
200
(5 นก.)
(5 นก.)
(5 นก.)
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)

80 (2 นก.)
120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.)
40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)

40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)
40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)
15
15
15
ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง (30 นก.)
รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต

40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)
40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง
รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 1,600 (40 นก.)

กำ�หนดให้ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น อาจทำ�ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ หรือแม้แต่สอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ก็ได้ โดยมีหลัก
ฐานที่สามารถยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมครบตามเวลาที่กำ�หนด ในทางปฏิบัตินั้น
สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดจำ�นวนเวลาที่ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นบำ�เพ็ญกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม ตามที่กำ�หนดในหลักสูตรแกนกลาง
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท 21101 ภาษาไทย 1
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1
ส 21101 สังคมศึกษา 1
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1
พ 21101 สุขศึกษา 1
พ 21103 เทเบิลเทนนิส
ศ 21101 ศิลปะ 1
ง 21101 การงานอาชีพ 1
อ 21101 อังกฤษพื้นฐาน 1
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ว 21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ง 21241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จ 21201 ภาษาจีน
ส 21201 หน้าที่พลเมือง
อ 21201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 21901 แนะแนว
ก 21905 ลูกเสือ - เนตรนารี
ก 21903 ชุมนุมวิชาการ
ก 21907 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

40

นก.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1.5
11

ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440

1
0.5
1
0.5
0.5
1
4.5

40
20
40
20
20
40
180

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท 21102 ภาษาไทย 2
ค 21102 คณิตศาสตร์ 2
ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส 21102 สังคมศึกษา 2
ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2
พ 21102 สุขศึกษา 2
พ 21104 ฟุตบอล
ศ 21102 ศิลปะ 2
ง 21102 การงานอาชีพ 2
อ 21102 อังกฤษพื้นฐาน 2
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ท 21202 ภาษาไทยอ่าน-เขียน
ศ 21206 ศิลป์สร้างสรรค์
ส 21202 หน้าที่พลเมือง
อ 21202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ง 21202 การงานอาชีพฯเพิ่มเติม
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 21902 แนะแนว
ก 21905 ลูกเสือ - เนตรนารี
ก 21903 ชุมนุมวิชาการ
ก 21908 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

นก.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1.5
11

ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440

1
0.5
0.5
0.5
1
1
4.5

40
20
20
20
40
40
180

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท 22101 ภาษาไทย 3
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3
ส 22101 สังคมศึกษา 3
ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3
พ 22101 สุขศึกษา 3
พ 22103 กรีฑา 1
ศ 22101 ศิลปะ 3
ง 22101 การงานอาชีพ 3
อ 22101 อังกฤษพื้นฐาน 3
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ส 22201 หน้าที่พลเมือง
ศ 22203 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1
อ 22201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ส 22203 อาเซียนศึกษา
จ 22201 ภาษาจีน
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 22901 แนะแนว
ก 22905 ลูกเสือ - เนตรนารี
ก 22903 ชุมนุมวิชาการ
ก 22907 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

นก.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1.5
11

ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440

1
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
4.5

40
20
20
60
20
20
180

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท 22102 ภาษาไทย 4
ค 22102 คณิตศาสตร์ 4
ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4
ส 22102 สังคมศึกษา 4
ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4
พ 22102 สุขศึกษา 4
พ 22104 กรีฑา 2
ศ 22102 ศิลปะ 4
ง 22102 การงานอาชีพ 4
อ 22102 อังกฤษพื้นฐาน 4
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ว 22202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ง 22201 การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
อ 22202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ส 22202 หน้าที่พลเมือง
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 22902 แนะแนว
ก 22906 ลูกเสือ - เนตรนารี
ก 22904 ชุมนุมวิชาการ
ก 22908 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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นก.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1.5
11

ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440

1
1
1
1
0.5

40
40
40
40
20

4.5

180

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
ท 23101 ภาษาไทย 5
1.5
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5
1.5
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5
1.5
ส 23101 สังคมศึกษา 5
1.5
ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5
0.5
พ 23101 สุขศึกษา 5
0.5
พ 23103 บาสเกตบอล
0.5
ศ 23101 ศิลปะ 5
1
ง 23101 การงานอาชีพ 5
1
อ 23101 อังกฤษพื้นฐาน 5
1.5
รวมวิชาพื้นฐาน
11
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1
ท 23201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1
ศ 23205 ประติมากรรม
0.5
อ 23201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 1
ส 23201 หน้าที่พลเมือง
0.5
จ 23301 ภาษาจีน
0.5
รวมวิชาเพิ่มเติม
4.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 23901 แนะแนว
0.5
ก 23905 ลูกเสือ - เนตรนารี
0.5
ก 23903 ชุมนุมวิชาการ
0.5
ก 23907 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
0.5
รวม
2
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.5
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ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440
40
40
20
40
20
20
180
20
20
20
20
80
700

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท 23102 ภาษาไทย 6
ค 23102 คณิตศาสตร์ 6
ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6
ส 23102 สังคมศึกษา 6
ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6
พ 23102 สุขศึกษา 5
พ 23104 วอลเลย์บอล
ศ 23102 ศิลปะ 6
ง 23102 การงานอาชีพ 6
อ 23102 อังกฤษพื้นฐาน 6
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส 23202 หน้าที่พลเมือง
ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
อ 23202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ส 23204 พระพุทธศาสนา
จ 23202 ภาษาจีน
ง 23202 การงานฯเพิ่มเติม
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 23902 แนะแนว
ก 23906 ลูกเสือ - เนตรนารี
ก 23904 ชุมนุมวิชาการ
ก 23908 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

นก.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1.5
11

ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440

0.5
1
1
0.5
0.5
1
4.5

20
40
40
20
20
40
180

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ท 31101
ค 31101
ว 31101
ส 31101
ส 31161
พ 31101
ศ 31101
ง 31101
อ 31101

ค 31201
ว 31221
ว 31241
อ 31201
จ 31201
ส 31203
ง 31201

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์ 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ 1
อังกฤษพื้นฐาน 1
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
อังกฤษ ฟัง-พูด 1
ภาษาจีน 1
พระพุทธศาสนา 1
การงานฯเพิ่มเติม

รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 31901 แนะแนว
ก 31911 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ก 31903 ชุมนุมวิชาการ
ก 31905 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์ 2
เคมีพื้นฐาน
สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์ 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศิลปะ 2
อังกฤษพื้นฐาน 2

นก.
1
1
1.5
1
0.5
0.5
0.5
1
1
8

ชม.
40
40
60
40
20
20
20
40
40
320

รหัสวิชา
ท 31102
ค 31102
ว 31122
ส 31102
ส 31162
พ 31102
ศ 31102
อ 31102

1.5
1.5
1
1
1
1
1

60
60
40
40
40
40
40

8

320

0.5
0.5
0.5
0.5
2
18

20
20
20
20
80
720

ค 31202
1.5 60
ว 31202
1.5 60
ว 31242
1.5 60
พ 31201
0.5 20
ง 31241 สารสนเทศและระบบเครือข่าย
1
40
อ 31202 อังกฤษ ฟัง-พูด 2
1
40
จ 31202 ภาษาจีน 2
1
40
ส 31202 หน้าที่พลเมือง
0.5 20
รวมวิชาเพิ่มเติม
8.5 340
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 31902 แนะแนว
0.5 20
ก 31912 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5 20
ก 31904 ชุมนุมวิชาการ
0.5 20
ก 31906 เพื่อสังคมและสาธารณฯ 0.5 20
รวม
2
80
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.5 700

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ฟิสิกส์ 2
ชีววิทยา 2
แบดมินตัน

นก.
1
1
1.5
1
0.5
0.5
0.5
1

ชม.
40
40
60
40
20
20
20
40

7

280
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา
รหัสวิชา
ท 31101
ค 31101
ว 31101
ส 31101
ส 31161
พ 31101
ศ 31101
ง 31101
อ 31101

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์ 1
ดุลยภาพชีวิต
สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์ 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ 1
อังกฤษพื้นฐานฯ 1
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
หลักภาษาไทย
พระพุทธศาสนา 1
แบดมินตัน
ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1
อังกฤษ ฟัง-พูด 1
อังกฤษสารสนเทศ 1
ภาษาจีน 1
การงานฯ เพิ่มเติม

นก.
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1
7.5

ชม.
40
40
40
40
20
20
20
40
40
300

รหัสวิชา
ท 31102
ค 31102
ว 31124
ส 31102
ส 31162
พ 31102
ศ 31102
อ 31102

1
1
0.5
1
1.5
1
1
1

40
40
20
40
60
40
40
40

ท 31217
ส 31202
ส 31204
ศ 31205
ง 31241
อ 31202
อ 31204
จ 31202
ง 31202
พ 31202

รวมวิชาเพิ่มเติม
8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 31901 แนะแนว
0.5
ก 31911 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5
ก 31903 ชุมนุมวิชาการ
0.5
ก 31905 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
0.5
รวม
2
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.5

320

ท 31201
ส 31203
พ 31201
ศ 31201
อ 31201
อ 31203
จ 31201
ง 31201
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20
20
20
20
80
700

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์ 2
สารและสมบัติของสาร
สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์ 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศิลปะ 2
อังกฤษพื้นฐาน 2
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
วรรณกรรมท้องถิ่น
หน้าที่พลเมือง
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
วาดเส้น
สารสนเทศและระบบเครือข่าย

นก.
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1

ชม.
40
40
40
40
20
20
20
40

6.5

260

1
0.5
0.5
1
1
1.5
1
1
1
0.5
9

40
20
20
40
40
60
40
40
40
20
360

อังกฤษ ฟัง-พูด 2
อังกฤษสารสนเทศ 2
ภาษาจีน 2
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม
พละศึกษาเพิ่มเติม
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 31902 แนะแนว
0.5 20
ก 31912 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5 20
ก 31904 ชุมนุมวิชาการ
0.5 20
ก 31906 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
0.5 20
รวม
2
80
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.5 700

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ท 32101
ค 32101
ว 32141
ส 32101
ส 32161
พ 32101
ศ 32101
ง 32101
อ 32101

ค 32201
ว 32201
ว 32221
อ 32201
จ 32201
ส 32203
ง 32201

ก 32901
ก 32911
ก 32903
ก 32905

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร์ 3
ชีววิทยา 3
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร์ 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศิลปะ 3
การงานอาชีพฯ 3
อังกฤษพื้นฐาน 3
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ฟิสิกส์ 3
เคมี 3
อังกฤษ อ่าน-เขียน 1
ภาษาจีน 3
อาเซียนศึกษา
การงานอาชีพฯเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์)

รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

นก.
1
1
1.5
1
0.5
0.5
0.5
1
1
8

ชม.
40
40
60
40
20
20
20
40
40
320

รหัสวิชา
ท 32102
ค 32102
ว 32161
ส 32102
ส 32162
พ 32102
ศ 32102
อ 32102

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร์ 4
โลกดาราศาสตร์
สังคมศึกษา 4
ประวัติศาสตร์ 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศิลปะ 4
อังกฤษพื้นฐาน 4

รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
1.5 60 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
1.5 60 ว 32202 ฟิสิกส์ 4
1
40 ว 32222 เคมี 4
1
40 ว 32242 ชีววิทยา 4
1
40 พ 32202 วอลเลย์บอล
0.5 20 ง 32202 การงานฯ เพิ่มเติม
1
40 อ 32202 อังกฤษ อ่าน-เขียน 2
จ 32202 ภาษาจีน 4
ส 32202 หน้าที่พลเมือง
7.5 300
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0.5 20 ก 32902 แนะแนว
0.5 20 ก 32912 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5 20 ก 32904 ชุมนุมวิชาการ
0.5 20 ก 32906 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
2
80
รวม
17.5 700
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

นก.
1
1
1.5
1
0.5
0.5
0.5
1

ชม.
40
40
60
40
20
20
20
40

7

280

1.5
1
1
1
0.5
1
1
1
0.5
8.5

60
40
40
40
20
40
40
40
20
340

0.5 20
0.5 20
0.5 20
0.5 20
2
80
17.5 700
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา
รหัสวิชา
ท 32101
ค 32101
ว 32103
ส 32101
ส 32161
พ 32101
ศ 32101
ง 32101
อ 32101

