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 คู่มือครู - นักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้นักเรียน
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บ้�น - โรงเรียน อันจะเป็นผลดีในด้�นก�รให้คว�มร่วมมือกันแก้ไขปัญห� 
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สีประจำาโรงเรียน

 สีเหลือง หม�ยถึง คว�มสมบูรณ์แห่งปัญญ�

  สีดำ�   หม�ยถึง คว�มหนักแน่น มั่นคง

อักษรย่อ
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วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม

 โรงเรยีนดใีกล้บ�้น บนพืน้ฐ�นคว�มเปน็ไทย นอ้มนำ�หลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมนำ�คว�มรู้ มุ่งสู่ม�ตรฐ�นส�กล

พันธกิจ

1. พัฒน�ครูและนักเรียนโดยยึดหลัก  “คุณธรรมนำ�คว�มรู้”

2. พัฒน�ครูและนักเรียนโดยยึดคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น

และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ช�ติ

3. น้อมนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงประกอบก�รเรียนก�รสอนและ 

ก�รใช้ชีวิตของบุคล�กร

เป้าประสงค์

1. ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมนำ�คว�มรู้  ใฝ่ดีต�มด้วยใฝ่รู้

2. ครูและนักเรียนเป็นผู้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นและ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ช�ติ

3. บคุล�กรน้อมนำ�หลกัปรัชญ�เศรษฐกจิพอเพยีงประกอบก�รเรยีนก�รสอน

และก�รใช้ชีวิตจริง
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 โรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ดกล�ง 

สังกัดกองก�รมัธยมศึกษ� กรมส�มัญศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร จัดตั้งขึ้น

ต�มประก�ศของกระทรวงศึกษ�ธิก�รเมื่อวันท่ี 20 เมษ�ยน พ.ศ. 2519  

ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 1 บ้�นหนองน�คำ� ตำ�บลบ้�นโคก กิ่งอำ�เภอหนองน�คำ� 

(ในขณะนัน้) จงัหวดัขอนแกน่ ห�่งจ�กอำ�เภอภเูวยีงไปท�งทศิเหนอื ประม�ณ 

17 กิโลเมตร เดิมใช้สถ�นที่โรงเรียนบ้�นหนองน�คำ� สังกัดสำ�นักง�นประถม

ศึกษ�แห่งช�ติเป็นท่ีเรียนช่ัวคร�ว ต่อม�จึงย้�ยม�เรียนในที่ของตนเองใน

ปัจจุบัน ซึ่งได้รับบริจ�คจ�กน�ยคำ� อุปดิษฐ์ น�ยพิมพ์ กองเกิด และ 

น�ยประเสรฐิ เสน�เลีย้ง จำ�นวน 45 ไร ่และสภ�ตำ�บลบ�้นโคก ไดจ้ดัซือ้เพิม่เตมิ 

อีก 27 ไร่ 2 ง�น รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 72 ไร่ 2 ง�น เริ่มแรกรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนต้น เข้�เรียน จำ�นวน 2 ห้องเรียน จำ�นวน 90 คน ต่อม�จึง

ได้ขย�ยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ประวัติ
โรงเรียนหนองนาคำ วิทยาคม
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ปีก�รศึกษ� 2527  ไดร้บัคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนในโครงก�ร “โรงเรยีน

มัธยมเพื่อพัฒน�ชนบท 2  รุ่นที่ 3”

ปีก�รศึกษ� 2529 ไดรั้บคดัเลอืกเข�้โครงก�รโรงเรียนผู้นำ�หลักสูตร 

รุ่นที่ 3

ปีก�รศึกษ� 2530 ไดร้บัคัดเลอืกเข�้โครงก�รขย�ยโอก�สท�งก�ร

ศึกษ� ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ค.อมต.สศ.) 

รุ่นที่ 1

ปีก�รศึกษ� 2534 ได้รับร�งวัลโรงเรียนดีเด่น

    ร�งวัลพระร�ชท�นโรงเรียนขน�ดเล็ก

ปีก�รศึกษ� 2539 เป็นโรงเรียนนำ�ร่องปฏิรูปก�รศึกษ�

ปีก�รศึกษ� 2550 ไดรั้บร�งวัลโรงเรยีนส่งเสริมสุขภ�พระดบัเหรียญทอง

ปีก�รศึกษ� 2550 ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ข�้โครงก�รโรงเรยีนดีใกลบ้�้น

ปีก�รศึกษ� 2558 ได้รับพระร�ชท�นร�งวัลโครงก�รอนุรักษ์พันธุ์

กรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

    “สวนพฤกษศ�สตร์โรงเรียน”

 ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม� โรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คมได้พัฒน�ใน

ทุก ๆ ด้�นม�โดยตลอด จนปัจจุบันมีอ�ค�รเรียน อ�ค�รประกอบต่�ง ๆ 

ส�ธ�รณปูโภคมอีย�่งสมบูรณ์เพียงพอ บรเิวณท่ัวไปรม่รืน่สวยง�ม เหม�ะเปน็

แหลง่ศกึษ�ห�คว�มรู ้สือ่ อปุกรณก์�รเรยีนก�รสอน เทคโนโลยตี�่ง ๆ  ทนัสมยั  

ทำ�ให้ก�รเรียนก�รสอนมีประสิทธิภ�พ นักเรียนที่จบก�รศึกษ�ส�ม�รถ 

สอบแข่งขันเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�ได้เป็นจำ�นวนม�ก
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ทำ�เนียบบุคล�กร  ปีก�รศึกษ�  2560

นายวสันต์		ลาจันทึก

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

นายคมเดช		ราชเหนือ
รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย

นางพิศมัย		อุปดิษฐ์

นางสาวจุฑารัตน์		ภูมีศรี

นายพงษ์พัฒน์		สมณะคีรี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายศิริศักดิ์	แสงปาก

นางสาวพุชณารินทร์		ศิรินุภาสกุล
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�

นายสารัช		ศรีบุญวงษ์
หัวหน้�กลุ่มส�ระฯ

นายสายันต์	สิมมา นายทนงศักดิ์		อุยะวาปี
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ

นางภาสินี	ศรีบุญวงษ์
หัวหน้�กลุ่มส�ระฯ

นายกิตติวัฒน์	อาจญาจารย์

นายภูวดล	บรรทัดเรียน

นางนันทนา	ภาโนชิต

นางสาวอินทร์แปลง	อบอุ่น

นางอัญชลี	บรรทัดเรียน

Mr.Emmanuel

นางรัชดานุศร	สุพร

นางสาวสุธารัตน์	ระวินู
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์

นายธีรพงษ์		แสงสิทธิ์
หัวหน้�กลุ่มส�ระฯ

นางสุพรรณี	ฝ่ายบุญ

นางสาวภัทรียา		ทวีจิตร นายวิทยา	วงศ์วิชานางสาวแคทรียา	มุขมาลี

นางสาวปัญชลิดา	โสหา
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

ดร.	อดิศร		ศรีบุญวงษ์
หัวหน้�กลุ่มส�ระฯ

นายอุดร		สอนศรี

นางสาวจันทนา		ฉายจรุง นางสาวนันทพร		บุตรเวียงพันธ์ นางนิภาพร	ฉันสิมา
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม

นางรัชนีกร		สอนศรี
หัวหน้�กลุ่มส�ระฯ

นายอลงกต	เปานาเรียง

ว่าที่	ร.ต.ชัชวาล	เหลืองคำา

นางสาวนัฐนภัสสร	โสดา

นางสาวรัศมี	ดรชานนท์

นายตฤณวัฒน์	พลเยี่ยม

นางสาวมานิตา	ลาจันทึก
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี

นายสมควร		ฐานะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวัฒนพงษ์	พรนิคม

นายทัดเทพ	ลาภบรรจบ

นายภัทร์ภูมิ	เหมบุรุษ

นายศิวะ	จวบสมบัติ

นางวิลัดดา		บุตรโพธิ์ศรี

นายศักดรินทร์	ขามธาตุ
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปศึกษ�

นายคคนปกรณ์		อินศร
หัวหน้�กลุ่มส�ระฯ

นางเทียมจันทร์	ตรีระพงษ์ นางสาวพัชรีภรณ์	อรัญมาลา
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พนักง�นบริก�ร

ครูธุรก�ร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิก�ร

นางสาวพิมพ์นภัส		จันทร์บรรจง นายธนาผล	ลากุล

นายบุญเติม	พรมเมืองขวา

นายสังวาลย์	หล้าบาง

นางสุธินันท์ธรณินทร์	พวงพิมพ์ นางสาวบังอร	อินทรสมัย

นายศิลา	จันทะปลาขาว



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 19

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม
ที่ ชื่อ	-	สกุล ที่มา ตำาแหน่ง

1 น�งรัชนี น�มบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธ�นกรรมก�ร

2 ร.ต.ท.สะอ�ด รักโนนสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมก�ร

3 น�ยสถิตย์ อุปดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมก�ร 

4 น�ยธน�ดุล ภ�โนชิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมก�ร

5 น�ยนพดล หิงช�ลี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมก�ร

6 น�ยสีล� ภูคลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมก�ร

7 น�ยเจตน� เมฆวัน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมก�ร

8 น�ยคำ�พอง สมใจ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมก�ร

9 น�ยส�รัช ศรีบุญวงษ์ ผู้แทนครู กรรมก�ร

10 น�งนัยน� มังคุณ ผู้แทนศิษย์เก่� กรรมก�ร

11 น�งประเคียง เนตรสีท� ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมก�ร

12 น�งส�วนิภ�พรรณ โททำ� ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมก�ร

13 พระครูปีติธรรมคุณ ผู้แทนภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กร

ศ�สน�

กรรมก�ร

14 พระครูถิรญ�ณสุนทร ผู้แทนภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กร

ศ�สน�

กรรมก�ร

15 น�ยวสันต์ ล�จันทึก ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนหนองน�คำ�

วิทย�คม

กรรมก�รและ

เลข�นุก�ร
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กำาหนดเวลาเรียน

1.	 เวลาเรียนแบ่งออกเป็น		2		ภาคเรียน		คือ

	 ภ�คเรียนที่  1 วันเปิดภ�คเรียน 15 พฤษภ�คม 2560

     วันปิดภ�คเรียน 10 ตุล�คม   2560

 ภ�คเรียนที่  2 วันเปิดภ�คเรียน 1 พฤศจิก�ยน  2560

     วันปิดภ�คเรียน 1 เมษ�ยน 2561  

2.	 ใน		1		สัปดาห์		เรียน	5	วัน		คือ	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร ์

  นอกจ�กนี้อ�จเปิดเรียนวันเส�ร์  -  อ�ทิตย์   แล้วแต่กรณี

3.	 เวลาเรียนในแต่ละวันแบ่งออกเป็น	7	คาบ	คาบละ	50	นาที

	  07.45  น.  เปิดเพลงม�ร์ชโรงเรียน  

      กิจกรรมทำ�คว�มสะอ�ด

  08.15 - 08.30  น. กิจกรรมหน้�เส�ธงตอนเช้�

  08.30 - 08.40  น.  พบครูที่ปรึกษ�

  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. พักรับประท�นอ�ห�ร

  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. กิจกรรมหน้�เส�ธงตอนเย็น
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เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา	(จบการศึกษาภาคบังคับ)

ปีการศึกษา	2560

1. ผู้เรียนเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและเพิ่มเติม โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น  

66 หน่วยกิต ร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มที่กำ�หนด 

2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่� 77 หน่วยกิต โดยเป็น

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 66  หน่วยกิต และร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มที่กำ�หนด  และ

ได้รับก�รตัดสินผลก�รเรียนระดับ “1” ขึ้นไป

3.  ผูเ้รยีนมีผลก�รประเมนิ ก�รอ�่น คดิวเิคร�ะหแ์ละเขยีน ในระดบั “ผ�่น” 

ขึ้นไป

4.  ผูเ้รยีนมีผลก�รประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบั “ผ�่น” ขึน้ไป

5. ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมิน “ผ่�น” ทุก

กิจกรรม

สรุปเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับ	ม.	ต้น

กลุ่มสาระวิชา หน่วยการเรียน หน่วยที่ได้

1. ภ�ษ�ไทย

2. คณิตศ�สตร์

3. วิทย�ศ�สตร์

4. สังคมศึกษ�

5. สุขศึกษ�และพลศึกษ�

9.0

9.0

9.0

9.0

6.0

9.0

9.0

9.0

9.0

6.0
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กลุ่มสาระวิชา หน่วยการเรียน หน่วยที่ได้

6. ศิลปศึกษ�

7. ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี

8. ภ�ษ�ต่�งประเทศ

สรุปรวม

หน่วยก�รเรียนวิช�พื้นฐ�น

หน่วยก�รเรียนวิช�เพิ่มเติม

หน่วยก�รเรียน

6.0

6.0

9.0

66

66.0

11.0

77.0

6.0

6.0

9.0

66

66.0

11.0

77.0

เกณฑ์การจบหลักสูตร	มัธยมศึกษาตอนปลาย	(จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปีการศึกษา	2560

1. ผู้เรียนเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและเพิ่มเติม โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น  

41 หน่วยกิต ร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มที่กำ�หนด 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่� 81 หน่วยกิต โดยเป็น

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 41 หน่วยกิต  และร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มที่กำ�หนด  และ

ได้รับก�รตัดสินผลก�รเรียนระดับ “1” ขึ้นไป

3.  ผูเ้รยีนมีผลก�รประเมนิ ก�รอ�่น คดิวเิคร�ะหแ์ละเขยีน ในระดบั “ผ�่น” 

ขึ้นไป

4.  ผู้เรียนมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่�น”  

ขึ้นไป

5. ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมิน “ผ่�น”  

ทุกกิจกรรม
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สรุปเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับ	ม.	ปลาย	

กลุ่มสาระวิชา หน่วยการเรียน หน่วยที่ได้

1. ภ�ษ�ไทย

2. คณิตศ�สตร์

3. วิทย�ศ�สตร์

4. สังคมศึกษ�

5. สุขศึกษ�และพลศึกษ�

6. ศิลปศึกษ�

7. ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี

8. ภ�ษ�ต่�งประเทศ

สรุปรวม

หน่วยก�รเรียนวิช�พื้นฐ�น

หน่วยก�รเรียนวิช�เพิ่มเติม

หน่วยก�รเรียน

6.0

6.0

6.0

8.0

3.0

3.0

3.0

6.0

41

41.0

40.0

81.0

6.0

6.0

6.0

8.0

3.0

3.0

3.0

6.0

41

41.0

40.0

81.0

คำาอธิบายระบบรายงานผลการเรียนของโรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม

1.	ระดับผลการเรียน

 1. ระดับผลก�รเรียน 4 คะแนน 80 - 100 

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนดีเยี่ยม

 2. ระดับผลก�รเรียน 3.5 คะแนน 75 - 79 

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนดีม�ก

 3. ระดับผลก�รเรียน 3 คะแนน 70 - 74 

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนดี

 4. ระดับผลก�รเรียน 2.5 คะแนน 65 - 69 

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนค่อนข้�งดี
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 5. ระดับผลก�รเรียน 2 คะแนน  60 - 64 

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนน่�พอใจ

 6. ระดับผลก�รเรียน 1.5 คะแนน  55 - 59 

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนพอใช้

 7. ระดับผลก�รเรียน 1 คะแนน  50 - 54 

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนผ่�นเกณฑ์ขั้นตำ่�

 8. ระดับผลก�รเรียน 0  คะแนน  0   - 49

  คว�มหม�ย ผลก�รเรียนตำ่�กว่�เกณฑ์ขั้นตำ่�

 9. ผลก�รเรียน  ผ คว�มหม�ย ผ่�น

 10. ผลก�รเรียน มผ คว�มหม�ย ไม่ผ่�น

 11. ผลก�รเรียน ร คว�มหม�ย  รอก�รประเมิน

 12. ผลก�รเรียน          มส  คว�มหม�ย  ไม่มีสิทธิ์สอบ

2.	การติด	ร

 “ร” หม�ยถึง รอก�รประเมินเพื่อให้ได้ระดับผลก�รเรียน 0 - 4 

นักเรียนติด “ร “ได้ 2 กรณีคือ

	 กรณีที่	1	นักเรียนไม่ผ่�นก�รสอบวัดผล ระหว่�งภ�คเรียน / ปล�ย

ภ�คเรียน ต�มที่โรงเรียนกำ�หนดได้แก่

 ม. 1 - 3, ม.4 - 6 ไม่ได้เข้�สอบวัดผลระหว่�งภ�คเรียนหรือปล�ย

ภ�คเรียนต�มที่โรงเรียนกำ�หนด

 การแก้	ร	กรณีที่	1

 1. กรณีข�ดสอบด้วยส�เหตุสุดวิสัยได้แก่ก�รเจ็บป่วยหรือเหตุอัน

ใดที่มีหลักฐ�นชัดเจนว่�เป็นเหตุสุดวิสัย

ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�อนญุ�ตใหส้อบยอ้นหลงัไดเ้มือ่ผ�่นก�รสอบวดัผลประเมนิ

ผลแล้วให้ได้ระดับผลก�รเรียน 0-4
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 2. กรณีข�ดสอบดว้ยส�เหตอุืน่ ๆ  ทีไ่มใ่ชเ่หตสุดุวสิยั ใหน้กัเรยีนขอ

แก ้“ร”ต�มกำ�หนดสอบแกต้วัของโรงเรยีน เมือ่ผ�่นก�รประเมนิแลว้ใหไ้ดร้บั

ผลก�รเรียน 0	-	1

	 กรณทีี	่2	นกัเรยีนไมส่ง่ง�น /ชิน้ง�น หรอืผลง�น ต�มทีผู่ส้อนประจำ�

วชิ�ไดก้ำ�หนดไวใ้นผลก�รเรยีนรูท้ีค่�ดหวงัหรอืจดุประสงคใ์ดจดุประสงคห์นึง่

และครูผู้สอนได้แจ้งให้ผู้เรียนได้ทร�บล่วงหน้�แล้ว

	 การแก้	ร	กรณีที่	2

 เมือ่นกัเรยีนไดส้ง่ง�น / ช้ินง�น หรอืผลง�นแล้ว ผลประเมนิใหไ้ด้รับ

ผลก�รเรียน ตั้งแต่	0	-	1

3.	การติด	“มส”

 นักเรียนจะติด “มส”ได้กรณีที่นักเรียนมีเวล�เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 

ของเวล�เรียนทั้งหมด

	 การแก้	“มส”

 1. กรณีที่นักเรียนมีเวล�เรียนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 

ร้อยละ 80 ของเวล�เรียนทั้งหมด 

ใหค้รูผูส้อนจัดสอนเสรมิ หรอืมอบหม�ยง�นเพือ่ทดแทนเวล�เรยีนทีข่�ด เมือ่

มเีวล�เรียนครบแลว้ จงึให้สอบวดัผลประเมนิผลเพือ่ตดัสนิผลก�รเรยีน ระดบั

ผลก�รเรียนที่ได้คือ 0	-	1

	 2. กรณีที่นักเรียนข�ดเรียนอย่�งต่อเนื่องจนมีเวล�เรียนรวมกันไม่

ถึงร้อยละ 60 ของเวล�เรียนทั้งหมด ให้นักเรียนเรียนซำ้�ในร�ยวิช�นั้น ๆ 

เนื่องจ�กไม่มีคว�มรู้เพียงพอที่จะวัดผลประเมินได้

4.	การติด	“มผ”

	 การตดิ	“มผ”	เกดิจ�กนกัเรยีนไมเ่ข�้รว่มกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน ได้แก ่

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรน�รี ยุวก�ช�ด ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมแนะแนว จนมีเวล�เรียนไม่ครบ 80 % และไม่ผ่�นก�รประเมินต�ม

ผลก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวังของแต่ละกิจกรรม
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 การแก้	“มผ”	ให้ครูผู้สอนให้นักเรียนทำ�กิจกรรมเสริมหรือเพิ่มเติม

ในสว่นทีข่�ดหรอืใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนหรอืทำ�กจิกรรมจนมเีวล�เรียนครบ 80 % 

แล้วจึงประเมิน ผลก�รเรียน “ผ”

5.	การติด	“0”

	 การติด	 “0” เกิดจ�กนักเรียนมีผลคะแนนรวมตลอดภ�คเรียน  

ไมผ่�่นเกณฑก์�รประเมนิหรอืไดค้ะแนนอยูใ่นชว่ง 0 - 49 คะแนน หรือมรีะดับ

คุณภ�พเป็นผลก�รเรียนตำ่�กว่�เกณฑ์ขั้นตำ่�

	 การแก้	 “0”	 ให้นักเรียนขอแก้ไขผลก�รเรียนภ�ยในระยะเวล� 1 

เดอืน ต้ังแตเ่ปดิภ�คเรยีนถดัไป โดยครผููส้อนจดัสอนเสรมิเพือ่ช่วยใหน้กัเรยีน

ส�ม�รถผ�่นผลก�รเรยีนรูท้ีค่�ดหวงัหรอืจดุประสงคท์ีไ่มผ่�่นนัน้ ๆ  แลว้จงึจดั

ให้สอบ หรือจัดกิจกรรมอื่นใดที่นักเรียนส�ม�รถผ่�นวัตถุประสงค์ได้

 ห�กยงัไมผ่�่นใหน้กัเรยีนมีสทิธ์ิขอแก้ไขผลก�รเรยีนอกีครัง้เปน็ครัง้ที ่

2 ต�มระยะเวล�ที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด ถ้�ไม่ผ่�นอีกให้เรียนซำ้�ในร�ยวิช�นี้

ใหม่ หรือขออนุญ�ตเปลี่ยนวิช�เรียน

	 การแก้	“0”	จะได้รับผลการเรียนไม่เกิน	1	

6.	การเรียนซำ้าใหม่ทุกรายวิชา

 นักเรียนคนใดคนหนึ่งที่มีผลก�รเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.0 เนื่องจ�กติด 0 

