คำนำ
คู่มือครู – นักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม ใช้ศึกษำ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตนให้สำมำรถปรับตัวในสถำนศึกษำแห่งนี้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ทั้งด้ำนกำรเรียน
กำรสอน กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถู กต้อง ให้สำมำรถเรียนอยู่ในสถำนศึกษำแห่งนี้ด้วย
ควำมสุขตลอดเวลำ นอกจำกนี้ยังเป็นคู่มือสำหรับให้ท่ำนผู้ปกครองใช้ศึกษำแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่อให้เข้ำใจถูกต้อง
ตรงกัน ระหว่ำงบ้ำน – โรงเรียน อันจะเป็นผลดีในด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือกันแก้ไขปัญหำอุปสรรคอันอำจจะเกิด
ขึน้ กับนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเจริญเติบโตไปอย่ำงถูกต้องงดงำมต่อไป
ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรทุกท่ำน ที่มีส่วนช่วยเหลือในกำรจัดทำเอกสำรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

( นำยวสันต์ ลำจันทึก )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม

(2)

ตรำประจำโรงเรียน

ปรัชญำโรงเรียน
เรียนดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม

คติพจน์
สุวิชำโน ภว โหติ หมำยควำมว่ำ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง
สีดำ

หมำยถึง
หมำยถึง

อักษรย่อ
น.ค.ว.

ควำมสมบูรณ์แห่งปัญญำ
ควำมหนักแน่น มั่นคง

(3)
วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม

ภำยในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนสำกล
พันธกิจ

1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนสำกล
4. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยใน สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
5. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมโดยมีคุณภำพสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพและภำคีเครือข่ำย

เป้ำประสงค์

1. หลักสุตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้มีคุณภำพ เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้มีรูปแบบกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
5. แหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภำพและทั่วถึง
6. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

(4)
ประวัติโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง สังกัดกองกำรมัธยมศึกษำ กรม
สำมัญศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อวันที่ 20 เมษำยน
พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 1 บ้ำนหนองนำคำ ตำบลบ้ำนโคก กิ่งอำเภอหนองนำคำ ( ในขณะนั้น )
จังหวัดขอนแก่น ห่ำงจำกอำเภอภูเวียงไปทำงทิศเหนือ ประมำณ 17 กิโลเมตร เดิมใช้สถำนที่โรงเรียนบ้ำน
หนองนำคำ สังกัดสำนักงำนประถมศึกษำแห่งชำติเป็นที่เรียนชั่วครำว ต่อมำจึงย้ำยมำเรียนในที่ของตนเองใน
ปัจจุบัน ซึ่งได้รับบริจำคจำกนำยคำ อุปดิษฐ์ นำยพิมพ์ กองเกิด และนำยประเสริฐ เสนำเลี้ยง จำนวน 45 ไร่
และสภำตำบลบ้ำนโคก ได้จัดซื้อเพิ่มเติมอีก 27 ไร่ 2 งำน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 72 ไร่ 2 งำน เริ่มแรกรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เข้ำเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 90 คน ต่อมำจึงได้ขยำยรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ปีกำรศึกษำ 2527
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงกำร “ โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนำชนบท 2
รุ่นที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2529
ได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรโรงเรียนผู้นำหลักสูตร รุ่นที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2530
ได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ( ค.อมต.สศ. ) รุ่นที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2534
ได้รับรำงวัลโรงเรียนดีเด่นรำงวัลพระรำชทำนโรงเรียนขนำดเล็ก
ปีกำรศึกษำ 2539
เป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2550
ได้รับรำงวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเหรียญทอง
ปีกำรศึกษำ 2550
ได้รับคัดเลือกให้เข้ำโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน
ปีกำรศึกษำ 2552
โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินรับรองจำกสำนักงำนประเมินและรับรองมำตรฐำน
(สมศ. )
ปีกำรศึกษำ 2552
รับกำรรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน ( โรงเรียนดีใกล้บ้ำนรุ่นที่ 2 )
ปีกำรศึกษำ 2552
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลงำนดีเด่น ,รำงวัล ต้นแบบคนดี (ผู้บริหำร
ปีกำรศึกษำ 2554
ได้รับรำงวัลนักเรียนรำงวัลพระรำชทำนขนำดกลำงนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปีกำรศึกษำ 2554
ได้รับรำงวัลเหรียญทองโครงงำนอำชีพ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ปีกำรศึกษำ 2555
ได้รับรำงวัลรำงวัลชนะเลิศสื่อกำรเรียนกำรสอนดีเยี่ยม(ระดับมัธยมศึกษำ)
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม จำกสำนักงำน
สิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงพลังงำน
ปีกำรศึกษำ 2555
ได้รับรำงวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับจังหวัด
ปีกำรศึกษำ 2555
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับชำติ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีประเภท
ออทิสติก ม.1-ม.3 และรำงวัลเหรียญทองแดงระดับชำติ กำรแข่งขัน
คณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.4-ม.6
ปีกำรศึกษำ 2556
ได้รับรำงวัลโล่เกียรติยศ มีคะแนน O-NET ม.3 วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
และวิชำภำษำไทย บรรลุตำมเกณฑ์ของ สพม.เขต 25
ปีกำรศึกษำ 2556
ได้รับเกียรติบัตรเครือข่ำยเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม ด้ำนกำรลดอบำยมุขสร้ำงสุข
ให้สังคม จำกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดขอนแก่น

(5)
ปีกำรศึกษำ 2556
ปีกำรศึกษำ 2556
ปีกำรศึกษำ 2557
ปีกำรศึกษำ 2558
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2560

ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนสีขำวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด จำกสถำนีตำรวจภูธร
หนองนำคำ
ได้รับโล่กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยแกนนำคนดีศรีอีสำน จำกสมเด็จพระญำณสังวร
สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 สถำนศึกษำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ดีเด่น สพม.25 เครือข่ำยโครงกำร “โรงเรียนสุจริต”
โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินรับรองจำกสำนักงำนประเมินและรับรองมำตรฐำน
รอบที่ 3 (สมศ. )
พระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชดำริ สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
รำงวัลกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับ ทอง
รำงวัลกำรดำเนินงำนโคงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ดีเด่น ระดับ เงิน
รำงวัลกำรดำเนินงำนโคงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ดีเด่น ระดับ ทอง
รับรำงวัลสูงสุดระดับชำติสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฎิบัติที่เป็นเลิศ
(สปล.) ปี 2560

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคมได้พัฒนำในทุก ๆ ด้ำนมำโดยตลอด จนปัจจุบันมี
อำคำรเรียน อำคำรประกอบต่ำง ๆ สำธำรณูปโภคมีอย่ำงสมบูรณ์เพียงพอ บริเวณทั่วไปร่มรื่นสวยงำม เหมำะที่
จะเป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ สื่อ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีต่ำง ๆ ทันสมัย ทำให้กำรเรียนกำรสอน
มีประสิทธิภำพ นักเรียนที่จบกำรศึกษำสำมำรถสอบแข่งขันเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำได้เป็นจำนวนมำก

(6)

(7)
รำยชื่อคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ที่

ชื่อ-สกุล
นำยวสันต์ ลำจันทึก
นำยสำรัช ศรีบญ
ุ วงษ์
นำยอดิศร ศรีบญ
ุ วงษ์
นำงภำสินี ศรีบญ
ุ วงษ์
นำงสุพรรณี ฝ่ำยบุญ
นำยอุดร สอนศรี
นำงรัชนีกร สอนศรี
นำยอลงกต เปำนำเรียง
นำยธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
นำงอัญชลี บรรทัดเรียน
นำยสมควร ฐำนะ
นำยกิตติวฒ
ั น์ อำจญำจำรย์
นำงสำวปัญชลิดำ โสหำ
นำงนันทนำ ภำโนชิต
นำงสำวนัฐนภัสสร โสดำ
นำยภูวดล บรรทัดเรียน
นำงสำวนันทพร บุตรเวียงพันธ์
นำยคคนปกรณ์ อินศร
นำงสำวอินทร์แปลง อบอุ่น
นำยวัฒนพงษ์ พรนิคม
นำงสำวภัทรียำ ทวีจิตร
นำยพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี
นำยตฤณวัฒน์ พลเยี่ยม
นำงสำวนิภำพร ชำติสุข
นำงสำวจุฑำรัตน์ ภูมีศรี
นำยภัทร์ภมู ิ เหมบุรุษ
นำงสำวพุชณำรินทร์ ศิรินุภำสกุล
นำยทนงศักดิ์ อุยะวำปี
นำงสำวแคทรียำ มุขมำลี
นำงสำวสุธำรัตน์ ระวินู
นำงสำวรัศมี ดรชำนนท์
นำงสำวพัชรีภรณ์ อรัญมำลำ
นำยศักดรินทร์ ขำมธำตุ
นำยทัดเทพ ลำภบรรจบ
นำยวิทยำ วงษ์วชิ ำ
นำงสำวทิวำนันท์ วิชำญ
นำงทัศพร ยุระศรี
นำยศิวะ จวบสมบัติ
นำยศิริศักดิ์ แสงปำก

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร

เลขตำแหน่ง
60440
60442
101538
112237
3850
128740
72542
128080
60454
113620
106313
128070
832(ส)
60450
60134
78186
124313
128079
109642
7068
59801
8423
60636
133098
60451
61137
101482
60456
34
128078
60457
60453
60455
78252
1341(ส)
12784
60452
56160
56161

กลุ่มสำระฯ
กลุ่มบริหำร
สุขศึกษำและพลศึกษำ
คณิตศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำฯ
สังคมศึกษำฯ
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ
กำรงำนอำชีพฯ
ภำษำต่ำงประเทศ
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ
สังคมศึกษำฯ
ภำษำต่ำงประเทศ
คณิตศำสตร์
ศิลปศึกษำ (ทัศนศิลป์)
ภำษำต่ำงประเทศ
กำรงำนอำชีพฯ
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย
สังคมศึกษำฯ
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
กำรงำนอำชีพฯ
ภำษำไทย
สุขศึกษำและพลศึกษำ
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ
สังคมศึกษำฯ
ศิลปะศึกษำ (ดนตรีศึกษำ)
กำรงำนอำชีพฯ
กำรงำนอำชีพฯ
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
กำรงำนอำชีพฯ
ภำษำไทย

หมำยเลขโทรศัพท์
082-3699953
089-9412412
098-2617764
088-5490108
089-4204659
084-4790830
080-7278764
086-8636929
087-3877576
094-2815533
087-2331824
081-0601314
081-3928116
086-8632941
095-1866052
0885516025
099-0308008
091-8623208
083-3536260
089-2830048
091-0603239
083-0449652
080-9126565
098-2049217
084-5121251
083-2914626
080-7228804
091-8623208
084-1116373
090-6401460
094-3836660
087-4221621
087-2193324
095-1801036
085-0057056
097-3028256
098-1424203
095-6647216
087- 4366600

(8)
รำยชื่อคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ที่

ชื่อ-สกุล
นำงสำวมำนิตำ ลำจันทึก
นำงสำวพิมพ์นภัส จันทร์บรรจง
นำยธนำผล ลำกุล
นำงเทียมจันทร์ ตรีระพงษ์
Mr. Alexander Jones
นำยสังวำลย์ หล้ำบำง
นำงธุณินทร์ พวงพิมพ์
นำงบังอร อินทรสมัย
นำยศิลำ จันทะปลำขำว
นำยบุญเติม พรมเมืองขวำ

ตำแหน่ง
ครูอัตรำจ้ำง
ครูธุรกำร
ครูพี่เลีย่ งเด็ก
ครูผู้ทรงคุณค่ำฯ
ครูชำวต่ำงชำติ
พนักงำนขับรถ
แม่บ้ำน
แม่บ้ำน
ภำรโรง
ภำรโรง

เลขตำแหน่ง
-

กลุ่มสำระฯ
สังคมศึกษำฯ
ธุรกำรโรงเรียน
ศิลปศึกษำ (นำฏศิลป์)
-

ทำเนียบบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2561

นำยวสันต์ ลำจันทึก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

หมำยเลขโทรศัพท์
084-3825594
084-3825594
085-4821700
089-7131022
087-9531192
061-923096x
087-9531192
095-8137903
098-5891276

(9)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

นำยพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี

นำงสำวจุฑำรัตน์ ภูมีศรี

นำงสำวทิวำนันท์ วิชำญ

นำงสำวพุชณำรินทร์ ศิรินภุ ำสกุล

นำยศิริศักดิ์ แสงปำก

(10)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

นำยสำรัช ศรีบญ
ุ วงษ์

นำยทนงศักดิ์ อุยะวำปี

(11)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

นำงภำสินี ศรีบญ
ุ วงษ์

นำยกิตติวัฒน์ อำจญำจำรย์

นำยภูวดล บรรทัดเรียน

นำงนันทนำ ภำโนชิต

นำงสำวอินทร์แปลง อบอุ่น

นำงอัญชลี บรรทัดเรียน

Mr. Alexander Jones

นำงสำวสุธำรัตน์ ระวินู

(12)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ดร. ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์

นำงสุพรรณี ฝ่ำยบุญ

นำงสำวภัทรียำ ทวีจิตร

นำงสำวปัญชลิดำ โคตรนรินทร์

นำงสำวแคทรียำ มุขมำลี

นำยวิทยำ วงษ์วิชำ

(13)

สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

ดร. อดิศร ศรีบุญวงษ์

นำยอุดร สอนศรี

นำงนิภำพร ฉันสิมำ

นำงสำวนันทพร บุตรเวียงพันธ์

นำงทัศพร ยุระศรี

(14)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

นำงรัชนีกร สอนศรี

นำยอลงกต เปำนำเรียง

นำยตฤณวัฒน์ พลเยี่ยม

นำงสำวนัฐนภัสสร โสดำ

นำงสำวรัศมี ดรชำนนท์

นำงสำวมำนิตำ ลำจันทึก

(15)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

นำยสมควร ฐำนะ

นำยวัฒนพงษ์ พรนิคม

นำยศักดรินทร์ ขำมธำตุ

นำยภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ

นำยทัดเทพ ลำภบรรจบ

นำยศิวะ จวบสมบัติ

(16)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ

นำยคคนปกรณ์ อินศร

นำงสำวพัชรีภรณ์ อรัญมำลำ

นำงเทียมจันทร์ ตรีระพงษ์

(17)
ครูธุรกำร

นำงสำวพิมพ์นภัส จันทร์บรรจง
ครูพี่เลีย้ งเด็กพิกำร

นำยธนำผล ลำกุล

(18)
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
.........................................................................................................................................................................
1. นำงรัชนี นำมบัณฑิต
2. ร.ต.ท.สะอำด รักโนนสูง
3. นำยสถิตย์ อุปดิษฐ์
4. นำยธนำดุล ภำโนชิต
5. นำยนพดล หิงชำลี
6. นำยสีลำ ภูคลัง
7. นำยเจตนำ เมฆวัน
8. นำยคำพอง สมใจ
9. นำยสำรัช ศรีบุญวงษ์
10. นำงนัยนำ มังคุณ
11. นำงประเคียง เนตรสีทำ
12. นำงสำวนิภำพรรณ โททำ
13. พระครูปิติธรรมคุณ
14. พระครูถิรญำณสุนทร
15. นำยวสันต์ ลำจันทึก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมกำร
ผู้แทนครู
กรรมกำร
ผู้แทนศิษย์เก่ำ
กรรมกำร
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมกำร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมกำร
ผู้แทนภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศำสนำ กรรมกำร
ผู้แทนภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศำสนำ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร

(19)
โครงสร้ำงสำยกำรบริหำรงำนโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน

.

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

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

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

ศิษย์เก่ำ/ครู/ผู้ปกครอง

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

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

1. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
2. งำนอำคำรสถำนที่
3. งำนปฏิคมโรงเรียน
4. งำนชุมชนสัมพันธ์
5. งำนโสตทัศนูปกรณ์
6. งำนประชำสัมพันธ์
7. งำนสหกรณ์รำ้ นค้ำ/
งำนโภชนำกำร
8. งำนสำรบรรณ

1. งำนทะเบียนประวัติครู
หลักฐำนกำรปฏิบัตริ ำชกำร
2. งำนสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย
เกษียณอำยุรำชกำร
3. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
4. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและ
วิทยฐำนะ
5. งำนประเมินประสิทธิภำพและ
พัฒนำบุคลำกร
6. งำนขวัญและกำลังใจบุคลำกร
7. งำนเวรยำมรักษำควำม
ปลอดภัย กำรออกนอกบริเวณ

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

งำนงำงแผนและโครงกำร
งำนกำรเงินและบัญชี
งำนพัสดุ
งำนตรวจสอบภำยใน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งำนสำรสนเทศ
งำนเลขำสำนักงำนบริหำร
งำนพำหนะ

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน

1. งำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
2. งำนทะเบียน
3. งำนวัดผลและประเมินผล
4. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
5. งำนห้องสมุด
6. งำนแนะแนว
7. งำนสัดกำรเรียนรวม/กำรศึกษำ
พิเศษ
8. งำนนิเทศและติดตำม
9. งำนสวนพฤกษศำสตร์

1. งำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด
2. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. งำนส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมและวินัย
ของนักเรียน (งำนปกครอง)
4. งำนสำนักงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียน
ครูที่ปรึกษำ เวรประจำวัน
5. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนสุจริต
6. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย
สภำนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

(20)

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
กำหนดเวลำเรียน
1. เวลำเรียนแบ่งออกเป็น 2 ภำคเรียน คือ
ภำคเรียนที่ 1 วันเปิดภำคเรียน
15 พฤษภำคม 2561
วันปิดภำคเรียน
10 ตุลำคม 2561
ภำคเรียนที่ 2 วันเปิดภำคเรียน
1 พฤศจิกำยน 2561
วันปิดภำคเรียน
1 เมษำยน 2562
2. ใน 1 สัปดำห์ เรียน 5 วัน คือ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
นอกจำกนี้อำจเปิดเรียนวันเสำร์ - อำทิตย์ แล้วแต่กรณี
3. เวลำเรียนในแต่ละวันแบ่งออกเป็น 7 คำบ คำบละ 50 นำที
07.45 น.
เปิดเพลงมำร์ชโรงเรียน กิจกรรมทำควำมสะอำด
08.15 – 08.30 น.
กิจกรรมหน้ำเสำธงตอนเช้ำ
08.30 – 08.40 น.
พบครูที่ปรึกษำ
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.
พักรับประทำนอำหำร
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.
กิจกรรมหน้ำเสำธงตอนเย็น

(21)
เกณฑ์กำรจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำ (จบกำรศึกษำภำคบังคับ)
ปีกำรศึกษำ 2561
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ และได้หน่วยกิตครบตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ทุกกลุ่มสำระต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน หรือได้ผลกำรเรียน 0 – 4 หรือไม่ติด ร , มส
รำยวิชำพื้นฐำนจะต้องมีผลกำรเรียน 1 – 4 ทุกรำยวิชำ
หน่วยกำรเรียนรวมที่ได้จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 77 หน่วยกิต
จะต้องผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกกิจกรรมโดยมีกำรประเมินภำคเรียนละ 1 ครั้ง ได้แก่
5.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
5.2 กิจกรรมชุมนุม
5.3 กิจกรรมแนะแนว
5.4 กิจกรรมเพื่อสังคม และสำธำรณประโยชน์
6. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ผ่ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
สรุปเกณฑ์กำรจบหลักสูตรระดับ ม. ต้น
กลุ่มสำระวิชำ
1. ภำษำไทย
2. คณิตศำสตร์
3. วิทยำศำสตร์
4. สังคมศึกษำ
5. สุขศึกษำและพลศึกษำ
6. ศิลปศึกษำ
7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
8. ภำษำต่ำงประเทศ
สรุปรวม
หน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน
หน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
หน่วยกำรเรียน

หน่วยกำรเรียน
9.0
9.0
9.0
9.0
6.0
6.0
6.0
9.0
66
66.0
11.0
77.0

หน่วยที่ได้
9.0
9.0
9.0
9.0
6.0
6.0
6.0
9.0
66
66.0
11.0
77.0
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เกณฑ์กำรจบหลักสูตร มัธยมศึกษำตอนปลำย ( จบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน )
ปีกำรศึกษำ 2561
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ และได้หน่วยกิตครบตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ทุกกลุ่มสำระต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน หรือได้ผลกำรเรียน 0 – 4 หรือไม่ติด ร , มส
ในรำยวิชำพื้นฐำนจะต้องมีผลกำรเรียน 1 – 4 ทุกรำยวิชำ
หน่วยกำรเรียนรวมที่ได้จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 81 หน่วยกิต
จะต้องผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกกิจกรรมโดยมีกำรประเมินภำคเรียนละ 1 ครั้ง ได้แก่
5.1 กิจกรรมชุมนุม
5.2 กิจกรรมแนะแนว
5.3 กิจกรรมเพื่อสังคม และสำธำรณประโยชน์
6. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ผ่ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
สรุปเกณฑ์กำรจบหลักสูตรระดับ ม. ปลำย
กลุ่มสำระวิชำ
1. ภำษำไทย
2. คณิตศำสตร์
3. วิทยำศำสตร์
4. สังคมศึกษำ
5. สุขศึกษำและพลศึกษำ
6. ศิลปศึกษำ
7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
8. ภำษำต่ำงประเทศ
สรุปรวม
หน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน
หน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
หน่วยกำรเรียน

หน่วยกำรเรียน
6.0
6.0
6.0
8.0
3.0
3.0
3.0
6.0
41
41.0
40.0
81.0

หน่วยที่ได้
6.0
6.0
6.0
8.0
3.0
3.0
3.0
6.0
41
41.0
40.0
81.0
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คำอธิบำยระบบรำยงำนผลกำรเรียน ของโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
1. ระดับผลกำรเรียน
1. ระดับผลกำรเรียน 4
คะแนน 80 - 100 ควำมหมำย ผลกำรเรียนดีเยี่ยม
2. ระดับผลกำรเรียน 3.5 คะแนน 75 – 79 ควำมหมำย ผลกำรเรียนดีมำก
3. ระดับผลกำรเรียน 3
คะแนน 70 – 74 ควำมหมำย ผลกำรเรียนดี
4. ระดับผลกำรเรียน 2.5 คะแนน 65 – 69 ควำมหมำย ผลกำรเรียนค่อนข้ำงดี
5. ระดับผลกำรเรียน 2
คะแนน 60 – 64 ควำมหมำย ผลกำรเรียนน่ำพอใจ
6. ระดับผลกำรเรียน 1.5 คะแนน 55 – 59 ควำมหมำย ผลกำรเรียนพอใช้
7. ระดับผลกำรเรียน 1
คะแนน 50 – 54 ควำมหมำย ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ำ
8. ระดับผลกำรเรียน 0
คะแนน 0 – 49 ควำมหมำย ผลกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ำ
9. ผลกำรเรียน
ผ
ควำมหมำย ผ่ำน
10. ผลกำรเรียน
มผ
ควำมหมำย ไม่ผ่ำน
2. กำรติด ร
“ร” หมำยถึง รอกำรประเมินเพื่อให้ได้ระดับผลกำรเรียน 0 – 4 นักเรียนติด “ ร “ ได้ 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 นักเรียนไม่ผ่ำนกำรสอบวัดผล ระหว่ำงภำคเรียน / ปลำยภำคเรียน ตำมที่โรงเรียนกำหนด
ได้แก่ ม. 1 - 3 ม. 4 -6 ไม่ได้เข้ำสอบวัดผลระหว่ำงภำคเรียนหรือปลำยภำคเรียนตำมที่โรงเรียนกำหนด
กำรแก้ ร กรณีที่ 1
1. กรณีขำดสอบด้วยสำเหตุสุดวิสัยได้แก่กำรเจ็บป่วยหรือเหตุอันใดที่มีหลักฐำนชัดเจนว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุญำตให้สอบย้อนหลังได้เมื่อผ่ำนกำรสอบวัดผลประเมินผลแล้วให้ได้ระดับผลกำรเรียน0–4
2. กรณีขำดสอบด้วยสำเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ให้นักเรียนขอแก้ “ร”ตำมกำหนดสอบแก้ตัวของ
โรงเรียน เมื่อผ่ำนกำรประเมินแล้วให้ได้รับผลกำรเรียน 0 - 1
กรณีที่ 2 นักเรียนไม่ส่งงำน / ชิ้นงำน หรือผลงำน ตำมที่ผู้สอนประจำวิชำได้กำหนดไว้ ในผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวัง หรือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งและครูผู้สอนได้แจ้งให้ผู้เรียนได้ทรำบล่วงหน้ำแล้ว
กำรแก้ ร กรณีที่ 2
เมื่อนักเรียนได้ส่งงำน / ชิ้นงำน หรือผลงำนแล้ว ผลประเมินให้ได้รับผลกำรเรียน ตั้งแต่ 0 – 1
3. กำรติด “มส”
นักเรียนจะติด “มส”ได้กรณีที่นักเรียนมีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด
กำรแก้ “มส”
1. กรณีที่นักเรียนมีเวลำเรียนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด
ให้ครูผู้สอนจัดสอนเสริม หรือมอบหมำยงำนเพื่อทดแทนเวลำเรียนที่ขำด เมื่อมีเวลำเรียนครบแล้ว จึงให้สอบวัดผล
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลกำรเรียน ระดับผลกำรเรียนที่ได้คือ 0 – 1
2. กรณีที่นักเรียนขำดเรียนอย่ำงต่อเนื่องจนมีเวลำเรียนรวมกันไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลำเรียนทั้งหมด
ให้นักเรียนเรียนซ้ำในรำยวิชำนั้น ๆ เนื่องจำกไม่มีควำมรู้เพียงพอที่จะวัดผลประเมินได้
4. กำรติด “มผ”
กำรติด “มผ” เกิดจำกนักเรียนไม่เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมแนะแนว จนมีเวลำเรียนไม่ครบ 80 % และไม่ผ่ำนกำรประ
เมินตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของแต่ละกิจกรรม
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กำรแก้ “มผ” ให้ครูผู้สอนให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ขำด หรือให้นักเรียนได้เรียน
หรือทำกิจกรรมจนมีเวลำเรียนครบ 80 % แล้วจึงประเมิน ผลกำรเรียน “ผ”
5. กำรติด “0”
กำรติด “0” เกิดจำกนักเรียนมีผลคะแนนรวมตลอดภำคเรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินหรือได้
คะแนนอยู่ในช่วง 0 – 49 คะแนน หรือมีระดับคุณภำพเป็นผลกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ำ
กำรแก้ “0” ให้นักเรียนขอแก้ไขผลกำรเรียนภำยในระยะเวลำ 1 เดือน ตั้งแต่เปิดภำคเรียนถัดไป
โดยครูผู้สอนจัดสอนเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนสำมำรถผ่ำนผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังหรือจุดประสงค์ที่ไม่ผ่ำนนั้น ๆ
แล้วจึงจัดให้สอบ หรือจัดกิจกรรมอื่นใดที่นักเรียนสำมำถผ่ำนวัตถุประสงค์ได้
หำกยังไม่ผ่ำนให้นักเรียนมีสิทธิ์ขอแก้ไขผลกำรเรียนอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ตำมระยะเวลำที่สถำนศึกษำ
กำหนด ถ้ำไม่ผ่ำนอีกให้เรียนซ้ำในรำยวิชำนี้ใหม่ หรือขออนุญำตเปลี่ยนวิชำเรียน
กำรแก้ “0” จะได้รับผลกำรเรียนไม่เกิน 1
6. กำรเรียนซ้ำใหม่ทุกรำยวิชำ
นักเรียนคนใดคนหนึ่งที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.0 เนื่องจำกติด 0 ร มส มผ รวมกันหลำยรำยวิชำ
ในภำคเรียนหนึ่งภำคเรียน โรงเรียนจัดให้สอบหรือหรือแก้ไขผลกำรเรียนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ แล้วยังไม่สำมำรถ
แก้ไขผลกำรเรียนให้สูงขึ้นได้ ให้นักเรียนได้เรียนใหม่ทุกรำยวิชำ ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
วิชำกำรของโรงเรียน
7. ระดับกำรศึกษำ
กำหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตำมพัฒนำกำรของผู้เรียน ดังนี้
ระดับที่ 1
มัธยมศึกษำตอนต้น ( ม. 1 - ม. 3 )
ระดับที่ 2
มัธยมศึกษำตอนปลำย ( ม. 4 – ม. 6 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขั้นตอนกำรยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชำสำรวจ แจ้งรำยชื่อนักเรียนที่ติด มส ในรำยวิชำที่สอน ที่ฝ่ำยวิชำกำร
ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งนักเรียนที่มีชื่อติด มส เพื่อดำเนินกำรตำมปฏิทิน
นักเรียนที่มีชื่อติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอมีสิทธิ์สอบที่ฝ่ำยวิชำกำร
นักเรียนนำแบบฟอร์มคำร้องติดต่อครูผู้สอนเพื่อพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี
นักเรียนดำเนินกำรตำมที่ครูประจำวิชำมอบหมำย
ครูผู้สอนส่งใบแจ้งรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบที่ฝ่ำยวิชำกำร เพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
ต่อไป
ฝ่ำยวิชำกำรประกำศรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ/ไม่มีสิทธิ์สอบ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรแก้ 0, ร, มส
ฝ่ำยวัดผลแจ้งปฏิทินดำเนินกำรแก้ 0 ร มส ให้นักเรียนทรำบในแต่ละภำคเรียน
นักเรียนที่ติด 0 ร มส ติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอสอบแก้ตัวที่ฝ่ำยวิชำกำร
นักเรียนนำแบบฟอร์มคำร้องติดต่อครูผู้สอนเพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
นักเรียนดำเนินกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยและสอบแก้ตัว
นำแบบฟอร์มคำร้องส่งฝ่ำยวิชำกำรเมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว
ครูผู้สอนส่งใบแจ้งผลกำรสอบแก้ตัวที่ฝ่ำยวิชำกำร
ฝ่ำยวิชำกำรประกำศผลกำรสอบแก้ตัวและแก้เกรดในใบ ปพ. 6
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1.
2.
3.
4.