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร์ 3
แรงและการเคลื่อนที่
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร์ 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศิลปะ 3
การงานอาชีพฯ 2
อังกฤษพื้นฐาน 3
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
การพูดต่อหน้าประชุมชน
การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)
อาเซียนศึกษา
ฟุตซอล

ท 32219
ง 32201
ส 32203
พ 32201
ศ 32201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1
อ 32201 อังกฤษ อ่าน-เขียน 1
อ 32203 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
จ 32201 ภาษาจีน 3

ก 32901
ก 32911
ก 32903
ก 32905

46

รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

นก. ชม.
1 40
1 40
1 40
1 40
0.5 20
0.5 20
0.5 20
1 40
1 40
7.5 300

รหัสวิชา
ท 32102
ค 32102
ว 32144
ส 32102
ส 32162
พ 32102
ศ 32102
อ 32102

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร์ 4
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สังคมศึกษา 4
ประวัตศาสตร์ 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศิลปะ 4
อังกฤษพื้นฐาน 4

รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
1 40 ท 32216 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
1 40 ส 32201 หน้าที่พลเมือง
0.5 20 ส 32203 พระพุทธศาสนา
0.5 20 ศ 32204 ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง
1 40 ง 32202 การงานอาชีพเพิ่มเติม
1.5 60 อ 32202 อังกฤษ อ่าน-เขียน 2
1.5 60 อ 32204 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
1 40 จ 32202 ภาษาจีน 4
ง 32246 โปรแกรมฐานข้อมูล
8 320
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0.5 20 ก 32902 แนะแนว
0.5 20 ก 32912 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5 20 ก 32904 ชุมนุมวิชาการ
0.5 20 ก 32906 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
2 80
รวม
17.5 700
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

นก.
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1

ชม.
40
40
40
40
20
20
20
40

6.5

260

1
0.5
0.5
1
1.5
1
1
1
1.5
9

40
20
20
40
60
40
40
40
60
360

0.5 20
0.5 20
0.5 20
0.5 20
2 80
17.5 700

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ท 33101
ค 33101
ส 23101
พ 33101
ศ 33101
ง 33101
อ 33101

ค 33201
ว 33201
ว 33221
ว 33241
อ 33201
ส 33201
ส 33203
ศ 33205

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร์ 5
สังคมศึกษา 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศิลปะ 5
การงานอาชีพฯ 5
อังกฤษพื้นฐาน 5
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ฟิสิกส์ 5
เคมี 5
ชีววิทยา 5
อังกฤษโครงงาน 1
หน้าที่พลเมือง
พระพุทธศาสนา
วาดเส้น

ชม.
1
1
1
0.5
0.5
1
1
6

นก.
40
40
40
20
20
40
40
240

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1
0.5

60
60
60
60
60
20
40
20

รวมวิชาเพิ่มเติม
9.5 380
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 33901 แนะแนว
0.5 20
ก 33911 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20
ก 33903 ชุมนุมวิชาการ
0.5 20
ก 33905 เพื่อสังคมและสาธารณฯ 0.5 20
รวม
2
80
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.5 700

รหัสวิชา
ท 33102
ค 33102
ส 33102
พ 33102
ศ 33102
อ 33102

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศิลปะ 6
อังกฤษพื้นฐาน 6

รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ว 33202 ฟิสิกส์ 6
ว 33222 เคมี 6
ว 33242 ชีววิทยา 6
พ 33203 ฟุตซอล 2
ง 33202 การงานอาชีพเพิ่มเติม 6
อ 33206 อังกฤษเพื่อการศึกษา 2
ส 33201 หน้าที่พลเมือง
ส 33203 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ท 33202 ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 33902 แนะแนว
ก 33912 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ก 33904 ชุมนุมวิชาการ
ก 33906 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ชม.
1
1
1
0.5
0.5
1

นก.
40
40
40
20
20
40

5

200

1.5 60
1.5 60
1.5 60
1.5 60
0.5 20
1.5 60
1
40
0.5 20
0.5 20
0.5 20
10.5 420
0.5 20
0.5 20
0.5 20
0.5 20
2
80
17.5 700
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา
รหัสวิชา
ท 33101
ค 33101
ว 33161
ส 23101
พ 33101
ศ 33101
ง 33101
อ 33101

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ชม.
ภาษาไทย 5
1
คณิตศาสตร์ 5
1
โลกดาราศาสตร์
1
สังคมศึกษา 5
1
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5
ศิลปะ 5
0.5
การงานอาชีพฯ 5
1
อังกฤษพื้นฐาน 5
1
รวมวิชาพื้นฐาน
7
รายวิชาเพิ่มเติม
วรรณกรรมปัจจุบัน
1
หน้าที่พลเมือง
0.5
พระพุทธศาสนา
1
ตะกร้อ
1
ออกแบบ
1
อังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1 1.5
อังกฤษเพื่อการศึกษา 1
1.5
ภาษาจีน 5
1

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์ 6
พลังงาน
สังคมศึกษา 6
สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศิลปะ 6
อังกฤษพื้นฐาน 6

นก. รหัสวิชา
40 ท 33102
40 ค 33102
40 ว 33108
40 ส 33102
20 พ 33102
20 ศ 33102
40 อ 33102
40
280
รวมวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ท 33209
40 ท 33221 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
ส 33201
20 ส 33202 หน้าที่พลเมือง
ส 33203
40 ส 33204 กฎหมายรอบตัว
พ 33203
40 ศ 33202 ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 2
ศ 33205
40 ง 33202 การงานอาชีพเพิ่มเติม
อ 33203
60 อ 33204 อังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2
อ 33205
60 อ 33206 อังกฤษเพื่อการศึกษา 2
จ 33201
40 จ 33202 ภาษาจีน 6
ว 33202 โลกดาราศาสตร์
พ 33202 ลีลาศ
รวมวิชาเพิ่มเติม
8.5 340
รวมวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 33901 แนะแนว
0.5 20 ก 33902 แนะแนว
ก 33911 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5 20 ก 33912 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ก 33903 ชุมนุมวิชาการ
0.5 20 ก 33904 ชุมนุมวิชาการ
ก 33905 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
0.5 20 ก 33906 เพื่อสังคมและสาธารณฯ
รวม
2
80
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.5 700
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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ชม.
1
1
1
1
0.5
0.5
1

นก.
40
40
40
40
20
20
40

6

240

1
0.5
1
1
1
1.5
1
1
1
0.5
8

40
20
40
40
40
60
40
40
40
20
380

0.5
0.5
0.5
0.5
2
16

20
20
20
20
80
700
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

งานแนะแนว
สำ�รวจเด็กและรูจ้ กั เด็กเป็นรายบุคคล เพือ่ ให้ครูได้รจู้ กั และเข้าใจนักเรียน
ได้ดีขึ้นทั้งในด้านประวัตินักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ปัญหา และความ
ต้องการของนักเรียน การปรับตัวของนักเรียน
การบริการสารสนเทศ เป็นการให้ความรู้ ข้อมูล หรือสิ่งที่ควรทราบแก่
นักเรียน อาจเป็นเรื่องเดียวกับการเรียนและการศึกษาต่อ
การให้ค�ำ ปรึกษาแก่นกั เรียน งานแนะแนวจัดบริการด้านนี้ สำ�หรับนักเรียน
ที่มีปัญหาในทุก ๆ ด้าน
ช่วยเหลือนักเรียนด้านอื่น ๆ เช่น
- การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
- การให้ค�ำ แนะนำ�แก่นกั เรียนในการตัดสินใจเลือกการศึกษา การเลือก
อาชีพ เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับตัว
นักเรียนเอง
- การติดตามผล เป็นการติดตามผลนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวว่ามี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือไม่เพียงใด
- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน
ระเบียบการใช้ห้องอินเทอร์เน็ต
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.
ครูและนักเรียนมีสิทธิ์เข้าใช้ทุกคน
เซ็นชือ่ ลงในสมุดจองการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ กำ�หนดให้สบื ค้นข้อมูลได้
คนละไม่เกิน 30 นาที
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ เล่นเกม และฟังเพลง
เมื่อใช้แล้วตรวจสอบความเรียบร้อยและปิดเครื่องทุกครั้ง
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด
เวลาทำ�การของห้องสมุด
เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.
เวลายืม - คืนหนังสือ
เช้า
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น.
กลางวัน
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น.
เย็น
ตั้งแต่เวลา 15.30 - 16.30 น.
ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือ ได้แก่
1. นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน
2. ครู - อาจารย์ ของโรงเรียน
3. นักการภารโรง แม่ค้าและประชาชนทั่วไป
หลักเกณฑ์ในการยืมหนังสือ
1. นักเรียนต้องมีบตั รห้องสมุด และนำ�บัตรห้องสมุดมาทุกครัง้ ทีจ่ ะ
ยืม - คืนหนังสือ
2. ถ้านักเรียนทำ�บัตรหาย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมทำ�ใหม่ครั้งละ
5 บาท แต่ถ้าบัตรหมดอายุไม่ต้องเสียค่าบริการ
3. ครู - อาจารย์ ยืมหนังสือห้องสมุดได้ โดยการเขียนรายละเอียด
ลงในสมุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้
4. นักเรียนจะใช้บัตรคนอื่นยืมหนังสือไม่ได้
5. หนังสือหมวดหมู่ 000-900 หนังสือเด็ก นวนิยาย หนังสือเตรียม
สอบ เรื่องสั้น นักเรียนมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม ( หนังสือนอกเวลา
ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ) กำ�หนดส่ง 3 วัน
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6. หนังสือวารสาร ( ยกเว้นวารสารใหม่ฉบับปัจจุบัน ) ยืมได้ 1 คืน
ยืมหลังเลิกเรียนและส่งภายในวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 09.00 น.
7. หนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาตให้ยืม ยกเว้นยืมไปถ่ายเอกสารต้องส่ง
คืนภายในวันที่ยืม
8. อัตราค่าปรับหนังสือส่งช้ากว่ากำ�หนด ปรับวันละ 1 บาท / เล่ม
9. ให้ฝากกระเป๋าไว้ท่ีชั้นเก็บของก่อนเข้าห้องสมุด และห้ามนำ�
เอกสารหนังสือทุกชนิดออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
10. ห้ามสวมใส่รองเท้าเข้าห้องสมุด
11. ห้ามนำ�อาหาร เครือ่ งดืม่ ของขบเคีย้ วเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
12. ห้ามฉีก ตัดเอกสาร วารสาร หรือทำ�ลายสมบัตทิ กุ ชนิดของห้องสมุด
13. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกคนอื่น
ข้อบังคับและอัตราค่าปรับถ้าฝ่าฝืน
1. นำ�กระเป๋า ถุง ย่าม และสวมรองเท้าเข้าห้องสมุด ปรับ 5 บาท
2. นำ�อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
ปรับ 5 บาท
3. ฉีก ตัดเอกสาร วารสาร หรือทำ�ลายสมบัติทุกชนิดของห้องสมุด
ปรับ 50 บาท หรือจ่ายเงินชดเชยเท่าราคาเดิม
4. ลักขโมยสมบัติห้องสมุด ปรับ 100 บาท หรือเสียเงินชดเชยเท่า
ราคาเดิมพร้อมนำ�ส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
โรงเรียนต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้ยืม
1. ส่งคืนตามกำ�หนด
2. ไม่ทำ�หนังสือชำ�รุดหรือสูญหาย
3. ไม่ตัด ไม่ฉีก ไม่ขีดเขียนและไม่พับมุมหนังสือ
4. ไม่วางหนังสือควํ่าหน้า
5. ไม่ใช้หนังสือบังฝน
6. รักษาหนังสือห้องสมุดอย่างดีที่สุด
7. ก่อนปิดภาคเรียนต้องนำ�หนังสือมาคืนห้องสมุดให้หมดทุกเล่ม
8. หากพบหรือทำ�หนังสือชำ�รุดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดทราบ
โดยด่วน
9. ไม่หยิบหนังสือของห้องสมุดออกไปโดยไม่ผ่านการยืม
10. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการยืมก่อนออกจากห้องสมุด
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุด
1. ไม่น�ำ หนังสือหรือสิง่ อืน่ ใดเข้าห้องสมุด ให้วางเก็บไว้ทที่ หี่ อ้ งสมุด
จัดให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
2. ไม่คุยกันเสียงดัง และส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด
3. ไม่หยิบหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ มาอ่านครัง้ ละหลาย ๆ เล่ม
4. ไม่รื้อค้นหนังสือในชั้นให้กระจุยกระจาย เมื่อนำ�มาอ่านแล้วให้
เก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
5. ไม่ตัดหรือฉีกหนังสือ ถ้าต้องการควรขอยืมไปถ่ายเอกสาร
6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือให้เลื่อนเก้าอี้ชิดโต๊ะให้เป็นระเบียบ
7. ไม่นำ�อาหาร เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานใน
ห้องสมุด
8. ไม่นอนพักผ่อนในห้องสมุด
9. ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
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มาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการอ่าน
สามารถอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ ได้
ตัวชี้วัด				
อ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน
มาตรฐานการอ่าน
มีเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนดังนี้
0
1
2
3
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
สังเกตได้
สังเกตได้ ความ สังเกตได้ ความ สังเกตได้ ความ
ไม่มคี วามถูกต้อง ถูกต้องตามหลัก ถูกต้องตามหลัก ถูกต้องตามหลัก
ตามหลักการอ่าน การอ่าน คือ
การอ่าน
การอ่าน
อ่านไม่คล่อง
อ่านเป็น
สามารถอ่านได้ สามารถอ่านได้
ตะกุกตะกัก
ประโยคได้มี
คล่องและเร็ว มี คล่องและเร็วยิ่ง
ความคล่องและ ท่าทางที่บ่งบอก ขึ้นได้เนื้อหา
เร็วพอประมาณ ถึงความมั่นใจ สาระด้วยนํ้า
เสียงที่เป็น
ธรรมชาติ
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มาตรฐานการคิดวิเคราะห์
สามารถสรุปความรู้ความเข้าใจ และคิด
					
วิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่าน ได้
ตัวชี้วัด					
สรุปและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
					
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐานการคิดวิเคราะห์
มีเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนดังนี้
0
1
2
3
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
สังเกตได้ คือ
สังเกตได้คือ
สังเกตได้คือ
สังเกตได้คือ
สรุปความ
สรุปความจาก สรุปความจาก สรุปความจาก
ไม่ถูกต้อง
เรื่องที่อ่านได้บ้าง เรื่องที่อ่านได้ เรื่องที่อ่านได้
ตรงประเด็น
แสดงความ
พร้อมทั้งแสดง ถูกต้อง
ไม่มีความ
คิดเห็นจากการ ความคิดเห็น
ตรงประเด็นและ
ชัดเจน
วิเคราะห์ได้
จากการ
มีความชัดเจน
ไม่สามารถแสดง แต่ยังมีทิศทาง วิเคราะห์ได้
แสดงความ
ความคิดเห็นได้ ไม่ชัดเจนและ สามารถ
คิดเห็นจากการ
และไม่สามารถ ประเมินค่าข้อดี ประเมินข้อดี
วิเคราะห์ได้
ประเมินค่าข้อดี และข้อด้อย
ข้อด้อยอย่างใด พร้อมทั้งอธิบาย
และข้อด้อย
อย่างใด
อย่างหนึ่งได้
เหตุผลประเมิน
ได้เลย
อย่างหนึ่งได้
อย่างมีเหตุมีผล ค่าทั้งข้อดีและ
แต่ยังขาด
ข้อด้อยได้อย่าง
เหตุและผล
มีเหตุ มีผล
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มาตรฐานการเขียน
สามารถใช้ ก ระบวนการเขี ย นเพื่ อ สื่ อ ความคิ ด
				
ของตนเองให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
มี ทั ก ษะในการเขี ย นที่ มี สำ � นวนภาษาถู ก ต้ อ งมี
				
เหตุมีผลมีลำ�ดับขั้นตอนในการนำ�เสนอ สามารถ
				
สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน โดยมี
				
เกณฑ์แบ่งระดับคะแนน ดังนี้
0
1
2
3
การเขียนแสดง การเขียนแสดง เขียนข้อความ เขียนข้อความ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
แสดงความคิด แสดงความ
โดยเขียน
โดยเขียน
เห็นได้ทั้งเหตุ คิดเห็นได้ทั้ง
ข้อความไม่ได้ ข้อความถูกบ้าง และผล สำ�นวน เหตุและผล สำ�นวน
เขียนไม่ถูกต้อง แต่ส่วนใหญ่
ภาษาถูกต้อง ภาษาถูกต้อง
ขาดความมี
เขียนไม่ถูกต้อง ชัดเจนมีลำ�ดับ รู้จักเลือกใช้
เหตุผล แสดง ขาดความมีเหตุ ขั้นตอนใน
ภาษาเรียบเรียง
ความคิดเห็นไม่ มีผลแสดงความ การนำ�เสนอ
ข้อความได้อย่าง
ได้อีกทั้งสำ�นวน คิดเห็นได้แต่
สามารถสร้าง ประณีต มีทั้ง
ภาษาไม่ถูกต้อง ขาดความมั่นใจ ความเข้าใจ
ลำ�ดับขั้นตอน
เขียนผิดหลาย การใช้สำ�นวน ให้แก่ผู้อ่านได้ ในการนำ�เสนอ
คำ� ไม่มีลำ�ดับ ภาษามีถูกต้อง
แสดงการจัด
ขั้นตอน
และไม่มีลำ�ดับ
ลำ�ดับความคิด
ในการนำ�เสนอ ขั้นตอนใน
สามารถสร้าง
การนำ�เสนอ
ความเข้าใจแก่
ผู้อ่านได้อย่าง
ชัดเจน
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มาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการอ่าน
สามารถอ่านหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้
ตัวชี้วัด
อ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน มีเกณฑ์การแบ่งระดับ
				
คะแนนดังนี้
0
1
2
3
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
สังเกตได้ ไม่มี สังเกตได้ ความ สังเกตได้ ความ สังเกตได้ ความ
ความถูกต้อง
ถูกต้องตามหลัก ถูกต้องตามหลัก ถูกต้องตามหลัก
ตามหลักการอ่าน การอ่าน คือ
การอ่าน
การอ่าน
อ่านไม่คล่อง
อ่านเป็น
สามารถอ่านได้ สามารถอ่านได้
ตะกุกตะกัก
ประโยคได้
คล่องและเร็ว มี คล่องและเร็วยิง่ ขึน้
มีความคล่อง
ท่าทางที่บ่งบอก ได้เนื้อหาสาระ
และเร็วพอ
ถึงความมั่นใจ ด้วยนํ้าเสียงที่
ประมาณ
เป็นธรรมชาติ
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มาตรฐานการคิดวิเคราะห์
สามารถสรุปความรู้ความเข้าใจและคิด
					
วิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่านได้
ตัวชี้วัด
สรุ ป ความและแสดงความคิ ด เห็ น
					
เชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยมีเกณฑ์
					
การแบ่งระดับคะแนนดังนี้
0
1
2
3
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่
สังเกตได้ คือ
สังเกตได้คือ
สังเกตได้คือ
สังเกตได้คือสรุป
สรุปความ
สรุปความจาก สรุปความจาก ความจากเรื่องที่
ไม่ถูกต้อง
เรื่องที่อ่านได้บ้าง เรื่องที่อ่านได้ อ่านได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น
แสดงความ
พร้อมทั้งแสดง ตรงประเด็นและ
ไม่มีความชัดเจน คิดเห็นจากการ ความคิดเห็น
มีความชัดเจน
ไม่สามารถแสดง วิเคราะห์ได้ แต่ จากการ
แสดงความ
ความคิดเห็นได้ ยังมีทิศทาง
วิเคราะห์ได้
คิดเห็นจากการ
และไม่สามารถ ไม่ชัดเจนและ สามารถ
วิเคราะห์ได้
ประเมินค่าข้อดี ประเมินค่าข้อดี ประเมินข้อดี
พร้อมทั้งอธิบาย
และข้อด้อยได้ และข้อด้อย
ข้อด้อยอย่างใด เหตุผลประเมิน
เลย
อย่างใด
อย่างหนึ่งได้
ค่าทั้งข้อดีและ
อย่างหนึ่งได้แต่ยัง อย่างมีเหตุ
ข้อด้อยได้อย่าง
ขาดเหตุและผล มีผล
มีเหตุ มีผล
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มาตรฐานการเขียน
สามารถใช้กระบวนการเขียนเพื่อสื่อความคิดของ
				
ตนเองให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
มี ทั ก ษะในการเขี ย นที่ มี สำ � นวนภาษาถู ก ต้ อ งมี
				
เหตุมีผลมีลำ�ดับขั้นตอนในการนำ�เสนอสามารถ
				
สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน โดยมี
				
เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนดังนี้
0
1
2
3
การเขียนแสดง การเขียนแสดง เขียนข้อความ เขียนข้อความ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
แสดงความ
แสดงความคิด
โดยเขียน
โดยเขียน
คิดเห็นได้ทั้งเหตุ เห็นได้ทั้งเหตุ
ข้อความไม่ได้ ข้อความถูกบ้าง และผล สำ�นวน และผล สำ�นวน
เขียนไม่ถูกต้อง แต่ส่วนใหญ่
ภาษาถูกต้อง ภาษาถูกต้อง
ขาดความมี
เขียนไม่ถูกต้อง ชัดเจนมีลำ�ดับ รู้จักเลือกใช้
เหตุผล แสดง ขาดความมีเหตุ ขั้นตอน
ภาษาเรียบเรียง
ความคิดเห็น
มีผลแสดงความ ในการนำ�เสนอ ข้อความได้อย่าง
ไม่ได้ อีกทั้งสำ�นวน คิดเห็นได้
สามารถสร้าง ประณีตมีทั้ง
ภาษาไม่ถูกต้อง แต่ขาดความมั่นใจ ความเข้าใจให้ ลำ�ดับขั้นตอนใน
เขียนผิดหลายคำ� การใช้สำ�นวน แก่ผู้อ่านได้
การนำ�เสนอ
ไม่มีลำ�ดับขั้นตอน ภาษามีถูกต้อง
แสดงการจัด
ในการนำ�เสนอ และไม่มีลำ�ดับ
ลำ�ดับความคิด
ขั้นตอน
สามารถสร้าง
ในการนำ�เสนอ
ความเข้าใจแก่
ผู้อ่านได้อย่าง
ชัดเจน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำ�เนินการ
ดังนี้
1) การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินความพร้อม ความรู้
พื้นฐาน และความรอบรู้ของนักเรียน เพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้ ทักษะ
และความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง
ซ่ อ มเสริ ม เตรี ย มความพร้ อ มให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คน ผู้ ส อนจะได้ พิ จ ารณาจั ด
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับพืน้ ฐานของผูเ้ รียนตามแนวทางทีห่ ลักสูตร
กำ�หนด โดยไม่นำ�ผลการประเมินก่อนเรียนไปพิจารณาตัดสินผลการเรียน
2) การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบ
พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในการบรรลุถงึ ตัวชีว้ ดั ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้สอนวางแผนไว้ เพื่อนำ�ข้อมูลจากการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง แก้ไขข้อ
บกพร่องของผู้เรียน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้จนเต็ม
ศักยภาพ นอกจากนี้ ยังนำ�มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สอน การประเมินผลระหว่างเรียนจึงต้องกระทำ�อย่างรอบคอบ
รัดกุม ตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้
		 (1) กำ�หนดหน่วยการเรียนรูใ้ นรายวิชาทีจ่ ะสอน นำ�แต่ละหน่วย
มาจัดทำ�แผนการเรียนรู้ โดยกำ�หนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุภาระงานที่จะมอบหมายให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ
		 (2) เลือกวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ภาระงานหรือกิจกรรมที่กำ�หนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ควรเป็นวิธีการประเมินที่
สะท้อนให้เห็นระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนอย่างแท้จริง
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3) การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินเพือ่ สรุปผลการเรียน
มุง่ ตรวจสอบความสำ�เร็จของผูเ้ รียน เมือ่ จบการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วยการเรียน
หรือเมือ่ สิน้ สุดการเรียนรายวิชาปลายปี ปลายภาค การประเมินหลังการเรียน
จะประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ตามตัวชี้วัดของผู้เรียน และนำ�ผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินก่อนเรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนแต่ละคนได้อย่างมัน่ ใจ และยังสะท้อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
ของผู้สอนได้อย่างชัดเจน
ข้อมูลจากผลการประเมินหลังเรียน ผู้สอนควรนำ�ไปศึกษาวิเคราะห์
เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดชั้นปีตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนด หรือใช้ปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารเรียนของผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
และยังใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมและ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป
2. การประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ดีเยี่ยม หมายถึง ความสามารถจับใจความสำ�คัญได้ครบถ้วน
เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียนสร้างสรรค์ แสดง
ความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถกู ต้อง
และสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้
สละสลวย
ดี
หมายถึง สามารถจับใจความสำ�คัญได้ เขียนวิพากษ์
วิจารณ์และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษา
สุภาพ
ผ่าน หมายถึง สามารถจับใจความสำ�คัญและ เขียนวิพากษ์
วิจารณ์ได้บ้าง
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3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม จิตสำ�นึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนดไว้ 8 ประการ คือ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่าง
พอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำ�งาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันเพื่อประโยชน์สุข
ของตนเองและสังคม
ดี
หมายถึง ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
ผ่าน หมายถึง ผู้ เรี ย นรั บ รู้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขที่สถานศึกษากำ�หนด
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เป็นกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รียนเข้าร่วม
ปฏิบัติทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง ตามความถนัด
ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างผู้เรียนให้มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีของการทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม
สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมชุมนุม ชมรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน) กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
สถานศึกษาและผูส้ อนต้องดำ�เนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนอย่าง
มีเป้าหมาย มีรปู แบบและลักษณะทีเ่ หมาะสม สนองตอบความสนใจ ความถนัด
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และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนและต้องทำ�การประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมเหล่านั้นด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง โดยบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ อย่างเหมาะสมและจัดให้มีการประเมิน
ทุกระดับชั้นปี ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำ�หนดจึงจะ
ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา
5. การตัดสินผลการเรียนในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
(1) ผู้สอนทำ�การวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัด
ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียน โดยทำ�การวัดและประเมินผลไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน
ได้ แ ก่ การสั ง เกตพั ฒ นาการและความประพฤติ ข องผู้ เรี ย น การสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบหลังเรียน ซึง่ ผูส้ อนต้อง
นำ�นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย เช่น การประเมินสภาพจริง
การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน และการประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน ไปใช้ ในการประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการใช้แบบ
ทดสอบแบบต่าง ๆ และต้องให้ความสำ�คัญกับการประเมินปลายปี/ปลายภาค
(2) การกำ�หนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องกำ�หนด
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ซึ่งสามารถอธิบายผลการตัดสินว่า
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด จึงจะ
ยอมรับว่าผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ระดับประถมศึกษาอาจกำ�หนดได้หลายรูป
แบบ เช่น ได้ - ตก ร้อยละ ผ่าน - ไม่ผา่ น ระดับผลการเรียน ทัง้ ในระบบตัวเลข
และตัวอักษร ระดับคุณภาพ ระดับผลการเรียน 5 ระดับ
หรือ 8 ระดับ ก็ได้
ส่วนระดับมัธยมศึกษา ให้ใช้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ ดังนี้
4 หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80 - 100
3.5 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75 - 79
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3 หมายถึง ผลการเรียนดี
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 70 - 74
2.5 หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 65 - 69
2 หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 60 - 64
1.5 หมายถึง ผลการเรียนพอใช้ ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 55 - 59
1 หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า	
						