ร มส มผ รวมกันหล�ยร�ยวิช�ในภ�คเรียนหนึ่งภ�คเรียน โรงเรียนจัดให้สอบ

หรือแก้ไขผลก�รเรียนต�มขั้นตอนต่�ง ๆ แล้วยังไม่ส�ม�รถแก้ไขผลก�รเรียน

ให้สูงขึ้นได้ ให้นักเรียนได้เรียนใหม่ทุกร�ยวิช� ทั้งนี้ต้องผ่�นก�รเห็นชอบจ�ก

คณะกรรมก�รวิช�ก�รของโรงเรียน

7.	ระดับการศึกษา

 กำ�หนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ต�มพัฒน�ก�รของผู้เรียน ดังนี้

 ระดับที่ 1 มัธยมศึกษ�ตอนต้น ( ม. 1 - ม. 3 )

 ระดับที่ 2 มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ( ม. 4 - ม. 6 )
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ขั้นตอนการยื่นคำาร้องขอมีสิทธิ์สอบ

1. ครูประจำ�วิช�สำ�รวจ แจ้งร�ยชื่อนักเรียนท่ีติด มส ในร�ยวิช�ที่สอน 

ที่ฝ่�ยวิช�ก�ร

2. ฝ่�ยวิช�ก�รแจ้งนักเรียนที่มีชื่อติด  มส  เพื่อดำ�เนินก�รต�มปฏิทิน

3. นกัเรยีนทีม่ชีือ่ตดิตอ่ขอรบัแบบฟอรม์คำ�รอ้งขอมสิีทธิส์อบทีฝ่่�ยวชิ�ก�ร

4. นกัเรยีนนำ�แบบฟอรม์คำ�ร้องตดิตอ่ครูผูส้อนเพือ่พิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะ

สมแล้วแต่กรณี

5. นักเรียนดำ�เนินก�รต�มที่ครูประจำ�วิช�มอบหม�ย

6. ครูผู้สอนส่งใบแจ้งร�ยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบที่ฝ่�ยวิช�ก�ร เพื่อเสนอผู้

บริห�รพิจ�รณ�อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ต่อไป

7. ฝ่�ยวิช�ก�รประก�ศร�ยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ/ไม่มีสิทธิ์สอบ 

ขั้นตอนการดำาเนินการแก้	0,	ร,	มส

1. ฝ่�ยวัดผลแจ้งปฏิทินดำ�เนินก�รแก้  0  ร  มส ให้นักเรียนทร�บในแต่ละ

ภ�คเรียน

2. นักเรียนที่ติด  0  ร  มส  ติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำ�ร้องขอสอบแก้ตัวที่

ฝ่�ยวิช�ก�ร

3. นักเรียนนำ�แบบฟอร์มคำ�ร้องติดต่อครูผู้สอนเพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร

4. นักเรียนดำ�เนินก�รทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยและสอบแก้ตัว

5. นำ�แบบฟอร์มคำ�ร้องส่งฝ่�ยวิช�ก�รเมื่อดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้ว

6. ครูผู้สอนส่งใบแจ้งผลก�รสอบแก้ตัวที่ฝ่�ยวิช�ก�ร

7. ฝ่�ยวิช�ก�รประก�ศผลก�รสอบแก้ตัวและแก้เกรดในใบ  ปพ. 6

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น  ต้องเลือกกิจกรรมลูกเสือ –  

เนตรน�รี เป็นกิจกรรมบังคับ

2. นักเรียนทุกคนต้องเลือกเข้�ร่วมกิจกรรมชมรมใดชมรมหนึ่ง  ต�มที่

โรงเรียนเปิดเลือกและนักเรียนมีคว�มสนใจกิจกรรมนั้น
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3. นักเรียนต้องมีเวล�เรียนค�บกิจกรรมเกินกว่�ร้อยละ  80  ของเวล�

ทั้งหมดและต้องผ่�นจุดประสงค์ที่ท�งชมรมต่�ง ๆ กำ�หนดไว้

4. นักเรียนต้องมีผลก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเป็น  “ ผ ”  ( ผ่�น ) ทุกภ�คเรียน

จึงจะจบหลักสูตร

หลักสูตรแกนกลาง	2551

สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 และมัธยมศึกษ�ปีที่ 4

1. เพิ่มวิสัยทัศน์

2. เพิ่มสมรรถนะสำ�คัญ

3. ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. กำ�หนดตัวชี้วัดชั้นปี

5. กำ�หนดส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

6. กำ�หนดโครงสร้�งเวล�เรียนขั้นตำ่�แต่ละกลุ่มส�ระในแต่ละปี

7. ส่วนกล�งกำ�หนดเกณฑ์ก�รวัดประเมินผลกล�ง

8. ตัดสินผลก�รเรียน เป็นร�ยภ�ค

9. กำ�หนดก�รศึกษ�เป็น มัธยมศึกษ�ตอนต้น มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

การกำาหนดรหัสวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง	2551

 กำ�หนดระบบรหัสวิช� สำ�หรับส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�นและเพิ่มเติม

ต�มหลักสูตรที่สถ�นศึกษ�จัดทำ� โดยประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 

จำ�นวน 6 หลัก ดังนี้

หลักที่	1	เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ คือ

 ท  หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย

 ค หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

 ว หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์

 ส หม�ยถึง  กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูส้งัคมศกึษ� ศ�สน�และวฒันธรรม
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 พ หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�

 ศ หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ

 ง หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี

  หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศให้ใช้รหัส 

   ของแต่ละภ�ษ� ต�มร�ยก�ร

#	รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	#

หมายเหตุ	1.	ร�ยก�รรหัสตัวอักษรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศที่

จะนำ�ไปใส่แทน  มีดังนี้

 ข หม�ยถึง ภ�ษ�เขมร จ หม�ยถึง  ภ�ษ�จีน

 ซ หม�ยถึง ภ�ษ�รัสเซีย ญ หม�ยถึง  ภ�ษ�ญี่ปุ่น

 ต หม�ยถึง ภ�ษ�อิต�เลียน น หม�ยถึง  ภ�ษ�ละติน

 บ หม�ยถึง ภ�ษ�บ�ลี ป หม�ยถึง  ภ�ษ�สเปน

 ฝ หม�ยถึง ภ�ษ�ฝรั่งเศส ม หม�ยถึง  ภ�ษ�มล�ยู

 ย หม�ยถึง ภ�ษ�เยอรมัน ร หม�ยถึง  ภ�ษ�อ�หรับ

 ล หม�ยถึง ภ�ษ�ล�ว อ หม�ยถึง  ภ�ษ�อังกฤษ

หลักท่ี	 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับก�รศึกษ�ในระดับประถมศึกษ� 

มัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย สะท้อนระดับคว�มรู้และ

ทักษะในร�ยวิช�ที่กำ�หนดไว้คือ

 1 หม�ยถึง ร�ยวิช�ระดับประถมศึกษ�

 2 หม�ยถึง ร�ยวิช�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

 3 หม�ยถึง ร�ยวิช�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

หลักที่	3	 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของร�ยวิช� ซึ่งสะท้อนระดับคว�มรู้

และทักษะในร�ยวิช�ที่กำ�หนดไว้ในแต่ละปี คือ

 0 หม�ยถึง ร�ยวิช�ที่ไม่กำ�หนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ใน

ระดับประถมศึกษ� มัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
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 1 หม�ยถึง ร�ยวิช�ที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษ� 

มัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ( ป. 1 ม. 1 และม. 4 )

 2 หม�ยถึง ร�ยวิช�ที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษ� 

มัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ( ป. 2 ม. 2 และม. 5 )

 3 หม�ยถึง ร�ยวิช�ที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษ� 

มัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ( ป. 3 ม. 3 และม. 6 )

 4 หม�ยถึง ร�ยวิช�ทีเ่รยีนในปทีี ่4 ของระดับประถมศกึษ� (ป. 4)

 5 หม�ยถึง ร�ยวิช�ทีเ่รยีนในปทีี ่5 ของระดับประถมศกึษ� (ป. 5)

 6 หม�ยถึง ร�ยวิช�ทีเ่รยีนในปทีี ่6 ของระดับประถมศกึษ� (ป. 6)

หลักที่	4	เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของร�ยวิช� คือ

 1 หม�ยถึง ร�ยวิช�พื้นฐ�น

 2 หม�ยถึง ร�ยวิช�เพิ่มเติม

หลักที่	5	และหลักที่	6	 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลำ�ดับของร�ยวิช�แต่ละกลุ่ม

ส�ระก�รเรียนรู้ ในปี/ระดับก�รศึกษ�เดียวกันในระดับประถมศึกษ� 

มธัยมศกึษ�ตอนตน้หรอืมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย มจีำ�นวนต้ังแต่  01 - 99 ดังนี้

 ร�ยวิช�ที่กำ�หนดปีที่เรียน   ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่อง 

      ในปีเดียวกัน

 ร�ยวิช�ที่ไม่กำ�หนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่อง 

      ในปีระดับประถมศึกษ�มัธยม  

      ศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ� 

      ตอนปล�ย

 ทั้งนี้ รหัสหลักที่ 5 และหลักที่ 6 ของร�ยวิช�เพิ่มเติม ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม. 4 - 6) ของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต่อไปนี้ ให้กำ�หนด

รหัสวิช�เป็นช่วงลำ�ดับ ดังนี้
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ลำ�ดับที่ กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ� ศ�สน�

และวัฒนธรรม

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ก�รง�นอ�ชีพและ

เทคโนโลยี

01-19 ร�ยวิช�ในกลุ่ม

ฟิสิกส์

ร�ยวิช�ในกลุ่ม

ศ�สน�

ร�ยวิช�ในกลุ่ม

ก�รดำ�รงชีวิตและ

ครอบครัว

21-39 ร�ยวิช�ในกลุ่มเคมี ร�ยวิช�ในกลุ่ม

หน้�ที่พลเมือง

ร�ยวิช�ในกลุ่ม

ก�รออกแบบและ

เทคโนโลยี

41-59 ร�ยวิช�ในกลุ่ม

ชีววิทย�

ร�ยวิช�ในกลุ่ม

เศรษฐศ�สตร์

ร�ยวิช�ในกลุ่ม

เทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร

61-79 ร�ยวิช�ในกลุ่มโลก

และอวก�ศ

ร�ยวิช�ในกลุ่ม

ประวัติศ�สตร์

ร�ยวิช�ในกลุ่ม

ก�รง�นอ�ชีพ

81-99 ร�ยวิช�ในกลุ่ม

วิทย�ศ�สตร์อื่น ๆ

ร�ยวิช�ในกลุ่มภูมิ

อ�ก�ศ

สมรรถนะที่สำาคัญของผู้เรียน

1.  คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร

2.  คว�มส�ม�รถในก�รคิด

3.  คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�

4.  คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต

5.  คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยี
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  รักช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์

2.  ซื่อสัตย์สุจริต

3.  มีวินัย

4.  ใฝ่เรียนรู้

5.  อยู่อย่�งพอเพียง

6.  มุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

7.  รักคว�มเป็นไทย

8.  มีจิตส�ธ�รณะ

การติดต่อกับงานทะเบียนวัดผล

 แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะติดต่อกับง�นทะเบียน

วัดผล ทุกครั้งที่ม�ติดต่อกับโรงเรียน นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน

เท่�นั้น แม้จะเป็นเวล�ปิดเรียนก็ต�ม

1.	การมอบตัวนักเรียน

 1.1 เตรยีมเอกส�รทีถ่กูตอ้งสมบรูณ ์ได้แก ่ใบ ปพ. 1 (ระเบยีนแสดง

ผลก�รเรียนรู้) และสำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ต้องนำ�ฉบับจริงม�ด้วย)

 1.2 ผู้ทำ�หน้�ที่มอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครองที่ดูแลรับผิดชอบ

นกัเรยีนโดยแท้จรงิ ตอ้งมชีือ่ ทีอ่ยูใ่นสำ�เน�ทะเบยีนบ�้นรว่มกับนกัเรยีนและ

ต้องบรรลุนิติภ�วะ

2.	การลงทะเบียนเรียน

 2.1 นักเรียนรับแบบลงทะเบียนที่ครูประจำ�ชั้น

 2.2 กรอกรหสัวิช�ทีเ่รยีนในภ�คเรยีนน้ันต�มลำ�ดบัใหถ้กูตอ้งท้ังสองฉบบั

 2.3 ครูประจำ�ชั้นและผู้ปกครองลงชื่อไว้เป็นหลักฐ�น
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 2.4 สง่เปน็หลกัฐ�นท่ีง�นทะเบียนวดัผล 1 ฉบบั ครปูระจำ�ชัน้ 1 ฉบับ 

เพื่อแจ้งผลก�รสอบปล�ยภ�คให้ผู้ปกครองทร�บ ทั้งนี้ ต้องจัดทำ�ให้เสร็จสิ้น

ภ�ยใน 2 สัปด�ห์ นับตั้งแต่เปิดภ�คเรียน

3.	การขอพักการเรียน

 นักเรียนที่จะขอพักก�รเรียนได้ต้องมีเหตุสุดวิสัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

ก�รเรียน ไม่ส�ม�รถม�เรียนต�มปกติได้ เช่น ป่วยเรื้อรัง อุบัติเหตุ หรือมี 

ปัญห�ท�งครอบครัว ฯลฯ ให้ผู้ปกครองยื่นคำ�ร้องขอหยุดพักก�รเรียนที่ง�น

ทะเบียนวัดผลพร้อมหลักฐ�น

4.	การลาออกจากโรงเรียนและการพ้นสภาพจากนักเรียน

 4.1 ผูป้กครองทีแ่ทจ้รงิตอ้งยืน่คำ�รอ้งขอล�ออกทีง่�นทะเบยีนวดัผล 

และผู้อำ�นวยก�รจะต้องอนุมัติต่อเมื่อนักเรียนผู้นั้นไม่ค้�งชำ�ระเงินเพื่อก�ร

ศึกษ� หรือมีพันธะกับฝ่�ยต่�ง ๆ 

 4.2 ถ้�ล�ออกภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันเปิดภ�คเรียนของ

แต่ละภ�คเรียน ไม่ต้องชำ�ระเงินอื่น ๆ 

 4.3 ก�รพ้นสภ�พนักเรียน

  (1) เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนต้น

  (2) เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

  (3) นักเรียนที่ข�ดเรียนน�นเกิน 7 วัน โดยไม่ทร�บส�เหตุ และ 

   โรงเรียนได้ติดต่อแจ้งผู้ปกครองแล้วแต่ไม่ได้รับคำ�ตอบ

  (4) ย้�ยสถ�นศึกษ�

  (5) ประพฤติผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง

  (6) เสียชีวิต

5.	การขอใบรับรองผลการเรียนเพื่อศึกษาต่อที่อื่น	(ปพ.	7)

 5.1 ยื่นคำ�ร้องท่ีง�นทะเบียนวัดผลพร้อมรูปถ่�ยแต่งเครื่องแบบ 

  นักเรียนขน�ด 4.5 ซ.ม. จำ�นวน 1 รูป

 5.2 ขอล่วงหน้� 1 สัปด�ห์ ในวันและเวล�ร�ชก�ร
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6.	การขอใบรับรองผลการเรียน	(ปพ.	1)

	 ยื่นคำ�ร้อง พร้อมรูปถ่�ยขน�ด 4.5 เซ็นติเมตร จำ�นวน 2 รูป

7.	การขอใบรับรองผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ

 ยื่นคำ�ร้องล่วงหน้� 1 สัปด�ห์ พร้อมแนบรูปถ่�ยขน�ด 4.5 ซม. 

จำ�นวน 2 รูป

8.	การขอรับใบประกาศนียบัตร

 ให้ติดต่อรับด้วยตนเองที่ง�นทะเบียน

9.	การขอเปลี่ยนชื่อ	สกุล

 9.1 นักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อหรือน�มสกุลให้ปฏิบัติดังนี้

 9.2 แจ้งคว�มจำ�นงต่อน�ยทะเบียน

  9.3 นำ�หลกัฐ�นก�รเปลีย่นช่ือ-ช่ือสกลุ ได้แก ่ใบเปลีย่นชือ่ ใบเปลีย่น 

น�มสกุล  ตัวจริงพร้อมสำ�เน� (เมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนหลักฐ�นตัวจริงให้)

 9.4 ในกรณท่ีีตอ้งก�รเปล่ียนน�มสกลุของม�รด�ใหน้ำ�ทะเบยีนสมรส

หรือใบสำ�คัญก�รหย่�ม�แสดงด้วย

 9.5 ในกรณีท่ีช่ือหรอืน�มสกลุในหลกัฐ�นไมต่รงกนั เชน่ ในใบรบัรอง

ผลก�รเรียนและทะเบียนบ้�นไม่ตรงกัน ให้เทศบ�ลหรือที่ว่�ก�รอำ�เภอหรือ

เขตออกหนังสือรับรองว่�เป็นบุคคลเดียวกันนำ�ม�เป็นหลักฐ�นได้

 9.6 นำ�สำ�เน�ทะเบียนบ้�นท่ีแกไ้ข เปลีย่นชือ่หรอืน�มสกลุใหถ้กูต้อง

ทั้งตัวจริงและสำ�เน�

10.	การขอแก้วัน	เดือน	ปี	เกิด

	 10.1 แจ้งคว�มจำ�นงต่อง�นทะเบียน

 10.2 นำ�สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำ�เน�ม�แสดงเป็นหลักฐ�น

 10.3 สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ถูกต้องทั้งตัวจริง

และสำ�เน�ม�แสดง
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11.	รปูถา่ยท่ีใชติ้ดตอ่กบัหลกัฐาน รปูถ�่ยทีน่กัเรยีนนำ�ม�ใชใ้นก�รตดิตอ่กบั

หลักฐ�นต่�ง ๆ ต้อง

 11.1 แต่งเครื่องแบบนักเรียน น.ค.ว. ขน�ด 4.5 ซม.

 11.2 รูปถ�่ยหน�้ตรงไม่สวมหมวก ไมส่วมแวน่ต�ดำ� ไมใ่สเ่ครือ่งประดบั

 11.3 ถ่�ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน

นักเรียนขาดเรียนจะปฏิบัติอย่างไร

 1. เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 

วนั ในหน่ึงเดือนใหส้ถ�นศึกษ�แจ้งเป็นหนังสอืเตอืนใหผู้ป้กครองนำ�เดก็ม�เข�้

เรยีนโดยพลนัโดยสง่ท�งไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัหนงัสอืโดยตรง โดยแจง้

เตือน 2 ครั้ง

 2. ถ�้ผูป้กครองไมส่ง่เดก็เข�้เรยีนภ�ยหลงัจ�กได้รับแจ้งเปน็หนงัสือ

ต�มข้อ 1 สถ�นศึกษ�ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ� องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยที่จัดก�รศึกษ�ภ�คบังคับแล้วแต่กรณีทร�บ

 3. คณะกรรมก�รเขตพื้นท่ีก�รศึกษ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือหนว่ยทีจ่ดัก�รศกึษ�ภ�คบงัคบัแลว้แตก่รณ ีดำ�เนนิก�รตรวจสอบติดต�ม

เพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้ข�้เรยีนหรอืดำ�เนนิก�รต�มม�ตร� 51 แหง่พระร�ชบญัญติัก�ร

ศึกษ�ภ�คบังคับ พ.ศ. 2545 
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โครงสร้างเวลาเรียน	

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

1. ภ�ษ�ไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)

2. คณิตศ�สตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)

3. วิทย�ศ�สตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)

4. สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม 160(4 นก.) 160(4 นก.) 160(4 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)

   - ศ�สน� ศีลธรรม จริยธรรม

120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)   - เศรษฐศ�สตร์

   - ภูมิศ�สตร์

   - ประวัติศ�สตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.)

5. สุขศึกษ�และพลศึกษ� 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)

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

7. ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)

8. ภ�ษ�ต่�งประเทศ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)

รวมเวล�เรียนวิช�พื้นฐ�น 880(22นก.) 880(22นก.) 880(22นก.) 1,640  (41 นก.)

ร�ยวิช�/กิจกรรมที่สถ�นศึกษ�จัด

เพิ่มเติม ต�มคว�มพร้อมและจุดเน้น

ไม่น้อยกว่� 

200

(5 นก.)

ไม่น้อยกว่� 

200

(5 นก.)

ไม่น้อยกว่� 

200

(5 นก.)

ไม่น้อยกว่� 1,600  (40 นก.)

  - หน้�ที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.)

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.)

1. กิจกรรมแนะแนว 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)

2. กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรน�รี 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)

   - กิจกรรมชุมนุม 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)

3. กิจกรรมเพื่อสังคมแส�ธ�รณประโยชน์ 15 15 15 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)

รวมเวล�เรียนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่� 1,200 ชั่วโมง (30 นก.) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่� 3,600 ชั่วโมง

รวมหน่วยกิต รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต

 กำ�หนดให้ผู้เรียนต้องเข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒน�สังคมและส�ธ�รณประโยชน์ โดย

ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนนั้น  อ�จทำ�ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรน�รี ยุวก�ช�ด 

กิจกรรมชุมนุมต่�ง ๆ หรือแม้แต่สอดแทรกในก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ต่�ง ๆ ก็ได้ โดยมีหลัก

ฐ�นที่ส�ม�รถยืนยันเวล�ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมครบต�มเวล�ที่กำ�หนด  ในท�งปฏิบัตินั้น 

สถ�นศึกษ�ส�ม�รถพิจ�รณ�จัดจำ�นวนเวล�ที่ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นบำ�เพ็ญกิจกรรมเพื่อ

สังคมและส�ธ�รณประโยชน์ได้ต�มคว�มเหม�ะสม ต�มที่กำ�หนดในหลักสูตรแกนกล�ง 
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โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1
ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.