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ต้องเลือกกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี เป็นกิจกรรมบังคับ
นักเรียนทุกคนต้องเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมชมรมใดชมรมหนึ่ง ตำมที่โรงเรียนเปิดเลือกและนักเรียนมีควำม
สนใจกิจกรรมนั้น
นักเรียนต้องมีเวลำเรียนคำบกิจกรรมเกินกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำทั้งหมดและต้องผ่ำนจุดประสงค์ที่ทำง
ชมรมต่ำง ๆ กำหนดไว้
นักเรียนต้องมีผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็น “ผ” ( ผ่ำน ) ทุกภำคเรียนจึงจะจบหลักสูตร

กำรกำหนดระดับผลกำรเรียน ( เกรด )
ในกำรตัดสินผลกำรเรียน ใช้ระดับผลกำรเรียน (เกรด) เป็น 8 ระดับ โดยมีแนวกำรให้ระดับผลกำรเรียนดังนี้
ระดับผลกำรเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ผ
มผ
ร
มส

ควำมหมำย
ผลกำรเรียนดีเยี่ยม
ผลกำรเรียนดีมำก
ผลกำรเรียนดี
ผลกำรเรียนค่อนข้ำงดี
ผลกำรเรียนน่ำพอใจ
ผลกำรเรียนพอใช้
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ำ
ผลกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์
หมำยถึง ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
หมำยถึง ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
หมำยถึง ไม่ได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน
หมำยถึง ไม่มีสิทธิ์สอบในรำยวิชำนั้น ๆ

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

หลักสูตรแกนกลำง 2551
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เพิ่มวิสัยทัศน์
เพิ่มสมรรถนะสำคัญ
ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กำหนดตัวชี้วัดชั้นปี
กำหนดสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
กำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนขั้นต่ำแต่ละกลุ่มสำระในแต่ละปี
ส่วนกลำงกำหนดเกณฑ์กำรวัดประเมินผลกลำง
ตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยภำค
กำหนดกำรศึกษำเป็น มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย

(26)
กำรกำหนดรหัสวิชำตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551
กำหนดระบบรหัสวิชำ สำหรับสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนและเพิ่มเติมตำมหลักสูตรที่สถำนศึกษำจัดทำ โดย
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข จำนวน 6 หลัก ดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ
ท
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ค
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ว
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ส
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
พ
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศ
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ง
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
□
หมำยถึง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภำษำ ตำมรำยกำร
# รหัสตัวอักษรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ #
หมำยเหตุ 1. รำยกำรรหัสตัวอักษรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่จะนำไปใส่แทน □ มีดังนี้
ข
หมำยถึง
ภำษำเขมร
จ
หมำยถึง
ภำษำจีน
ซ
หมำยถึง
ภำษำรัสเซีย
ญ
หมำยถึง
ภำษำญี่ปุ่น
ต
หมำยถึง
ภำษำอิตำเลียน
น
หมำยถึง
ภำษำละติน
บ
หมำยถึง
ภำษำบำลี
ป
หมำยถึง
ภำษำสเปน
ฝ
หมำยถึง
ภำษำฝรั่งเศส
ม
หมำยถึง
ภำษำมลำยู
ย
หมำยถึง
ภำษำเยอรมัน
ร
หมำยถึง
ภำษำอำหรับ
ล
หมำยถึง
ภำษำลำว
อ
หมำยถึง
ภำษำอังกฤษ
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอน
ปลำย สะท้อนระดับควำมรู้และทักษะในรำยวิชำที่กำหนดไว้คือ
1
หมำยถึง
รำยวิชำระดับประถมศึกษำ
2
หมำยถึง
รำยวิชำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
3
หมำยถึง
รำยวิชำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรำยวิชำ ซึ่งสะท้อนระดับควำมรู้และทักษะในรำยวิชำที่กำหนดไว้ใน
แต่ละปี คือ
0
หมำยถึง
รำยวิชำที่ไม่กำหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
1
หมำยถึง
รำยวิชำที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ( ป. 1 ม. 1 และม. 4 )
2
หมำยถึง
รำยวิชำที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ( ป. 2 ม. 2 และม. 5 )
3
หมำยถึง
รำยวิชำที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ( ป. 3 ม. 3 และม. 6 )
4
หมำยถึง
รำยวิชำที่เรียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษำ( ป. 4 )
5
หมำยถึง
รำยวิชำที่เรียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษำ( ป. 5 )
6
หมำยถึง
รำยวิชำที่เรียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษำ( ป. 6 )

(27)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรำยวิชำ คือ
1
หมำยถึง
รำยวิชำพื้นฐำน
2
หมำยถึง
รำยวิชำเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลำดับของรำยวิชำแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในปี/ระดับกำรศึกษำ
เดียวกันในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีจำนวนตั้งแต่
01 – 99 ดังนี้
รำยวิชำที่กำหนดปีที่เรียน
ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รำยวิชำที่ไม่กำหนดปีที่เรียน
ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่องในปีระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
ทั้งนี้ รหัสหลักที่ 5 และหลักที่ 6 ของรำยวิชำเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ( ม. 4 -6 )ของ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่อไปนี้ ให้กำหนดรหัสวิชำเป็นช่วงลำดับ ดังนี้
ลำดับที่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์

01-19

รำยวิชำในกลุ่มฟิสิกส์

21-39
41-59
61-79
81-99

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
รำยวิชำในกลุ่มศำสนำ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี

รำยวิชำในกลุ่มกำรดำรงชีวิต
และครอบครัว
รำยวิชำในกลุ่มเคมี
รำยวิชำในกลุ่มหน้ำที่พลเมือง รำยวิชำในกลุ่มกำรออกแบบ
และเทคโนโลยี
รำยวิชำในกลุ่มชีววิทยำ
รำยวิชำในกลุ่มเศรษฐศำสตร์ รำยวิชำในกลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รำยวิชำในกลุ่มโลกและอวกำศ รำยวิชำในกลุ่มประวัติศำสตร์ รำยวิชำในกลุ่มกำรงำนอำชีพ
รำยวิชำในกลุ่มวิทยำศำสตร์อื่น ๆ รำยวิชำในกลุ่มภูมิอำกำศ

1.
2.
3.
4.
5.

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ควำมสำมำรถในกำรคิด
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่ำงพอเพียง
มุ่งมั่นในกำรทำงำน
รักควำมเป็นไทย
มีจิตสำธำรณะ

กำรติดต่อกับงำนทะเบียนวัดผล
แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะติดต่อกับงำนทะเบียนวัดผล ทุกครั้งที่มำติดต่อกับโรงเรียน
นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเท่ำนั้น แม้จะเป็นเวลำปิดเรียนก็ตำม
1. กำรมอบตัวนักเรียน
1.1 เตรียมเอกสำรที่ถูกต้องสมบูรณ์ ได้แก่ ใบ ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลกำรเรียนรู้) และสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน ( ต้องนำฉบับจริงมำด้วย )
1.2 ผู้ทำหน้ำที่มอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครองที่ดูแลรับผิดชอบนักเรียนโดยแท้จริง ต้องมีชื่อ ที่อยู่ใน
สำเนำทะเบียนบ้ำนร่วมกับนักเรียนและต้องบรรลุนิติภำวะ
2. กำรลงทะเบียนเรียน
2.1 นักเรียนรับแบบลงทะเบียนที่ครูประจำชั้น
2.2 กรอกรหัสวิชำที่เรียนในภำคเรียนนั้นตำมลำดับให้ถูกต้องทั้งสองฉบับ
2.3 ครูประจำชั้นและผู้ปกครองลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน
2.4 ส่งเป็นหลักฐำนที่งำนทะเบียนวัดผล 1 ฉบับ ครูประจำชั้น 1 ฉบับ เพื่อแจ้งผลกำรสอบ
ปลำยภำคให้ผู้ปกครองทรำบ ทั้งนี้ ต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภำยใน 2 สัปดำห์ นับตั้งแต่เปิดภำคเรียน
3. กำรขอพักกำรเรียน
นักเรียนที่จะขอพักกำรเรียนได้ต้องมีเหตุสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน ไม่สำมำรถมำเรียนได้ตำม
ปกติได้ เช่น ป่วยเรื้อรัง อุบัติเหตุ หรือมีปัญหำทำงครอบครัว ฯลฯ ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอหยุดพักกำร
เรียนที่งำนทะเบียนวัดผลพร้อมหลักฐำน
4. กำรลำออกจำกโรงเรียนและกำรพ้นสภำพจำกนักเรียน
4.1 ผู้ปกครองที่แท้จริงต้องยื่นคำร้องขอลำออกที่งำนทะเบียนวัดผล และผู้อำนวยกำรจะต้อง
อนุมัติต่อเมื่อนักเรียนผู้นั้นไม่ค้ำงชำระเงินเพื่อกำรศึกษำ หรือมีพันธะกับฝ่ำยต่ำง ๆ
4.2 ถ้ำลำออกภำยใน 7 วันทำกำร นับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำคเรียน ไม่ต้อง
ชำระเงินอื่น ๆ
4.3 กำรพ้นสภำพนักเรียน
( 1 ) เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น
( 2 ) เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย

(29)
( 3 ) นักเรียนที่ขำดเรียนนำนเกิน 7 วัน โดยไม่ทรำบสำเหตุ และโรงเรียนได้ติดต่อแจ้ง
ผู้ปกครองแล้วแต่ไม่ได้รับคำตอบ
( 4 ) ย้ำยสถำนศึกษำ
( 5 ) ประพฤติผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
( 6 ) เสียชีวิต
5. กำรขอใบรับรองผลกำรเรียนเพื่อศึกษำต่อที่อื่น ( ปพ. 7 )
5.1 ยื่นคำร้องที่งำนทะเบียนวัดผลพร้อมรูปถ่ำยแต่งเครื่องแบบนักเรียนขนำด 4.5 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
5.2 ขอล่วงหน้ำ 1 สัปดำห์
6. กำรขอใบรับรองผลกำรเรียน ( ปพ. 1 )
ยื่นคำร้อง พร้อมรูปถ่ำยขนำด 4.5 เซ็นติเมตร จำนวน 2 รูป
7. กำรขอใบรับรองผลกำรเรียนฉบับภำษำอังกฤษ
ยื่นคำร้องล่วงหน้ำ 1 สัปดำห์ พร้อมแนบรูปถ่ำยขนำด 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
8. กำรขอรับใบประกำศนียบัตร
ให้ติดต่อรับด้วยตนเองที่งำนทะเบียน
9. กำรขอเปลี่ยนชื่อ สกุล
9.1 นักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลให้ปฏิบัติดังนี้
9.2 แจ้งควำมจำนงต่อนำยทะเบียน
9.3 นำหลักฐำนกำรเปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล ได้แก่ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนำมสกุล
ตัวจริงพร้อมสำเนำ (เมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนหลักฐำนตัวจริงให้)
9.4 ในกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนนำมสกุลของมำรดำให้นำทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญกำรหย่ำมำแสดงด้วย
9.5 ในกรณีที่ชื่อหรือนำมสกุลในหลักฐำนไม่ตรงกัน เช่น ในใบรับรองผลกำรเรียนและทะเบียนบ้ำนไม่
ตรงกัน ให้เทศบำลหรือที่ว่ำกำรอำเภอหรือเขตออกหนังสือรับรองว่ำเป็นบุคคลเดียวกันนำมำเป็นหลักฐำนได้
9.6 นำสำเนำทะเบียนบ้ำนที่แก้ไข เปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลให้ถูกต้องทั้งตัวจริงและสำเนำ
10. กำรขอแก้วัน เดือน ปี เกิด
10.1 แจ้งควำมจำนงต่องำนทะเบียน
10.2 นำสูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนำมำแสดงเป็นหลักฐำน
10.3 สำเนำทะเบียนบ้ำนที่แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ถูกต้องทั้งตัวจริงและสำเนำมำแสดง
11. รูปถ่ำยที่ใช้ติดต่อกับหลักฐำน รูปถ่ำยที่นักเรียนนำมำใช้ในกำรติดต่อกับหลักฐำนต่ำง ๆ ต้อง
11.1 แต่งเครื่องแบบนักเรียน น.ค.ว. ขนำด 4.5 ซม.
11.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ไม่ใส่เครื่องประดับ
11.3 ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
นักเรียนขำดเรียนจะปฏิบัติอย่ำงไร
1. เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึ่งเดือนให้สถำนศึกษำแจ้ง
เป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองนำเด็กมำเข้ำเรียนโดยพลันโดยส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหนังสือโดยตรง
โดยแจ้งเตือน 2 ครั้ง
2. ถ้ำผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้ำเรียนภำยหลังจำกได้รับแจ้งเป็นหนังสือตำมข้อ 1 สถำนศึกษำ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ
แล้วแต่กรณีทรำบ
3. คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยที่จัดกำรศึกษำภำค
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บังคับแล้วแต่กรณี ดำเนินกำรตรวจสอบติดตำมเพื่อให้เด็กได้เข้ำเรียนหรือดำเนินกำรตำมมำตรำ 51 แห่งพระ
รำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
โครงสร้ำงเวลำเรียน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551
เวลำเรียน
สำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม
1. ภำษำไทย
2. คณิตศำสตร์
3. วิทยำศำสตร์
4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
- สังคมศึกษำ ศำสนำ
- ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง
5. สุขศึกษำและพลศึกษำ
6. ศิลปะ
7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
8. ภำษำต่ำงประเทศ
รวมเวลำเรียนวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศึกษำ
จัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี
- กิจกรรมชุมนุม
3. กิจกรรมเพื่อสังคม/จิตอำสำ
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
รวมหน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ม.4
ม.5
ม.6

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

160 (4 นก. )

160 (4 นก. )

160 (4 นก. ) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)

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

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

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

ไม่น้อยกว่ำ
200 (5 นก.)

ไม่น้อยกว่ำ
200 (5 นก.)

ไม่น้อยกว่ำ
200 (5 นก.)

ไม่น้อยกว่ำ 1,600 (40 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก)

120 (3 นก.)
40 (1 นก)

120 (3 นก.)
40 (1 นก)

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

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

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

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

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

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

40 (1 นก)
40 (1 นก)
40 (1 นก)
40 (1 นก)
40 (1 นก)
40 (1 นก)
แทรกในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน

40 (1 นก)
40 (1 นก)

ปีละไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมง (30 นก.)

รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่ำ 3,600 ชั่วโมง

รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต

รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต

40 (1 นก)
40 (1 นก)

40 (1 นก)
40 (1 นก)

กำหนดให้ผู้เรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนำสังคมและสำธำรณประโยชน์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนนั้น อำจทำในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี ยุวกำชำด กิจกรรมชุมนุมต่ำงๆ หรือแม้แต่
สอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำต่ำง ๆ ก็ได้ โดยมีหลักฐำนที่สำมำรถยืนยันเวลำที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ครบตำมเวลำที่กำหนด ในทำงปฏิบัตินั้น สถำนศึกษำสำมำรถพิจำรณำจัดจำนวนเวลำที่ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
บำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ได้ตำมควำมเหมำะสม ตำมที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลำง
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
นก.
ชม. รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
ท 21101 ภำษำไทย 1
1.5
60
ท 21102 ภำษำไทย 2
ค 21101 คณิตศำสตร์ 1
1.5
60
ค 21102 คณิตศำสตร์ 2
ว 21101 วิทยำศำสตร์ 1
1.5
60
ว 21102 วิทยำศำสตร์ 2
ว 21181 กำรออกแบบและเทคโนโลยี
0.5
20
ว 21192 วิทยำกำรคำนวณ
ส 21101 สังคมศึกษำ 1
1.5
60
ส 21102 สังคมศึกษำ 2
ส 21103 ประวัติศำสตร์ 1
0.5
20
ส 21104 ประวัติศำสตร์ 2
พ 21101 สุขศึกษำ 1
0.5
20
พ 21102 สุขศึกษำ 2
พ 21103 เทเบิลเทนนิส
0.5
20
พ 21104 ฟุตบอล
ศ 21101 ศิลปะ 1
1
40
ศ 21102 ศิลปะ 2
ง 21101 กำรงำนอำชีพ 1
1
40
ง 21102 กำรงำนอำชีพ 2
อ 21101 อังกฤษพื้นฐำน 1
1.5
60
อ 21102 อังกฤษพื้นฐำน 2
รวมวิชำพื้นฐำน
11.5
460
รวมวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม
รำยวิชำเพิ่มเติม
ค 21201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1
1
40
ค 21202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2
ว 21201 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
0.5
20
ท 21202 ภำษำไทยอ่ำน-เขียน
ง 21241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1
40
ศ 21206 ศิลป์สร้ำงสรรค์
จ 21201 ภำษำจีน
0.5
20
ส 21202 หน้ำที่พลเมือง
ส 21201 หน้ำที่พลเมือง
0.5
20
อ 21202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ
อ 21201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ
1
40
ง 21202 กำรงำนอำชีพฯเพิ่มเติม
รวมวิชำเพิ่มเติม
4.5
180
รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ก 21901 แนะแนว
0.5
20
ก 21902 แนะแนว
ก 21905 ลูกเสือ - เนตรนำรี
0.5
20
ก 21905 ลูกเสือ - เนตรนำรี
ก 21903 ชุมนุมวิชำกำร
0.5
20
ก 21903 ชุมนุมวิชำกำร
ก 21907 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5
20
ก 21908 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
รวม
2
80
รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
18
720
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

นก.
1.5
1.5
1.5
1
1.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1.5
12

ชม.
60
60
60
40
60
20
20
20
40
40
60
480

1
0.5
0.5
0.5
1
0.5
4

40
20
20
20
40
20
160

0.5
0.5
0.5
0.5
2
18

20
20
20
20
80
720
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
นก.
ชม. รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
ท 22101 ภำษำไทย 3
1.5
60
ท 22102 ภำษำไทย 4
ค 22101 คณิตศำสตร์ 3
1.5
60
ค 22102 คณิตศำสตร์ 4
ว 22101 วิทยำศำสตร์ 3
1.5
60
ว 22102 วิทยำศำสตร์ 4
ส 22101 สังคมศึกษำ 3
1.5
60
ส 22102 สังคมศึกษำ 4
ส 22103 ประวัติศำสตร์ 3
0.5
20
ส 22104 ประวัติศำสตร์ 4
พ 22101 สุขศึกษำ 3
0.5
20
พ 22102 สุขศึกษำ 4
พ 22103 กรีฑำ 1
0.5
20
พ 22104 กรีฑำ 2
ศ 22101 ศิลปะ 3
1
40
ศ 22102 ศิลปะ 4
ง 22101 กำรงำนอำชีพ 3
1
40
ง 22102 กำรงำนอำชีพ 4
อ 22101 อังกฤษพื้นฐำน 3
1.5
60
อ 22102 อังกฤษพื้นฐำน 4
รวมวิชำพื้นฐำน
11
440
รวมวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม
รำยวิชำเพิ่มเติม
ค 22201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3
1
40
ค 22202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4
ส 22201 หน้ำที่พลเมือง
0.5
20
ว 22202 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
ศ 22203 นำฏศิลป์พื้นเมือง 1
0.5
20
ง 22201 กำรงำนอำชีพฯ เพิ่มเติม
อ 22201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 1
1.5
60
อ 22202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ
ส 22203 อำเซียนศึกษำ
0.5
20
ส 22202 หน้ำที่พลเมือง
จ 22201 ภำษำจีน
0.5
20
รวมวิชำเพิ่มเติม
4.5
180
รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ก 22901 แนะแนว
0.5
20
ก 22902 แนะแนว
ก 22905 ลูกเสือ - เนตรนำรี
0.5
20
ก 22906 ลูกเสือ - เนตรนำรี
ก 22903 ชุมนุมวิชำกำร
0.5
20
ก 22904 ชุมนุมวิชำกำร
ก 22907 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5
20
ก 22908 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
รวม
2
80
รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
17.5
700
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

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

ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440

1
1
1
1
0.5

40
40
40
40
20

4.5

180

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700

(33)

รหัสวิชำ
ท 23101
ค 23101
ว 23101
ส 23101
ส 23103
พ 23101
พ 23103
ศ 23101
ง 23101
อ 23101
ค 23201
ท 23201
ศ 23205
อ 23201
ส 23201
จ 23301
ก 23901
ก 23905
ก 23903
ก 23907

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
ชื่อวิชำ
นก. ชม. รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
นก.
ภำษำไทย 5
1.5 60 ท 23102 ภำษำไทย 6
1.5
คณิตศำสตร์ 5
1.5 60 ค 23102 คณิตศำสตร์ 6
1.5
วิทยำศำสตร์ 5
1.5 60 ว 23102 วิทยำศำสตร์ 6
1.5
สังคมศึกษำ 5
1.5 60 ส 23102 สังคมศึกษำ 6
1.5
ประวัติศำสตร์ 5
0.5 20 ส 23104 ประวัติศำสตร์ 6
0.5
สุขศึกษำ 5
0.5 20 พ 23102 สุขศึกษำ 5
0.5
บำสเกตบอล
0.5 20 พ 23104 วอลเลย์บอล
0.5
ศิลปะ 5
1
40 ศ 23102 ศิลปะ 6
1
กำรงำนอำชีพ 5
1
40 ง 23102 กำรงำนอำชีพ 6
1
อังกฤษพื้นฐำน 5
1.5 60 อ 23102 อังกฤษพื้นฐำน 6
1.5
รวมวิชำพื้นฐำน
11 440
รวมวิชำพื้นฐำน
11
รำยวิชำเพิ่มเติม
รำยวิชำเพิ่มเติม
คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5
1
40 ส 23202 หน้ำที่พลเมือง
0.5
ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
1
40 ค 23202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม
1
ประติมำกรรม
0.5 20 อ 23202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 2
1
เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 1
1
40 ส 23204 พระพุทธศำสนำ
0.5
หน้ำที่พลเมือง
0.5 20 จ 23202 ภำษำจีน
0.5
ภำษำจีน
0.5 20 ง 23202 กำรงำนฯเพิ่มเติม
1
รวมวิชำเพิ่มเติม
4.5 180
รวมวิชำเพิ่มเติม
4.5
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แนะแนว
0.5 20 ก 23902 แนะแนว
0.5
ลูกเสือ - เนตรนำรี
0.5 20 ก 23906 ลูกเสือ - เนตรนำรี
0.5
ชุมนุมวิชำกำร
0.5 20 ก 23904 ชุมนุมวิชำกำร
0.5
เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5 20 ก 23908 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5
รวม
2
80
รวม
2
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
17.5 700
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
17.5