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50 - 54
0 หมายถึง ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์
						
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 0 - 49
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กลุ่มบริหาร
งานกิจการนักเรียน

ระเบียบโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
ว่าด้วย ระเบียบข้อบังคับสำ�หรับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคมเป็นบุคคลที่มีระเบียบ
วินัย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันจะนำ�ไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต โดยยึดแนวปฏิบัติตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ กฎกระทรวงและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังต่อไปนี้
1. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2515
2. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ.2515 ลงวันที่ 14 กันยายน 2515
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ลงวันที่ 22 เมษายน 2515
4. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515
5. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง ผูป้ กครองนักเรียน ฯลฯ
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
6. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียน
หรือนักศึกษา พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
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7. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ
ของนักเรียน พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
8. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเคารพของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2530
9. ระเบี ย บของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการชั ก ธงชาติ ใ น
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2530
10. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษา ไปทัศนศึกษา พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2529
11. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2528
12. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสารวัตรนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2515 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
13. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543
14. กฎกระทรวงศึกษาธิการ กำ�หนดความประพฤตินักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. 2548
15. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
16. บั น ทึ ก ข้ อ ความสำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ
0209/189 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือ่ ง ความเข้าใจเกีย่ วกับทรงผม
นักเรียน
โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคมจึงออกระเบียบว่าด้วยการปกครอง
นักเรียนไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำ�
วิทยาคม ว่าด้วย การปกครองนักเรียน”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
68

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม ว่าด้วยการ
ปกครอง ปีการศึกษา 2557
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สัง่ อืน่ ใดทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในระเบียบ
นี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ 1

การปฏิบัติภายในโรงเรียน
ข้อ 1 การมาเรียน
1.1 นักเรียนต้องมาเรียนให้ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติ (08.00 น.)
1.2 ให้นกั เรียนทุกคนรีบมาเข้าแถว เมือ่ มีสญ
ั ญาณเตือน เมือ่
ทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยเป็นระเบียบพร้อมทีจ่ ะร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
และรับฟังการอบรมโดยครูเวรประจำ�วัน
ข้อ 2 กิจกรรมปกติประจำ�วัน
07.00 - 07.45 น. เวรประจำ�วันทำ�ความสะอาดห้องเรียนและ
พื้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย
07.45 - 08.00 น. นักเรียนทำ�กิจธุระส่วนตัว และเตรียมเข้าแถว
เคารพธงชาติ
08.00 - 08.10 น. พิธีเคารพธงชาติ โดยมีครูแต่ละระดับชั้นดูแล
รับผิดชอบการเข้าแถวของนักเรียน สำ�รวจรายชื่อ
นักเรียนร่วมพิธีหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวด
มนต์ไหว้พระ และกล่าวคำ�ปฏิญาณตน
08.10 - 08.20 น. ครูเวรประจำ�วันพบกับนักเรียนแจ้งข่าวสารและ
อบรมหน้าเสาธง
08.20 - 08.40 น. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าห้อง
โฮมรูม พบกับครูทปี่ รึกษา และดำ�เนินกิจกรรม
โฮมรูมโดยครูที่ปรึกษา
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		 08.40 - 09.30 น. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 1
		 09.30 - 10.20 น. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 2
		 10.20 - 11.10 น. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 3
		 11.10 - 12.00 น. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 4
		 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
		 13.00 - 13.50 น. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 5
		 13.50 - 14.40 น. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 6
		 14.40 - 15.30 น. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 7
		 15.30 - 15.45 น. กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเย็น
หมายเหตุ การเดินเข้า-ออกในโรงเรียน ให้นกั เรียนเดินเป็นแถวตามทางเท้า
ไม่เดินเป็นกลุ่มหรือเป็นแถวหน้ากระดานเต็มถนน
		 การเดินขึ้น-ลง ในอาคารเรียนให้นักเรียนถอดรองเท้าแล้วเดิน
ชิดขวาไปตลอดทางจนถึงห้องเรียน
ข้อ 3 การปฏิบัติตน
3.1 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทดี กล่าวคือ
		
3.1.1 การแสดงความเคารพ
เป็นการแสดงออกของผูท้ ไี่ ด้รบั การศึกษา ถือว่าเป็นสิง่ จำ�เป็นอย่างยิง่
ที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติจนเป็นนิสัย นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้
			 1) ทำ�ความเคารพครูเวรที่หน้าประตู นักเรียนต้องทำ�ความ
เคารพครูเวรก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน นักเรียนชายโค้งคำ�นับหรือยกมือไหว้
นักเรียนหญิงไหว้ สำ�หรับนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ต้อง
หยุดรถแล้วลงมาทำ�ความเคารพ แล้วนำ�รถไปจอดในที่จอดรถอย่างเป็น
ระเบียบ
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			 2) ทำ�ความเคารพในห้องเรียน
				2.1 เมือ่ ครูหรือผูท้ คี่ วรเคารพเข้ามาในชัน้ เรียน หัวหน้าห้อง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บอกทำ�ความเคารพ ใช้คำ�ว่า “นักเรียน ทำ�ความ
เคารพ” นักเรียนทุกคนยืนขึน้ พร้อมกล่าวคำ�ว่า “นาคำ�วิทย์สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อม
กัน พอครูทักทายตอบและบอกให้นั่งลง ให้กล่าวคำ�ว่า “นาคำ�วิทย์ขอบคุณครับ/
ค่ะ” พร้อม ๆ กัน
				2.2 เมื่อหมดคาบเรียนก่อนที่ครูผู้สอนจะออกจากห้อง
หั ว หน้ า ห้ อ งหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ บ อกทำ � ความเคารพ ใช้ คำ � ว่ า
“นักเรียน ทำ�ความเคารพ” นักเรียนทุกคนยืนขึน้ พร้อมกล่าวคำ�ว่า “นาคำ�วิทย์
ขอบคุณครับ/ค่ะ” พร้อม ๆ กัน
				 2.3 เมื่อมีธุระเข้าพบครู ให้นักเรียนยืนด้านหน้าของครู
ห่างครูพอประมาณ นักเรียนชายยืนตัวตรงโค้งค�ำนับหรือไหว้ นักเรียนหญิง
ย่อตัวเล็กน้อยพร้อมกับยกมือไหว้ ในกรณีที่ครูนั่งให้นักเรียนนั่นลงในระดับ
ที่ต�่ำกว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนจะจากไป ให้ท�ำความเคารพเช่นเดียวกันกับ
ตอนเข้าพบ ขณะที่พูดคุยกับครูทุกครั้ง นักเรียนต้องอยู่ในอาการส�ำรวม
				 2.4 การขออนุ ญ าตเข้ า ชั้ น เรี ย น ให้ ก ล่ า วคำ � ว่ า
“ขออนุญาตเข้าห้องเรียนครับ/ค่ะ “พอครูอนุญาตแล้วถึงจะเข้าห้องเรียนได้
โดยยกมือไหว้ก่อนเข้าห้องเรียน
				 2.5 การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาต
ครูผู้สอนพร้อมบอกเหตุผลทุกครั้ง
			 3) การทำ�ความเคารพนอกห้องเรียน
				 3.1 เมื่อเดินสวนกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ ให้ยืนตรง
ยกมือไหว้หรือโค้งคำ�นับสำ�หรับนักเรียนชาย
				 3.2 เมือ่ เดินแซงออกหน้าครู ให้พดู ว่า “ขออนุญาตครับ/
ค่ะ” แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป
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				 3.3 เมื่อนักเรียนนั่งอยู่ มีครูหรือผู้ที่ควรเคารพเดินผ่าน
ให้ยืนขึ้นแล้วปฏิบัติตามข้อ 3.1
				 3.4 เมื่อครูนั่งอยู่กับที่ ให้ก้มหลังเล็กน้อยเมื่อเดินผ่าน
				 3.5 ขณะขึ้นลงบันได เมื่อสวนทางกับครูหรือผู้ที่ควร
เคารพ ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับข้อ 3.1 โดยหยุดให้ครูหรือผูท้ คี่ วรเคารพผ่าน
ไปก่อน
				 3.6 ขณะขีร่ ถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ผา่ นครูหรือ
ผู้ที่ควรเคารพ ให้นักเรียนก้มศีรษะคำ�นับ
			 4) การทำ�ความเคารพนอกโรงเรียน
				 เมื่อพบครู ให้ทำ�ความเคารพโดยยกมือไหว้หรือกล่าว
คำ�ว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ “พร้อมกับทำ�ความเคารพก็ได้ หรืออาจทักทายปราศรัย
ตามควรแก่โอกาส
		