ท 21101 ภ�ษ�ไทย 1 1.5 60 ท 21102 ภ�ษ�ไทย 2 1.5 60

ค 21101 คณิตศ�สตร์ 1 1.5 60 ค 21102 คณิตศ�สตร์ 2 1.5 60

ว 21101 วิทย�ศ�สตร์ 1 1.5 60 ว 21102 วิทย�ศ�สตร์ 2 1.5 60

ส 21101 สังคมศึกษ� 1 1.5 60 ส 21102 สังคมศึกษ� 2 1.5 60

ส 21103 ประวัติศ�สตร์ 1 0.5 20 ส 21104 ประวัติศ�สตร์ 2 0.5 20

พ 21101 สุขศึกษ� 1 0.5 20 พ 21102 สุขศึกษ� 2 0.5 20

พ 21103 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 พ 21104 ฟุตบอล 0.5 20

ศ 21101 ศิลปะ 1 1 40 ศ 21102 ศิลปะ 2 1 40

ง 21101 ก�รง�นอ�ชีพ 1 1 40 ง 21102 ก�รง�นอ�ชีพ 2 1 40

อ 21101 อังกฤษพื้นฐ�น 1 1.5 60 อ 21102 อังกฤษพื้นฐ�น 2 1.5 60

รวมวิชาพื้นฐาน 11 440 รวมวิชาพื้นฐาน 11 440

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค 21201 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 1 1 40 ค 21202 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 2 1 40

ว 21201 วิทย�ศ�สตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ท 21202 ภ�ษ�ไทยอ่�น-เขียน 0.5 20

ง 21241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 40 ศ 21206 ศิลป์สร้�งสรรค์ 0.5 20

จ 21201 ภ�ษ�จีน 0.5 20 ส 21202 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

ส 21201 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20 อ 21202 เสริมทักษะภ�ษ�อังกฤษ 1 40

อ 21201 เสริมทักษะภ�ษ�อังกฤษ 1 40 ง 21202  ก�รง�นอ�ชีพฯเพิ่มเติม 1 40

รวมวิชาเพิ่มเติม 4.5 180 รวมวิชาเพิ่มเติม 4.5 180

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 21901 แนะแนว 0.5 20 ก 21902 แนะแนว 0.5 20

ก 21905 ลูกเสือ - เนตรน�รี 0.5 20 ก 21905 ลูกเสือ - เนตรน�รี 0.5 20

ก 21903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 21903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 21907 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 21908 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700
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โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	2
ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.

ท 22101 ภ�ษ�ไทย 3 1.5 60 ท 22102 ภ�ษ�ไทย 4 1.5 60

ค 22101 คณิตศ�สตร์ 3 1.5 60 ค 22102 คณิตศ�สตร์ 4 1.5 60

ว 22101 วิทย�ศ�สตร์ 3 1.5 60 ว 22102 วิทย�ศ�สตร์ 4 1.5 60

ส 22101 สังคมศึกษ� 3 1.5 60 ส 22102 สังคมศึกษ� 4 1.5 60

ส 22103 ประวัติศ�สตร์ 3 0.5 20 ส 22104 ประวัติศ�สตร์ 4 0.5 20

พ 22101 สุขศึกษ� 3 0.5 20 พ 22102 สุขศึกษ� 4 0.5 20

พ 22103 กรีฑ� 1 0.5 20 พ 22104 กรีฑ� 2 0.5 20

ศ 22101 ศิลปะ 3 1 40 ศ 22102 ศิลปะ 4 1 40

ง 22101 ก�รง�นอ�ชีพ 3 1 40 ง 22102 ก�รง�นอ�ชีพ 4 1 40

อ 22101 อังกฤษพื้นฐ�น 3 1.5 60 อ 22102 อังกฤษพื้นฐ�น 4 1.5 60

รวมวิชาพื้นฐาน 11 440 รวมวิชาพื้นฐาน 11 440

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค 22201 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 3 1 40 ค 22202 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 4 1 40

ส 22201 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20 ว 22202 วิทย�ศ�สตร์เพิ่มเติม 1 40

ศ 22203 น�ฏศิลป์พื้นเมือง 1 0.5 20 ง 22201 ก�รง�นอ�ชีพฯ เพิ่มเติม 1 40

อ 22201 เสริมทักษะภ�ษ�อังกฤษ 1 1.5 60 อ 22202 เสริมทักษะภ�ษ�อังกฤษ 1 40

ส 22203 อ�เซียนศึกษ� 0.5 20 ส 22202 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

จ 22201 ภ�ษ�จีน 0.5 20

รวมวิชาเพิ่มเติม 4.5 180 รวมวิชาเพิ่มเติม 4.5 180

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 22901 แนะแนว 0.5 20 ก 22902 แนะแนว 0.5 20

ก 22905 ลูกเสือ - เนตรน�รี 0.5 20 ก 22906 ลูกเสือ - เนตรน�รี 0.5 20

ก 22903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 22904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 22907 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 22908 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256042

โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	3
ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.

ท 23101 ภ�ษ�ไทย 5 1.5 60 ท 23102 ภ�ษ�ไทย 6 1.5 60

ค 23101 คณิตศ�สตร์ 5 1.5 60 ค 23102 คณิตศ�สตร์ 6 1.5 60

ว 23101 วิทย�ศ�สตร์ 5 1.5 60 ว 23102 วิทย�ศ�สตร์ 6 1.5 60

ส 23101 สังคมศึกษ� 5 1.5 60 ส 23102 สังคมศึกษ� 6 1.5 60

ส 23103 ประวัติศ�สตร์ 5 0.5 20 ส 23104 ประวัติศ�สตร์ 6 0.5 20

พ 23101 สุขศึกษ� 5 0.5 20 พ 23102 สุขศึกษ� 5 0.5 20

พ 23103 บ�สเกตบอล 0.5 20 พ 23104 วอลเลย์บอล 0.5 20

ศ 23101 ศิลปะ 5 1 40 ศ 23102 ศิลปะ 6 1 40

ง 23101 ก�รง�นอ�ชีพ 5 1 40 ง 23102 ก�รง�นอ�ชีพ 6 1 40

อ 23101 อังกฤษพื้นฐ�น 5 1.5 60 อ 23102 อังกฤษพื้นฐ�น 6 1.5 60

รวมวิชาพื้นฐาน 11 440 รวมวิชาพื้นฐาน 11 440

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค 23201 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 5 1 40 ส 23202 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

ท 23201 ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�ร 1 40 ค 23202 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 1 40

ศ 23205 ประติม�กรรม 0.5 20 อ 23202 เสริมทักษะภ�ษ�อังกฤษ 2 1 40

อ 23201 เสริมทักษะภ�ษ�อังกฤษ 1 1 40 ส 23204 พระพุทธศ�สน� 0.5 20

ส 23201 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20 จ 23202 ภ�ษ�จีน 0.5 20

จ 23301 ภ�ษ�จีน 0.5 20 ง 23202 ก�รง�นฯเพิ่มเติม 1 40

รวมวิชาเพิ่มเติม 4.5 180 รวมวิชาเพิ่มเติม 4.5 180

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 23901 แนะแนว 0.5 20 ก 23902 แนะแนว 0.5 20

ก 23905 ลูกเสือ - เนตรน�รี 0.5 20 ก 23906 ลูกเสือ - เนตรน�รี 0.5 20

ก 23903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 23904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 23907 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 23908 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 43

โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	แผนการเรียนวิทยาศาสตร์	-	คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.

ท 31101 ภ�ษ�ไทย 1 1 40 ท 31102 ภ�ษ�ไทย 2 1 40

ค 31101 คณิตศ�สตร์ 1 1 40 ค 31102 คณิตศ�สตร์ 2 1 40

ว 31101 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว 31122 เคมีพื้นฐ�น 1.5 60

ส 31101 สังคมศึกษ� 1 1 40 ส 31102 สังคมศึกษ� 2 1 40

ส 31161 ประวัติศ�สตร์ 1 0.5 20 ส 31162 ประวัติศ�สตร์ 2 0.5 20

พ 31101 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 1 0.5 20 พ 31102 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 2 0.5 20

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 20

ง 31101 ก�รง�นอ�ชีพฯ 1 1 40 อ 31102 อังกฤษพื้นฐ�น 2 1 40

อ 31101 อังกฤษพื้นฐ�น 1 1 40     

รวมวิชาพื้นฐาน 8 320 รวมวิชาพื้นฐาน 7 280

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค 31201 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 1 1.5 60 ค 31202 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 2 1.5 60

ว 31221 เคมี 1 1.5 60 ว 31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60

ว 31241 ชีววิทย� 1 1 40 ว 31242 ชีววิทย� 2 1.5 60

อ 31201 อังกฤษ ฟัง-พูด 1 1 40 พ 31201 แบดมินตัน 0.5 20

จ 31201 ภ�ษ�จีน 1 1 40 ง 31241 ส�รสนเทศและระบบเครือข่�ย 1 40

ส 31203 พระพุทธศ�สน� 1 1 40 อ 31202 อังกฤษ ฟัง-พูด 2 1 40

ง 31201 ก�รง�นฯเพิ่มเติม 1 40 จ 31202 ภ�ษ�จีน 2 1 40

    ส 31202 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

รวมวิชาเพิ่มเติม 8 320 รวมวิชาเพิ่มเติม 8.5 340

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 31901 แนะแนว 0.5 20 ก 31902 แนะแนว 0.5 20

ก 31911 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20 ก 31912 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20

ก 31903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 31904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 31905 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 31906 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 18 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256044

โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	แผนการเรียนศิลป์	-	ภาษา
ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.

ท 31101 ภ�ษ�ไทย 1 1 40 ท 31102 ภ�ษ�ไทย 2 1 40

ค 31101 คณิตศ�สตร์ 1 1 40 ค 31102 คณิตศ�สตร์ 2 1 40

ว 31101 ดุลยภ�พชีวิต 1 40 ว 31124 ส�รและสมบัติของส�ร 1 40

ส 31101 สังคมศึกษ� 1 1 40 ส 31102 สังคมศึกษ� 2 1 40

ส 31161 ประวัติศ�สตร์ 1 0.5 20 ส 31162 ประวัติศ�สตร์ 2 0.5 20

พ 31101 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 1 0.5 20 พ 31102 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 2 0.5 20

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 20

ง 31101 ก�รง�นอ�ชีพฯ 1 1 40 อ 31102 อังกฤษพื้นฐ�น 2 1 40

อ 31101 อังกฤษพื้นฐ�นฯ 1 1 40      

รวมวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รวมวิชาพื้นฐาน 6.5 260

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท 31201 หลักภ�ษ�ไทย 1 40 ท 31217 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 40

ส 31203 พระพุทธศ�สน� 1 1 40 ส 31202 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

พ 31201 แบดมินตัน 0.5 20 ส 31204 เหตุก�รณ์โลกปัจจุบัน 0.5 20

ศ 31201 ปฏิบัติน�ฏศิลป์ไทย 1 1 40 ศ 31205 ว�ดเส้น 1 40

อ 31201 อังกฤษ ฟัง-พูด 1 1.5 60 ง 31241 ส�รสนเทศและระบบเครือข่�ย 1 40

อ 31203 อังกฤษส�รสนเทศ 1 1 40 อ 31202 อังกฤษ ฟัง-พูด 2 1.5 60

จ 31201 ภ�ษ�จีน 1 1 40 อ 31204 อังกฤษส�รสนเทศ 2 1 40

ง 31201  ก�รง�นฯ เพิ่มเติม 1 40 จ 31202 ภ�ษ�จีน 2 1 40

ง 31202 ก�รง�นอ�ชีพฯเพิ่มเติม 1 40

พ 31202 พละศึกษ�เพิ่มเติม 0.5 20

รวมวิชาเพิ่มเติม 8 320 รวมวิชาเพิ่มเติม 9 360

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 31901 แนะแนว 0.5 20 ก 31902 แนะแนว 0.5 20

ก 31911 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20 ก 31912 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20

ก 31903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 31904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 31905 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 31906 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 45

ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.

ท 32101 ภ�ษ�ไทย 3 1 40 ท 32102 ภ�ษ�ไทย 4 1 40

ค 32101 คณิตศ�สตร์ 3 1 40 ค 32102 คณิตศ�สตร์ 4 1 40

ว 32141 ชีววิทย� 3 1.5 60 ว 32161 โลกด�ร�ศ�สตร์ 1.5 60

ส 32101 สังคมศึกษ� 3 1 40 ส 32102 สังคมศึกษ� 4 1 40

ส 32161 ประวัติศ�สตร์ 3 0.5 20 ส 32162 ประวัติศ�สตร์ 4 0.5 20

พ 32101 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 3 0.5 20 พ 32102 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 4 0.5 20

ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 20

ง 32101 ก�รง�นอ�ชีพฯ 3 1 40 อ 32102 อังกฤษพื้นฐ�น 4 1 40

อ 32101 อังกฤษพื้นฐ�น 3 1 40     

รวมวิชาพื้นฐาน 8 320 รวมวิชาพื้นฐาน 7 280

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค 32201 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 3 1.5 60 ค 32202 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 4 1.5 60

ว 32201 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว 32202 ฟิสิกส์ 4 1 40

ว 32221 เคมี 3 1 40 ว 32222 เคมี 4 1 40

อ 32201 อังกฤษ อ่�น-เขียน 1 1 40 ว 32242 ชีววิทย� 4 1 40

จ 32201 ภ�ษ�จีน 3 1 40 พ 32202 วอลเลย์บอล 0.5 20

ส 32203 อ�เซียนศึกษ� 0.5 20 ง 32202 ก�รง�นฯ เพิ่มเติม 1 40

ง 32201 ก�รง�นอ�ชีพฯเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) 1 40 อ 32202 อังกฤษ อ่�น-เขียน 2 1 40

    จ 32202 ภ�ษ�จีน 4 1 40

    ส 32202 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

รวมวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 รวมวิชาเพิ่มเติม 8.5 340

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 32901 แนะแนว 0.5 20 ก 32902 แนะแนว 0.5 20

ก 32911 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20 ก 32912 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20

ก 32903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 32904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 32905 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 32906 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700

โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	5	แผนการเรียนวิทยาศาสตร์	-	คณิตศาสตร์



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256046

ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม.

ท 32101 ภ�ษ�ไทย 3 1 40 ท 32102 ภ�ษ�ไทย 4 1 40

ค 32101 คณิตศ�สตร์ 3 1 40 ค 32102 คณิตศ�สตร์ 4 1 40

ว 32103 แรงและก�รเคลื่อนที่ 1 40 ว 32144 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 40

ส 32101 สังคมศึกษ� 3 1 40 ส 32102 สังคมศึกษ� 4 1 40

ส 32161 ประวัติศ�สตร์ 3 0.5 20 ส 32162 ประวัตศ�สตร์ 4 0.5 20

พ 32101 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 3 0.5 20 พ 32102 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 4 0.5 20

ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 20

ง 32101 ก�รง�นอ�ชีพฯ 2 1 40 อ 32102 อังกฤษพื้นฐ�น 4 1 40

อ 32101 อังกฤษพื้นฐ�น 3 1 40     

รวมวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รวมวิชาพื้นฐาน 6.5 260

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท 32219 ก�รพูดต่อหน้�ประชุมชน 1 40 ท 32216 ก�รเขียนเชิงสร้�งสรรค์ 1 40

ง 32201 ก�รง�นอ�ชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 1 40 ส 32201 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

ส 32203 อ�เซียนศึกษ� 0.5 20 ส 32203 พระพุทธศ�สน� 0.5 20

พ 32201 ฟุตซอล 0.5 20 ศ 32204 ปฏิบัติน�ฏศิลป์พื้นเมือง 1 40

ศ 32201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีส�กลต�มคว�มถนัด 1 1 40 ง 32202 ก�รง�นอ�ชีพเพิ่มเติม 1.5 60

อ 32201 อังกฤษ อ่�น-เขียน 1 1.5 60 อ 32202 อังกฤษ อ่�น-เขียน 2 1 40

อ 32203 อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 1 1.5 60 อ 32204 อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 2 1 40

จ 32201 ภ�ษ�จีน 3 1 40 จ 32202 ภ�ษ�จีน 4 1 40

    ง 32246 โปรแกรมฐ�นข้อมูล 1.5 60

รวมวิชาเพิ่มเติม 8 320 รวมวิชาเพิ่มเติม 9 360

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 32901 แนะแนว 0.5 20 ก 32902 แนะแนว 0.5 20

ก 32911 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20 ก 32912 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20

ก 32903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 32904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 32905 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 32906 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700

โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	5	แผนการเรียนศิลป์	-	ภาษา
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ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา ชม. นก.

ท 33101 ภ�ษ�ไทย 5 1 40 ท 33102 ภ�ษ�ไทย 6 1 40

ค 33101 คณิตศ�สตร์ 5 1 40 ค 33102 คณิตศ�สตร์ 6 1 40

ส 23101 สังคมศึกษ� 5 1 40 ส 33102 สังคมศึกษ� 6 1 40

พ 33101 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 5 0.5 20 พ 33102 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 6 0.5 20

ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 20

ง 33101 ก�รง�นอ�ชีพฯ 5 1 40 อ 33102 อังกฤษพื้นฐ�น 6 1 40

อ 33101 อังกฤษพื้นฐ�น 5 1 40     

รวมวิชาพื้นฐาน 6 240 รวมวิชาพื้นฐาน 5 200

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค 33201 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 5 1.5 60 ค 33202 คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 6 1.5 60

ว 33201 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 ว 33202 ฟิสิกส์ 6 1.5 60

ว 33221 เคมี 5 1.5 60 ว 33222 เคมี 6 1.5 60

ว 33241 ชีววิทย� 5 1.5 60 ว 33242 ชีววิทย� 6 1.5 60

อ 33201 อังกฤษโครงง�น 1 1.5 60 พ 33203 ฟุตซอล 2 0.5 20

ส 33201 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20 ง 33202 ก�รง�นอ�ชีพเพิ่มเติม 6 1.5 60

ส 33203 พระพุทธศ�สน� 1 40 อ 33206 อังกฤษเพื่อก�รศึกษ� 2 1 40

ศ 33205 ว�ดเส้น 0.5 20 ส 33201 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

    ส 33203 เศรษฐศ�สตร์ครอบครัว 0.5 20

    ท 33202 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รศึกษ�ต่อ 0.5 20

รวมวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รวมวิชาเพิ่มเติม 10.5 420

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 33901 แนะแนว 0.5 20 ก 33902 แนะแนว 0.5 20

ก 33911 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20 ก 33912 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20

ก 33903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 33904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 33905 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 33906 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700

โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	แผนการเรียนวิทยาศาสตร์	-	คณิตศาสตร์
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ภาคเรียนที่	1 ภาคเรียนที	่2

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา ชม. นก.

ท 33101 ภ�ษ�ไทย 5 1 40 ท 33102 ภ�ษ�ไทย 6 1 40

ค 33101 คณิตศ�สตร์ 5 1 40 ค 33102 คณิตศ�สตร์ 6 1 40

ว 33161 โลกด�ร�ศ�สตร์ 1 40 ว 33108 พลังง�น 1 40

ส 23101 สังคมศึกษ� 5 1 40 ส 33102 สังคมศึกษ� 6 1 40

พ 33101 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 5 0.5 20 พ 33102 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 6 0.5 20

ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 20

ง 33101 ก�รง�นอ�ชีพฯ 5 1 40 อ 33102 อังกฤษพื้นฐ�น 6 1 40

อ 33101 อังกฤษพื้นฐ�น 5 1 40     

รวมวิชาพื้นฐาน 7 280 รวมวิชาพื้นฐาน 6 240

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท 33209 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 40 ท 33221 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร 2 1 40

ส 33201 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20 ส 33202 หน้�ที่พลเมือง 0.5 20

ส 33203 พระพุทธศ�สน� 1 40 ส 33204 กฎหม�ยรอบตัว 1 40

พ 33203 ตะกร้อ 1 40 ศ 33202 ปฏิบัติเครื่องดนตรีต�มคว�มถนัด 2 1 40

ศ 33205 ออกแบบ 1 40 ง 33202 ก�รง�นอ�ชีพเพิ่มเติม 1 40

อ 33203 อังกฤษเพื่อก�รง�นอ�ชีพ 1 1.5 60 อ 33204 อังกฤษเพื่อก�รง�นอ�ชีพ 2 1.5 60

อ 33205 อังกฤษเพื่อก�รศึกษ� 1 1.5 60 อ 33206 อังกฤษเพื่อก�รศึกษ� 2 1 40

จ 33201 ภ�ษ�จีน 5 1 40 จ 33202 ภ�ษ�จีน 6 1 40

    ว 33202 โลกด�ร�ศ�สตร์ 1 40

    พ 33202 ลีล�ศ 0.5 20

รวมวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รวมวิชาเพิ่มเติม 8 380

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก 33901 แนะแนว 0.5 20 ก 33902 แนะแนว 0.5 20

ก 33911 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20 ก 33912 ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/ร.ด. 0.5 20

ก 33903 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20 ก 33904 ชุมนุมวิช�ก�ร 0.5 20

ก 33905 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20 ก 33906 เพื่อสังคมและส�ธ�รณฯ 0.5 20

รวม 2 80 รวม 2 80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 16 700

โครงสร้างหลักสูตร	ปีการศึกษา	2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	แผนการเรียนศิลป์	-	ภาษา
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งานแนะแนว

1. สำ�รวจเดก็และรูจ้กัเดก็เปน็ร�ยบคุคล เพ่ือใหค้รไูดรู้จ้กั และเข�้ใจนกัเรยีน

ได้ดีขึ้นทั้งในด้�นประวัตินักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ปัญห� และคว�ม

ต้องก�รของนักเรียน ก�รปรับตัวของนักเรียน

2. ก�รบริก�รส�รสนเทศ เป็นก�รให้คว�มรู้ ข้อมูล หรือสิ่งที่ควรทร�บแก่

นักเรียน อ�จเป็นเรื่องเดียวกับก�รเรียนและก�รศึกษ�ต่อ

3. ก�รใหค้ำ�ปรึกษ�แกน่กัเรยีน ง�นแนะแนวจดับรกิ�รด้�นนี ้สำ�หรบันักเรยีน

ที่มีปัญห�ในทุก ๆ ด้�น

4. ช่วยเหลือนักเรียนด้�นอื่น ๆ เช่น

- ก�รให้ทุนก�รศึกษ�แก่นักเรียน

- ก�รใหค้ำ�แนะนำ�แกน่กัเรียนในก�รตดัสนิใจเลอืกก�รศกึษ� ก�รเลอืก

อ�ชีพ เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่�งถูกต้อง และเหม�ะสมกับตัว

นักเรียนเอง

- ก�รติดต�มผล เป็นก�รติดต�มผลนักเรียนที่ได้รับก�รแนะแนวว่�มี

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือไม่เพียงใด

- จัดกิจกรรมแนะแนวก�รศึกษ�ต่อแก่นักเรียน

ระเบียบการใช้ห้องอินเทอร์เน็ต

1. เปิดบริก�รตั้งแต่เวล� 07.30 - 17.00 น.