ชม.
60
60
60
60
20
20
20
40
40
60
440
20
40
40
20
20
40
180
20
20
20
20
80
700

(34)

รหัสวิชำ
ท 31101
ค 31101
ว 31101
ว 31181
ส 31101
ส 31161
พ 31101
ศ 31101
ง 31101
อ 31101

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

ก 31901
ก 31911
ก 31903
ก 31905

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
ชื่อวิชำ
นก.
ชม.
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
นก.
ภำษำไทย 1
1
40
ท 31102 ภำษำไทย 2
1
คณิตศำสตร์ 1
1
40
ค 31102 คณิตศำสตร์ 2
1
วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์)
1.5
60
ว 31122 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.5
กำรออกแบบและเทคโนโลยี
1
40
ว 31192 วิทยำกำรคำนวณ
1
สังคมศึกษำ 1
1
40
ส 31102 สังคมศึกษำ 2
1
ประวัติศำสตร์ 1
0.5
20
ส 31162 ประวัติศำสตร์ 2
0.5
สุขศึกษำและพลศึกษำ 1
0.5
20
พ 31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2
0.5
ศิลปะ 1
0.5
20
ศ 31102 ศิลปะ 2
0.5
กำรงำนอำชีพฯ 1
1
40
อ 31102 อังกฤษพื้นฐำน 2
1
อังกฤษพื้นฐำน 1
1
40
รวมวิชำพื้นฐำน
9
360
รวมวิชำพื้นฐำน
8
รำยวิชำเพิ่มเติม
รำยวิชำเพิ่มเติม
คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1
1.5
60
ค 31202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2
1.5
เคมี 1
1.5
60
ว 31202 ฟิสิกส์ 1
1.5
ชีววิทยำ 1
1
40
ว 31242 ชีววิทยำ 2
1.5
อังกฤษ ฟัง-พูด 1
1
40
พ 31201 แบดมินตัน
0.5
ภำษำจีน 1
1
40
ง 31241 สำรสนเทศและระบบเครือข่ำย
1
กำรงำนฯ เพิ่มเติม
1
40
อ 31202 อังกฤษ ฟัง-พูด 2
1
จ 31202 ภำษำจีน 2
1
ส 31202 หน้ำที่พลเมือง
0.5
รวมวิชำเพิ่มเติม
7
280
รวมวิชำเพิ่มเติม
8.5
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แนะแนว
0.5
20
ก 31902 แนะแนว
0.5
ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5
20
ก 31912 ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5
ชุมนุมวิชำกำร
0.5
20
ก 31904 ชุมนุมวิชำกำร
0.5
เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5
20
ก 31906 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5
รวม
2
80
รวม
2
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
18
720
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
18.5

ชม.
40
40
60
40
40
20
20
20
40
320
60
60
60
20
40
40
40
20
340
20
20
20
20
80
740

(35)

รหัสวิชำ

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 แผนกำรเรียนศิลปะ - ภำษำ
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
ชื่อวิชำ
นก.
ชม.
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ

ท 31101
ค 31101
ว 31143
ว 31181
ส 31101
ส 31161
พ 31101
ศ 31101
ง 31101
อ 31101

ภำษำไทย 1
คณิตศำสตร์ 1
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ดุลยภำพชีวติ )
กำรออกแบบและเทคโนโลยี
สังคมศึกษำ 1
ประวัติศำสตร์ 1
สุขศึกษำและพลศึกษำ 1
ศิลปะ 1
กำรงำนอำชีพฯ 1
อังกฤษพื้นฐำนฯ 1

1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1

40
40
40
40
40
20
20
20
40
40

8.5

340

ท 31211
ส 31203
พ 31201
ศ 31203
อ 31201
อ 31203
จ 31201
ง 31201

รวมวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม
หลักภำษำไทย
พระพุทธศำสนำ 1
แบดมินตัน
ปฏิบัติดนตรี
อังกฤษ ฟัง-พูด 1
อังกฤษสำรสนเทศ 1
ภำษำจีน 1
กำรงำนฯ เพิ่มเติม

1
1
0.5
1
1
1
1
1

40
40
20
40
40
40
40
40

ท 31102
ค 31102
ว 31124
ว 31192
ส 31102
ส 31162
พ 31102
ศ 31102
อ 31102

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

รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ก 31901
ก 31911
ก 31903
ก 31905

7.5

300

แนะแนว
ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ชุมนุมวิชำกำร
เพือ่ สังคมและสำธำรณฯ

0.5
0.5
0.5
0.5

20
20
20
20

รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

2
18

80
720

นก.

ชม.

1
1
1
1.0
1
0.5
0.5
0.5
1

40
40
40
40
40
20
20
20
40

รวมวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม
วรรณกรรมท้องถิ่น
หน้ำที่พลเมือง
เหตุกำรณ์โลกปัจจุบนั
วำดเส้น

7.5

300

1
0.5
0.5
1
สำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 1
อังกฤษ ฟัง-พูด 2
1
อังกฤษสำรสนเทศ 2
1
ภำษำจีน 2
1

40
20
20
40
40
40
40
40

กำรงำนอำชีพฯเพิ่มเติม
พละศึกษำเพิ่มเติม

1
0.5

40
20

8.5

340

0.5
0.5
0.5
0.5

20
20
20
20

2
18

80
720

ภำษำไทย 2
คณิตศำสตร์ 2
วิทยำศำสตร์กำยภำพ (สำรและสมบัติของสำร)

วิทยำกำรคำนวณ
สังคมศึกษำ 2
ประวัติศำสตร์ 2
สุขศึกษำและพลศึกษำ 2
ศิลปะ 2
อังกฤษพื้นฐำน 2

รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ก 31902
ก 31912
ก 31904
ก 31906

แนะแนว
ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ชุมนุมวิชำกำร
เพื่อสังคมและสำธำรณฯ

รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

(36)
โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
รหัสวิชำ
ท 32101
ค 32101
ว 32141
ส 32101
ส 32161
พ 32101
ศ 32101
ง 32101
อ 32101

ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำพื้นฐำน
ชื่อวิชำ
ภำษำไทย 3
คณิตศำสตร์ 3
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
สังคมศึกษำ 3
ประวัติศำสตร์ 3
สุขศึกษำและพลศึกษำ 3
ศิลปะ 3
กำรงำนอำชีพฯ 3
อังกฤษพื้นฐำน 3
รวมวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม
คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3
ฟิสิกส์ 2
เคมี 2
อังกฤษ อ่ำน-เขียน 1
ภำษำจีน 3
พระพุทธศำสนำ

ค 32201
ว 32201
ว 32221
อ 32201
จ 32201
ส 32201
ง 32201 กำรงำนอำชีพฯเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์)

ก 32901
ก 32911
ก 32903
ก 32905

รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แนะแนว
ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ชุมนุมวิชำกำร
เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

นก.
1
1
1.5
1
0.5
0.5
0.5
1
1
8

ชม.
40
40
60
40
20
20
20
40
40
320

1.5
1.5
1
1
1
0.5
1

60
60
40
40
40
20
40

7.5

300

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700

ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
ท 32102 ภำษำไทย 4
ค 32102 คณิตศำสตร์ 4
ว 32161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ
ส 32102 สังคมศึกษำ 4
ส 32162 ประวัติศำสตร์ 4
พ 32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4
ศ 32102 ศิลปะ 4
อ 32102 อังกฤษพื้นฐำน 4

นก.
1
1
1.5
1
0.5
0.5
0.5
1

ชม.
40
40
60
40
20
20
20
40

รวมวิชำพื้นฐำน

7

280

1.5
1
1
1
0.5
1
1
1
0.5
8.5

60
40
40
40
20
40
40
40
20
340

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700

รำยวิชำเพิ่มเติม
ค 32202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4
ว 32202 ฟิสิกส์ 3
ว 32222 เคมี 3
ว 32242 ชีววิทยำ 3
พ 32202 วอลเลย์บอล
ง 32202 กำรงำนฯ เพิ่มเติม
อ 32202 อังกฤษ อ่ำน-เขียน 2
จ 32202 ภำษำจีน 4
ส 32202 หน้ำที่พลเมือง
รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ก 32902 แนะแนว
ก 32912 ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ก 32904 ชุมนุมวิชำกำร
ก 32906 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

(37)

รหัสวิชำ
ท 32101
ค 32101
ว 32103
ส 32101
ส 32161
พ 32101
ศ 32101
ง 32101
อ 32101
ท 32219
ง 32201
ส 32201
พ 32201
ศ 32201
อ 32201
อ 32203
จ 32201
ง 31266

ก 32901
ก 32911
ก 32903
ก 32905

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 แผนกำรเรียนศิลปะ - ภำษำ
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
ชื่อวิชำ
นก. ชม. รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
ภำษำไทย 3
1 40 ท 32102 ภำษำไทย 4
คณิตศำสตร์ 3
1 40 ค 32102 คณิตศำสตร์ 4
แรงและกำรเคลื่อนที่
1 40 ว 32144 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สังคมศึกษำ 3
1 40 ส 32102 สังคมศึกษำ 4
ประวัติศำสตร์ 3
0.5 20 ส 32162 ประวัตศำสตร์ 4
สุขศึกษำและพลศึกษำ 3
0.5 20 พ 32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4
ศิลปะ 3
0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ 4
กำรงำนอำชีพฯ 2
1 40 อ 32102 อังกฤษพื้นฐำน 4
อังกฤษพื้นฐำน 3
1 40
รวมวิชำพื้นฐำน
7.5 300
รวมวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม
รำยวิชำเพิ่มเติม
กำรพูดต่อหน้ำประชุมชน
1.5 60 ท 32216 กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์
กำรงำนอำชีพฯ (คอมพิวเตอร์)
1 40 ส 32201 หน้ำที่พลเมือง
พระพุทธศำสนำ
0.5 20 ส 32203 อำเซียนศึกษำ
ฟุตซอล
0.5 20 ศ 32204 ดนตรีตำมถนัด
1 40 ง 32202 กำรงำนอำชีพเพิ่มเติม
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสำกลตำมควำมถนัด 1
อังกฤษ อ่ำน-เขียน 1
1 40 อ 32202 อังกฤษ อ่ำน-เขียน 2
อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1
1 40 อ 32204 อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2
ภำษำจีน 3
1 40 จ 32202 ภำษำจีน 4
เกษตรผสมผสำน
0.5 20 ง 32246 โปรแกรมฐำนข้อมูล
รวมวิชำเพิ่มเติม
8 320
รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แนะแนว
0.5 20 ก 32902 แนะแนว
ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5 20 ก 32912 ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ชุมนุมวิชำกำร
0.5 20 ก 32904 ชุมนุมวิชำกำร
เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5 20 ก 32906 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
รวม
2 80
รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
17.5 700
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

นก.
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1

ชม.
40
40
40
40
20
20
20
40

6.5

260

1
0.5
0.5
1
1.5
1
1
1
1.5
9

40
20
20
40
60
40
40
40
60
360

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17.5

20
20
20
20
80
700
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
ชม.
นก. รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
ชม.
ท 33101 ภำษำไทย 5
1
40 ท 33102 ภำษำไทย 6
1
ค 33101 คณิตศำสตร์ 5
1
40 ค 33102 คณิตศำสตร์ 6
1
ส 23101 สังคมศึกษำ 5
1
40 ส 33102 สังคมศึกษำ 6
1
พ 33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5
0.5
20 พ 33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6
0.5
ศ 33101 ศิลปะ 5
0.5
20 ศ 33102 ศิลปะ 6
0.5
ง 33101 กำรงำนอำชีพฯ 5
1
40 อ 33102 อังกฤษพื้นฐำน 6
1
อ 33101 อังกฤษพื้นฐำน 5
1
40
รวมวิชำพื้นฐำน
6
240
รวมวิชำพื้นฐำน
5
รำยวิชำเพิ่มเติม
รำยวิชำเพิ่มเติม
ค 33201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5
1.5
60 ค 33202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6
1.5
ว 33201 ฟิสิกส์ 4
1.5
60 ว 33202 ฟิสิกส์ 5
1.5
ว 33221 เคมี 4
1.5
60 ว 33222 เคมี 5
1.5
ว 33241 ชีววิทยำ 4
1.5
60 ว 33242 ชีววิทยำ 5
1.5
อ 33201 อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
1
40 พ 33203 ฟุตซอล 2
0.5
ส 33201 หน้ำที่พลเมือง
0.5
20 ง 33202 กำรงำนอำชีพเพิ่มเติม 6
1.5
ส 33203 พระพุทธศำสนำ
1
40 อ 33202 อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
1
ศ 33205 วำดเส้น
0.5
20 ส 33202 หน้ำที่พลเมือง
0.5
ท 33202 ภำษำไทยเพื่อกำรศึกษำต่อ 1
0.5
20 ส 33203 เศรษฐศำสตร์ครอบครัว
0.5
ท 33202 ภำษำไทยเพื่อกำรศึกษำต่อ 2
0.5
รวมวิชำเพิ่มเติม
9.5
380
รวมวิชำเพิ่มเติม
10.5
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ก 33901 แนะแนว
0.5
20 ก 33902 แนะแนว
0.5
ก 33911 ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5
20 ก 33912 ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5
ก 33903 ชุมนุมวิชำกำร
0.5
20 ก 33904 ชุมนุมวิชำกำร
0.5
ก 33905 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5
20 ก 33906 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5
รวม
2
80
รวม
2
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
17.5 700
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
17.5