3.1.2 ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคำ�หยาบคาย หรือกระทำ�การใดๆ
ที่ก่อความเดือดร้อนรำ�คาญแก่ผู้อื่น
3.1.3 นักเรียนชายต้องปฏิบตั ติ นเป็นสุภาพบุรษุ นักเรียนหญิง
ต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การยืน การเดินหรือการ
แสดงกิริยาอาการใดๆ ก็ตาม
3.2 นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันอย่างสันติวิธี ไม่
ทะเลาะวิวาทกัน
3.3 ห้ามลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพือ่ เอาทรัพย์
บุคคลอื่นมาเป็นของตน
3.4 นักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย และ
ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง และจะต้องจอดรถจักรยานยนต์ไว้ในโรงจอด
รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคมเท่านั้น
3.5 นักเรียนต้องพกบัตรประจำ�ตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนเสมอ
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3.6 นักเรียนควรช่วยเหลือหรือรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ครู - อาจารย์
3.7 นักเรียนควรให้ทนี่ งั่ แก่คนชรา สตรีและเด็กในรถประจำ�ทางหรือ
ที่สาธารณะ
3.8 การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี จะต้องขออนุญาตและได้
รับอนุญาตจากเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ กิจการนักเรียน และจะต้องมีใบอนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียนติดตัวเพื่อให้ตรวจสอบได้ในขณะที่อยู่นอกโรงเรียนและนำ�ใบ
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเมื่อกลับมา
โรงเรียน
3.9 ห้ามสูบบุหรี่ และดืม่ ของมึนเมาทีผ่ สมสารเสพติดทุกชนิด ตลอด
จนห้ามครอบครองหรือซุกซ่อน ฝ่าฝืน มีโทษสูงสุดตามกฎหมาย
3.10 ห้ามนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอยูใ่ นทีล่ บั ตาสองต่อสองหรือ
แสดงเจตนาในทางชู้สาว
3.11 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
3.12 ห้ามพกพาอาวุธ หรืออุปกรณ์ทเี่ จตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิด และ
วัตถุสิ่งของอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
3.13 ห้ามคบเพือ่ นอันธพาลหรือชักนำ�เข้ามาในบริเวณโรงเรียน และ
ห้ามนำ�บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต ในการ
ขออนุญาตให้นำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
มาแสดงและแลกรับบัตรอนุญาตเข้าบริเวณโรงเรียน ที่สำ�นักงานกิจการ
นักเรียน
3.14 ห้ามนำ�อาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานบนอาคารเรียน
ในเวลาเรียน
หมายเหตุ สำ�หรับข้อห้ามต่างๆ ดังกล่าว ถ้านักเรียนปฏิบตั ติ นฝ่าฝืน
จะต้องได้รบั การพิจารณาบทลงโทษจากคณะกรรมการบริหารงานกลุม่ กิจการ
นักเรียน
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ข้อ 4 การรับประทานอาหาร
4.1 ให้นกั เรียนรับประทานอาหารในบริเวณทีอ่ นุญาตเท่านัน้
และต้องเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ
			 4.2 ห้ามนักเรียนซือ้ นํา้ หรืออาหารในช่วงเวลาทีย่ งั อยูใ่ นเวลา
เรียนเด็ดขาด นอกจากมีกรณีพเิ ศษทีโ่ รงเรียนจะอนุญาตให้เป็นคราวๆ ไป และ
ห้ามเดินรับประทานอาหาร
			 4.3 ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นต้ อ งมารั บ ประทานอาหารเช้ า ที่
โรงเรียนให้มาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าแถวประกอบพิธีหน้าเสาธง พอสมควร
เพื่อรับประทานอาหารก่อน (07.00 น. - 08.00 น.)
			 4.4 เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะต้องนำ�ภาชนะต่างๆ
ส่งคืนที่จัดเตรียมไว้ให้
			 4.5 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรับ
ประทานอาหารไม่ทิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะหรือพื้นโรงอาหาร หรือบริเวณ
ภายในโรงเรียน ภาชนะใส่อาหารพลาสติกทุกชิน้ ให้น�ำ ไปทิง้ ถังขยะก่อนลุกจาก
ที่นั่งเสมอ
			 4.6 ห้ามนำ�อาหาร-ขวดนํ้า-ถุงขนม ออกนอกบริเวณโรง
อาหาร เพื่อไปรับประทานบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน ควรรับประทานให้
เรียบร้อยก่อนออกจากโรงอาหาร
ข้อ 5 การใช้ห้องน�้ำห้องส้วม
			 5.1 ห้ามนักเรียนชายเข้าไปบริเวณห้องน�้ำห้องส้วมนักเรียน
หญิงอย่างเด็ดขาด
			 5.2 ห้ามขีดเขียนฝาผนังห้องน�้ำห้องส้วม
			 5.3 เมื่อเข้าห้องส้วมแล้วต้องท�ำความสะอาดห้องส้วมให้
สะอาดทุกครั้ง ส�ำหรับนักเรียนหญิงให้ทิ้งผ้าอนามัยในที่ที่เตรียมไว้ให้
			 5.4 ห้ามกระท�ำการใดๆ ที่เป็นการท�ำลายห้องน�้ำห้องส้วม
ให้ช�ำรุดเสียหาย หากพบว่ามีการช�ำรุดเสียหายให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ
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			 5.5 ห้ามกระท�ำการใดๆทีเ่ ป็นสิง่ ผิดกฎหมาย และผิดระเบียบ
ของทางโรงเรียนรวมทั้งศีลธรรมอันดีของสังคม
ข้อ 6 การใช้โทรศัพท์มือถือ
			 6.1 ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มอื ถือในเวลาเรียนโดยเด็ดขาด
เว้นกรณีได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน
			 6.2 ห้ามนักเรียนเสียบสายชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ
เครื่องมือสื่อสารโดยเด็ดขาด นักเรียนต้องนำ�แบตเตอร์รี่สำ�รองมาเอง
			 6.3 นักเรียนต้องนำ�โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารฝากไว้ใน
ที่กำ�หนดให้ เมื่ออยู่ในเวลาเรียน
			 6.4 หากนักเรียนฝ่าฝืน จะถูกดำ�เนินการตามวินัยของทาง
โรงเรียน
ข้อ 7 หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด
			 7.1 เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับบ้าน นักเรียนจะทำ�
กิจกรรมต่างๆอยู่ในบริเวณโรงเรียนไม่เกินเวลา 17.30 น. หรือในวันหยุดจะ
ต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป
			 7.2 หากนักเรียนเข้ามาทำ�กิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนหรือ
วันหยุด ให้ขออนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียนและ ต้องแต่งกายด้วยชุดพละ
ของทางโรงเรียนเท่านั้น

หมวดที่ 2

วินัยและโทษทางวินัย
ข้อ 8 วินัยหมายถึง  “การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ”
ข้อ 9 เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน นักเรียนจึงควร
เป็นผู้มีวินัย
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ข้อ 10  การปฏิบัติตนขัดต่อวินัยของโรงเรียน  จะต้องได้รับโทษ
ทางวินัยตามสมควร
ข้อ 11 วินัยของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม  มีดังนี้
		 11.1 นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบายของโรงเรียน และ
ต้องตั้งใจเล่าเรียนให้เกิดผลดีและ ความก้าวหน้าแก่ตนเองและโรงเรียน
		 11.2 ปฏิบัติตามคำ�สั่งของครูและโรงเรียนซึ่งสั่งโดยชอบ
และในหน้าที่ราชการของโรงเรียน
		 11.3 ไม่แจ้งเท็จต่อครู และการปกปิดข้อความทีค่ วรบอก
ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จด้วย
		 11.4 ต้องรักษาเวลาในการเล่าเรียน ไม่หลบจากห้องเรียน
หรือหนีโรงเรียน
			 11.5 มีความสุภาพเรียบร้อยและมีความสามัคคี รูจ้ กั ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน
		 11.6 นักเรียนต้องช่วยรักษาทรัพย์สมบัตขิ องโรงเรียน และ
สาธารณสมบัติ
		 11.7 ต้องเคารพเชื่อฟังคำ�สั่งสอนของบิดามารดาและ
ผู้ปกครอง
		 11.8 ต้องมีความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือทำ�คุณ
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
		 11.9 นักเรียนต้องทำ�การบ้านให้เสร็จตามเวลาที่ครูมอบ
หมายหรือกำ�หนด
		 11.10 นั ก เรี ย นต้ อ งประพฤติ ต นให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
นักเรียน ดังต่อไปนี้
		
1) ไม่สูบบุหรี่
		
2) ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
		
3) ไม่ประพฤติตนที่ส่อไปในทางชู้สาว
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หมิ่นประมาทผู้อื่น

4) ไม่กล่าวคำ�หยาบ หรือไม่สุภาพต่อผู้อื่น
5) ไม่เย้าแหย่ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
6) ไม่กล่าวคำ�ชวนทะเลาะวิวาท ท้าทาย ดูถกู หรือ

หมวดที่  3

คะแนนความประพฤติ
ข้อ 12 หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนความประพฤตินกั เรียน มี

ดังนี้
			 12.1 นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนความประพฤติ
เริ่มต้นคนละ 100 คะแนน
			 12.2 ในการพิจารณาเพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤติ
จะพิจารณาทุกครั้งที่นักเรียนได้กระทำ�และสรุปในรอบปีการศึกษา
ข้อ 13 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนทีก่ ระทำ�ความ
ผิดตามประเภทความผิด 5 ระดับ คือ
			 13.1 ความผิดระดับ 1 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ
5 คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทราบความผิด และกระทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในกรณีต่อไปนี้
				
13.1.1 แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
				
13.1.2 มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอันสมควร 3
ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 5 คะแนน
				
13.1.3 ไม่รักษาความสะอาดส่วนตัว และอาคาร
สถานที่ ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลทำ�ให้โรงเรียนสกปรก
				
13.1.4 หลีกเลี่ยงหรือหนีชั่วโมงเรียน
				
13.1.5 ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม
				
13.1.6 ออกนอกบริ เวณโรงเรี ย นโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
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13.1.7 ปีนเข้า-ออกนอกบริเวณอาคาร
				
13.1.8 ไม่รกั ษาเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมช้า
กว่ากำ�หนด
				 13.1.9 ใช้เครือ่ งประดับและเครือ่ งสำ�อางไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน
				 13.1.10 ใช้เครือ่ งสือ่ สาร โทรศัพท์มอื ถือในเวลาเรียน
				
13.1.11 ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือไม่พกบัตรประจำ�ตัวนักเรียน
				
13.1.12 ความผิดอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
			 13.2 ความผิดระดับ 2 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ
10 คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบความผิด และทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้
				 13.2.1 แต่งกายผิดระเบียบโดยเจตนา (เช่นทรงผม
ถุงเท้า รองเท้า เจาะหู แต่งหน้า เป็นต้น )
				
13.2.2 หนีโรงเรียน
				
13.2.3 ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุผล
สมควร
				
13.2.4 เขียนใบลาเท็จ
				
13.2.5 เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
				
13.2.6 ปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน
				
13.2.7 ก่อการทะเลาวิวาทสถานเบาในโรงเรียน
				
13.2.8 ยุยงให้นักเรียนด้วยกันแตกความสามัคคี
ในหมู่คณะ
				
13.2.9 ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
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			 13.3 ความผิดระดับ 3 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ
15 คะแนน และทำ�ทัณฑ์บนแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบความผิด และทำ�
กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้
				
13.3.1 สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาใน
ที่สาธารณะ
				
13.3.2 ประพฤติส่อไปในทางชู้สาว
				
13.3.3 แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ และไม่เคารพ
ครูบาอาจารย์
				
13.3.4 ให้การเท็จ ปิดบังความผิด ทำ�ให้เกิดความ
เสียหายต่อการปกครองและชื่อเสียงของโรงเรียน
				
13.3.5 เข้าไปในสถานที่ไม่ควร ไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน
				
13.3.6 ความผิดอื่นๆ อยู่ในระดับเดียวกัน
			 13.4 ความผิดระดับ 4 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ
30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบและทำ�ทัณฑ์บนในกรณีต่อไปนี้
				
13.4.1 ทำ�ลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียนและของผูอ้ นื่
ให้เสียหายโดยเจตนา
				
13.4.2 เล่นการพนัน
				
13.4.3 แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครูอาจารย์
อย่างร้ายแรง
				
13.4.4 ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
			 13.5 ความผิดระดับ 5 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ
50 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิด และผลการพิจารณาลงโทษ
ของคณะกรรมการปกครอง ในกรณีต่อไปนี้
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13.5.1 พกพาอาวุธมาโรงเรียน
				