2. ครูและนักเรียนมีสิทธิ์เข้�ใช้ทุกคน

3. เซน็ช่ือลงในสมดุจองก�รใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์กำ�หนดให้สบืคน้ขอ้มูลได้

คนละไม่เกิน 30 น�ที

4. ห้�มใช้แผ่นดิสก์ เล่นเกม และฟังเพลง

5. เมื่อใช้แล้วตรวจสอบคว�มเรียบร้อยและปิดเครื่องทุกครั้ง
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด

เวลาทำาการของห้องสมุด

 เปิดบริก�รวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวล� 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 - อ�จ�รย์ ของโรงเรียน

 3. นักก�รภ�รโรง แม่ค้�และประช�ชนทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการยืมหนังสือ

 1. นกัเรียนตอ้งมบัีตรหอ้งสมดุ และนำ�บัตรหอ้งสมดุม�ทกุครัง้ทีจ่ะ

ยืม - คืนหนังสือ

 2. ถ้�นักเรียนทำ�บัตรห�ย จะต้องเสียค่�ธรรมเนียมทำ�ใหม่คร้ังละ 

5 บ�ท แต่ถ้�บัตรหมดอ�ยุไม่ต้องเสียค่�บริก�ร

 3. ครู - อ�จ�รย์ ยืมหนังสือห้องสมุดได้ โดยก�รเขียนร�ยละเอียด

ลงในสมุดที่เจ้�หน้�ที่จัดเตรียมไว้ให้

 4. นักเรียนจะใช้บัตรคนอื่นยืมหนังสือไม่ได้

 5. หนงัสอืหมวดหมู ่000-900 หนงัสอืเดก็ นวนยิ�ย หนงัสือเตรียม

สอบ เรื่องสั้น นักเรียนมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม ( หนังสือนอกเวล�

ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ) กำ�หนดส่ง 3 วัน
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 6. หนังสือว�รส�ร ( ยกเว้นว�รส�รใหม่ฉบับปัจจุบัน ) ยืมได้ 1 คืน 

ยืมหลังเลิกเรียนและส่งภ�ยในวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 09.00 น.

 7. หนังสืออ้�งอิง ไม่อนุญ�ตให้ยืม ยกเว้นยืมไปถ่�ยเอกส�รต้องส่ง

คืนภ�ยในวันที่ยืม

 8. อัตร�ค่�ปรับหนังสือส่งช้�กว่�กำ�หนด ปรับวันละ 1 บ�ท / เล่ม

 9. ให้ฝ�กกระเป๋�ไว้ที่ชั้นเก็บของก่อนเข้�ห้องสมุด และห้�มนำ�

เอกส�รหนังสือทุกชนิดออกจ�กห้องสมุดก่อนได้รับอนุญ�ต

 10. ห้�มสวมใส่รองเท้�เข้�ห้องสมุด

 11. ห�้มนำ�อ�ห�ร เคร่ืองดืม่ ของขบเค้ียวเข้�ไปรบัประท�นในหอ้งสมุด

 12. ห�้มฉกี ตดัเอกส�ร ว�รส�ร หรอืทำ�ล�ยสมบตัทิกุชนดิของหอ้งสมดุ

 13. ห้�มส่งเสียงดังรบกวนสม�ชิกคนอื่น

ข้อบังคับและอัตราค่าปรับถ้าฝ่าฝืน

 1. นำ�กระเป๋� ถุง ย่�ม และสวมรองเท้�เข้�ห้องสมุด ปรับ 5 บ�ท

 2. นำ�อ�ห�ร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้�ไปรับประท�นในห้องสมุด 

ปรับ 5 บ�ท

 3. ฉีก ตัดเอกส�ร ว�รส�ร หรือทำ�ล�ยสมบัติทุกชนิดของห้องสมุด 

ปรับ 50 บ�ท หรือจ่�ยเงินชดเชยเท่�ร�ค�เดิม

 4. ลักขโมยสมบัติห้องสมุด ปรับ 100 บ�ท หรือเสียเงินชดเชยเท่�

ร�ค�เดิมพร้อมนำ�ส่งฝ่�ยกิจก�รนักเรียนเพื่อพิจ�รณ�ลงโทษต�มระเบียบ

โรงเรียนต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้ยืม

 1. ส่งคืนต�มกำ�หนด

 2. ไม่ทำ�หนังสือชำ�รุดหรือสูญห�ย

 3. ไม่ตัด ไม่ฉีก ไม่ขีดเขียนและไม่พับมุมหนังสือ

 4. ไม่ว�งหนังสือควำ่�หน้�

 5. ไม่ใช้หนังสือบังฝน

 6. รักษ�หนังสือห้องสมุดอย่�งดีที่สุด

 7. ก่อนปิดภ�คเรียนต้องนำ�หนังสือม�คืนห้องสมุดให้หมดทุกเล่ม

 8. ห�กพบหรอืทำ�หนงัสอืชำ�รดุต้องแจ้งใหเ้จ�้หน�้ทีห้่องสมดุทร�บ

โดยด่วน

 9. ไม่หยิบหนังสือของห้องสมุดออกไปโดยไม่ผ่�นก�รยืม

 10. ให้เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบก�รยืมก่อนออกจ�กห้องสมุด

ความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุด

 1. ไม่นำ�หนงัสอืหรอืสิง่อืน่ใดเข�้หอ้งสมดุ ใหว้�งเกบ็ไวท้ีท่ีห่อ้งสมดุ

จัดให้ นอกจ�กได้รับอนุญ�ตเป็นกรณีพิเศษ

 2. ไม่คุยกันเสียงดัง และส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด

 3. ไมห่ยบิหนังสอื ว�รส�ร หนังสอืพมิพ ์ม�อ่�นครัง้ละหล�ย ๆ  เลม่

 4. ไม่รื้อค้นหนังสือในชั้นให้กระจุยกระจ�ย เมื่อนำ�ม�อ่�นแล้วให้

เก็บเข้�ที่เดิมให้เรียบร้อย

 5. ไม่ตัดหรือฉีกหนังสือ ถ้�ต้องก�รควรขอยืมไปถ่�ยเอกส�ร

 6. เมื่อลุกจ�กที่นั่งอ่�นหนังสือให้เลื่อนเก้�อี้ชิดโต๊ะให้เป็นระเบียบ

 7. ไม่นำ�อ�ห�ร เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวเข้�ไปรับประท�นใน

ห้องสมุด

 8. ไม่นอนพักผ่อนในห้องสมุด

 9. ปฏิบัติต�มระเบียบของห้องสมุดอย่�งเคร่งครัด



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 53

มาตรฐานการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียน	ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการอ่าน ส�ม�รถอ่�นหนังสือ เอกส�ร และสื่อต่�ง ๆ ได้

ตัวชี้วัด    อ่�นถูกต้องต�มหลักก�รอ่�น

มาตรฐานการอ่าน มีเกณฑ์ก�รแบ่งระดับคะแนนดังนี้

0 1 2 3
พฤติกรรมที่

สังเกตได้ 

ไมม่คีว�มถกูตอ้ง

ต�มหลกัก�รอ�่น 

อ่�นไม่คล่อง

ตะกุกตะกัก

พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คว�ม

ถูกต้องต�มหลัก

ก�รอ่�น คือ

อ่�นเป็น

ประโยคได้มี

คว�มคล่องและ

เร็วพอประม�ณ

พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คว�ม

ถูกต้องต�มหลัก

ก�รอ่�น 

ส�ม�รถอ่�นได้

คล่องและเร็ว มี

ท่�ท�งที่บ่งบอก

ถึงคว�มมั่นใจ

พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คว�ม

ถูกต้องต�มหลัก

ก�รอ่�น 

ส�ม�รถอ่�นได้

คล่องและเร็วยิ่ง

ขึ้นได้เนื้อห�

ส�ระด้วยนำ้�

เสียงที่เป็น

ธรรมช�ติ



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256054

มาตรฐานการคิดวิเคราะห ์ ส�ม�รถสรุปคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และคิด 

     วิเคร�ะห์เนื้อห�ส�ระของเรื่องที่อ่�น ได้

ตัวชี้วัด     สรุปและแสดงคว�มคิดเห็นเชิงวิเคร�ะห์

     อย่�งมีเหตุผล

มาตรฐานการคิดวิเคราะห ์ มีเกณฑ์ก�รแบ่งระดับคะแนนดังนี้

0 1 2 3
พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คือ

สรุปคว�ม

ไม่ถูกต้อง

ตรงประเด็น 

ไม่มีคว�ม

ชัดเจน

ไม่ส�ม�รถแสดง

คว�มคิดเห็นได้

และไม่ส�ม�รถ

ประเมินค่�ข้อดี

และข้อด้อย

ได้เลย

พฤติกรรมที่

สังเกตได้คือ

สรุปคว�มจ�ก

เรื่องที่อ่�นได้บ้�ง 

แสดงคว�ม

คิดเห็นจ�กก�ร

วิเคร�ะห์ได้ 

แต่ยังมีทิศท�ง

ไม่ชัดเจนและ

ประเมินค่�ข้อดี

และข้อด้อย

อย่�งใด

อย่�งหนึ่งได้

แต่ยังข�ด

เหตุและผล

พฤติกรรมที่

สังเกตได้คือ

สรุปคว�มจ�ก

เรื่องที่อ่�นได้

พร้อมทั้งแสดง

คว�มคิดเห็น

จ�กก�ร

วิเคร�ะห์ได้

ส�ม�รถ

ประเมินข้อดี 

ข้อด้อยอย่�งใด

อย่�งหนึ่งได้

อย่�งมีเหตุมีผล

พฤติกรรมที่

สังเกตได้คือ

สรุปคว�มจ�ก

เรื่องที่อ่�นได้

ถูกต้อง

ตรงประเด็นและ

มีคว�มชัดเจน 

แสดงคว�ม

คิดเห็นจ�กก�ร

วิเคร�ะห์ได้

พร้อมทั้งอธิบ�ย

เหตุผลประเมิน

ค่�ทั้งข้อดีและ

ข้อด้อยได้อย่�ง

มีเหตุ มีผล



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 55

มาตรฐานการเขียน	 ส�ม�รถใช้กระบวนก�รเขียนเพื่อสื่อคว�มคิด 

    ของตนเองให้ผู้อ่�นเข้�ใจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ตัวชี้วัด		 	 	 มีทักษะในก�รเขียนที่มีสำ�นวนภ�ษ�ถูกต้องมี 

    เหตุมีผลมีลำ�ดับขั้นตอนในก�รนำ�เสนอ ส�ม�รถ 

    สร้�งคว�มเข้�ใจแก่ผู้อ่�นได้อย่�งชัดเจน โดยมี 

    เกณฑ์แบ่งระดับคะแนน ดังนี้
0 1 2 3

ก�รเขียนแสดง

คว�มคิดเห็น

โดยเขียน

ข้อคว�มไม่ได้ 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ข�ดคว�มมี

เหตุผล แสดง

คว�มคิดเห็นไม่

ได้อีกทั้งสำ�นวน

ภ�ษ�ไม่ถูกต้อง 

เขียนผิดหล�ย

คำ� ไม่มีลำ�ดับ

ขั้นตอน

ในก�รนำ�เสนอ

ก�รเขียนแสดง

คว�มคิดเห็น

โดยเขียน

ข้อคว�มถูกบ้�ง

แต่ส่วนใหญ่

เขียนไม่ถูกต้อง 

ข�ดคว�มมีเหตุ

มีผลแสดงคว�ม

คิดเห็นได้แต่

ข�ดคว�มมั่นใจ 

ก�รใช้สำ�นวน

ภ�ษ�มีถูกต้อง 

และไม่มีลำ�ดับ

ขั้นตอนใน

ก�รนำ�เสนอ

เขียนข้อคว�ม

แสดงคว�มคิด

เห็นได้ทั้งเหตุ

และผล สำ�นวน

ภ�ษ�ถูกต้อง

ชัดเจนมีลำ�ดับ

ขั้นตอนใน

ก�รนำ�เสนอ

ส�ม�รถสร้�ง

คว�มเข้�ใจ

ให้แก่ผู้อ่�นได้

เขียนข้อคว�ม

แสดงคว�ม

คิดเห็นได้ทั้ง

เหตุและผล สำ�นวน

ภ�ษ�ถูกต้อง 

รู้จักเลือกใช้

ภ�ษ�เรียบเรียง

ข้อคว�มได้อย่�ง

ประณีต มีทั้ง

ลำ�ดับขั้นตอน

ในก�รนำ�เสนอ 

แสดงก�รจัด

ลำ�ดับคว�มคิด 

ส�ม�รถสร้�ง

คว�มเข้�ใจแก่

ผู้อ่�นได้อย่�ง

ชัดเจน



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256056

มาตรฐานการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียน	ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการอ่าน ส�ม�รถอ่�นหนังสือ เอกส�รและสื่อต่�ง ๆ ได้

ตัวชี้วัด		 	 	 อ�่นถกูตอ้งต�มหลกัก�รอ�่น มเีกณฑ์ก�รแบง่ระดับ 

    คะแนนดังนี้

0 1 2 3
พฤติกรรมที่

สังเกตได้ ไม่มี

คว�มถูกต้อง

ต�มหลกัก�รอ�่น

อ่�นไม่คล่อง

ตะกุกตะกัก

พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คว�ม

ถูกต้องต�มหลัก

ก�รอ่�น คือ

อ่�นเป็น

ประโยคได้

มีคว�มคล่อง

และเร็วพอ

ประม�ณ

พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คว�ม

ถูกต้องต�มหลัก

ก�รอ่�น 

ส�ม�รถอ่�นได้

คล่องและเร็ว มี

ท่�ท�งที่บ่งบอก

ถึงคว�มมั่นใจ

พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คว�ม

ถูกต้องต�มหลัก

ก�รอ่�น 

ส�ม�รถอ่�นได้

คลอ่งและเรว็ยิง่ขึน้

ได้เนื้อห�ส�ระ

ด้วยนำ้�เสียงที่

เป็นธรรมช�ติ



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 57

มาตรฐานการคิดวิเคราะห์	 ส�ม�รถสรุปคว�มรู้คว�มเข้�ใจและคิด 

     วิเคร�ะห์เนื้อห�ส�ระของเรื่องที่อ่�นได้

ตัวชี้วัด		 	 	 	 สรุ ปคว�มและแสดงคว�มคิ ด เห็ น 

     เชิงวิเคร�ะห์อย่�งมีเหตุผล โดยมีเกณฑ์ 

     ก�รแบ่งระดับคะแนนดังนี้

0 1 2 3
พฤติกรรมที่

สังเกตได้ คือ

สรุปคว�ม

ไม่ถูกต้อง

ตรงประเด็น

ไม่มีคว�มชัดเจน

ไม่ส�ม�รถแสดง

คว�มคิดเห็นได้

และไม่ส�ม�รถ

ประเมินค่�ข้อดี

และข้อด้อยได้

เลย

พฤติกรรมที่

สังเกตได้คือ

สรุปคว�มจ�ก

เรื่องที่อ่�นได้บ้�ง 

แสดงคว�ม

คิดเห็นจ�กก�ร

วิเคร�ะห์ได้ แต่

ยังมีทิศท�ง

ไม่ชัดเจนและ

ประเมินค่�ข้อดี

และข้อด้อย

อย่�งใด

อย่�งหนึ่งได้แต่ยัง

ข�ดเหตุและผล

พฤติกรรมที่

สังเกตได้คือ

สรุปคว�มจ�ก

เรื่องที่อ่�นได้

พร้อมทั้งแสดง

คว�มคิดเห็น

จ�กก�ร

วิเคร�ะห์ได้

ส�ม�รถ

ประเมินข้อดี 

ข้อด้อยอย่�งใด

อย่�งหนึ่งได้

อย่�งมีเหตุ 

มีผล

พฤติกรรมที่

สังเกตได้คือสรุป

คว�มจ�กเรื่องที่

อ่�นได้ถูกต้อง

ตรงประเด็นและ

มีคว�มชัดเจน 

แสดงคว�ม

คิดเห็นจ�กก�ร

วิเคร�ะห์ได้

พร้อมทั้งอธิบ�ย

เหตุผลประเมิน

ค่�ทั้งข้อดีและ

ข้อด้อยได้อย่�ง

มีเหตุ มีผล



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256058

มาตรฐานการเขียน	 ส�ม�รถใช้กระบวนก�รเขียนเพื่อสื่อคว�มคิดของ 

    ตนเองให้ผู้อ่�นเข้�ใจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ตัวชี้วัด		 	 	 มีทักษะในก�รเขียนที่มีสำ�นวนภ�ษ�ถูกต้องมี 

    เหตุมีผลมีลำ�ดับข้ันตอนในก�รนำ�เสนอส�ม�รถ 

    สร้�งคว�มเข้�ใจแก่ผู้อ่�นได้อย่�งชัดเจน โดยมี 

    เกณฑ์ก�รแบ่งระดับคะแนนดังนี้

0 1 2 3
ก�รเขียนแสดง

คว�มคิดเห็น

โดยเขียน

ข้อคว�มไม่ได้ 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ข�ดคว�มมี

เหตุผล แสดง

คว�มคิดเห็น

ไม่ได้ อีกทั้งสำ�นวน

ภ�ษ�ไม่ถูกต้อง 

เขยีนผดิหล�ยคำ�

ไม่มีลำ�ดับขั้นตอน

ในก�รนำ�เสนอ

ก�รเขียนแสดง

คว�มคิดเห็น

โดยเขียน

ข้อคว�มถูกบ้�ง

แต่ส่วนใหญ่

เขียนไม่ถูกต้อง 

ข�ดคว�มมีเหตุ

มีผลแสดงคว�ม

คิดเห็นได้

แต่ข�ดคว�มมั่นใจ 

ก�รใช้สำ�นวน

ภ�ษ�มีถูกต้อง 

และไม่มีลำ�ดับ

ขั้นตอน

ในก�รนำ�เสนอ

เขียนข้อคว�ม

แสดงคว�ม

คิดเห็นได้ทั้งเหตุ

และผล สำ�นวน

ภ�ษ�ถูกต้อง

ชัดเจนมีลำ�ดับ

ขั้นตอน

ในก�รนำ�เสนอ

ส�ม�รถสร้�ง

คว�มเข้�ใจให้

แก่ผู้อ่�นได้

เขียนข้อคว�ม

แสดงคว�มคิด

เห็นได้ทั้งเหตุ

และผล สำ�นวน

ภ�ษ�ถูกต้อง 

รู้จักเลือกใช้

ภ�ษ�เรียบเรียง

ข้อคว�มได้อย่�ง

ประณีตมีทั้ง

ลำ�ดับขั้นตอนใน

ก�รนำ�เสนอ 

แสดงก�รจัด

ลำ�ดับคว�มคิด 

ส�ม�รถสร้�ง

คว�มเข้�ใจแก่

ผู้อ่�นได้อย่�ง

ชัดเจน



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 59

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง	2551

1.	 	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำ�เนินก�ร

ดังนี้

 1)	การประเมินผลก่อนเรียน เป็นก�รประเมินคว�มพร้อม คว�มรู้

พื้นฐ�น และคว�มรอบรู้ของนักเรียน เพื่อตรวจสอบพื้นฐ�นคว�มรู้ ทักษะ 

และคว�มพร้อมด้�นต่�ง ๆ ของผู้เรียน เพื่อนำ�ผลก�รประเมินม�ปรับปรุง  

ซ่อมเสริม เตรียมคว�มพร้อมให้ผู้เรียนทุกคน ผู้สอนจะได้พิจ�รณ�จัด

กระบวนก�รเรยีนรูใ้หส้อดคล้องกบัพืน้ฐ�นของผูเ้รียนต�มแนวท�งท่ีหลักสูตร

กำ�หนด โดยไม่นำ�ผลก�รประเมินก่อนเรียนไปพิจ�รณ�ตัดสินผลก�รเรียน

 2)	การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นก�รประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบ

พฒัน�ก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในก�รบรรลถุงึตวัชีว้ดัต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

ที่ผู้สอนว�งแผนไว้ เพื่อนำ�ข้อมูลจ�กก�รประเมินไปพัฒน�ปรับปรุง แก้ไขข้อ

บกพร่องของผู้เรียน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกระบวนก�รเรียนรู้จนเต็ม

ศกัยภ�พ นอกจ�กนี ้ยงันำ�ม�ใชเ้ป็นข้อมลูในก�รปรบัปรงุกระบวนก�รจัดก�ร

เรียนรู้ของผู้สอน ก�รประเมินผลระหว่�งเรียนจึงต้องกระทำ�อย่�งรอบคอบ 

รัดกุม ต�มแนวปฏิบัติต่อไปนี้

  (1)  กำ�หนดหน่วยก�รเรยีนรูใ้นร�ยวชิ�ทีจ่ะสอน นำ�แตล่ะหนว่ย

ม�จัดทำ�แผนก�รเรียนรู้ โดยกำ�หนดตัวช้ีวัดและแนวท�งก�รประเมินผลให้

สอดคล้องกับตัวชี้วัดนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุภ�ระง�นที่จะมอบหม�ยให้ผู้เรียน