นก.
40
40
40
20
20
40
200
60
60
60
60
20
60
40
20
20
20
420
20
20
20
20
80
700
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม พุทธศักรำช 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนศิลปะ – ภำษำ
รหัสวิชำ
ท 33101
ค 33101
ว 33161
ส 23101
พ 33101
ศ 33101
ง 33101
อ 33101
ท 33209
ส 33201
ส 33203
พ 33203
ศ 33205
อ 33201
อ 33205
จ 33201
ง 33201

ก 33901
ก 33911
ก 33903
ก 33905

ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำพื้นฐำน
ชื่อวิชำ
ภำษำไทย 5
คณิตศำสตร์ 5
โลกดำรำศำสตร์
สังคมศึกษำ 5
สุขศึกษำและพลศึกษำ 5
ศิลปะ 5
กำรงำนอำชีพฯ 5
อังกฤษพื้นฐำน 5
รวมวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำเพิ่มเติม
วรรณกรรมปัจจุบัน
หน้ำที่พลเมือง
พระพุทธศำสนำ
ตะกร้อ
ออกแบบ
อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
อังกฤษเพื่อกำรศึกษำ 1
ภำษำจีน 5
กำรงำนอำชีพฯ
รวมวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แนะแนว
ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
ชุมนุมวิชำกำร
เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
รวม
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

ชม.
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
7

นก.
40
40
40
40
20
20
40
40
280

1.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5

60
20
40
40
40
40
40
40
20

8

340

0.5
0.5
0.5
0.5
2
17

20
20
20
20
80
700

รหัสวิชำ
ท 33102
ค 33102
ว 33108
ส 33102
พ 33102
ศ 33102
อ 33102

ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
ชื่อวิชำ
ภำษำไทย 6
คณิตศำสตร์ 6
พลังงำน
สังคมศึกษำ 6
สุขศึกษำและพลศึกษำ 6
ศิลปะ 6
อังกฤษพื้นฐำน 6

ชม.
1
1
1
1
0.5
0.5
1

นก.
40
40
40
40
20
20
40

รวมวิชำพื้นฐำน
6 240
รำยวิชำเพิ่มเติม
ท 33221 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
1
40
ส 33202 หน้ำที่พลเมือง
0.5 20
ส 33204 กฎหมำยรอบตัว
1
40
ศ 33202 ปฏิบัติเครื่องดนตรีตำมควำมถนัด 2 1
40
ง 33203 กำรงำนอำชีพเพิ่มเติม
1
40
อ 33204 อังกฤษเพื่อกำรงำนอำชีพ 2
1
40
อ 33206 อังกฤษเพื่อกำรศึกษำ 2
1
40
จ 33202 ภำษำจีน 6
1
40
ว 33202 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
1
40
พ 33202 ลีลำศ
0.5 20
ง 33202 กำรงำนอำชีพฯ
0.5 20
รวมวิชำเพิ่มเติม
7.5 380
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ก 33902 แนะแนว
0.5 20
ก 33912 ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ร.ด.
0.5 20
ก 33904 ชุมนุมวิชำกำร
0.5 20
ก 33906 เพื่อสังคมและสำธำรณฯ
0.5 20
รวม
2
80
รวมเวลำเรียนทั้งหมด
15.5 700

(40)

-

งำนแนะแนว
สำรวจเด็กและรู้จักเด็กเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ครูได้รู้จัก และเข้ำใจนักเรียนได้ดีขึ้นทั้งในด้ำนประวัติ
นักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ปัญหำ และควำมต้องกำรของนักเรียน กำรปรับตัวของนักเรียน
กำรบริกำรสำรสนเทศ เป็นกำรให้ควำมรู้ ข้อมูล หรือสิ่งที่ควรทรำบแก่นักเรียน อำจเป็นเรื่องเดียวกับ
กำรเรียนและกำรศึกษำต่อ
กำรให้คำปรึกษำแก่นักเรียน งำนแนะแนวจัดบริกำรด้ำนนี้ สำหรับนักเรียนที่มีปัญหำในทุก ๆ ด้ำน
ช่วยเหลือนักเรียนด้ำนอื่น ๆ เช่น
กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน
กำรให้คำแนะนำแก่นักเรียนในกำรตัดสินใจเลือกกำรศึกษำ กำรเลือกอำชีพ เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจได้
อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับตัวนักเรียนเอง
กำรติดตำมผล เป็นกำรติดตำมผลนักเรียนที่ได้รับกำรแนะแนวว่ำมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือไม่
เพียงใด
จัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อแก่นักเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

ระเบียบกำรใช้ห้องอินเทอร์เน็ต
เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ 07.30 – 17.00 น.
ครูและนักเรียนมีสิทธิ์เข้ำใช้ทุกคน
เซ็นชื่อลงในสมุดจองกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดให้สืบค้นข้อมูลได้คนละไม่เกิน 30 นำที
ห้ำมใช้แผ่นดิสก์ เล่นเกม และฟังเพลง
เมื่อใช้แล้วตรวจสอบควำมเรียบร้อยและปิดเครื่องทุกครั้ง

1.
2.
3.
4.
-

ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด
เวลำทำกำรของห้องสมุด
เปิดบริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 07.30 - 17.00 น.
เวลำยืม - คืนหนังสือ
เช้ำ
ตั้งแต่เวลำ 07.30 - 08.00 น.
กลำงวัน
ตั้งแต่เวลำ 11.40 - 12.30 น.
เย็น
ตั้งแต่เวลำ 15.30 - 17.00 น.
ผู้มีสทิ ธิ์เข้ำใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือ ได้แก่
1. นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน
2. ครู – อำจำรย์ ของโรงเรียน
3. นักกำรภำรโรง แม่ค้ำและประชำชนทั่วไป
หลักเกณฑ์ในกำรยืมหนังสือ
1. นักเรียนต้องมีบัตรห้องสมุด และนำบัตรห้องสมุดมำทุกครั้งที่จะยืม – คืนหนังสือ
2. ถ้ำนักเรียนทำบัตรหำย จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมทำใหม่ครั้งละ 5 บำท แต่ถ้ำบัตรหมดอำยุไม่ต้องเสีย
ค่ำบริกำร
3. ครู – อำจำรย์ ยืมหนังสือห้องสมุดได้ โดยกำรเขียนรำยละเอียดลงในสมุดที่เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมไว้ให้
4. นักเรียนจะใช้บัตรคนอื่นยืมหนังสือไม่ได้

(41)
5. หนังสือหมวดหมู่ 000-900 หนังสือเด็ก นวนิยำย หนังสือเตรียมสอบ เรื่องสั้น นักเรียนมีสิทธิ์ยืม
หนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม ( หนังสือนอกเวลำยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ) กำหนดส่ง 3 วัน
6. หนังสือวำรสำร ( ยกเว้นวำรสำรใหม่ฉบับปัจจุบัน ) ยืมได้ 1 คืน ยืมหลังเลิกเรียนและส่งภำยใน
วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 09.00 น.
7. หนังสืออ้ำงอิง ไม่อนุญำตให้ยืม ยกเว้นยืมไปถ่ำยเอกสำรต้องส่งคืนภำยในวันที่ยืม
8. อัตรำค่ำปรับหนังสือส่งช้ำกว่ำกำหนด ปรับวันละ 1 บำท / เล่ม
9. ให้ฝำกกระเป๋ำไว้ที่ชั้นเก็บของก่อนเข้ำห้องสมุด และห้ำมนำเอกสำรหนังสือทุกชนิดออกจำกห้องสมุด
ก่อนได้รับอนุญำต
10. ห้ำมสวมใส่รองเท้ำเข้ำห้องสมุด
11. ห้ำมนำอำหำร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้ำไปรับประทำนในห้องสมุด
12. ห้ำมฉีก ตัดเอกสำร วำรสำร หรือทำลำยสมบัติทุกชนิดของห้องสมุด
13. ห้ำมส่งเสียงดังรบกวนสมำชิกคนอื่น
ข้อบังคับและอัตรำค่ำปรับถ้ำฝ่ำฝืน
1. นำกระเป๋ำ ถุง ย่ำม และสวมรองเท้ำเข้ำห้องสมุด ปรับ 5 บำท
2. นำอำหำร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้ำไปรับประทำนในห้องสมุด ปรับ 5 บำท
3. ฉีก ตัดเอกสำร วำรสำร หรือทำลำยสมบัติทุกชนิดของห้องสมุด ปรับ 50 บำท หรือจ่ำยเงินชดเชย
เท่ำรำคำเดิม
4. ลักขโมยสมบัติห้องสมุด ปรับ 100 บำท หรือเสียเงินชดเชยเท่ำรำคำเดิมพร้อมนำส่งฝ่ำยกิจกำร
นักเรียนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบโรงเรียนต่อไป
ควำมรับผิดชอบของผู้ยืม
1. ส่งคืนตำมกำหนด
2. ไม่ทำหนังสือชำรุดหรือสูญหำย
3. ไม่ตัด ไม่ฉีก ไม่ขีดเขียนและไม่พับมุมหนังสือ
4. ไม่วำงหนังสือคว่ำหน้ำ
5. ไม่ใช้หนังสือบังฝน
6. รักษำหนังสือห้องสมุดอย่ำงดีที่สุด
7. ก่อนปิดภำคเรียนต้องนำหนังสือมำคืนห้องสมุดให้หมดทุกเล่ม
8. หำกพบหรือทำหนังสือชำรุดต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดทรำบโดยด่วน
9. ไม่หยิบหนังสือของห้องสมุดออกไปโดยไม่ผ่ำนกำรยืม
10. ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรยืมก่อนออกจำกห้องสมุด
ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุด
1. ไม่นำหนังสือหรือสิ่งอื่นใดเข้ำห้องสมุด ให้วำงเก็บไว้ที่ที่ห้องสมุดจัดให้ นอกจำกได้รับอนุญำตเป็นกรณี
พิเศษ
2. ไม่คุยกันเสียงดัง และส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด
3. ไม่หยิบหนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ มำอ่ำนครั้งละหลำย ๆ เล่ม
4. ไม่รื้อค้นหนังสือในชั้นให้กระจุยกระจำย เมื่อนำมำอ่ำนแล้วให้เก็บเข้ำที่เดิมให้เรียบร้อย

(42)
5.
6.
7.
8.
9.

ไม่ตัดหรือฉีกหนังสือ ถ้ำต้องกำรควรขอยืมไปถ่ำยเอกสำร
เมื่อลุกจำกที่นั่งอ่ำนหนังสือให้เลื่อนเก้ำอี้ชิดโต๊ะให้เป็นระเบียบ
ไม่นำอำหำร เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวเข้ำไปรับประทำนในห้องสมุด
ไม่นอนพักผ่อนในห้องสมุด
ปฏิบัติตำมระเบียบของห้องสมุดอย่ำงเคร่งครัด
มำตรฐำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

มาตรฐานการอ่าน
ตัวชี้วัด
มาตรฐานการอ่าน

สำมำรถอ่ำนหนังสือ เอกสำร และสื่อต่ำง ๆ ได้
อ่ำนถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
มีเกณฑ์กำรแบ่งระดับคะแนนดังนี้

0
พฤติกรรมที่สังเกตได้ ไม่
มีควำมถูกต้องตำม
หลักกำรอ่ำน อ่ำนไม่
คล่องตะกุกตะกัก

มาตรฐานการคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด
มาตรฐานการคิดวิเคราะห์
0
พฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ
สรุปควำมไม่ถูกต้องตรง
ประเด็น ไม่มีควำมชัดเจน
ไม่สำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นได้และไม่สำมำรถ
ประเมินค่ำข้อดีและ
ข้อด้อยได้เลย

1
พฤติกรรมที่สังเกตได้
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน คืออ่ำนเป็นประโยค
ได้มีควำมคล่องและเร็ว
พอประมำณ

2
พฤติกรรมที่สังเกตได้
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน สำมำรถอ่ำนได้
คล่องและเร็ว มีท่ำทำงที่
บ่งบอกถึงควำมมั่นใจ

3
พฤติกรรมที่สังเกตได้
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน สำมำรถอ่ำนได้
คล่องและเร็วยิ่งขึ้นได้
เนื้อหำสำระด้วยน้ำเสียง
ที่เป็นธรรมชำติ

สำมำรถสรุปควำมรู้ควำมเข้ำใจ และคิดวิเครำะห์เนื้อหำสำระของเรื่องที่อ่ำน
ได้
สรุปและแสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล
มีเกณฑ์กำรแบ่งระดับคะแนนดังนี้
1
พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ
สรุปควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
ได้บ้ำง แสดงควำม
คิดเห็นจำกกำรวิเครำะห์
ได้ แต่ยังมีทิศทำงไม่
ชัดเจนและประเมินค่ำ
ข้อดีและข้อด้อยอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งได้แต่ยังขำด
เหตุและผล

2
พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ
สรุปควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
ได้พร้อมทั้งแสดงควำม
คิดเห็นจำกกำรวิเครำะห์
ได้สำมำรถประเมินข้อดี
ข้อด้อยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ได้อย่ำงมีเหตุ มีผล