13.5.2 กลัน่ แกล้งครูอาจารย์ หรือพยายามทำ�ร้าย
ครูอาจารย์ หรือวางแผนทำ�ร้ายครูอาจารย์โดยมีหลักฐานแน่ชัด
				
13.5.3 สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาใน
โรงเรียน สูบหรือมีกัญชา หรือสิ่งเสพติดให้โทษอย่างแรง
					 13.5.4 ชูส้ าวปรากฏชัดแจ้ง จนนำ�ความเสือ่ มเสีย
มาสู่โรงเรียน
					 13.5.5 ลักทรัพย์
					 13.5.6 ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล
					 13.5.7 การทะเลาะวิวาททุกกรณี
					 13.5.8 ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
ข้อ 14 ผู้มีอำ�นาจลงโทษ
			 14.1 ครู อาจารย์ ทุกคนมีอ�ำ นาจในการลงโทษตัดคะแนน
ความประพฤติคนละ 5 คะแนน
			 14.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนแต่ละคน
ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ 10 คะแนน
			 14.3 รองผู้อำ�นวยการทุกท่านตัดคะแนนความประพฤติ
ได้ครั้งละ 15 คะแนน
			 14.4 คณะกรรมการปกครองตัดคะแนนความประพฤติได้
โดยไม่จ�ำกัด เพือ่ ให้เหมาะสมกับความร้ายแรงในการประชุมวินจิ ฉัยชีข้ าดต้อง
มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต�่ำกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
การวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงเพิ่มชี้ขาด 1 เสียง
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ข้อ 15 วิธีการลงโทษ
			 15.1 ผูม้ อี �ำ นาจตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนทีท่ �ำ ผิด
ถ้าพิจารณาเห็นว่าความผิดนั้นเกินกว่าอำ�นาจของตนที่จะตัดคะแนนความ
ประพฤติ ก็ให้เสนอเรือ่ งผ่านเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานกลุม่ กิจการนักเรียนหรือรอง
ผู้อำ�นวยการตลอดจนถึงผู้มีอาจในการตัดคะแนน
			 15.2 เมือ่ ตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนคนใดแล้วแจ้ง
ให้นักเรียนที่ถูกลงโทษและครูที่ปรึกษาทราบด้วย ในบางกรณีให้แจ้งนักเรียน
คนอื่นๆ ในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกลงโทษรับทราบด้วย
ข้อ 16 ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอาจพิจารณาให้เพิ่มหรือลดโทษได้
ตามควรแต่ละกรณี
ข้อ 17 ความผิดอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในระเบียบนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลยพินจิ
ของคณะกรรมการปกครอง
ข้อ 18 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน จะได้รับคะแนนความประพฤติ
เพิ่มเติมทุกครั้งตามหลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ ดังนี้
			 18.1 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 5 คะแนน มีดังนี้
				
18.1.1 เก็บสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 50 บาท และ
นำ�แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนประกาศหาเจ้าของ
				
18.1.2 เป็นผูเ้ สียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม
โรงเรียนเมื่อได้รับการร้องขอ
				
18.1.3 การบำ�เพ็ญประโยชน์หรือทำ�กิจกรรมเพิม่
คะแนน ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนัดหมาย
				 18.1.4 กระทำ�ความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระทำ�
ข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจการนักเรียน
			 18.2 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 10 คะแนน มีดังนี้
				
18.2.1 เก็บสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 51-200 บาท
และนำ�แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนประกาศหาเจ้าของ
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18.2.2 เป็นผูเ้ สียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม
โรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความจริงใจ
				
18.2.3 นักเรียนชีช้ อ่ งทางให้ทราบแหล่งอบายมุข
เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียนให้ดีขึ้น
				
18.2.4 นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาผู้กระทำ�ผิด เกิดผลดีต่อการปกครอง
				
18.2.5 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการ
แข่งขันระดับทั่วไปภายในโรงเรียน
				
18.2.6 กระทำ�ความดีอนื่ ๆ เทียบได้กบั การกระทำ�
ข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจการนักเรียน
			 18.3 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 15 คะแนน มีดังนี้
				
18.3.1 เก็บสิง่ ของทีม่ รี าคา 201 บาทขึน้ ไป และ
นำ�แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนประกาศหาเจ้าของ
				
18.3.2 นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและนำ�
ชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
				
18.3.3 นักเรียนได้รบั รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
ระดับทั่วไปภายในโรงเรียน
				 18.3.4 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ
ในการแข่งขันระดับจังหวัดหรือสูงกว่า
				 18.3.5 กระทำ�ความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระทำ�
ข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจการนักเรียน
หมายเหตุ  
นักเรียนที่ทำ�ความดีและมีคะแนนความประพฤติที่ได้คะแนนตั้งแต่
100 คะแนน ขึน้ ไป /ปีการศึกษา จะได้รบั เกียรติบตั รยกย่องจากทางโรงเรียน
ให้เป็น “คนดีศรี น.ค.ว .”
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นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติอยู่ในเกณฑ์สูง จะมีผลต่อการ
พิจารณาให้ทุนการศึกษาและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หมวดที่  4

การลงโทษนักเรียน
ข้อ 19 ให้ลงโทษนักเรียน โดยการตัดคะแนนความประพฤติควบคู่
ไปกับการลงโทษ  4  สถาน ดังนี้
			 19.1 การว่ากล่าวตักเตือน
			 19.2 การทำ�ทัณฑ์บน
			 19.3 การตัดคะแนนความประพฤติ
			 19.4 กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 20 ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเมื่อพบการกระทำ�ผิดและถูกตัด
คะแนนความประพฤติครั้งหนึ่ง 5 คะแนน  
ข้อ 21 ลงโทษการทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมเมือ่
ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันตั้งแต่ 15 คะแนน ถึง 29 คะแนน
ข้อ 22 ลงโทษการทำ�ทัณฑ์บนและกรอกแบบขอย้ายสถานศึกษา
เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันตั้งแต่ 30 คะแนน ถึง 50 คะแนน
ข้อ 23 ลงโทษด้วยการบวชสามเณร (นักเรียนชาย) ศีลจาริณี
(นักเรียนหญิง) กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติรวมกันตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป
ข้อ 24 เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ รวม 30
คะแนน ให้กลุม่ กิจการนักเรียนนำ�เรือ่ งขึน้ เสนอผูอ้ �ำ นวยการเพือ่ พิจารณาและ
เชิญผู้ปกครองมาทำ�ทัณฑ์บนว่านักเรียนคนนั้นจะไม่กระทำ�ความผิดอีก เมื่อ
ครบ 3 วันตัง้ แต่โรงเรียนได้ท�ำ หนังสือเชิญผูป้ กครองมาทำ�ทัณฑ์บน ผูป้ กครอง
ไม่มาตามที่เชิญ ให้โรงเรียนนำ�นักเรียนมาทำ�ทัณฑ์บน โดยมีพยานรับทราบ
อย่างน้อย 3 คน แล้วส่งสำ�เนาทัณฑ์บนให้ผู้ปกครองทราบและมีหลักฐานว่า
ผู้ปกครองรับทราบแล้ว
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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หมายเหตุ    ในกรณีที่นัก เรียนมีพ ฤติก รรมผิ ดระเบี ย บวิ นัย ของ
โรงเรียนซ�้ำๆ และได้รับการตักเตือนพร้อมผู้ปกครองได้รับทราบและท�ำทัณฑ์บน
แล้ว แต่ยงั มีพฤติกรรมผิดระเบียบวินยั ของโรงเรียนเช่นเดิม โรงเรียนอาจจะให้
นักเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อทีอ่ นื่ เช่น โรงเรียนใกล้บา้ น ซึง่ ผูป้ กครอง
สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด

หมวดที่ 5

คณะกรรมการปกครอง
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการปกครอง โดยมีรองผู้อำ�นวยการกลุ่ม
กิจการนักเรียนเป็นประธานครู ครูทปี่ รึกษา ครูแนะแนว นักเรียนสารวัตร และ
เจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นคณะกรรมการปกครอง และมี
หัวหน้าบริหารกลุม่ งานกิจการนักเรียนเป็นเลขานุการคณะกรรมการปกครอง
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดังนี้   
			 26.1 วางมาตรการป้องกันมิให้นักเรียนทำ�ความผิดและ
ส่งเสริมให้มีความประพฤติดี
			 26.2 พิจารณาโทษนักเรียนที่มีความผิดร้ายแรง
			 26.3 เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานปกครองนักเรียน
ให้เกิดผลดี
			 26.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ
			 26.5 จัดแบ่งการปกครองนักเรียนเป็นแบบคณะสี
			 26.6 จัดแบ่งเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบตามคณะสีเพือ่ พัฒนาและ
ทำ�ความสะอาด
			 26.7 พิจารณาการตัด หรือเพิ่มคะแนนความประพฤติใน
กรณีที่เกินอำ�นาจของผู้ปฏิบัติ
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หมวดที่  6