ลงมือปฏิบัติให้บรรลุต�มตัวชี้วัดอย่�งมีประสิทธิภ�พ

  (2) เลือกวิธีก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

ภ�ระง�นหรือกิจกรรมที่กำ�หนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ควรเป็นวิธีก�รประเมินท่ี

สะทอ้นให้เห็นระดบัคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ทกัษะ ตลอดจนคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลม�จ�กก�รจัดก�รเรียนรู้ของผู้สอนอย่�งแท้จริง
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 3)	 การประเมนิผลหลงัเรยีน เปน็ก�รประเมนิเพ่ือสรปุผลก�รเรยีน 

มุง่ตรวจสอบคว�มสำ�เรจ็ของผูเ้รยีน เมือ่จบก�รเรยีนรู้ในแต่ละหนว่ยก�รเรียน 

หรอืเมือ่สิน้สุดก�รเรยีนร�ยวชิ�ปล�ยปี ปล�ยภ�ค ก�รประเมนิหลงัก�รเรยีน

จะประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพ่ือตรวจสอบผลก�รเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

ต�มตัวช้ีวัดของผู้เรียน และนำ�ผลก�รประเมินไปเปรียบเทียบกับผลก�ร

ประเมินก่อนเรียน ช่วยให้ผู้สอนส�ม�รถประเมินศักยภ�พในก�รเรียนรู้ของ 

ผูเ้รียนแตล่ะคนไดอ้ย�่งมัน่ใจ และยงัสะทอ้นประสทิธภิ�พในก�รจดัก�รเรยีนรู ้

ของผู้สอนได้อย่�งชัดเจน

 ข้อมูลจ�กผลก�รประเมินหลังเรียน ผู้สอนควรนำ�ไปศึกษ�วิเคร�ะห์

เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดชั้นปีต�มเกณฑ ์

ทีก่ำ�หนด หรอืใช้ปรบัปรงุแกไ้ขวธิกี�รเรยีนของผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้ 

และยงัใชป้ระกอบก�รปรบัปรงุแผนก�รจัดก�รเรยีนรู้ ก�รสร�้งนวตักรรมและ

ก�รวิจัยปฏิบัติก�รในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อพัฒน�

ผู้เรียนต่อไป

2.	การประเมินผลการอ่าน	คิด	วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

	ดีเยี่ยม	 หม�ยถึง  คว�มส�ม�รถจับใจคว�มสำ�คัญได้ครบถ้วน 

เขียนวิพ�กษ์วิจ�รณ์ เขียนสร้�งสรรค์ แสดง

คว�มคดิเหน็ประกอบอย�่งมเีหตุผลได้ถกูต้อง

และสมบูรณ์ ใช้ภ�ษ�สุภ�พและเรียบเรียงได้

สละสลวย

 ดี	 หม�ยถึง ส�ม�รถจับใจคว�มสำ�คัญได้ เขียนวิพ�กษ์

วิจ�รณ์และเขียนสร้�งสรรค์ได้โดยใช้ภ�ษ�

สุภ�พ

 ผ่าน	 หม�ยถึง ส�ม�รถจับใจคว�มสำ�คัญและ เขียนวิพ�กษ์

วิจ�รณ์ได้บ้�ง
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3.	การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หม�ยถึง คุณลักษณะด้�นคุณธรรม 

จริยธรรม ค่�นิยม จิตสำ�นึก ส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข 

ต�มที่หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นกำ�หนดไว้ 8 ประก�ร คือ  

1. รักช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่�ง

พอเพียง 6. มุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น 7. รักคว�มเป็นไทย 8. มีจิตส�ธ�รณะ

 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	ดีเยี่ยม หม�ยถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในก�รปฏิบัติจนเป็นนิสัย

และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันเพื่อประโยชน์สุข

ของตนเองและสังคม

 ดี หม�ยถึง ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะในก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

 ผ่าน หม�ยถึง ผู้ เรียนรับรู้และปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

4.	การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 กจิกรรมพัฒน�ผูเ้รยีน เปน็กจิกรรมทีส่ถ�นศกึษ�ตอ้งจดัใหผู้เ้รยีนเข�้รว่ม

ปฏิบัติทุกระดับชั้น เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถของตนเอง ต�มคว�มถนัด  

คว�มสนใจ ให้เต็มศักยภ�พ โดยมุ่งพัฒน�องค์รวมของคว�มเป็นมนุษย์ ทั้ง

ด้�นร่�งก�ย สติปัญญ� อ�รมณ์ และสังคม เสริมสร้�งผู้เรียนให้มีศีลธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีของก�รทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม 

ส�ม�รถบริห�รจัดก�รตนเองได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

ลูกเสือ เนตรน�รี ยุวก�ช�ด ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ และรักษ�ดินแดน) กิจกรรม

เพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์

 สถ�นศกึษ�และผูส้อนตอ้งดำ�เนนิก�รจดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนอย�่ง

มเีป�้หม�ย มรีปูแบบและลกัษณะทีเ่หม�ะสม สนองตอบคว�มสนใจ คว�มถนดั 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256062

และคว�มส�ม�รถของผู้เรียนแต่ละคนและต้องทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ

กิจกรรมเหล่�นั้นด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ยต�มสภ�พจริง โดยบูรณ�ก�รร่วมกับ 

ก�รจัดก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระต่�งๆ อย่�งเหม�ะสมและจัดให้มีก�รประเมิน 

ทุกระดับชั้นปี ผู้เรียนต้องผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนดจึงจะ 

ผ่�นเกณฑ์ก�รจบหลักสูตรแต่ละระดับก�รศึกษ�

5.	การตัดสินผลการเรียนในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

 (1) ผู้สอนทำ�ก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นร�ยวิช�ต�มตัวชี้วัด

ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ยให้ได้ผลก�รประเมินต�มคว�มส�ม�รถที่แท้จริงของ

ผู้เรียน โดยทำ�ก�รวัดและประเมินผลไปพร้อมกับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ได้แก่ ก�รสังเกตพัฒน�ก�รและคว�มประพฤติของผู้เรียน ก�รสังเกต

พฤตกิรรมก�รเรยีน ก�รรว่มกจิกรรมและก�รทดสอบหลังเรียน ซ่ึงผู้สอนต้อง

นำ�นวตักรรมก�รวดัและประเมนิผลทีห่ล�กหล�ย เชน่ ก�รประเมนิสภ�พจรงิ 

ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น ก�รประเมินจ�กโครงง�น และก�รประเมินจ�ก

แฟ้มสะสมง�น ไปใช้ ในก�รประเมินผลก�รเรียนควบคู่ไปกับก�รใช้แบบ

ทดสอบแบบต่�ง ๆ  และต้องให้คว�มสำ�คญักบัก�รประเมนิปล�ยป/ีปล�ยภ�ค

 (2) ก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รตดัสนิผลก�รเรยีน สถ�นศกึษ�ต้องกำ�หนด

เกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช� ซ่ึงส�ม�รถอธิบ�ยผลก�รตัดสินว่� 

ผู้เรียนต้องมีคว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด จึงจะ

ยอมรับว่�ผ่�นก�รประเมิน ทั้งนี้ ระดับประถมศึกษ�อ�จกำ�หนดได้หล�ยรูป

แบบ เช่น ได ้- ตก รอ้ยละ ผ�่น - ไมผ่�่น ระดบัผลก�รเรยีน ทัง้ในระบบตัวเลข

และตัวอักษร ระดับคุณภ�พ ระดับผลก�รเรียน 5 ระดับ

หรือ 8 ระดับ ก็ได้

 ส่วนระดับมัธยมศึกษา ให้ใช้ระดับผลก�รเรียน 8 ระดับ ดังนี้

 4 หม�ยถึง ผลก�รเรียนดีเยี่ยม ชว่งคะแนนเปน็รอ้ยละ 80 - 100

 3.5 หม�ยถึง ผลก�รเรียนดีม�ก ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75 - 79
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 3 หม�ยถึง ผลก�รเรียนดี ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 70 - 74

 2.5 หม�ยถึง ผลก�รเรียนค่อนข้�งด ีช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 65 - 69

 2 หม�ยถึง ผลก�รเรียนน่�พอใจ ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 60 - 64

 1.5 หม�ยถึง ผลก�รเรียนพอใช้ ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 55 - 59

 1 หม�ยถึง ผลก�รเรียนผ่�นเกณฑ์ขั้นตำ่� 

      ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50 - 54

 0 หม�ยถึง ผลก�รเรียนตำ่�กว่�เกณฑ์

      ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 0 - 49





กลุ่มบริหาร
งานกิจการนักเรียน
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ระเบียบโรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม

ว่าด้วย	ระเบียบข้อบังคับสำาหรับนักเรียน

 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คมเป็นบุคคลท่ีมีระเบียบ

วินัย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องเหม�ะสมกับ 

กฎระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�รอันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�นักเรียนให้เป็น

พลเมืองที่มีประโยชน์ต่อประเทศช�ติในอน�คต โดยยึดแนวปฏิบัติต�ม

ประก�ศคณะปฏิวัติ กฎกระทรวงและระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  

ดังต่อไปนี้

 1. ประก�ศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษ�ยน พ.ศ. 

2515

 2. ระเบียบของกระทรวงศกึษ�ธกิ�รว�่ดว้ยก�รลงโทษนกัเรยีนหรอื

นักศึกษ� พ.ศ.2515 ลงวันที่ 14 กันย�ยน 2515

 3. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ลงวันที่ 22 เมษ�ยน 2515

 4. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกต�มคว�มในประก�ศ

ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษ�ยน พ.ศ. 2515 

 5. ประก�ศของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร เรือ่ง ผูป้กครองนกัเรยีน ฯลฯ 

ลงวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2522

 6. ระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เรื่อง เครื่องแต่งก�ยนักเรียน

หรือนักศึกษ� พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16 กรกฎ�คม พ.ศ. 2527
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 7. ระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ว่�ด้วยก�รสวดมนต์ไหว้พระ

ของนักเรียน พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 16 กรกฎ�คม พ.ศ. 2527

 8. ระเบยีบของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ว่�ด้วยก�รเค�รพของนกัเรียน

และนักศึกษ� พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 24 เมษ�ยน พ.ศ. 2530

 9. ระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ว่�ด้วยก�รชักธงช�ติใน 

สถ�นศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุล�คม พ.ศ. 2530

 10. ระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ว่�ด้วยก�รพ�นักเรียนและ

นักศึกษ� ไปทัศนศึกษ� พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 5 มิถุน�ยน 2529

 11. ระเบยีบของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ว�่ดว้ยก�รแขง่ขนักฬี�ภ�ยใน

โรงเรียน พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 25 เมษ�ยน พ.ศ. 2528

 12. ระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ว่�ด้วยส�รวัตรนักเรียนและ

นักศึกษ� พ.ศ. 2515 ลงวันที่ 13 ธันว�คม พ.ศ. 2515 

 13. ระเบยีบของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ว�่ดว้ยก�รลงโทษนกัเรยีนหรอื

นักศึกษ� พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 11 กันย�ยน พ.ศ. 2543

 14. กฎกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กำ�หนดคว�มประพฤตินักเรียนหรือ

นักศึกษ� พ.ศ. 2548

 15. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 16. บันทึกข้อคว�มสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ท่ี ศธ 

0209/189 ลงวนัที ่17 มกร�คม พ.ศ. 2556 เรือ่ง คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัทรงผม

นักเรียน

 โรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คมจึงออกระเบียบว่�ด้วยก�รปกครอง

นักเรียนไว้ดังนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่� “ระเบียบของนักเรียนโรงเรียนหนองน�คำ�

วิทย�คม ว่�ด้วย ก�รปกครองนักเรียน”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศเป็นต้นไป
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 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คม ว่�ด้วยก�ร

ปกครอง ปีก�รศึกษ� 2557

 ขอ้ 4 บรรด�ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คำ�สัง่อืน่ใดทีไ่ดก้ำ�หนดไวใ้นระเบยีบ

นี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่	1
การปฏิบัติภายในโรงเรียน

	 ข้อ	1 การมาเรียน

	 	 	 1.1 นักเรยีนต้องม�เรยีนใหท้นัเข�้แถวเค�รพธงช�ต ิ(08.00 น.)

	 	 	 1.2	 ใหน้กัเรียนทกุคนรบีม�เข�้แถว เมือ่มสีญัญ�ณเตอืน เมือ่

ทกุคนเข�้แถวเรยีบรอ้ยเปน็ระเบียบพรอ้มท่ีจะรอ้งเพลงช�ต ิสวดมนตไ์หวพ้ระ

และรับฟังก�รอบรมโดยครูเวรประจำ�วัน

	 ข้อ	2	กิจกรรมปกติประจำาวัน

 07.00 - 07.45 น. เวรประจำ�วันทำ�คว�มสะอ�ดห้องเรียนและ

พื้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย

 07.45 - 08.00 น. นักเรียนทำ�กิจธุระส่วนตัว และเตรียมเข้�แถว

เค�รพธงช�ติ 

 08.00 - 08.10 น. พิธีเค�รพธงช�ติ โดยมีครูแต่ละระดับชั้นดูแล 

รับผิดชอบก�รเข้�แถวของนักเรียน สำ�รวจร�ยชื่อ 

นักเรียนร่วมพิธีหน้�เส�ธง เค�รพธงช�ติ สวด

มนต์ไหว้พระ และกล่�วคำ�ปฏิญ�ณตน 

 08.10 - 08.20 น.  ครเูวรประจำ�วนัพบกบันกัเรยีนแจง้ข�่วส�รและ

อบรมหน้�เส�ธง

 08.20 - 08.40 น.  นักเรียนเดินแถวอย่�งเป็นระเบียบเข้�ห้อง 

โฮมรมู พบกบัครูทีป่รึกษ� และดำ�เนนิกิจกรรม

โฮมรูมโดยครูที่ปรึกษ�
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  08.40 - 09.30 น. เรียนต�มต�ร�งในชั่วโมงเรียนที่ 1

  09.30 - 10.20 น. เรียนต�มต�ร�งในชั่วโมงเรียนที่ 2

  10.20 - 11.10 น. เรียนต�มต�ร�งในชั่วโมงเรียนที่ 3

  11.10 - 12.00 น.  เรียนต�มต�ร�งในชั่วโมงเรียนที่ 4

  12.00 - 13.00 น. พักรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน

  13.00 - 13.50 น. เรียนต�มต�ร�งในชั่วโมงเรียนที่ 5

  13.50 - 14.40 น. เรียนต�มต�ร�งในชั่วโมงเรียนที่ 6

  14.40 - 15.30 น. เรียนต�มต�ร�งในชั่วโมงเรียนที่ 7

  15.30 - 15.45 น. กิจกรรมหน้�เส�ธงตอนเย็น

หมายเหตุ	 ก�รเดนิเข�้-ออกในโรงเรยีน ใหน้กัเรยีนเดินเปน็แถวต�มท�งเท้� 

ไม่เดินเป็นกลุ่มหรือเป็นแถวหน้�กระด�นเต็มถนน

  ก�รเดินขึ้น-ลง ในอ�ค�รเรียนให้นักเรียนถอดรองเท้�แล้วเดิน 

ชิดขว�ไปตลอดท�งจนถึงห้องเรียน

ข้อ	3	การปฏิบัติตน

	 3.1 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ชื่อว่�เป็นผู้มีม�รย�ทดี กล่�วคือ

  3.1.1	การแสดงความเคารพ

 เปน็ก�รแสดงออกของผูท้ีไ่ดร้บัก�รศกึษ� ถอืว�่เปน็สิง่จำ�เปน็อย�่งยิง่ 

ที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติจนเป็นนิสัย นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้

   1) ทำ�คว�มเค�รพครูเวรที่หน้�ประตู นักเรียนต้องทำ�คว�ม

เค�รพครูเวรก่อนเข้�บริเวณโรงเรียน นักเรียนช�ยโค้งคำ�นับหรือยกมือไหว้ 

นักเรียนหญิงไหว้ สำ�หรับนักเรียนที่ขับขี่รถจักรย�นยนต์หรือจักรย�น ต้อง

หยุดรถแล้วลงม�ทำ�คว�มเค�รพ แล้วนำ�รถไปจอดในท่ีจอดรถอย่�งเป็น

ระเบียบ
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   2) ทำ�คว�มเค�รพในห้องเรียน

    2.1 เม่ือครหูรือผูท่ี้ควรเค�รพเข�้ม�ในช้ันเรียน หวัหน�้หอ้ง

หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นผู้บอกทำ�คว�มเค�รพ ใช้คำ�ว่� “นักเรียน ทำ�คว�ม

เค�รพ” นักเรยีนทกุคนยนืขึน้พรอ้มกล�่วคำ�ว�่ “น�คำ�วิทย์สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อม

กัน พอครูทักท�ยตอบและบอกให้นั่งลง ให้กล่�วคำ�ว่� “น�คำ�วิทย์ขอบคุณครับ/

ค่ะ” พร้อม ๆ กัน

    2.2 เมื่อหมดค�บเรียนก่อนที่ครูผู้สอนจะออกจ�กห้อง 

หัวหน้�ห้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นผู้บอกทำ�คว�มเค�รพ ใช้คำ�ว่� 

“นกัเรยีน ทำ�คว�มเค�รพ”  นักเรียนทกุคนยืนข้ึนพรอ้มกล่�วคำ�ว�่ “น�คำ�วทิย ์

ขอบคุณครับ/ค่ะ” พร้อม ๆ กัน

    2.3 เมื่อมีธุระเข้�พบครู ให้นักเรียนยืนด้�นหน้�ของครู 

ห่�งครูพอประม�ณ นักเรียนช�ยยืนตัวตรงโค้งคำ�นับหรือไหว้ นักเรียนหญิง

ย่อตัวเล็กน้อยพร้อมกับยกมือไหว้ ในกรณีที่ครูนั่งให้นักเรียนนั่นลงในระดับ 

ที่ตำ่�กว่�เมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนจะจ�กไป ให้ทำ�คว�มเค�รพเช่นเดียวกันกับ

ตอนเข้�พบ ขณะที่พูดคุยกับครูทุกครั้ง นักเรียนต้องอยู่ในอ�ก�รสำ�รวม

    2.4 ก�รขออนุญ�ตเข้� ช้ันเรียน ให้กล่�วคำ�ว่�  

“ขออนุญ�ตเข้�ห้องเรียนครับ/ค่ะ “พอครูอนุญ�ตแล้วถึงจะเข้�ห้องเรียนได้ 

โดยยกมือไหว้ก่อนเข้�ห้องเรียน

    2.5 ก�รขออนุญ�ตออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญ�ต 

ครูผู้สอนพร้อมบอกเหตุผลทุกครั้ง

   3) ก�รทำ�คว�มเค�รพนอกห้องเรียน

    3.1 เมื่อเดินสวนกับครูหรือผู้ที่ควรเค�รพ ให้ยืนตรง 

ยกมือไหว้หรือโค้งคำ�นับสำ�หรับนักเรียนช�ย

    3.2 เมือ่เดนิแซงออกหน�้คร ูใหพ้ดูว�่ “ขออนญุ�ตครบั/

ค่ะ” แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพอง�มผ่�นไป
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    3.3 เมื่อนักเรียนนั่งอยู่ มีครูหรือผู้ที่ควรเค�รพเดินผ่�น 

ให้ยืนขึ้นแล้วปฏิบัติต�มข้อ 3.1

    3.4 เมื่อครูนั่งอยู่กับที่ ให้ก้มหลังเล็กน้อยเมื่อเดินผ่�น

    3.5 ขณะขึ้นลงบันได เมื่อสวนท�งกับครูหรือผู้ที่ควร

เค�รพ ใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัขอ้ 3.1 โดยหยดุใหค้รูหรือผู้ทีค่วรเค�รพผ่�น

ไปก่อน

    3.6 ขณะขีร่ถจักรย�นหรือรถจักรย�นยนตผ์�่นครหูรอื

ผู้ที่ควรเค�รพ ให้นักเรียนก้มศีรษะคำ�นับ

   4) ก�รทำ�คว�มเค�รพนอกโรงเรียน

    เมื่อพบครู ให้ทำ�คว�มเค�รพโดยยกมือไหว้หรือกล่�ว 

คำ�ว่� “สวสัดีครบั/ค่ะ “พรอ้มกบัทำ�คว�มเค�รพกไ็ด้ หรืออ�จทกัท�ยปร�ศรัย

ต�มควรแก่โอก�ส

  3.1.2	ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคำาหยาบคาย	หรือกระทำาการใดๆ	

ที่ก่อความเดือดร้อนรำาคาญแก่ผู้อื่น

		 	 3.1.3	นกัเรยีนชายตอ้งปฏบิตัตินเปน็สุภาพบรุุษ	นักเรียนหญิง

ต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพสตรี	ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง	การยืน	การเดินหรือการ

แสดงกิริยาอาการใดๆ	ก็ตาม

 3.2 นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันอย่�งสันติวิธี ไม่

ทะเล�ะวิว�ทกัน

 3.3 ห�้มลักทรพัย ์กรรโชกทรพัย ์ข่มขู่ หรอืบงัคบัขืนใจเพือ่เอ�ทรพัย์ 

บุคคลอื่นม�เป็นของตน

 3.4 นักเรียนที่ใช้จักรย�นยนต์ม�โรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย และ

ต้องมีใบอนุญ�ตขับข่ีท่ีถูกต้อง และจะต้องจอดรถจักรย�นยนต์ไว้ในโรงจอด

รถจักรย�นยนต์ของโรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คมเท่�นั้น

 3.5 นักเรียนต้องพกบัตรประจำ�ตัวนักเรียนหรือบัตรประช�ชนเสมอ
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 3.6 นักเรียนควรช่วยเหลือหรือรับสิ่งของจ�กผู้ใหญ่ ครู - อ�จ�รย์

 3.7 นกัเรยีนควรใหท้ีน่ัง่แกค่นชร� สตรแีละเด็กในรถประจำ�ท�งหรือ

ที่ส�ธ�รณะ

 3.8 ก�รออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี จะต้องขออนุญ�ตและได้