3
พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ
สรุปควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
ได้ถูกต้องตรงประเด็น
และมีควำมชัดเจน แสดง
ควำมคิดเห็นจำกกำร
วิเครำะห์ได้พร้อมทั้ง
อธิบำยเหตุผลประเมินค่ำ
ทั้งข้อดีและข้อด้อยได้
อย่ำงมีเหตุ มีผล

(43)
มาตรฐานการเขียน
ตัวชี้วัด

สำมำรถใช้กระบวนกำรเขียนเพื่อสื่อควำมคิดของตนเองให้ผู้อ่ำนเข้ำใจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มีทักษะในกำรเขียนที่มีสำนวนภำษำถูกต้องมีเหตุมีผลมีลำดับขั้นตอนในกำรนำเสนอ
สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้อ่ำนได้อย่ำงชัดเจน โดยมีเกณฑ์กำรแบ่งระดับคะแนนดังนี้

0
กำรเขียนแสดงควำม
คิดเห็นโดยเขียนข้อควำม
ไม่ได้ เขียนไม่ถูกต้อง
ขำดควำมมีเหตุผล แสดง
ควำมคิดเห็นไม่ได้อีกทั้ง
สำนวนภำษำไม่ถูกต้อง
เขียนผิดหลำยคำ ไม่มี
ลำดับขั้นตอนในกำร
นำเสนอ

1
กำรเขียนแสดงควำม
คิดเห็นโดยเขียนข้อ
ควำมถูกบ้ำงแต่ส่วนใหญ่
เขียนไม่ถูกต้อง ขำดควำม
มีเหตุมีผลแสดงควำม
คิดเห็นได้แต่ขำดควำม
มั่นใจ กำรใช้สำนวน
ภำษำมีถูกต้อง และไม่มี
ลำดับขั้นตอนในกำร
นำเสนอ

2
เขียนข้อควำมแสดงควำม
คิดเห็นได้ทั้งเหตุและผล
สำนวนภำษำถูกต้อง
ชัดเจนมีลำดับขั้นตอนใน
กำรนำเสนอสำมำรถสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้อ่ำนได้

3
เขียนข้อควำมแสดงควำม
คิดเห็นได้ทั้งเหตุและผล
สำนวนภำษำถูกต้อง
รู้จักเลือกใช้ภำษำเรียบ
เรียงข้อควำมได้อย่ำง
ประณีตมีทั้งลำดับ
ขั้นตอนในกำรนำเสนอ
แสดงกำรจัดลำดับ
ควำมคิด สำมำรถสร้ำง
ควำมเข้ำใจแก่ผู้อ่ำนได้
อย่ำงชัดเจน

มำตรฐำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
มาตรฐานการอ่าน
ตัวชี้วัด

สำมำรถอ่ำนหนังสือ เอกสำรและสื่อต่ำง ๆ ได้
อ่ำนถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน มีเกณฑ์กำรแบ่งระดับคะแนนดังนี้

0
พฤติกรรมที่สังเกตได้ ไม่
มีควำมถูกต้องตำม
หลักกำรอ่ำน อ่ำนไม่
คล่องตะกุกตะกัก

มาตรฐานการคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด

1
พฤติกรรมที่สังเกตได้
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน คืออ่ำนเป็นประโยค
ได้มีควำมคล่องและเร็ว
พอประมำณ

2
พฤติกรรมที่สังเกตได้
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน สำมำรถอ่ำนได้
คล่องและเร็ว มีท่ำทำงที่
บ่งบอกถึงควำมมั่นใจ

3
พฤติกรรมที่สังเกตได้
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน สำมำรถอ่ำนได้
คล่องและเร็วยิ่งขึ้นได้
เนื้อหำสำระด้วยน้ำเสียง
ที่เป็นธรรมชำติ

สำมำรถสรุปควำมรู้ควำมเข้ำใจและคิดวิเครำะห์เนื้อหำสำระของเรื่องที่อ่ำน
ได้
สรุปควำมและแสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล โดยมีเกณฑ์กำร
แบ่งระดับคะแนนดังนี้

(44)
0
พฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ
สรุปควำมไม่ถูกต้องตรง
ประเด็น ไม่มีควำมชัดเจน
ไม่สำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นได้และไม่สำมำรถ
ประเมินค่ำข้อดีและ
ข้อด้อยได้เลย

มาตรฐานการเขียน

1
พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ
สรุปควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
ได้บ้ำง แสดงควำม
คิดเห็นจำกกำรวิเครำะห์
ได้ แต่ยังมีทิศทำงไม่
ชัดเจนและประเมินค่ำ
ข้อดีและข้อด้อยอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งได้แต่ยังขำด
เหตุและผล

2
พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ
สรุปควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
ได้พร้อมทั้งแสดงควำม
คิดเห็นจำกกำรวิเครำะห์
ได้สำมำรถประเมินข้อดี
ข้อด้อยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ได้อย่ำงมีเหตุ มีผล

3
พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ
สรุปควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
ได้ถูกต้องตรงประเด็น
และมีควำมชัดเจน แสดง
ควำมคิดเห็นจำกกำร
วิเครำะห์ได้พร้อมทั้ง
อธิบำยเหตุผลประเมินค่ำ
ทั้งข้อดีและข้อด้อยได้
อย่ำงมีเหตุ มีผล

สำมำรถใช้กระบวนกำรเขียนเพื่อสื่อควำมคิดของตนเองให้ผู้อ่ำนเข้ำใจได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีทักษะในกำรเขียนที่มีสำนวนภำษำถูกต้องมีเหตุมีผลมีลำดับขั้นตอนในกำร
นำเสนอสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้อ่ำนได้อย่ำงชัดเจน โดยมีเกณฑ์กำร
แบ่งระดับคะแนนดังนี้

ตัวชี้วัด

0
กำรเขียนแสดงควำม
คิดเห็นโดยเขียนข้อควำม
ไม่ได้ เขียนไม่ถูกต้อง
ขำดควำมมีเหตุผล แสดง
ควำมคิดเห็นไม่ได้อีกทั้ง
สำนวนภำษำไม่ถูกต้อง
เขียนผิดหลำยคำ ไม่มี
ลำดับขั้นตอนในกำร
นำเสนอ

1
กำรเขียนแสดงควำม
คิดเห็นโดยเขียนข้อ
ควำมถูกบ้ำงแต่ส่วนใหญ่
เขียนไม่ถูกต้อง ขำดควำม
มีเหตุมีผลแสดงควำม
คิดเห็นได้แต่ขำดควำม
มั่นใจ กำรใช้สำนวน
ภำษำมีถูกต้อง และไม่มี
ลำดับขั้นตอนในกำร
นำเสนอ

2
เขียนข้อควำมแสดงควำม
คิดเห็นได้ทั้งเหตุและผล
สำนวนภำษำถูกต้อง
ชัดเจนมีลำดับขั้นตอนใน
กำรนำเสนอสำมำรถสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้อ่ำนได้

3
เขียนข้อควำมแสดงควำม
คิดเห็นได้ทั้งเหตุและผล
สำนวนภำษำถูกต้อง
รู้จักเลือกใช้ภำษำเรียบ
เรียงข้อควำมได้อย่ำง
ประณีตมีทั้งลำดับ
ขั้นตอนในกำรนำเสนอ
แสดงกำรจัดลำดับ
ควำมคิด สำมำรถสร้ำง
ควำมเข้ำใจแก่ผู้อ่ำนได้
อย่ำงชัดเจน

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551
1. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดำเนินกำรดังนี้
1) กำรประเมินผลก่อนเรียน เป็นกำรประเมินควำมพร้อม ควำมรู้พื้นฐำน และควำมรอบรู้ของ
นักเรียน เพื่อตรวจสอบพื้นฐำนควำมรู้ ทักษะ และควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน เพื่อนำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุง ซ่อมเสริม เตรียมควำมพร้อมให้ผู้เรียนทุกคน ผู้สอนจะได้พิจำรณำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับพื้นฐำนของผู้เรียนตำมแนวทำงที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่นำผลกำรประเมินก่อนเรียนไปพิจำรณำตัดสินผลกำร
เรียน

(45)
2) กำรประเมินผลระหว่ำงเรียน เป็นกำรประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในกำร
บรรลุถึงตัวชี้วัดตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนวำงแผนไว้ เพื่อนำข้อมูลจำกกำรประเมินไปพัฒนำปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกระบวนกำรเรียนรู้จนเต็มศักยภำพ นอกจำกนี้ ยัง
นำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้สอน กำรประเมินผลระหว่ำงเรียนจึงต้องกระทำ
อย่ำงรอบคอบ รักกุม ตำมแนวปฏิบัติต่อไปนี้
(1)
กำหนดหน่วยกำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่จะสอน นำแต่ละหน่วยมำจัดทำแผนกำรเรียนรู้
โดยกำหนดตัวชี้วัดและแนวทำงกำรประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุภำระงำนที่จะ
มอบหมำยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติให้บรรลุตำมตัวชี้วัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2)
เลือกวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภำระงำนหรือกิจกรรมที่
กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ควรเป็นวิธีกำรประเมินที่สะท้อนให้เห็นระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลมำจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้สอนอย่ำงแท้จริง
3) กำรประเมินผลหลังเรียน เป็นกำรประเมินเพื่อสรุปผลกำรเรียน มุ่งตรวจสอบควำมสำเร็จของ
ผู้เรียน เมื่อจบกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วยกำรเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรำยวิชำปลำยปี ปลำยภำค กำรประเมิน
หลังกำรเรียนจะประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบผลกำเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัดของ
ผู้เรียน และนำผลกำรประเมินไปเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินก่อนเรียน ช่วยให้ผู้สอนสำมำรถประเมินศักยภำพ
ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่ำงมั่นใจ และยังสะท้อนประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้สอนได้อย่ำง
ชัดเจน
ข้อมูลจำกผลกำรประเมินหลังเรียน ผู้สอนควรนำไปศึกษำวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดชั้นปีตำมเกณฑ์ที่กำหนด หรือใช้ปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น และยังใช้ประกอบกำรปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้น
เรียน ( Classroom Action Research ) เพื่อพัฒนำผู้เรียนต่อไป

2. กำรประเมินผลกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียนสื่อควำม
ดีเยี่ยม
หมำยถึง ควำมสำมำรถจับใจควำมสำคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพำกษ์วิจำรณ์ เขียน
สร้ำงสรรค์ แสดงควำมคิดเห็นประกอบอย่ำงมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภำษำ
สุภำพและเรียบเรียงได้สละสลวย
ดี
หมำยถึง สำมำรถจับใจควำมสำคัญได้ เขียนวิพำกษ์วิจำรณ์และเขียนสร้ำงสรรค์ได้
โดยใช้ภำษำสุภำพ
ผ่ำน
หมำยถึงสำมำรถจับใจควำมสำคัญและ เขียนวิพำกษ์วิจำรณ์ได้บ้ำง
3. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมำยถึง คุณลักษณะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสำนึก สำมำรถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดไว้ 8 ประกำร
คือ 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินยั 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่ำงพอเพียง 6. มุ่งมั่นใน
กำรทำงำน 7. รักควำมเป็นไทย 8. มีจิตสำธำรณะ
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

(46)
ดีเยี่ยม

หมำยถึง

ดี

หมำยถึง

ผ่ำน

หมำยถึง

ผู้เรียนมีคุณลักษณะในกำรปฏิบัติจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถำนศึกษำ
กำหนด

4. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่สถำนศึกษำต้องจัดให้ผู้เรียนเข้ำร่วมปฏิบัติทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตนเอง ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ให้เต็มศักยภำพ โดยมุ่งพัฒนำองค์รวมของควำมเป็นมนุษย์
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำงผู้เรียนให้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลุกฝัง
จิตสำนึกที่ดีของกำรทำประโยชน์เพื่อสังคม สำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมชุมนุม ชมรม ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และรักษำดินแดน ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
สถำนศึกษำและผู้สอนต้องดเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีเป้ำหมำย มีรูปแบบและลักษณะที่
เหมำะสม สนองตอบควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมสำมำรถของผู้เรียนแต่ละคนและต้องทำกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติกิจกรรมเหล่ำนั้นด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยตำมสภำพจริง โดยบูรณำกำรร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมและจัดให้มีกำรประเมินทุกระดับชั้นปี ผู้เรียนต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่สถำนศึกษำ
กำหนดจึงจะผ่ำนเกณฑ์กำรจบหลักสูตรแต่ละระดับกำรศึกษำ
5. กำรตัดสินผลกำรเรียนในรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
( 1 ) ผู้สอนทำกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรำยวิชำตำมตัวชี้วัดด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยให้ได้ผลกำร
ประเมินตำมควำมสำมำรถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยทำกำรวัดและประเมินผลไปพร้อมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้แก่ กำรสังเกตพัฒนำกำรและควำมประพฤติของผู้เรียน กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรมละกำร
ทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้สอนต้องนำนวัตกรรมกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย เช่น กำรประเมินสภำพจริง กำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินจำกโครงงำน และกำรประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน ไปใช้ ในกำรประเมินผลกำร
เรียนควบคู่ไปกับกำรใช้แบบทดสอบแบบต่ำง ๆ และต้องให้ควำมสำคัญกับกำรประเมินปลำยปี/ปลำยภำค
( 2 ) กำรกำหนดเกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียน สถำนศึกษำต้องกำหนดเกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียนเป็น
รำยวิชำ ซึ่งสำมำรถอธิบำยผลกำรตัดสินว่ำ ผู้เรียนต้องมีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด จึง
จะยอมรับว่ำผ่ำนกำรประเมิน ทั้งนี้ ระดับประถมศึกษำอำจกำหนดได้หลำยรูปแบบ เช่น ได้ – ตก ร้อยละ ผ่ำน
– ไม่ผ่ำน ระดับผลกำรเรียน ทั้งในระบบตัวเลขและตัวอักษร ระดับคุณภำพ ระดับผลกำรเรียน 5 ระดับ
หรือ 8 ระดับ ก็ได้
ส่วนระดับมัธยมศึกษำ
4
หมำยถึง
3.5 หมำยถึง
3
หมำยถึง
2.5 หมำยถึง
2
หมำยถึง