การแต่งกาย
ข้อ 27 เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
			เสื้อ  แบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่า
อกตลอด สาบทีอ่ กเสือ้ กว้าง 4 ซ.ม. ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนม
ด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. สูงและลึกตั้งแต่ 10
– 15 ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว.
ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. ที่อกด้านขวา ปักตัวเลขระดับชั้น
ด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อก
ด้านซ้ายระดับเดียวกับชื่อ
			 ปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อ
ของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน�้ำเงิน
และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
			กางเกง ผ้าสีกากี แบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือเข่า
พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 – 8 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับ
ชายเข้าด้านใน 5 ซ.ม. ตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ
ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูกางเกง 7 หู แต่ละหูกว้างไม่เกิน 1 ซ.ม. เวลาสวม
ให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
เข็มขัด หนังสีน�้ำตาล ขนาดกว้างตั้งแต่ 3 – 4 ซ.ม. ยาว
ตามส่วนของขนาดตัวนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง หรือจะใช้เข็มขัด
ลูกเสือก็ได้
รองเท้า ผ้าใบหรือหนังสีน�้ำตาล มีเชือกผูกสีน�้ำตาล ไม่มี
ลวดลาย
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ถุงเท้า สีนำ�้ ตาล สัน้ แบบธรรมดาคลุมข้อเท้าเหนือตาตุม่ ขึน้
มาอย่างน้อย 3 ซม. ไม่มีลวดลายด้านข้าง
			เล็บ ตัดให้สั้น รักษาความสะอาด ไม่ทาเล็บ
			ทรงผม ให้ตัดสั้นเกรียน ด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซ.ม. ด้าน
ข้างเกรียนขัดผิวรอบศีรษะไม่กนั ลาย หรือทรงนักเรียนรองหวี ไม่ไว้หนวดเครา
ไม่ใส่น�้ำมันหรือเครื่องส�ำอางใด ๆ ไม่ย้อมสีผม ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผม
สกปรกหรือดูไม่เหมาะสม
			ชุดพลศึกษา  เครื่องแบบลูกเสือ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียน
กำ�หนด
ข้อ 28 เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
			เสือ้ แบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้ สาบตลบเข้า
ด้านใน ส่วนแขนสาบให้ใหญ่พอพับได้ ไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกขนาด 10 ซ.ม.
ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ให้ผูกคอด้วยคอซองด้วยผ้าสีกรมท่า ปักตัวเลขระดับ
ชัน้ ด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครือ่ งหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนทีอ่ ก
ด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อ
			 ปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อ
ของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน�้ำเงิน
และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
			กระโปรง ใช้กระโปรงแบบธรรมดา สีกรมท่า ไม่มลี วดลาย
ไม่บาง ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบออกด้านนอก เย็บจีบขอบล่างลง
มาระหว่าง 6 – 12 ซ.ม. ระยะกว้างตรงกลางพับพองาม กระโปรงยาวเพียง
ใต้เข่า วัดจากกึ่งกลางสะบ้าลงมาไม่เกิน 10 ซ.ม.
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			ทรงผม ตัดธรรมดา ยาวเท่ากัน ไม่ซอย ไม่สไลด์ ไม่มดั จุก ไม่
เปิดหู ไม่รากไทร ตีนผมจะต้องไม่ยาวเลยต้นคอ ไม่ใส่นำ�้ มันหรือเครือ่ งส�ำอาง
ใดๆ ไม่ดดั ไม่รดี ผม ไม่ยอ้ มสีผม นักเรียนทีโ่ รงเรียนอนุญาตให้ไว้ผมยาวต้อง
รวบให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีด�ำหรือสีน�้ำเงินเท่านั้น ถักเปียได้เกิน 2 เปีย
ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม
			ถุงเท้า สีขาว สัน้ แบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุม่
ขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. แล้วพับให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลายด้านข้าง
			รองเท้า หนังสีดำ� วันที่มีเรียนเนตรนารี และพลศึกษา
อนุโลมให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายมาเรียนได้
			เล็บ ตัดให้สั้น รักษาความสะอาด ไม่ทาเล็บ
ชุดพลศึกษา  เครือ่ งแบบเนตรนารี ให้เป็นไปตามทีโ่ รงเรียน
กำ�หนด
ข้อ 29 เครื่องแบบนักเรียนชาย   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			เสื้อ  แบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่า
อกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซ.ม. ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราว
นมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. สูงและลึกตั้งแต่
10 – 15 ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน
น.ค.ว. ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. ที่อกด้านขวา ปักตัวเลข
ระดับชัน้ ด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครือ่ งหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อ
			 ปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อ
ของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน�้ำเงิน
และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
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			กางเกง ผ้าสีด�ำ แบบกางเกงไทย ขาสัน้ เพียงเหนือเข่า พ้น
กลางลูกสะบ้าประมาณ 5 – 8 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับชาย
เข้าด้านใน 5 ซ.ม. ตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบไม่มี
กระเป๋าหลัง มีหูกางเกง 7 หู แต่ละหูกว้างไม่เกิน 1 ซ.ม. เวลาสวมให้
ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
		เข็มขัด  หนังสีดำ� ขนาดกว้างตั้งแต่ 3 – 4 ซ.ม. ยาวตาม
ส่วนของขนาดตัวนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยมสีเงิน ชนิดหัวกลัด
(เข็มเดียว) มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
			รองเท้า ผ้าใบหรือหนังสีดำ� มีเชือกผูกสีดำ� ไม่มีลวดลาย
			ถุงเท้า สีขาว สัน้ แบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุม่
ขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. ไม่มีลวดลายด้านข้าง
			เล็บ ตัดให้สั้น รักษาความสะอาด ไม่ทาเล็บ
			ทรงผม ให้ตัดทรงรองหวีสั้น ด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซ.ม.
รองทรงสูงด้านบนไม่เกิน 4 ซม. ด้านข้างไม่เกิน 2 ซม. ไม่กันลาย หรือทรงที่
นอกเหนือจากนี้ ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่น�้ำมันหรือเครื่องส�ำอางใด ๆ ไม่ย้อม
สีผม ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม
			ชุดพลศึกษา    ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำ�หนด
			เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ เ ป็ นไปตามที่ ห น่ วย
กำ�ลังสำ�รอง กองทัพบกกำ�หนด
ข้อ 30 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			เสือ้ ตัดด้วยผ้าขาวเกลีย้ ง ไม่บางเกินไป ไม่จบั เกล็ดเน้นทรง
คอเสื้อสาบตลบเข้าข้างใน ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย กระดุมเสื้อสีขาวกลม
ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์
ของโรงเรียนที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อ ปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความสูง
1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ – นามสกุล
ให้ปักด้วยไหมสีน�้ำเงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
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			กระโปรง ใช้สีกรมท่า เนื้อเกลี้ยง ด้านหน้าและด้านหลังพับ
เป็นจีบข้างละ 3 จีบ ออกด้านนอกเย็บทับขอบล่างลงมาระหว่าง 6 – 12 ซ.ม.
เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอสมควร กระโปรงยาวคลุมเข่าวัดจากกึง่ กลาง
สะบ้าลงมาไม่เกิน 15 ซ.ม.
			เข็มขัด เป็นหนังสีด�ำเรียบ กว้าง 2 – 3 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็น
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าชนิดหัวกลัดเดียว หุม้ ด้วยหนังสีด�ำ มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
			ถุงเท้า สีขาว สั้นแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่ม
ขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซ.ม. แล้วพับให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลายด้านข้าง
			รองเท้า หนังสีด�ำหุ้มส้น ปลายมน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม.
			เล็บ ตัดสั้น ห้ามทาเล็บ และรักษาความสะอาด
			ทรงผม กรณีที่ 1 นักเรียนหญิงผมสั้น ต้องตัดทรงนักเรียน
ยาวเสมอกัน ห้ามซอย/สไลด์/เปิดหู/ไว้รากไทร/ดัด/ย้อมสีผม/ต่อผม เมื่อวัด
ความยาวจากติง่ หูตอ้ งไม่เกิน 7 ซ.ม. ผมด้านหน้าจะต้องติดกิบ๊ ด�ำให้เรียบร้อย
ไม่ใส่นำ�้ มันหรือเครือ่ งส�ำอางใดๆ และไม่ปล่อยให้ศรี ษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม
			กรณีที่ 2 นักเรียนหญิงผมยาว นักเรียนจะต้องได้รบั อนุญาต
จากทางโรงเรียนให้ไว้ผมยาว โดยต้องรวบผมและเก็บผมให้เรียบร้อยด้วยยาง
รัดผมสีด�ำและผูกด้วยโบว์สดี �ำเท่านัน้ ถักเปียได้ไม่เกิน 2 เปีย ห้ามซอย/สไลด์/
ไว้รากไทร/ดัด/ย้อมสีผม/ต่อผม ผมด้านหน้าจะต้องติดกิ๊บด�ำให้เรียบร้อย ไม่
ใส่น�้ำมันหรือเครื่องส�ำอางใดๆ และไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม หากพบว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไว้ผมไม่ปฏิบัติตาม กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนสามารถยกเลิกการอนุญาตให้ไว้ผมยาวได้
			ชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก�ำหนด
			เครือ่ งแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามทีห่ น่วยก�ำลัง
ส�ำรองหรือกองทัพบกก�ำหนด
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ข้อ 31 เครื่องประดับ
ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า เช่น สร้อยคอ ต่างหู
แหวน ก�ำไลข้อมือ ถ้าจ�ำเป็นจะต้องแขวนพระเครื่องให้ใช้สร้อยสแตนเลส
ความยาวพอประมาณ แขวนไว้ภายในอกเสื้อ ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น หากมี
การสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อ 32 โทรศัพท์มือถือ  
			 นักเรียนที่น�ำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนจะต้องไม่ใช้ในขณะ
เวลาเรียน สามารถใช้ในเวลาว่างที่จ�ำเป็นเท่านั้น หากโรงเรียนพบว่านักเรียน
ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ถูกเวลาและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทางโรงเรียนจะตัด
คะแนนความประพฤติ ครั้งละ 5 คะแนน หากมีการสูญหายทางโรงเรียนจะ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

หมวดที่ 7

การลา
ข้อ 33 การลาหยุดของนักเรียน เช่น ลาป่วย ลากิจ ให้ใช้ใบลาตาม
ทีโ่ รงเรียนก�ำหนด และมีลายมือชือ่ ผูป้ กครองอนุญาตจริงทุกครัง้ และยืน่ ใบลา
อย่างช้าในวันรุ่งขึ้น นับจากวันที่ได้ลาต่อครูที่ปรึกษา
ข้อ 34 ถ้านักเรียนหยุดเรียนเกิน 1 วัน ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทาง
โรงเรียนทราบอย่างช้าในวันที่สองของการหยุดเรียน
ข้อ 35 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนที่มีธุระ
จ�ำเป็นต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียน ให้น�ำใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
เสนอต่อครูประจ�ำรายวิชา ครูเวร และครูฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนออกนอก
บริเวณโรงเรียนทุกครั้ง กรณีการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะ
ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปเพื่อกิจกรรมนั้นเป็นผู้เสนอขออนุญาตฝ่ายกิจการ
นักเรียนและผู้อ�ำนวยการพร้อมทั้งแจ้งให้ครูประจ�ำวิชาทราบทุกครั้งไป
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เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดนักเรียนหญิง ม.ต้น

ชุดนักเรียนชาย ม.ต้น

ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
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เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดนักเรียนชาย ม.ปลาย

ชุดนักเรียนหญิง
ม.ปลาย ผมยาว
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ชุดนักเรียนหญิง ม.ปลาย ผมสั้น

ชุดพละชาย-หญิง
(ม.ต้น และ ม.ปลาย)
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ตัวอย่างการปักเสื้อ

ปักหน้าอกด้านขวา (ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย)
หมายเลขระดับชั้น

๖

ปักด้วยตัวเลขไทย
สีตามคณะที่สังกัด

อักษรย่อโรงเรียน

น.ค.ว.

ตัวอักษรสีน�้ำเงิน
สูง 1.5 ซ.ม.

ชื่อ-สกุล นักเรียน

มุ่งมั่น รักการเรียน

ตัวอักษรสีน�้ำเงิน
สูง 1 ซ.ม.

ชุดนักศึกษาวิชาทหารชาย
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กระเป๋าปะยึดชาย
รูปสี่เหลี่ยม
ชายด้านนอกตัว
และด้านล่างพับจีบ
เพื่อให้ขยายได้
ส่วนชายด้านในตัวเย็บติด
กับตัวเสื้อ ปกมีดุม 2 ดุม
ซ่อนในตัวปกกระเป๋า

อินธนูอ่อนติดดุม
ข้างละ 1 ดุม
ปลายอินธนู
เป็นรูปเหลี่ยม

พับแขนเสื้อทั้งสองข้าง
ขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้
กระเป๋าปะยึดชาย
รูปสี่เหลี่ยม กลางพับจีบ 2 จีบ
ชายหน้าและล่างเย็บ
ติดกับกางเกงชายหลังติด
กับกางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลาง
และมุมปกท่ี่เปิด
แผ่นละ 1 รังดุม
ซ่อนไว้ด้านในฝากระเป๋า

กระเป๋ากางเกงเป็นกระเป๋าเจาะ
ปากกระเป๋าเฉียง
ไม่มีปกข้างละ 1 กระเป๋า

ชุดนักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง
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ข้อ 36 การมาโรงเรียนสาย นักเรียนที่มาโรงเรียนไม่ทันเวลา 08.00 น.
เนื่องจากมีธุระจ�ำเป็น ให้ครูเวรลงบันทึกการมาโรงเรียนสายไว้ทุกครั้งและลง
เหตุผลทีจ่ �ำเป็นเพือ่ ตรวจสอบ นักเรียนทีม่ าสายเกิน 3 ครัง้ ให้ครูทปี่ รึกษาแจ้ง
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบ และนักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ
5 คะแนน

หมวดที่ 8

ผู้ปกครอง
ข้อ 37 ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และรับ
นักเรียนไว้ในปกครอง สามารถดูแลให้ค�ำปรึกษาหรือช่วยเหลือนักเรียนได้
นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองที่โรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวกตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตร
ข้อ 38 หากนักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงผูป้ กครองหรือขาดผูป้ กครอง
จะต้องจัดหาผู้ปกครองและแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน 7 วัน
ข้อ 39 หากพบว่านักเรียนคนใดไม่มผี ปู้ กครองหรือติดต่อผูป้ กครอง
ไม่ได้ และไม่ด�ำเนินการจัดหาผูป้ กครองใหม่ โรงเรียนจะพิจารณาไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป

หมวดที่ 9

ทั่วไป
ข้อ 40 ข้อห้ามพิเศษส�ำหรับการแต่งกายนักเรียน
			 40.1 ห้ามนักเรียนไว้หนวดเครา ดัดผม ต่อผม เปลี่ยนสี
ผมให้ผิดไปจากธรรมชาติ หรือนอกเหนือจากที่โรงเรียนก�ำหนด
			 40.2 ห้ามเขียนคิ้ว ทาปาก แต่งหน้า เสริมสวย หรือใช้
เครื่องส�ำอาง
			 40.3 ห้ามพันหรือพับแขนเสือ้ ปลดกระดุมเสือ้ ติดกระดุม
คอเสื้อเม็ดสุดท้าย นอกจากได้รับอนุญาต
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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			 40.4 ห้ามใส่เสื้อแขนยาวทับชุดนักเรียน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตหรือเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย
			 40.5 ห้ามนักเรียนชายเจาะหูและใส่ต่างหูโดยเด็ดขาด
นักเรียนหญิงให้ใส่ต่างหูแบบเรียบขนาดเล็กไม่เกิน 1 คู่
ข้อ 41 เครื่องแต่งกายในโอกาสอื่นๆ
			 41.1 ในวันเปิดท�ำการสอนปกติให้นกั เรียนใส่เครือ่ งแบบ
นักเรียนหรือชุดพละในวันที่นักเรียนมีเรียนวิชาพละ ให้เรียบร้อย หรือให้แต่ง
เครื่องแบบตามวันที่มีกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
			 41.2 การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนนักเรียนต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียน ยกเว้นวันหยุด นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของ
โรงเรียนเท่านั้น
ข้อ 42 ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
					

				
				

96

สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560

(นายวสันต์ ลาจันทึก)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
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ใบลาของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
เขียนที่...............................................
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. .............
เรื่อง
เรียน

( ) ขอลาป่วย ( ) ขอลากิจ
คุณครูที่ปรึกษา ห้อง ม.........../..................ที่เคารพ
ด้วย( กระผม,ดิฉัน).............................................นักเรียนชั้น ม........../.............
มีความจำ�เป็นต้องหยุดเรียน เนือ่ งจาก.................................................จึงขอลาหยุดเรียน
เป็นเวลา...................วัน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. ...................
ถึงวันที.่ .......เดือน.....................พ.ศ. ...........รวมเวลา...........วัน โดยในระหว่างการลาครัง้ นี้
(กระผม,ดิฉัน) พักอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่...........หมู่บ้าน.........ตำ�บล.............................
อำ�เภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..............หมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้........................ เมื่อครบกำ�หนดแล้วจะมาเรียนตามปกติ
				

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
ลงชื่อ…................................................
(.........................................................)
ขอรับรองว่าเป็นความจริง
ลงชื่อ........................................................
(.............................................................)
		 ผู้ปกครอง
ความเห็นของครูประจำ�ชั้น
( ) อนุญาต
( ) ไม่อนุญาต เพราะ..............................................................
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)
		 ครูที่ปรึกษา
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งานอนามัยโรงเรียน

ขอบข่ายการให้บริการ
1. ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
2. ให้การปฐมพยาบาลแก่นกั เรียนทีเ่ จ็บป่วยกระทันหันหรือประสบ
อุบัติเหตุโดยบริการทำ�แผลในกรณีที่บาดเจ็บไม่รุนแรง
3. บริการให้ยาในกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย และพิจารณาส่งต่อแพทย์
ในกรณีที่จำ�เป็น
4. ในกรณีที่เจ็บป่วยกะทันหันและมีอาการรุ นแรงจะนำ � ส่ ง โรง
พยาบาลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
5. มีการประกันอุบตั เิ หตุ(หมู)่ ให้นกั เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
6. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยโดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
มาตรวจสุขภาพประจำ�ปี เช่น ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา
ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล
1. ห้องพยาบาลเปิดทำ�การเวลา 08.30 - 15.30 น.
2. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องพยาบาลทุกครั้ง
3. แจ้งอาการป่วยต่อเจ้าหน้าที่และบันทึกลงในสมุดที่จัดไว้
4. การใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
5. ก่อนเข้าพักในห้องพยาบาลต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งและมี
หนังสือจากครูประจำ�วิชา
6. เมื่ออาการปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องพยาบาล
7. จัดที่นอนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหลังการใช้ทุกครั้ง
8. ห้ามเปิดตู้ยาและหยิบยาใช้เอง
9. ห้ามนำ�อาหารมารับประทานในห้องพยาบาล/ห้ามส่งเสียงดังใน
ห้องพยาบาล
10. ไม่หยิบอุปกรณ์ใด ๆ ออกจากห้องพยาบาลก่อนได้รับอนุญาต
98

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน
1. จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้พร้อมและใช้การได้ทันที
2. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
3. ให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย/จัดทำ�สถิติ
การใช้บริการ
4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพอนามัย
5. นำ�ส่งต่อสถานพยาบาลในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยที่มีอาการ
รุนแรงและควบคุมป้องกันโรค
แนวปฏิบัติของนักเรียนที่มาขอใช้บริการ
1. นักเรียนที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพต้องมาลงชื่อและ
ขอรับบริการด้วยตนเอง
2. นักเรียนต้องให้ความร่วมมือบอกอาการเจ็บป่วยจริงต่อเจ้าหน้าที่
3. ห้ามนักเรียนหยิบยาหรืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้เองโดยไม่
ได้รับอนุญาต
4. นักเรียนต้องอนุญาตนอนพักกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
5. ในรายกรณีทมี่ อี าการรุนแรง จะวินจิ ฉัยเองว่าจะนำ�ส่งโรงพยาบาล
หรือผู้ปกครอง
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กลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานสำ�นักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
1. เป็นศูนย์ประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไป
2. จัดระบบเอกสารงานสารบรรณกลุ่มบริหารทั่วไป
3. รวบรวมเอกสาร ระเบียบปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4. จัดทำ�เอกสาร แนวปฏิบัติต่าง ๆ
2. งานอาคารสถานที่
1. ข้อปฏิบัติในการใช้อาคารเรียน
		 1.1 ไม่น�ำ อาหารและเครือ่ งดืม่ ขึน้ ไปรับประทานบนอาคารเรียน
		
1.2 ทุกครั้งที่ออกจากห้องเรียนต้องปิดไฟฟ้าและพัดลมให้เรียบร้อย
		 1.3. ไม่ขดี เขียนตามโต๊ะ ประตู หน้าต่าง ผนังห้องเรียนและอืน่ ๆ
		 1.4 นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนและ
บริเวณรับผิดชอบ
3. งานโภชนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและราคาย่อมเยา
2. เพื่อฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการด้านต่าง ๆ กับนักเรียน
4. เพื่อปลูกฝังนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด
สวยงาม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
แนวปฏิบัติของงานโภชนาการ
1. ควบคุมคุณภาพและราคาอาหารให้เป็นไปตามทีโ่ รงเรียนกำ�หนด
2. ให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องกับนักเรียนและผู้จำ�หน่าย
อาหารในโรงอาหาร
3. วางระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติให้กับผู้จำ�หน่ายอาหารให้
ยึดถือปฏิบตั ใิ นเรือ่ งคุณภาพ ความสะอาดของอาหารและเวลาจำ�หน่ายอาหาร
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

103

4. ดูแลสถานที่จำ�หน่ายอาหารและรับประทานอาหาร โดยจัด
บุคลากรรับผิดชอบเป็นเวรประจำ�วัน
5. ประเมิ น ผลงานสุ ข าภิ บ าลโรงอาหาร เพื่ อ นำ � มาเป็ น ข้ อ มู ล
ปรับปรุงพัฒนางานโภชนาการให้ดียิ่งขึ้น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การซื้อขายอาหาร
1. ให้นักเรียนซื้ออาหารได้ในเวลาที่กำ�หนด
2. ในการรับประทานอาหารควรนั่งรับประทานอาหารในบริเวณ
โรงอาหารเท่านั้น
3. เมื่ อ รั บ ประทานอาหารเสร็ จ แล้ ว ต้ อ งนำ � ภาชนะไปใส่ ไว้ ใ น
ที่เตรียมไว้ให้
การจำ�หน่ายอาหาร
การจำ�หน่ายอาหารในโรงอาหารตามกำ�หนดเวลาดังนี้
		 06.00 - 07.50
ขายอาหารได้ทุกประเภท
		 08.00 - 11.40
งดจำ�หน่ายอาหารทุกประเภท
		 11.40 - 12.30
ขายอาหารได้ทุกประเภท
		 12.30 - 15.30
งดจำ�หน่ายอาหารทุกประเภท
		 15.30 น. เป็นต้นไป ขายอาหารได้ทุกประเภท

4. งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

วัตถุประสงค์ กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคมมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ
1. ส่งเสริมความรูท้ กั ษะในการเรียนรูร้ ะบบสหกรณ์ โดยวิธปี ฏิบตั จิ ริง
2. ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธรี ว่ มกัน
ดำ�เนินกิจกรรม
3. ส่งเสริมให้สมาชิกได้ประหยัดโดยการซือ้ ของราคาถูก ซึง่ สหกรณ์
จะจัดหาของทีส่ มาชิกต้องการมาจำ�หน่าย พร้อมอำ�นวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
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สมาชิก

1. ครู 2. นักเรียน 3. นักการภารโรงและแม่ค้าในโรงเรียน
การเข้าเป็นสมาชิก
1. การเข้าเป็นสมาชิก ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบฟอร์มทีก่ �ำ หนดต่อ
คณะกรรมการดำ�เนินการ โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5 บาท และค่าหุ้น ๆ
ละ 10 บาท โดยสมาชิกต้องถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น
2. การใช้สิทธิในฐานะสมาชิก สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์
3. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดการเป็นสมาชิกด้วย
เหตุผลต่อไปนี้
		 3.1 ตาย
		 3.2 ลาออก
		 3.3 ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ เพราะเป็นผูม้ คี วามประพฤติ
เสียหาย เจตนาฝ่าฝืน
			 ข้อบังคับทั้งนี้โดยมติคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ทุนการดำ�เนินการร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
มาจากเงินหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิก
การดำ�เนินการ
ร้ า นสหกรณ์ โรงเรี ย นหนองนาคำ � วิ ท ยาคม เปิ ด บริ ก ารตั้ ง แต่
วันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 เวลา
เช้า 			
เวลา 07.00 - 07.50 น.
กลางวัน		
เวลา 11.40 - 12.30 น.
เย็น			
เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
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กลุ่มงานแผนงาน
และงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานแผนงานและงบประมาณ
งานภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์
งานสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบ ICT
งานประเมินโครงการ
งานพัฒนาระบบสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
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คำ�สั่งโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม
ที่/2560
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  
ประจำ�ปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคมได้กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับนักเรียน
และผูป้ กครอง ประจำ�ปีการศึกษา 2560 เพือ่ ให้นกั เรียนทีเ่ ข้าเรียนในปีการศึกษา
2560 ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติและผู้ปกครองได้ศึกษา เพื่อกำ�กับดูแลพฤติกรรมของ
บุตรหลานตนเองให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน อาศัยอำ�นาจตามความใน
มาตรา 39 วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�คู่มือนักเรียนและ
ผู้ปกครองดังนี้
1. คณะกรรมการอำ�นวยการ
		 1.1 นายวสันต์ ลาจันทึก
ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
						
ประธานกรรมการ
		 1.2 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
						
รองประธานกรรมการ
		 1.3 นายอดิศร ศรีบุญวงษ์
ครู คศ.3		
กรรมการ
		 1.4 นางสุพรรณี ฝ่ายบุญ
ครู คศ.3		
กรรมการ
		 1.5 นายสารัช ศรีบุญวงษ์
ครู คศ.3		
กรรมการ
		 1.6 นางภาสินี ศรีบุญวงษ์
ครู คศ.3		
กรรมการ
		 1.7 นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
ครู คศ.3		
กรรมการ
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		 1.8 นายคคนปกรณ์ อินศร ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อำ�นวยความสะดวกในการจัดทำ�คู่มือนักเรียนประจำ�ปีการศึกษา
2560
2. คณะกรรมการดำ�เนินงาน
		 2.1 นายคคนปกรณ์ อินศร
ครู คศ.1 ประธานกรรมการ
		 2.2 นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์ ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ
		 2.3 กลุ่มงานกิจการนักเรียน		
กรรมการ
		 2.4 คณะกรรมการสภานักเรียน		
กรรมการ
		 2.5 นายศิวะ จวบสมบัติ
พนักงานราชการ			
					
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดำ�เนินการจัดทำ�คู่มือนักเรียนประจำ�ปีการศึกษา 2560 ให้เสร็จ
สมบูรณ์พร้อมแจกนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจ
ใส่ อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและทางราชการ
สืบไป
				

สั่ง ณ วันที่ 15 เมษายน 2560

				
				

(นายวสันต์ ลาจันทึก)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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