รบัอนุญ�ตจ�กเจ�้หน�้ทีก่ลุม่กจิก�รนกัเรยีน และจะตอ้งมใีบอนญุ�ตออกนอก

บริเวณโรงเรียนติดตัวเพื่อให้ตรวจสอบได้ในขณะที่อยู่นอกโรงเรียนและนำ�ใบ

อนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียนส่งคืนท่ีฝ่�ยกิจก�รนักเรียนเมื่อกลับม�

โรงเรียน 

 3.9  ห�้มสบูบหุรี ่และดืม่ของมนึเม�ทีผ่สมส�รเสพติดทุกชนดิ ตลอด

จนห้�มครอบครองหรือซุกซ่อน ฝ่�ฝืน มีโทษสูงสุดต�มกฎหม�ย

 3.10 ห้�มนกัเรยีนหญงิและนกัเรียนช�ยอยูใ่นทีลั่บต�สองตอ่สองหรอื

แสดงเจตน�ในท�งชู้ส�ว

 3.11 ห้�มเล่นก�รพนันทุกชนิด

 3.12 ห�้มพกพ�อ�วธุ หรอือปุกรณท์ีเ่จตน�ใชเ้ปน็อ�วธุทกุชนดิ และ

วัตถุสิ่งของอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหม�ยบ้�นเมือง

 3.13 ห้�มคบเพือ่นอนัธพ�ลหรอืชกันำ�เข�้ม�ในบริเวณโรงเรียน และ

ห้�มนำ�บุคคลภ�ยนอกเข้�ม�ในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญ�ต ในก�ร 

ขออนุญ�ตให้นำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือบัตรที่ท�งร�ชก�รออกให้  

ม�แสดงและแลกรับบัตรอนุญ�ตเข้�บริเวณโรงเรียน ท่ีสำ�นักง�นกิจก�ร

นักเรียน

 3.14 ห้�มนำ�อ�ห�รหรือเครื่องดื่มไปรับประท�นบนอ�ค�รเรียน  

ในเวล�เรียน

 หมายเหต ุสำ�หรบัขอ้ห�้มต�่งๆ ดงักล�่ว ถ�้นกัเรียนปฏบิติัตนฝ่�ฝืน 

จะตอ้งไดร้บัก�รพจิ�รณ�บทลงโทษจ�กคณะกรรมก�รบรหิ�รง�นกลุม่กจิก�ร

นักเรียน 
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	 ข้อ	4	 การรับประทานอาหาร

	 	 	 4.1 ให้นกัเรยีนรบัประท�นอ�ห�รในบริเวณท่ีอนญุ�ตเท่�นัน้ 

และต้องเข้�แถวซื้ออ�ห�รอย่�งเป็นระเบียบ

   4.2 ห�้มนกัเรยีนซือ้นำ�้หรอือ�ห�รในชว่งเวล�ทีย่งัอยูใ่นเวล�

เรยีนเดด็ข�ด นอกจ�กมีกรณพีเิศษท่ีโรงเรยีนจะอนญุ�ตใหเ้ปน็คร�วๆ ไป และ

ห้�มเดินรับประท�นอ�ห�ร

   4.3 ในกรณีที่นักเรียนต้องม�รับประท�นอ�ห�รเช้�ที่

โรงเรียนให้ม�ถึงโรงเรียนก่อนเวล�เข้�แถวประกอบพิธีหน้�เส�ธง พอสมควร 

เพื่อรับประท�นอ�ห�รก่อน (07.00 น. - 08.00 น.)

   4.4 เมือ่รบัประท�นอ�ห�รเสร็จแลว้ จะต้องนำ�ภ�ชนะต่�งๆ 

ส่งคืนที่จัดเตรียมไว้ให้

   4.5 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ดบริเวณรับ

ประท�นอ�ห�รไม่ทิ้งเศษอ�ห�รลงบนโต๊ะหรือพื้นโรงอ�ห�ร หรือบริเวณ

ภ�ยในโรงเรยีน ภ�ชนะใสอ่�ห�รพล�สตกิทกุชิน้ใหน้ำ�ไปทิง้ถงัขยะก่อนลกุจ�ก

ที่นั่งเสมอ

   4.6 ห้�มนำ�อ�ห�ร-ขวดนำ้�-ถุงขนม ออกนอกบริเวณโรง

อ�ห�ร เพื่อไปรับประท�นบริเวณต่�งๆ ของโรงเรียน ควรรับประท�นให้

เรียบร้อยก่อนออกจ�กโรงอ�ห�ร

	 ข้อ	5	 การใช้ห้องนำ้าห้องส้วม	

   5.1 ห้�มนักเรียนช�ยเข้�ไปบริเวณห้องนำ้�ห้องส้วมนักเรียน

หญิงอย่�งเด็ดข�ด

   5.2 ห้�มขีดเขียนฝ�ผนังห้องนำ้�ห้องส้วม

   5.3 เมื่อเข้�ห้องส้วมแล้วต้องทำ�คว�มสะอ�ดห้องส้วมให ้

สะอ�ดทุกครั้ง สำ�หรับนักเรียนหญิงให้ทิ้งผ้�อน�มัยในที่ที่เตรียมไว้ให้

   5.4 ห้�มกระทำ�ก�รใดๆ ท่ีเป็นก�รทำ�ล�ยห้องนำ้�ห้องส้วม

ให้ชำ�รุดเสียห�ย ห�กพบว่�มีก�รชำ�รุดเสียห�ยให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ 
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   5.5 ห้�มกระทำ�ก�รใดๆทีเ่ป็นสิง่ผดิกฎหม�ย และผดิระเบยีบ

ของท�งโรงเรียนรวมทั้งศีลธรรมอันดีของสังคม 

	 ข้อ	6	 การใช้โทรศัพท์มือถือ	

   6.1 ห�้มนกัเรยีนใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในเวล�เรียนโดยเด็ดข�ด 

เว้นกรณีได้รับอนุญ�ตจ�กครูผู้สอน

   6.2 ห้�มนักเรียนเสียบส�ยช�ร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ

เครื่องมือสื่อส�รโดยเด็ดข�ด นักเรียนต้องนำ�แบตเตอร์รี่สำ�รองม�เอง

   6.3 นักเรียนต้องนำ�โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือส�รฝ�กไว้ใน

ที่กำ�หนดให้ เมื่ออยู่ในเวล�เรียน 

   6.4 ห�กนักเรียนฝ่�ฝืน จะถูกดำ�เนินก�รต�มวินัยของท�ง

โรงเรียน

 ข้อ	7	 หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด

   7.1 เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับบ้�น นักเรียนจะทำ�

กิจกรรมต่�งๆอยู่ในบริเวณโรงเรียนไม่เกินเวล� 17.30 น. หรือในวันหยุดจะ

ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป

   7.2 ห�กนกัเรยีนเข�้ม�ทำ�กิจกรรมในชว่งหลงัเลกิเรยีนหรอื

วันหยุด ให้ขออนุญ�ตจ�กฝ่�ยกิจก�รนักเรียนและ ต้องแต่งก�ยด้วยชุดพละ

ของท�งโรงเรียนเท่�นั้น

หมวดที่	2
วินัยและโทษทางวินัย

 ข้อ	 8		 วินัยหมายถึง		“การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ”	

	 ข้อ	9	 เพ่ือเป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน	 นักเรียนจึงควร

เป็นผู้มีวินัย
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	 ข้อ	10		การปฏิบัติตนขัดต่อวินัยของโรงเรียน		จะต้องได้รับโทษ

ทางวินัยตามสมควร

 ข้อ	11	 วินัยของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม		มีดังนี้

     11.1   นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบ�ยของโรงเรียน  และ

ต้องตั้งใจเล่�เรียนให้เกิดผลดีและ  คว�มก้�วหน้�แก่ตนเองและโรงเรียน

     11.2 ปฏิบัติต�มคำ�สั่งของครูและโรงเรียนซ่ึงส่ังโดยชอบ

และในหน้�ที่ร�ชก�รของโรงเรียน

     11.3   ไม่แจ้งเท็จตอ่คร ู และก�รปกปดิขอ้คว�มทีค่วรบอก

ถือว่�เป็นก�รแจ้งเท็จด้วย

     11.4   ตอ้งรกัษ�เวล�ในก�รเล�่เรยีน  ไมห่ลบจ�กหอ้งเรียน

หรือหนีโรงเรียน

   11.5   มคีว�มสภุ�พเรยีบรอ้ยและมคีว�มส�มคัค ี รู้จกัชว่ย

เหลือซึ่งกันและกัน

     11.6   นักเรยีนตอ้งช่วยรกัษ�ทรพัยส์มบตัขิองโรงเรยีน  และ

ส�ธ�รณสมบัติ

    11.7 ต้องเค�รพเชื่อฟังคำ�สั่งสอนของบิด�ม�รด�และ 

ผู้ปกครอง

     11.8 ต้องมีคว�มเต็มใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือทำ�คุณ

ประโยชน์ให้แก่โรงเรียน

     11.9 นักเรียนต้องทำ�ก�รบ้�นให้เสร็จต�มเวล�ท่ีครูมอบ

หม�ยหรือกำ�หนด

     11.10 นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหม�ะสมกับสภ�พ

นักเรียน  ดังต่อไปนี้

         1)  ไม่สูบบุหรี่

         2)  ไม่เที่ยวกล�งคืนเป็นนิจ

          3)  ไม่ประพฤติตนที่ส่อไปในท�งชู้ส�ว
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         4)  ไม่กล่�วคำ�หย�บ  หรือไม่สุภ�พต่อผู้อื่น

          5)  ไม่เย้�แหย่ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดคว�มเสียห�ย

         6)  ไมก่ล�่วคำ�ชวนทะเล�ะววิ�ท  ท�้ท�ย  ดถูกูหรือ

หมิ่นประม�ทผู้อื่น

หมวดที่		3
คะแนนความประพฤติ

 ข้อ	12	 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคะแนนความประพฤตินักเรียน	มี

ดังนี้

   12.1 นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนคว�มประพฤติ

เริ่มต้นคนละ 100 คะแนน

   12.2   ในก�รพิจ�รณ�เพิ่มหรือตัดคะแนนคว�มประพฤติ 

จะพิจ�รณ�ทุกครั้งที่นักเรียนได้กระทำ�และสรุปในรอบปีก�รศึกษ�

 ข้อ	13	 เกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรยีนทีก่ระทำาความ

ผิดตามประเภทความผิด	5	ระดับ	คือ	

   13.1 คว�มผิดระดับ 1 ตัดคะแนนคว�มประพฤติครั้งละ 

5 คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทร�บคว�มผิด และกระทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญ

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในกรณีต่อไปนี้

    13.1.1 แต่งก�ยผิดระเบียบของโรงเรียน

    13.1.2 ม�โรงเรียนส�ยไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 

ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 5 คะแนน

    13.1.3 ไม่รักษ�คว�มสะอ�ดส่วนตัว และอ�ค�ร

สถ�นที่ ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลทำ�ให้โรงเรียนสกปรก

    13.1.4   หลีกเลี่ยงหรือหนีชั่วโมงเรียน

    13.1.5   ไม่ให้คว�มร่วมมือกับส่วนรวม

    13.1.6   ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับ

อนุญ�ต
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    13.1.7   ปีนเข้�-ออกนอกบริเวณอ�ค�ร

    13.1.8 ไมร่กัษ�เวล�เรยีนและเข�้รว่มกจิกรรมช�้

กว่�กำ�หนด

    13.1.9   ใชเ้ครือ่งประดบัและเครือ่งสำ�อ�งไมเ่หม�ะสม 

กับสภ�พนักเรียน

    13.1.10  ใชเ้ครือ่งสือ่ส�ร โทรศัพท์มอืถือในเวล�เรียน

    13.1.11  ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญ�ต

ขับขี่รถจักรย�นยนต์ หรือไม่พกบัตรประจำ�ตัวนักเรียน

    13.1.12  คว�มผิดอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

   13.2 คว�มผิดระดับ 2 ตัดคะแนนคว�มประพฤติครั้งละ 

10 คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครองรับทร�บคว�มผิด และทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญ

ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้

    13.2.1 แต่งก�ยผิดระเบียบโดยเจตน� (เช่นทรงผม 

ถุงเท้� รองเท้� เจ�ะหู แต่งหน้� เป็นต้น )

    13.2.2   หนีโรงเรียน

    13.2.3 ข�ดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุผล

สมควร

    13.2.4   เขียนใบล�เท็จ

    13.2.5   เที่ยวกล�งคืนเป็นนิจ

    13.2.6   ปีนรั้วเข้�-ออกโรงเรียน

    13.2.7   ก่อก�รทะเล�วิว�ทสถ�นเบ�ในโรงเรียน

    13.2.8   ยุยงให้นักเรียนด้วยกันแตกคว�มส�มัคคี

ในหมู่คณะ

    13.2.9   คว�มผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
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   13.3 คว�มผิดระดับ 3 ตัดคะแนนคว�มประพฤติครั้งละ 

15 คะแนน และทำ�ทัณฑ์บนแจ้งให้ผู้ปกครองรับทร�บคว�มผิด และทำ�

กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้

    13.3.1 สูบบุหรี่ ดื่มสุร�หรือเครื่องดองของเม�ใน

ที่ส�ธ�รณะ

    13.3.2 ประพฤติส่อไปในท�งชู้ส�ว

    13.3.3 แสดงกิริย� ว�จ�ไม่สุภ�พ และไม่เค�รพ

ครูบ�อ�จ�รย์

    13.3.4   ใหก้�รเทจ็ ปดิบงัคว�มผิด ทำ�ใหเ้กิดคว�ม

เสียห�ยต่อก�รปกครองและชื่อเสียงของโรงเรียน

    13.3.5   เข้�ไปในสถ�นที่ไม่ควร ไม่เหม�ะสมกับ

สภ�พนักเรียน

    13.3.6   คว�มผิดอื่นๆ อยู่ในระดับเดียวกัน

   13.4 คว�มผิดระดับ 4 ตัดคะแนนคว�มประพฤติครั้งละ 

30 คะแนน เชิญผู้ปกครองม�พบและทำ�ทัณฑ์บนในกรณีต่อไปนี้ 

    13.4.1 ทำ�ล�ยทรพัย์สนิของโรงเรยีนและของผูอ้ืน่

ให้เสียห�ยโดยเจตน� 

    13.4.2   เล่นก�รพนัน

    13.4.3 แสดงกิริย�ว�จ�ลบหลู่ดูหมิ่นครูอ�จ�รย์

อย่�งร้�ยแรง

    13.4.4   คว�มผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน

   13.5 คว�มผิดระดับ 5 ตัดคะแนนคว�มประพฤติครั้งละ 

50 คะแนน เชิญผู้ปกครองม�รับทร�บคว�มผิด และผลก�รพิจ�รณ�ลงโทษ

ของคณะกรรมก�รปกครอง ในกรณีต่อไปนี้
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    13.5.1 พกพ�อ�วุธม�โรงเรียน

    13.5.2 กลัน่แกลง้ครอู�จ�รย ์หรอืพย�ย�มทำ�ร�้ย

ครูอ�จ�รย์ หรือว�งแผนทำ�ร้�ยครูอ�จ�รย์โดยมีหลักฐ�นแน่ชัด

    13.5.3 สูบบุหรี่ ดื่มสุร�หรือเครื่องดองของเม�ใน

โรงเรียน สูบหรือมีกัญช� หรือสิ่งเสพติดให้โทษอย่�งแรง

     13.5.4 ชูส้�วปร�กฏชดัแจ้ง จนนำ�คว�มเส่ือมเสีย

ม�สู่โรงเรียน

     13.5.5 ลักทรัพย์

     13.5.6 ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพ�ล

     13.5.7  ก�รทะเล�ะวิว�ททุกกรณี

     13.5.8 คว�มผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน

 ข้อ	14	 ผู้มีอำานาจลงโทษ

   14.1 คร ูอ�จ�รย ์ทุกคนมอีำ�น�จในก�รลงโทษตัดคะแนน

คว�มประพฤติคนละ 5 คะแนน

   14.2   เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นกลุ่มกิจก�รนักเรียนแต่ละคน

ตัดคะแนนคว�มประพฤติได้ครั้งละ 10 คะแนน

   14.3 รองผู้อำ�นวยก�รทุกท่�นตัดคะแนนคว�มประพฤติ

ได้ครั้งละ 15 คะแนน

   14.4 คณะกรรมก�รปกครองตดัคะแนนคว�มประพฤตไิด้

โดยไม่จำ�กดั เพือ่ให้เหม�ะสมกบัคว�มร้�ยแรงในก�รประชมุวนิจิฉัยชีข้�ดต้อง

มีผู้เข้�ร่วมประชุมไม่ตำ่�กว่� 2 ใน  3 ของจำ�นวนกรรมก�รจึงจะครบองค์ประชุม 

ก�รวินิจฉัยให้ถือเสียงข้�งม�ก ห�กคะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นกรรมก�ร

ออกเสียงเพิ่มชี้ข�ด 1 เสียง
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 ข้อ	15	 วิธีการลงโทษ

   15.1 ผูม้อีำ�น�จตดัคะแนนคว�มประพฤตนิกัเรียนทีท่ำ�ผดิ 

ถ้�พิจ�รณ�เห็นว่�คว�มผิดนั้นเกินกว่�อำ�น�จของตนที่จะตัดคะแนนคว�ม

ประพฤติ กใ็หเ้สนอเรือ่งผ�่นเจ�้หน้�ท่ีบรหิ�รง�นกลุม่กจิก�รนกัเรยีนหรอืรอง

ผู้อำ�นวยก�รตลอดจนถึงผู้มีอ�จในก�รตัดคะแนน

   15.2 เมือ่ตดัคะแนนคว�มประพฤตินกัเรยีนคนใดแลว้แจ้ง

ให้นักเรียนที่ถูกลงโทษและครูที่ปรึกษ�ทร�บด้วย ในบ�งกรณีให้แจ้งนักเรียน

คนอื่นๆ ในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกลงโทษรับทร�บด้วย

 ข้อ	16	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอาจพิจารณาให้เพิ่มหรือลดโทษได้

ตามควรแต่ละกรณี

	 ข้อ	17	 ความผดิอืน่ๆ	ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบนีใ้หอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ

ของคณะกรรมการปกครอง

 ข้อ	18	 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน	 จะได้รับคะแนนความประพฤติ

เพิ่มเติมทุกครั้งตามหลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ	ดังนี้

   18.1 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 5 คะแนน มีดังนี้ 

    18.1.1 เก็บสิ่งของที่มีร�ค�ไม่เกิน 50 บ�ท และ

นำ�แจ้งกลุ่มกิจก�รนักเรียนประก�ศห�เจ้�ของ

    18.1.2   เป็นผูเ้สยีสละใหค้ว�มชว่ยเหลอืในกจิกรรม

โรงเรียนเมื่อได้รับก�รร้องขอ

    18.1.3  ก�รบำ�เพญ็ประโยชนห์รอืทำ�กิจกรรมเพิม่

คะแนน ต�มที่ฝ่�ยกิจก�รนักเรียนนัดหม�ย

    18.1.4   กระทำ�คว�มดีอื่นๆ เทียบได้กับก�รกระทำ� 

ข้�งต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจก�รนักเรียน

   18.2 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 10 คะแนน มีดังนี้ 

    18.2.1 เก็บสิ่งของที่มีร�ค�ไม่เกิน 51-200 บ�ท 

และนำ�แจ้งกลุ่มกิจก�รนักเรียนประก�ศห�เจ้�ของ
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    18.2.2 เป็นผูเ้สยีสละใหค้ว�มชว่ยเหลอืในกจิกรรม

โรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยคว�มจริงใจ

    18.2.3 นกัเรยีนชีช่้องท�งใหท้ร�บแหลง่อบ�ยมขุ 

เพื่อแก้ไขปัญห�ในโรงเรียนให้ดีขึ้น

    18.2.4 นักเรียนให้คว�มร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือ

แก้ปัญห�ผู้กระทำ�ผิด เกิดผลดีต่อก�รปกครอง

    18.2.5 นักเรียนได้รับร�งวัลรองชนะเลิศในก�ร

แข่งขันระดับทั่วไปภ�ยในโรงเรียน

    18.2.6 กระทำ�คว�มดอีืน่ๆ เทยีบได้กับก�รกระทำ� 

ข้�งต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจก�รนักเรียน

   18.3 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 15 คะแนน มีดังนี้ 

    18.3.1 เกบ็สิง่ของทีม่รี�ค� 201 บ�ทขึน้ไป  และ

นำ�แจ้งกลุ่มกิจก�รนักเรียนประก�ศห�เจ้�ของ

    18.3.2   นักเรียนท่ีปฏิบัติหน้�ที่เพื่อสังคมและนำ�

ชื่อเสียงม�สู่โรงเรียน

    18.3.3   นกัเรยีนไดรั้บร�งวลัชนะเลิศในก�รแข่งขัน

ระดับทั่วไปภ�ยในโรงเรียน

    18.3.4   นักเรียนได้รับร�งวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ 

ในก�รแข่งขันระดับจังหวัดหรือสูงกว่�

    18.3.5   กระทำ�คว�มดีอื่นๆ เทียบได้กับก�รกระทำ� 

ข้�งต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจก�รนักเรียน

หมายเหตุ		

 นักเรียนที่ทำ�คว�มดีและมีคะแนนคว�มประพฤติที่ได้คะแนนตั้งแต่  

100  คะแนน  ขึน้ไป /ปีก�รศกึษ�  จะไดร้บัเกยีรตบัิตรยกยอ่งจ�กท�งโรงเรยีน

ให้เป็น  “คนดีศรี น.ค.ว .”
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 นักเรียนที่มีคะแนนคว�มประพฤติอยู่ในเกณฑ์สูง  จะมีผลต่อก�ร
พิจ�รณ�ให้ทุนก�รศึกษ�และก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อ

หมวดที่		4
การลงโทษนักเรียน

 ข้อ	19	 ใหล้งโทษนกัเรยีน	โดยการตดัคะแนนความประพฤติควบคู่
ไปกับการลงโทษ		4		สถาน	ดังนี้
   19.1 ก�รว่�กล่�วตักเตือน 
   19.2   ก�รทำ�ทัณฑ์บน
   19.3   ก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติ
   19.4   กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ข้อ	20	 ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเมื่อพบการกระทำาผิดและถูกตัด
คะแนนความประพฤติครั้งหนึ่ง	5	คะแนน		
 ข้อ	21	 ลงโทษการทำากจิกรรมบำาเพ็ญประโยชนเ์พือ่สว่นรวมเมือ่
ถูกตัดคะแนนคว�มประพฤติรวมกันตั้งแต่ 15 คะแนน  ถึง 29 คะแนน
 ข้อ	22	 ลงโทษการทำาทณัฑบ์นและกรอกแบบขอยา้ยสถานศกึษา 
เมื่อถูกตัดคะแนนคว�มประพฤติรวมกันตั้งแต่ 30 คะแนน  ถึง 50 คะแนน
 ข้อ	23	 ลงโทษด้วยการบวชสามเณร	 (นักเรียนช�ย) ศีลจ�ริณี 
(นักเรียนหญิง) กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อถูกตัดคะแนนคว�ม
ประพฤติรวมกันตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป
 ข้อ	24	 เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ	 รวม	 30	
คะแนน	ใหก้ลุม่กจิก�รนกัเรยีนนำ�เรือ่งขึน้เสนอผู้อำ�นวยก�รเพ่ือพิจ�รณ�และ
เชิญผู้ปกครองม�ทำ�ทัณฑ์บนว่�นักเรียนคนนั้นจะไม่กระทำ�คว�มผิดอีก เมื่อ
ครบ 3 วันตัง้แตโ่รงเรยีนไดท้ำ�หนงัสอืเชญิผูป้กครองม�ทำ�ทณัฑบ์น ผูป้กครอง
ไม่ม�ต�มที่เชิญ ให้โรงเรียนนำ�นักเรียนม�ทำ�ทัณฑ์บน โดยมีพย�นรับทร�บ
อย่�งน้อย 3 คน แล้วส่งสำ�เน�ทัณฑ์บนให้ผู้ปกครองทร�บและมีหลักฐ�นว่�

ผู้ปกครองรับทร�บแล้ว
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 หมายเหตุ	 	 ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของ 

โรงเรียนซำ้�ๆ และได้รับก�รตักเตือนพร้อมผู้ปกครองได้รับทร�บและทำ�ทัณฑ์บน

แล้ว แต่ยงัมพีฤตกิรรมผดิระเบียบวนิยัของโรงเรยีนเช่นเดิม โรงเรยีนอ�จจะให้

นักเรยีนย้�ยสถ�นศกึษ�ไปศกึษ�ต่อทีอ่ืน่ เช่น โรงเรยีนใกล้บ้�น ซ่ึงผู้ปกครอง

ส�ม�รถดูแลได้อย่�งใกล้ชิด

หมวดที่	5	
คณะกรรมการปกครอง

 ข้อ	25	 ให้คณะกรรมการปกครอง โดยมีรองผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม

กจิก�รนกัเรยีนเปน็ประธ�นคร ูครทูีป่รึกษ� ครแูนะแนว นกัเรียนส�รวตัร และ

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นกลุ่มกิจก�รนักเรียนเป็นคณะกรรมก�รปกครอง และมี

หวัหน้�บรหิ�รกลุ่มง�นกิจก�รนกัเรยีนเปน็เลข�นกุ�รคณะกรรมก�รปกครอง

 ข้อ	26	 ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดังนี้			

   26.1 ว�งม�ตรก�รป้องกันมิให้นักเรียนทำ�คว�มผิดและ 

ส่งเสริมให้มีคว�มประพฤติดี

   26.2   พิจ�รณ�โทษนักเรียนที่มีคว�มผิดร้�ยแรง

   26.3   เสนอคว�มคิดเห็นเพื่อพัฒน�ง�นปกครองนักเรียน

ให้เกิดผลดี

   26.4   จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้�นต่�งๆ

   26.5   จัดแบ่งก�รปกครองนักเรียนเป็นแบบคณะสี

   26.6  จดัแบ่งเขตพืน้ท่ีรบัผดิชอบต�มคณะสเีพือ่พฒัน�และ

ทำ�คว�มสะอ�ด

   26.7 พิจ�รณ�ก�รตัด หรือเพิ่มคะแนนคว�มประพฤติใน

กรณีที่เกินอำ�น�จของผู้ปฏิบัติ
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หมวดที่		6
การแต่งกาย

 ข้อ	27	 เครื่องแบบนักเรียนชาย		ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   เสื้อ		แบบเชิ้ต  คอตั้ง  ผ้�ข�วเกลี้ยง  ไม่บ�งเกินควร  ผ่�

อกตลอด  ส�บทีอ่กเสือ้กว้�ง 4 ซ.ม. ใช้กระดมุสขี�ว กลมและแบน ขน�ดเส้น

ผ่�ศูนย์กล�งไม่เกิน 1 ซ.ม.  แขนสั้นเพียงข้อศอก  มีกระเป๋�ติดแนวร�วนม 

ด้�นซ้�ย 1 กระเป๋�  ขน�ดกว้�งตั้งแต่  8 – 12  ซ.ม.  สูงและลึกตั้งแต่  10 

– 15  ซ.ม.  พอเหม�ะกับขน�ดของเสื้อ  ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน  น.ค.ว.  

ขน�ดกว้�ง  8 – 10  ม.ม.  สูง  1.5  ซ.ม. ที่อกด้�นขว� ปักตัวเลขระดับชั้น

ด้วยตัวเลขไทยต�มคณะสี และติดเครื่องหม�ยสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อก

ด้�นซ้�ยระดับเดียวกับชื่อ 

   ปักชื่อ – น�มสกุล  ขน�ดคว�มสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อ

ของโรงเรียน  ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-น�มสกุลให้ปักด้วยไหมสีนำ้�เงิน 

และเป็นอักษรไทยเท่�นั้น

   กางเกง			ผ้�สีก�กี  แบบก�งเกงไทย  ข�สั้นเพียงเหนือเข่�  

พ้นกล�งลูกสะบ้�ประม�ณ  5 – 8 ซ.ม.  ต�มส่วนขน�ดของข�  ปล�ยข�พับ

ช�ยเข้�ด้�นใน  5  ซ.ม.  ตรงส่วนหน้�มีกระเป๋�ต�มแนวตะเข็บข้�งละ 1 ใบ

ไม่มีกระเป๋�หลัง  มีหูก�งเกง  7  หู  แต่ละหูกว้�งไม่เกิน  1 ซ.ม.  เวล�สวม

ให้ทับช�ยเสื้อให้เรียบร้อย

	 	 	 เข็มขัด  หนังสีนำ้�ต�ล  ขน�ดกว้�งตั้งแต่  3 – 4  ซ.ม.  ย�ว

ต�มส่วนของขน�ดตัวนักเรียน  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง  หรือจะใช้เข็มขัด

ลูกเสือก็ได้

	 	 	 รองเท้า	ผ้�ใบหรือหนังสีนำ้�ต�ล  มีเชือกผูกสีนำ้�ต�ล  ไม่มี

ลวดล�ย
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	 	 	 ถุงเท้า สนีำ�้ต�ล  สัน้แบบธรรมด�คลุมข้อเท้�เหนอืต�ตุม่ขึน้

ม�อย่�งน้อย 3 ซม.  ไม่มีลวดล�ยด้�นข้�ง

   เล็บ	ตัดให้สั้น  รักษ�คว�มสะอ�ด  ไม่ท�เล็บ

   ทรงผม	 ให้ตัดสั้นเกรียน  ด้�นบนย�วไม่เกิน  4  ซ.ม.  ด้�น

ข้�งเกรยีนขดัผวิรอบศรีษะไม่กนัล�ย หรอืทรงนกัเรยีนรองหว ี ไม่ไว้หนวดเคร�  

ไม่ใส่นำ้�มันหรือเครื่องสำ�อ�งใด ๆ ไม่ย้อมสีผม  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผม

สกปรกหรือดูไม่เหม�ะสม

   ชุดพลศึกษา		เครื่องแบบลูกเสือ	 ให้เป็นไปต�มที่โรงเรียน

กำ�หนด

 ข้อ	28	 เครื่องแบบนักเรียนหญิง		ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   เสือ้	 แบบคอพบัในตวั  ลกึพอใหส้วมศรีษะได ้ ส�บตลบเข�้

ด�้นใน  สว่นแขนส�บใหใ้หญพ่อพบัได ้ ไมเ่หน็ตะเขบ็ข้�งใน  มปีกขน�ด  10  ซ.ม.   

ไม่มีลวดล�ย  ไม่บ�ง  ให้ผูกคอด้วยคอซองด้วยผ้�สีกรมท่� ปักตัวเลขระดับ

ช้ันดว้ยตวัเลขไทยต�มคณะส ีและตดิเคร่ืองหม�ยสญัลักษณข์องโรงเรียนทีอ่ก

ด้�ยซ้�ยระดับเดียวกับชื่อ

   ปักชื่อ – น�มสกุล  ขน�ดคว�มสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อ

ของโรงเรียน  ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-น�มสกุลให้ปักด้วยไหมสีนำ้�เงิน 

และเป็นอักษรไทยเท่�นั้น 

   กระโปรง  ใชก้ระโปรงแบบธรรมด�  สีกรมท่�  ไมม่ลีวดล�ย  

ไม่บ�ง  ด้�นหน้�และด้�นหลังพับเป็นจีบออกด้�นนอก  เย็บจีบขอบล่�งลง

ม�ระหว่�ง  6 – 12 ซ.ม. ระยะกว้�งตรงกล�งพับพอง�ม  กระโปรงย�วเพียง

ใต้เข่�  วัดจ�กกึ่งกล�งสะบ้�ลงม�ไม่เกิน  10  ซ.ม.  
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   ทรงผม ตดัธรรมด�  ย�วเท่�กนั  ไม่ซอย ไม่สไลด์ ไม่มดัจกุ ไม่

เปิดหู ไม่ร�กไทร  ตนีผมจะต้องไม่ย�วเลยต้นคอ ไม่ใส่นำ�้มนัหรอืเครือ่งสำ�อ�ง 

ใดๆ  ไม่ดดั  ไม่รดีผม  ไม่ย้อมสผีม  นกัเรยีนทีโ่รงเรยีนอนญุ�ตให้ไว้ผมย�วต้อง

รวบให้เรียบร้อยด้วยย�งรัดผมสีดำ�หรือสีนำ้�เงินเท่�นั้น ถักเปียได้เกิน 2 เปีย   

ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหม�ะสม

   ถงุเท้า สขี�ว   สัน้แบบธรรมด�คลุมข้อเท้�จะต้องเลยต�ตุ่ม

ขึ้นม�ไม่น้อยกว่� 3 ซม. แล้วพับให้เรียบร้อย  ไม่มีลวดล�ยด้�นข้�ง

   รองเท้า หนังสีดำ�  วันที่มีเรียนเนตรน�รี และพลศึกษ�

อนุโลมให้สวมรองเท้�ผ้�ใบสีข�วไม่มีลวดล�ยม�เรียนได้

   เล็บ	ตัดให้สั้น  รักษ�คว�มสะอ�ด  ไม่ท�เล็บ

         			 	 ชดุพลศกึษา		เครือ่งแบบเนตรน�รี  ใหเ้ปน็ไปต�มท่ีโรงเรียน

กำ�หนด

	 ข้อ	29	 เครื่องแบบนักเรียนชาย			ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   เสื้อ		แบบเชิ้ต  คอตั้ง  ผ้�ข�วเกลี้ยง  ไม่บ�งเกินควร  ผ่�

อกตลอด  ส�บที่อกเสื้อกว้�ง  4 ซ.ม. ใช้กระดุมสีข�ว กลมและแบน ขน�ด

เส้นผ่�ศูนย์กล�งไม่เกิน  1  ซ.ม.  แขนสั้นเพียงข้อศอก  มีกระเป๋�ติดแนวร�ว

นมด้�นซ้�ย  1 กระเป๋�  ขน�ดกว้�งตั้งแต่  8 – 12  ซ.ม.  สูงและลึกตั้งแต่  

10 – 15  ซ.ม.  พอเหม�ะกับขน�ดของเสื้อ  ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน  

น.ค.ว.  ขน�ดกว้�ง  8 – 10  ม.ม.  สูง  1.5  ซ.ม. ที่อกด้�นขว� ปักตัวเลข

ระดับชัน้ดว้ยตวัเลขไทยต�มคณะส ีและตดิเคร่ืองหม�ยสญัลกัษณข์องโรงเรยีน

ที่อกด้�ยซ้�ยระดับเดียวกับชื่อ

   ปักชื่อ – น�มสกุล  ขน�ดคว�มสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อ

ของโรงเรียน  ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-น�มสกุลให้ปักด้วยไหมสีนำ้�เงิน 

และเป็นอักษรไทยเท่�นั้น
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   กางเกง	ผ�้สดีำ�  แบบก�งเกงไทย  ข�สัน้เพยีงเหนอืเข�่  พน้

กล�งลูกสะบ้�ประม�ณ  5 – 8 ซ.ม.  ต�มส่วนขน�ดของข�  ปล�ยข�พับช�ย

เข้�ด้�นใน  5  ซ.ม.  ตรงส่วนหน้�มีกระเป๋�ต�มแนวตะเข็บข้�งละ  1  ใบไม่มี

กระเป๋�หลัง  มีหูก�งเกง  7  หู  แต่ละหูกว้�งไม่เกิน  1 ซ.ม.  เวล�สวมให ้

ทับช�ยเสื้อให้เรียบร้อย

  	 เข็มขัด		หนังสีดำ�  ขน�ดกว้�งตั้งแต่  3 – 4  ซ.ม.  ย�วต�ม

ส่วนของขน�ดตัวนักเรียน  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยมสีเงิน  ชนิดหัวกลัด  

(เข็มเดียว) มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด

   รองเท้า	ผ้�ใบหรือหนังสีดำ�  มีเชือกผูกสีดำ�  ไม่มีลวดล�ย

   ถุงเท้า		สขี�ว   สัน้แบบธรรมด�คลมุขอ้เท�้จะตอ้งเลยต�ตุม่

ขึ้นม�ไม่น้อยกว่� 3 ซม.  ไม่มีลวดล�ยด้�นข้�ง

   เล็บ	ตัดให้สั้น  รักษ�คว�มสะอ�ด  ไม่ท�เล็บ

   ทรงผม	 	ให้ตัดทรงรองหวีสั้น  ด้�นบนย�วไม่เกิน  4  ซ.ม. 

รองทรงสูงด้�นบนไม่เกิน 4 ซม. ด้�นข้�งไม่เกิน 2 ซม. ไม่กันล�ย หรือทรงที่

นอกเหนือจ�กนี้  ไม่ไว้หนวดเคร�  ไม่ใส่นำ้�มันหรือเครื่องสำ�อ�งใด ๆ ไม่ย้อม

สีผม  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหม�ะสม

   ชุดพลศึกษา			 ให้เป็นไปต�มที่โรงเรียนกำ�หนด

   เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปต�มท่ีหน่วย

กำ�ลังสำ�รอง กองทัพบกกำ�หนด

 ข้อ	30	 เครื่องแบบนักเรียนหญิง	ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   เสือ้	ตดัด้วยผ้�ข�วเกลีย้ง ไม่บ�งเกนิไป ไม่จับเกล็ดเน้นทรง 
คอเสื้อส�บตลบเข้�ข้�งใน  ปล�ยแขนมีจีบเล็กน้อย กระดุมเสื้อสีข�วกลม  
ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยต�มคณะสี และติดเครื่องหม�ยสัญลักษณ์
ของโรงเรียนที่อกด้�ยซ้�ยระดับเดียวกับชื่อ ปักชื่อ – น�มสกุล ขน�ดคว�มสูง  
1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ – น�มสกุล  
ให้ปักด้วยไหมสีนำ้�เงิน และเป็นอักษรไทยเท่�นั้น 
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   กระโปรง ใช้สีกรมท่� เนื้อเกลี้ยง ด้�นหน้�และด้�นหลังพับ
เป็นจีบข้�งละ 3 จีบ ออกด้�นนอกเย็บทับขอบล่�งลงม�ระหว่�ง 6 – 12 ซ.ม. 
เว้นระยะคว�มกว้�งตรงกล�งพอสมควร กระโปรงย�วคลมุเข่�วดัจ�กกึง่กล�ง
สะบ้�ลงม�ไม่เกิน 15 ซ.ม.  
   เข็มขัด เป็นหนังสีดำ�เรียบ กว้�ง 2 – 3 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็น
รปูสีเ่หลีย่มผนืผ้�ชนดิหวักลดัเดยีว หุม้ด้วยหนงัสดีำ� มปีลอกสีเดียวกบัเขม็ขดั
   ถุงเท้า สีข�ว สั้นแบบธรรมด�คลุมข้อเท้�จะต้องเลยต�ตุ่ม
ขึ้นม�ไม่น้อยกว่� 3 ซ.ม. แล้วพับให้เรียบร้อย ไม่มีลวดล�ยด้�นข้�ง
   รองเท้า หนังสีดำ�หุ้มส้น ปล�ยมน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม.  
   เล็บ	ตัดสั้น ห้�มท�เล็บ และรักษ�คว�มสะอ�ด  
   ทรงผม  กรณีที่ 1 นักเรียนหญิงผมสั้น ต้องตัดทรงนักเรียน
ย�วเสมอกัน ห้�มซอย/สไลด์/เปิดหู/ไว้ร�กไทร/ดัด/ย้อมสีผม/ต่อผม เมื่อวัด
คว�มย�วจ�กติง่หตู้องไม่เกนิ 7 ซ.ม.  ผมด้�นหน้�จะต้องติดกิบ๊ดำ�ให้เรยีบร้อย 
ไม่ใส่นำ�้มนัหรือเครือ่งสำ�อ�งใดๆ และไม่ปล่อยให้ศรีษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหม�ะสม
   กรณทีี ่2 นกัเรยีนหญงิผมยาว นกัเรียนจะต้องได้รับอนญุ�ต
จ�กท�งโรงเรียนให้ไว้ผมย�ว โดยต้องรวบผมและเก็บผมให้เรียบร้อยด้วยย�ง
รดัผมสีดำ�และผกูด้วยโบว์สดีำ�เท่�นัน้ ถักเปียได้ไม่เกนิ 2 เปีย ห้�มซอย/สไลด์/
ไว้ร�กไทร/ดัด/ย้อมสีผม/ต่อผม ผมด้�นหน้�จะต้องติดกิ๊บดำ�ให้เรียบร้อย ไม่
ใส่นำ้�มันหรือเครื่องสำ�อ�งใดๆ และไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหม�ะสม ห�กพบว่�ผู้ที่ได้รับอนุญ�ตให้ไว้ผมไม่ปฏิบัติต�ม กลุ่มบริห�ร
กิจก�รนักเรียนส�ม�รถยกเลิกก�รอนุญ�ตให้ไว้ผมย�วได้  
   ชุดพลศึกษา	ให้เป็นไปต�มที่โรงเรียนกำ�หนด
   เครือ่งแบบนกัศกึษาวชิาทหาร ให้เป็นไปต�มทีห่น่วยกำ�ลงั
สำ�รองหรือกองทัพบกกำ�หนด
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	 ข้อ	31	 เครื่องประดับ
 ไม่อนุญ�ตให้สวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่� เช่น สร้อยคอ ต่�งหู  
แหวน  กำ�ไลข้อมือ ถ้�จำ�เป็นจะต้องแขวนพระเครื่องให้ใช้สร้อยสแตนเลส  
คว�มย�วพอประม�ณ  แขวนไว้ภ�ยในอกเสื้อ  ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น ห�กมี
ก�รสูญห�ยท�งโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
	 ข้อ	32	 โทรศัพท์มือถือ		
   นักเรียนที่นำ�โทรศัพท์มือถือม�โรงเรียนจะต้องไม่ใช้ในขณะ
เวล�เรียน ส�ม�รถใช้ในเวล�ว่�งที่จำ�เป็นเท่�นั้น  ห�กโรงเรียนพบว่�นักเรียน
ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ถูกเวล�และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  ท�งโรงเรียนจะตัด
คะแนนคว�มประพฤติ ครั้งละ 5 คะแนน ห�กมีก�รสูญห�ยท�งโรงเรียนจะ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

หมวดที่	7
การลา

	 ข้อ	33	 ก�รล�หยุดของนักเรียน เช่น ล�ป่วย ล�กิจ ให้ใช้ใบล�ต�ม
ทีโ่รงเรียนกำ�หนด และมลี�ยมอืช่ือผู้ปกครองอนญุ�ตจรงิทกุคร้ัง และยืน่ใบล�
อย่�งช้�ในวันรุ่งขึ้น นับจ�กวันที่ได้ล�ต่อครูที่ปรึกษ�
	 ข้อ	34	 ถ้�นักเรียนหยุดเรียนเกิน 1 วัน ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ท�ง
โรงเรียนทร�บอย่�งช้�ในวันที่สองของก�รหยุดเรียน
 ข้อ	35	 ก�รขออนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนท่ีมีธุระ
จำ�เป็นต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียน ให้นำ�ใบอนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
เสนอต่อครูประจำ�ร�ยวิช� ครูเวร และครูฝ่�ยกิจก�รนักเรียนก่อนออกนอก
บริเวณโรงเรียนทุกครั้ง กรณีก�รขออนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะ  
ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปเพ่ือกิจกรรมนั้นเป็นผู้เสนอขออนุญ�ตฝ่�ยกิจก�ร
นักเรียนและผู้อำ�นวยก�รพร้อมทั้งแจ้งให้ครูประจำ�วิช�ทร�บทุกครั้งไป
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เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

	ชุดนักเรียนหญิง	ม.ต้น

ชุดลูกเสือ	-	เนตรนารี

	ชุดนักเรียนชาย	ม.ต้น
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ชุดนักเรียนชาย	ม.ปลาย ชุดนักเรียนหญิง	ม.ปลาย	ผมสั้น

ชุดนักเรียนหญิง	

ม.ปลาย	ผมยาว

ชุดพละชาย-หญิง	

(ม.ต้น	และ	ม.ปลาย)

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตัวอย่างการปักเสื้อ
ปักหน้�อกด้�นขว� (ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปล�ย)

ชุดนักศึกษาวิชาทหารชาย	

๖

น.ค.ว.
มุ่งมั่น	รักการเรียน

หมายเลขระดับชั้น ปักด้วยตัวเลขไทย	
สีตามคณะที่สังกัด

ตัวอักษรสีนำ้าเงิน	
สูง	1.5	ซ.ม.

อักษรย่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล	นักเรียน ตัวอักษรสีนำ้าเงิน	

สูง	1	ซ.ม.
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ชุดนักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง

กระเป๋�ปะยึดช�ย

รูปสี่เหลี่ยม

ช�ยด้�นนอกตัว

และด้�นล่�งพับจีบ

เพื่อให้ขย�ยได้

ส่วนช�ยด้�นในตัวเย็บติด

กับตัวเสื้อ ปกมีดุม 2 ดุม

ซ่อนในตัวปกกระเป๋�

กระเป๋�ปะยึดช�ย 

รูปสี่เหลี่ยม กล�งพับจีบ 2 จีบ

ช�ยหน้�และล่�งเย็บ

ติดกับก�งเกงช�ยหลังติด

กับก�งเกง ขัดดุมที่กึ่งกล�ง

และมุมปกท่ี่เปิด 

แผ่นละ 1 รังดุม

ซ่อนไว้ด้�นในฝ�กระเป๋�

อินธนูอ่อนติดดุม

ข้�งละ 1 ดุม

ปล�ยอินธนู

เป็นรูปเหลี่ยม

พับแขนเสื้อทั้งสองข้�ง

ขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้

กระเป�๋ก�งเกงเปน็กระเป�๋เจ�ะ

ป�กกระเป๋�เฉียง 

ไม่มีปกข้�งละ 1 กระเป๋�
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	 ข้อ	 36	 ก�รม�โรงเรียนส�ย นักเรียนที่ม�โรงเรียนไม่ทันเวล� 08.00 น. 
เนื่องจ�กมีธุระจำ�เป็น ให้ครูเวรลงบันทึกก�รม�โรงเรียนส�ยไว้ทุกครั้งและลง
เหตผุลทีจ่ำ�เป็นเพือ่ตรวจสอบ นกัเรยีนท่ีม�ส�ยเกนิ 3 ครัง้ ให้ครทูีป่รกึษ�แจ้ง
ผู้ปกครองเพื่อรับทร�บ และนักเรียนจะถูกตัดคะแนนคว�มประพฤติ ครั้งละ  
5 คะแนน

หมวดที่	8
ผู้ปกครอง

 ข้อ	37	 ผู้ปกครอง หม�ยถึง บุคคลที่บรรลุนิติภ�วะแล้ว และรับ
นักเรียนไว้ในปกครอง ส�ม�รถดูแลให้คำ�ปรึกษ�หรือช่วยเหลือนักเรียนได้ 
นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองที่โรงเรียนส�ม�รถติดต่อได้สะดวกตลอด
ระยะเวล�ที่ศึกษ�จนกระทั่งจบหลักสูตร
	 ข้อ	38		ห�กนกัเรยีนมกี�รเปลีย่นแปลงผูป้กครองหรอืข�ดผูป้กครอง 
จะต้องจัดห�ผู้ปกครองและแจ้งให้ท�งโรงเรียนทร�บภ�ยใน 7 วัน
	 ข้อ	39		ห�กพบว่�นกัเรยีนคนใดไม่มผีูป้กครองหรือติดต่อผูป้กครอง
ไม่ได้ และไม่ดำ�เนนิก�รจดัห�ผูป้กครองใหม่ โรงเรยีนจะพจิ�รณ�ไม่อนญุ�ตให้
ลงทะเบียนเรียนในภ�คเรียนต่อไป

หมวดที่	9
ทั่วไป

 ข้อ	40	 ข้อห้ามพิเศษสำาหรับการแต่งกายนักเรียน
   40.1 ห้�มนักเรียนไว้หนวดเคร� ดัดผม ต่อผม เปลี่ยนสี
ผมให้ผิดไปจ�กธรรมช�ติ หรือนอกเหนือจ�กที่โรงเรียนกำ�หนด
   40.2  ห้�มเขียนคิ้ว ท�ป�ก แต่งหน้� เสริมสวย หรือใช้
เครื่องสำ�อ�ง
   40.3  ห้�มพนัหรอืพบัแขนเส้ือ ปลดกระดุมเส้ือ ติดกระดุม
คอเสื้อเม็ดสุดท้�ย นอกจ�กได้รับอนุญ�ต
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   40.4  ห้�มใส่เสื้อแขนย�วทับชุดนักเรียน เว้นแต่ได้รับ
อนุญ�ตหรือเพื่อสร้�งคว�มอบอุ่นแก่ร่�งก�ย
   40.5  ห้�มนักเรียนช�ยเจ�ะหูและใส่ต่�งหูโดยเด็ดข�ด 
นักเรียนหญิงให้ใส่ต่�งหูแบบเรียบขน�ดเล็กไม่เกิน 1 คู่
	 ข้อ	41	 เครื่องแต่งกายในโอกาสอื่นๆ
   41.1 ในวนัเปิดทำ�ก�รสอนปกติให้นกัเรียนใส่เครือ่งแบบ
นักเรียนหรือชุดพละในวันที่นักเรียนมีเรียนวิช�พละ ให้เรียบร้อย หรือให้แต่ง
เครื่องแบบต�มวันที่มีกิจกรรมลูกเสือ – เนตรน�รี ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ หรือ
กิจกรรมนักศึกษ�วิช�ทห�ร
   41.2   ก�รม�ติดต่อร�ชก�รกับท�งโรงเรียนนักเรียนต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียน ยกเว้นวันหยุด นักเรียนแต่งก�ยด้วยชุดพละของ
โรงเรียนเท่�นั้น
	 ข้อ	42	 ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

     สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภ�คม 2560

    (น�ยวสันต์ ล�จันทึก)

    ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คม
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ใบลาของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม

เขียนที่...............................................
 วันที่.........เดือน........................พ.ศ. .............

เรื่อง (  ) ขอล�ป่วย (  ) ขอล�กิจ
เรียน คุณครูที่ปรึกษ� ห้อง ม.........../..................ที่เค�รพ
 ด้วย( กระผม,ดิฉัน).............................................นักเรียนชั้น ม........../.............
มคีว�มจำ�เปน็ตอ้งหยดุเรียน เนือ่งจ�ก.................................................จงึขอล�หยดุเรยีน
เปน็เวล�...................วนั โดยเริม่ตัง้แตว่นัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ...................
ถงึวนัที.่.......เดอืน.....................พ.ศ. ...........รวมเวล�...........วนั โดยในระหว�่งก�รล�ครัง้นี้
(กระผม,ดิฉัน) พักอยู่บ้�นเลขที่.........หมู่ที่...........หมู่บ้�น.........ตำ�บล.............................
อำ�เภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..............หม�ยเลข
โทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้........................ เมื่อครบกำ�หนดแล้วจะม�เรียนต�มปกติ

    ขอแสดงคว�มเค�รพอย่�งสูง
 ลงชื่อ…................................................
  (.........................................................)
ขอรับรองว่�เป็นคว�มจริง
ลงชื่อ........................................................
 (.............................................................)
  ผู้ปกครอง
คว�มเห็นของครูประจำ�ชั้น
 (  ) อนุญ�ต
 (  ) ไม่อนุญ�ต เพร�ะ..............................................................
ลงชื่อ.........................................................
 (...............................................................)

  ครูที่ปรึกษ�
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	งานอนามัยโรงเรียน
ขอบข่ายการให้บริการ

 1. ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�แก่นักเรียนที่มีปัญห�สุขภ�พ

 2. ใหก้�รปฐมพย�บ�ลแก่นกัเรยีนทีเ่จบ็ปว่ยกระทนัหนัหรอืประสบ

อุบัติเหตุโดยบริก�รทำ�แผลในกรณีที่บ�ดเจ็บไม่รุนแรง

 3. บริก�รให้ย�ในกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย และพิจ�รณ�ส่งต่อแพทย์

ในกรณีที่จำ�เป็น

 4. ในกรณีที่เจ็บป่วยกะทันหันและมีอ�ก�รรุนแรงจะนำ�ส่งโรง

พย�บ�ลและแจ้งให้ผู้ปกครองทร�บ

 5. มกี�รประกนัอบัุตเิหต(ุหมู)่ใหน้กัเรยีน ครแูละบคุล�กรในโรงเรียน

 6. ใหบ้รกิ�รด�้นสขุภ�พอน�มยัโดยตดิตอ่ประส�นง�นกบัเจ�้หน�้ที่

ม�ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี เช่น ชั่งนำ้�หนัก วัดส่วนสูง วัดส�ยต�

ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล

 1. ห้องพย�บ�ลเปิดทำ�ก�รเวล� 08.30 - 15.30 น.

 2. ถอดรองเท้�ก่อนเข้�ห้องพย�บ�ลทุกครั้ง

 3. แจ้งอ�ก�รป่วยต่อเจ้�หน้�ที่และบันทึกลงในสมุดที่จัดไว้

 4. ก�รใช้บริก�รต้องได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�หน้�ที่ก่อนทุกครั้ง

 5. ก่อนเข้�พักในห้องพย�บ�ลต้องขออนุญ�ตก่อนทุกครั้งและมี

หนังสือจ�กครูประจำ�วิช�

 6. เมื่ออ�ก�รปกติต้องแจ้งเจ้�หน้�ที่ก่อนออกจ�กห้องพย�บ�ล

 7. จัดที่นอนให้อยู่ในสภ�พเรียบร้อยหลังก�รใช้ทุกครั้ง

 8. ห้�มเปิดตู้ย�และหยิบย�ใช้เอง

 9. ห�้มนำ�อ�ห�รม�รบัประท�นในหอ้งพย�บ�ล/ห�้มสง่เสยีงดงัใน

ห้องพย�บ�ล

 10. ไม่หยิบอุปกรณ์ใด ๆ ออกจ�กห้องพย�บ�ลก่อนได้รับอนุญ�ต
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แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน

 1. จัดห�อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้พร้อมและใช้ก�รได้ทันที

 2. ให้ก�รปฐมพย�บ�ลแก่นักเรียนและบุคล�กรในโรงเรียน

 3. ให้คำ�แนะนำ�และเป็นท่ีปรึกษ�ด้�นสุขภ�พอน�มัย/จัดทำ�สถิติ

ก�รใช้บริก�ร

 4. ติดต่อประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขและหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องท�งด้�นสุขภ�พอน�มัย

 5. นำ�ส่งต่อสถ�นพย�บ�ลในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยที่มีอ�ก�ร

รุนแรงและควบคุมป้องกันโรค

แนวปฏิบัติของนักเรียนที่มาขอใช้บริการ

 1. นักเรียนที่เจ็บป่วยหรือมีปัญห�ด้�นสุขภ�พต้องม�ลงชื่อและ

ขอรับบริก�รด้วยตนเอง

 2. นกัเรยีนตอ้งใหค้ว�มรว่มมอืบอกอ�ก�รเจ็บปว่ยจริงต่อเจ้�หน�้ที่

 3. ห้�มนักเรียนหยิบย�หรืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่�ง ๆ ใช้เองโดยไม่

ได้รับอนุญ�ต

 4. นักเรียนต้องอนุญ�ตนอนพักกับเจ้�หน้�ที่ก่อนทุกครั้ง

 5. ในร�ยกรณทีีม่อี�ก�รรุนแรง จะวนิจิฉยัเองว�่จะนำ�สง่โรงพย�บ�ล 

หรือผู้ปกครอง





กลุ่มบริหารทั่วไป
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1.	งานสำานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 1. เป็นศูนย์ประส�นง�นกลุ่มบริห�รทั่วไป

 2. จัดระบบเอกส�รง�นส�รบรรณกลุ่มบริห�รทั่วไป

 3. รวบรวมเอกส�ร ระเบียบปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับง�นบริห�รทั่วไป

 4. จัดทำ�เอกส�ร แนวปฏิบัติต่�ง ๆ

2.	งานอาคารสถานที่

 1. ข้อปฏิบัติในก�รใช้อ�ค�รเรียน

  1.1  ไมน่ำ�อ�ห�รและเครือ่งดืม่ขึน้ไปรับประท�นบนอ�ค�รเรยีน

  1.2 ทุกครั้งที่ออกจ�กห้องเรียนต้องปิดไฟฟ้�และพัดลมให้เรียบร้อย

  1.3. ไมข่ดีเขยีนต�มโตะ๊ ประต ูหน�้ต�่ง ผนงัหอ้งเรยีนและอืน่ ๆ

  1.4 นกัเรยีนทกุคนตอ้งชว่ยกนัรกัษ�คว�มสะอ�ดห้องเรียนและ

บริเวณรับผิดชอบ

3.	งานโภชนาการ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดูแลจัดอ�ห�รที่ถูกสุขลักษณะและร�ค�ย่อมเย�

 2. เพื่อฝึกม�รย�ทในก�รรับประท�นอ�ห�ร

 3. ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รโภชน�ก�รด้�นต่�ง ๆ กับนักเรียน

 4. เพื่อปลูกฝังนิสัยก�รรับประท�นอ�ห�รที่ถูกสุขลักษณะ สะอ�ด 

สวยง�ม และส�ม�รถอยู่ร่วมกับสังคมได้

	 แนวปฏิบัติของงานโภชนาการ

 1. ควบคมุคณุภ�พและร�ค�อ�ห�รใหเ้ปน็ไปต�มทีโ่รงเรยีนกำ�หนด

 2. ให้คว�มรู้ด้�นโภชน�ก�รที่ถูกต้องกับนักเรียนและผู้จำ�หน่�ย

อ�ห�รในโรงอ�ห�ร

 3. ว�งระเบียบ วิธีก�ร และแนวปฏิบัติให้กับผู้จำ�หน่�ยอ�ห�รให้

ยดึถอืปฏบิตัใินเรือ่งคณุภ�พ คว�มสะอ�ดของอ�ห�รและเวล�จำ�หน�่ยอ�ห�ร
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 4. ดูแลสถ�นท่ีจำ�หน่�ยอ�ห�รและรับประท�นอ�ห�ร โดยจัด

บุคล�กรรับผิดชอบเป็นเวรประจำ�วัน

 5. ประเมินผลง�นสุข�ภิบ�ลโรงอ�ห�ร เพ่ือนำ�ม�เป็นข้อมูล

ปรับปรุงพัฒน�ง�นโภชน�ก�รให้ดียิ่งขึ้น

 6. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นต�มที่ได้รับมอบหม�ย

การซื้อขายอาหาร

 1. ให้นักเรียนซื้ออ�ห�รได้ในเวล�ที่กำ�หนด

 2. ในก�รรับประท�นอ�ห�รควรนั่งรับประท�นอ�ห�รในบริเวณ 

โรงอ�ห�รเท่�นั้น

 3. เมื่อรับประท�นอ�ห�รเสร็จแล้วต้องนำ�ภ�ชนะไปใส่ไว้ใน 

ที่เตรียมไว้ให้

การจำาหน่ายอาหาร

 ก�รจำ�หน่�ยอ�ห�รในโรงอ�ห�รต�มกำ�หนดเวล�ดังนี้

  06.00 - 07.50  ข�ยอ�ห�รได้ทุกประเภท

  08.00 - 11.40 งดจำ�หน่�ยอ�ห�รทุกประเภท

  11.40 - 12.30 ข�ยอ�ห�รได้ทุกประเภท

  12.30 - 15.30 งดจำ�หน่�ยอ�ห�รทุกประเภท

  15.30 น. เป็นต้นไป ข�ยอ�ห�รได้ทุกประเภท

4.	งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
วัตถปุระสงค	์กจิกรรมร้�นค้�สหกรณ์โรงเรียนหนองน�คำ�วทิย�คมมีวตัถุประสงค ์

เพื่อ

 1. สง่เสรมิคว�มรูท้กัษะในก�รเรียนรู้ระบบสหกรณ์ โดยวธิปีฏบิติัจรงิ

 2. สง่เสริมฐ�นะท�งเศรษฐกิจและสงัคมของสม�ชกิ โดยวธิรีว่มกนั

ดำ�เนินกิจกรรม

 3. สง่เสริมให้สม�ชิกไดป้ระหยดัโดยก�รซ้ือของร�ค�ถกู ซึง่สหกรณ์

จะจดัห�ของทีส่ม�ชกิต้องก�รม�จำ�หน่�ย พรอ้มอำ�นวยคว�มสะดวกใหแ้กส่ม�ชิก
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สมาชิก

 1. ครู   2. นักเรียน 3.  นักก�รภ�รโรงและแม่ค้�ในโรงเรียน

การเข้าเป็นสมาชิก

 1. ก�รเข�้เปน็สม�ชกิ ตอ้งยืน่ใบสมคัรต�มแบบฟอรม์ทีก่ำ�หนดตอ่

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร โดยเสียค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 5 บ�ท และค่�หุ้น ๆ  

ละ 10 บ�ท โดยสม�ชิกต้องถือหุ้นอย่�งน้อย 1 หุ้น

 2. ก�รใช้สิทธิในฐ�นะสม�ชิก สม�ชิกต้องปฏิบัติต�มข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์

 3. ก�รข�ดจ�กสม�ชิกภ�พ สม�ชิกย่อมข�ดก�รเป็นสม�ชิกด้วย

เหตุผลต่อไปนี้

  3.1 ต�ย

  3.2 ล�ออก

  3.3 ถกูใหอ้อกจ�กสม�ชกิสหกรณ ์เพร�ะเปน็ผูมี้คว�มประพฤติ

เสียห�ย เจตน�ฝ่�ฝืน

   ข้อบังคับทั้งนี้โดยมติคะแนนเสียงสองในส�มของที่ประชุม

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

ทุนการดำาเนินการร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม

 ม�จ�กเงินหุ้นและค่�ธรรมเนียมแรกเข้�ของสม�ชิก

การดำาเนินการ

 ร้�นสหกรณ์โรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คม เปิดบริก�รต้ังแต่  

วันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 เวล�

 เช้�    เวล� 07.00 - 07.50 น.  

 กล�งวัน  เวล� 11.40 - 12.30 น.  

 เย็น   เวล� 15.30 น. เป็นต้นไป





กลุ่มงานแผนงาน
และงบประมาณ
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1. ง�นแผนง�นและงบประม�ณ

2. ง�นภ�คีเครือข่�ยอุปถัมภ์

3. ง�นส�รสนเทศ

4. ง�นพัฒน�ระบบ ICT

5. ง�นประเมินโครงก�ร

6. ง�นพัฒน�ระบบสื่อส�ร/ประช�สัมพันธ์

7. ง�นพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน
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คำาสั่งโรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม

ที่/2560

เรื่อง		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง		

ประจำาปีการศึกษา	2560

 ด้วยโรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คมได้กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับนักเรียน 

และผูป้กครอง  ประจำ�ปกี�รศกึษ�  2560  เพือ่ใหน้กัเรยีนทีเ่ข�้เรยีนในปกี�รศกึษ� 

2560 ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติและผู้ปกครองได้ศึกษ� เพื่อกำ�กับดูแลพฤติกรรมของ

บุตรหล�นตนเองให้เป็นไปต�มแนวปฏิบัติของโรงเรียน  อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน

ม�ตร�  39  วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร พ.ศ. 2546 แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียนและ 

ผู้ปกครองดังนี้

 1.	 คณะกรรมการอำานวยการ

  1.1 น�ยวสันต์ ล�จันทึก ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

      ประธ�นกรรมก�ร

  1.2 น�ยคมเดช  ร�ชเหนือ รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน 

      รองประธ�นกรรมก�ร

  1.3 น�ยอดิศร ศรีบุญวงษ์ ครู คศ.3  กรรมก�ร

  1.4 น�งสุพรรณี  ฝ่�ยบุญ ครู คศ.3  กรรมก�ร

  1.5 น�ยส�รัช  ศรีบุญวงษ์ ครู คศ.3  กรรมก�ร

  1.6 น�งภ�สินี ศรีบุญวงษ์ ครู คศ.3  กรรมก�ร

  1.7 น�ยธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ครู คศ.3  กรรมก�ร 
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  1.8 น�ยคคนปกรณ์ อินศร ครู คศ.1    กรรมก�รและเลข�นกุ�ร

 หน้าที่	อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียนประจำ�ปีก�รศึกษ� 

2560 

 2.	 คณะกรรมการดำาเนินงาน

  2.1 น�ยคคนปกรณ์ อินศร ครู คศ.1  ประธ�นกรรมก�ร

  2.2 น�ยกิตติวัฒน์ อ�จญ�จ�รย์ ครู คศ.2 รองประธ�นกรรมก�ร

  2.3 กลุ่มง�นกิจก�รนักเรียน  กรรมก�ร

  2.4 คณะกรรมก�รสภ�นักเรียน  กรรมก�ร

  2.5 น�ยศิวะ จวบสมบัติ พนักง�นร�ชก�ร   

     กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 หน้าที่	ดำ�เนินก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียนประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 ให้เสร็จ

สมบูรณ์พร้อมแจกนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560

 ให้ผู้ที่ได้รับก�รแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยด้วยคว�มเอ�ใจ

ใส่ อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและท�งร�ชก�ร

สืบไป

    สั่ง ณ วันที่ 15 เมษ�ยน 2560

    (น�ยวสันต์ ล�จันทึก)

    ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คม



พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ประมวลวิทยา 

147 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์บำารุง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร. 043-311342