ให้ใช้ระดับผลกำรเรียน 8 ระดับ ดังนี้
ผลกำรเรียนดีเยี่ยม
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
ผลกำรเรียนดีมำก
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
ผลกำรเรียนดี
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
ผลกำรเรียนค่อนข้ำงดี
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
ผลกำรเรียนน่ำพอใจ
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64

(47)
1.5
1
0

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ผลกำรเรียนพอใช้
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ำ
ผลกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 55 – 59
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50 – 54
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 0 – 49

(48)

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน

(49)

ระเบียบโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
ว่ำด้วย ระเบียบข้อบังคับสำหรับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคมเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องเหมำะสมกับ
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรอันจะนำไปสู่กำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อประเทศชำติ
ในอนำคต โดยยึดแนวปฏิบัติตำมประกำศคณะปฏิวัติ กฎกระทรวงและระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ดังต่อไปนี้
1. ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2515
2. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษำ พ.ศ.2515 ลงวันที่ 14
กันยำยน 2515
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ลงวันที่ 22 เมษำยน 2515
4. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22
เมษำยน พ.ศ. 2515
5. ประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2522
6. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เครื่องแต่งกำยนักเรียนหรือนักศึกษำ พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16
กรกฎำคม พ.ศ. 2527
7. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 16
กรกฎำคม พ.ศ. 2527
8. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรเคำรพของนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. 2530 ลงวันที่
24 เมษำยน พ.ศ. 2530
9. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2530
10. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียนและนักศึกษำ ไปทัศนศึกษำ พ.ศ. 2503
ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2529
11. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 25
เมษำยน พ.ศ. 2528
12. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยสำรวัตรนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. 2515 ลงวันที่ 13
ธันวำคม พ.ศ. 2515
13. ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษำ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 11
กันยำยน พ.ศ. 2543
14. กฎกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดควำมประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษำ พ.ศ. 2548
15. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
16. บันทึกข้อควำมสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 0209/189 ลงวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ.
2556 เรื่อง ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคมจึงออกระเบียบว่ำด้วยกำรปกครองนักเรียนไว้ดังนี้
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ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบของนักเรียนโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม ว่ำด้วย กำรปกครอง
นักเรียน”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนหนองนำควิทยำคม ว่ำด้วยกำรปกครอง ปีกำรศึกษำ 2560
ข้อ 4 บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งอื่นใดทีไ่ ม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ 1
กำรปฏิบัติภำยในโรงเรียน
ข้อ 1 กำรมำเรียน
1.1 นักเรียนต้องมำเรียนให้ถึงโรงเรียนก่อนเวลำ ( 07.50 น.)
1.2 นักเรียนต้องมำเรียนให้ทันเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ( 08.00 น.)
1.3 ให้นักเรียนทุกคนรีบมำเข้ำแถว เมื่อมีสัญญำณเตือน เมื่อทุกคนเข้ำแถวเรียบร้อยเป็นระเบียบพร้อม
ที่จะร้องเพลงชำติ สวดมนต์ไหว้พระและรับฟังกำรอบรมโดยครูเวรประจำวัน
ข้อ 2 กิจกรรมปกติประจำวัน
07.40 - 07.50 น.
เวรประจำวันทำควำมสะอำดพื้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย
07.50 - 08.00 น.
นักเรียนทำกิจธุระส่วนตัว และเตรียมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
08.00 – 08.10 น.
เช็คชื่อกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
08.10 – 08.20 น.
พิธีเคำรพธงชำติ โดยมีครูที่ปรึกษำแต่ละระดับชั้นดูแลรับผิดชอบกำร
เข้ำแถวของนักเรียน สำรวจรำยชื่อนักเรียนร่วมพิธีหน้ำเสำธง เคำรพธง
ชำติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวคำปฏิญำณตน
08.20 – 08.30 น.
ครูเวรประจำวันพบกับนักเรียนแจ้งข่ำวสำรและอบรมหน้ำเสำธง
08.30 – 08.40 น.
นักเรียนเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบเข้ำห้องโฮมรูม พบกับครูที่ปรึกษำ
และดำเนินกิจกรรมโฮมรูมโดยครูที่ปรึกษำ
08.40 – 09.30 น.
เรียนตำมตำรำงในชั่วโมงเรียนที่ 1
09.30 – 10.20 น.
เรียนตำมตำรำงในชั่วโมงเรียนที่ 2
10.20 – 11.10 น.
เรียนตำมตำรำงในชั่วโมงเรียนที่ 3
11.10 – 12.00 น.
เรียนตำมตำรำงในชั่วโมงเรียนที่ 4
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.50 น.
เรียนตำมตำรำงในชั่วโมงเรียนที่ 5
13.50 – 14.40 น.
เรียนตำมตำรำงในชั่วโมงเรียนที่ 6
14.40 – 15.30 น.
เรียนตำมตำรำงในชั่วโมงเรียนที่ 7
15.30 - 15.45 น.
เวรประจำวันทำควำมสะอำดห้องเรียน เทขยะให้เรียบร้อย
ก่อนกลับบ้ำน โดยไม่ต้องเข้ำแถวหน้ำเสำธงก่อนกลับ
15.30 - 15.45 น.
กำรนัดหมำยนักเรียนในตอนเย็นให้เป็นครั้งครำวกรณีที่มีควำมจำเป็น
ในกำรแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรหรือนัดหมำย
18.00 น.
ไม่อนุญำตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียน ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษที่มี
ครูรับผิดชอบ และได้รับอนุญำตจำกผู้ปกครองเป็นลำยลักษ์อักษร
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หมำยเหตุ
กำรเดินเข้ำ-ออกในโรงเรียน ให้นักเรียนเดินตำมทำงเท้ำ หรือเดินชิดฝั่งขวำของถนน ไม่เดินเป็น
กลุ่มหรือเป็นแถวหน้ำกระดำนเต็มถนน
กำรเดินขึ้น-ลง ในอำคำรเรียนให้นักเรียนทำควำมสะอำดพื้นรองเท้ำ ถอดรองเท้ำก่อนขึ้นบันได
ให้ถือรองเท้ำ และเดินชิดขวำไปตลอดทำงจนถึงห้องเรียน ก่อนเข้ำห้องเรียนวำงรองเท้ำไว้เป็นที่ให้เรียบร้อย
ข้อ 3 กำรปฏิบัติตน
3.1 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ชื่อว่ำเป็นผู้มีมำรยำทดี กล่ำวคือ
3.1.1 กำรแสดงควำมเคำรพ
เป็นกำรแสดงออกของผู้ที่ได้รับกำรศึกษำ ถือว่ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่ำงยิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติจนเป็น
นิสัย นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้
1) ทำควำมเคำรพครูเวรที่หน้ำประตู นักเรียนต้องทำควำมเคำรพครูเวรก่อนเข้ำ
บริเวณโรงเรียน นักเรียนชำยโค้งคำนับหรือยกมือไหว้ นักเรียนหญิงไหว้ สำหรับนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์
หรือจักรยำน ต้องหยุดรถแล้วลงมำทำควำมเคำรพ แล้วนำรถไปจอดในที่จอดรถอย่ำงเป็นระเบียบ
2) ทำควำมเคำรพในห้องเรียน
2.1) เมื่อครูหรือผู้ที่ควรเคำรพเข้ำมำในชั้นเรียน หัวหน้ำห้องหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นผู้บอกทำควำมเคำรพ ใช้คำว่ำ “ นักเรียน ทำควำมเคำรพ “ นักเรียนทุกคนยืนขึ้นพร้อมกล่ำวคำ
ว่ำ “นำคำวิทย์สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อมกัน พอครูทักทำยตอบและบอกให้นั่งลง ให้กล่ำวคำว่ำ “ นำคำวิทย์
ขอบคุณครับ/ค่ะ “ พร้อม ๆ กัน
2.2) เมื่อหมดคำบเรียนก่อนที่ครูผู้สอนจะออกจำกห้อง หัวหน้ำห้องหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บอกทำควำมเคำรพ ใช้คำว่ำ “ นักเรียน ทำควำมเคำรพ “ นักเรียนทุกคนยืนขึ้นพร้อม
กล่ำวคำว่ำ “ นำคำวิทย์ขอบคุณครับ/ค่ะ “ พร้อม ๆ กัน
2.3) เมื่อมีธุระเข้ำพบครู ให้นักเรียนยืนด้ำนหน้ำของครู ห่ำงครูพอประมำณ
นักเรียนชำยยืนตัวตรงโค้งคำนับหรือไหว้ นักเรียนหญิงย่อตัวเล็กน้อยพร้อมกับยกมือไหว้ ในกรณีที่ครูนั่งให้
นักเรียน นั่งลงในระดับที่เหมำะสม เมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนจะจำกไป ให้ทำควำมเคำรพเช่นเดียวกันกับตอนเข้ำพบ
ขณะที่พูดคุยกับครูทุกครั้ง นักเรียนต้องอยู่ในอำกำรสำรวม
2.4) กำรขออนุญำตเข้ำชั้นเรียน ให้กล่ำวคำว่ำ “ ขออนุญำตเข้ำห้องเรียน
ครับ/ค่ะ “ พอครูอนุญำตแล้วถึงจะเข้ำห้องเรียนได้ โดยยกมือไหว้ก่อนเข้ำห้องเรียน
2.5) กำรขออนุญำตออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญำตครูผู้สอนพร้อมบอก
เหตุผลทุกครั้ง
3) กำรทำควำมเคำรพนอกห้องเรียน
3.1) เมื่อเดินสวนกับครูหรือผู้ที่ควรเคำรพ ให้หยุดยืน ยกมือไหว้หรือโค้ง
คำนับ ให้พูดว่ำ “สวัสดีครับ/ค่ะ”
3.2) เมื่อเดินแซงออกหน้ำครู ให้พูดว่ำ “ ขออนุญำตครับ/ค่ะ “ แล้วเดินก้ม
หลังเล็กน้อยพองำมผ่ำนไป
3.3) เมื่อนักเรียนนั่งอยู่ มีครูหรือผู้ที่ควรเคำรพเดินผ่ำน ให้ปฏิบัติตำมข้อ
3.1 คือ ยกมือไหว้ พูดว่ำ “สวัสดีครับ/ค่ะ”
3.4) เมื่อครูนั่งอยู่กับที่ ให้ก้มหลังเล็กน้อยเมื่อเดินผ่ำน
3.5) ขณะขึ้นลงบันได เมื่อสวนทำงกับครูหรือผู้ที่ควรเคำรพ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับข้อ 3.1 โดยหยุดให้ครูหรือผู้ที่ควรเคำรพให้เดินผ่ำนไปก่อน
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3.6) ขณะขี่รถจักรยำนหรือรถจักรยำนยนต์ผ่ำนครูหรือผู้ที่ควรเคำรพ ให้
นักเรียนก้มศีรษะคำนับ และใช้ควำมเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4) กำรทำควำมเคำรพนอกโรงเรียน
เมื่อพบครู ให้ทำควำมเคำรพโดยยกมือไหว้หรือกล่ำวคำว่ำ “ สวัสดีครับ/ค่ะ”
พร้อมกับทำควำมเคำรพก็ได้ หรืออำจทักทำยปรำศรัยตำมควรแก่โอกำส
3.1.2 ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคำหยำบคำย หรือกระทำกำรใดๆที่ก่อควำมเดือดร้อนรำคำญแก่
ผู้อื่น
3.1.3 นักเรียนชำยต้องปฏิบัติตนเป็นสุภำพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติตนเป็นสุภำพสตรี
ไม่ว่ำจะเป็นกำรนั่ง กำรยืน กำรเดินหรือกำรแสดงกิริยำอำกำรใดๆก็ตำม
3.2 นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันอย่ำงสันติวิธี ไม่ทะเลำะวิวำทกัน
3.3 ห้ำมลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับขืนใจเพื่อเอำทรัพย์บุคคลอื่นมำเป็นของตน
3.4 นักเรียนที่ใช้จักรยำนยนต์มำโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องมีใบอนุญำตขับขี่ที่ถูกต้อง และใช้
ควำมเร็วในเขตโรงเรียน ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะต้องจอดรถจักรยำนยนต์ไว้ในโรงจอด
รถจักรยำนยนต์ของโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคมเท่ำนั้น
3.5 นักเรียนต้องพกบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชำชนเสมอ
3.6 นักเรียนควรช่วยเหลือหรือรับสิ่งของจำกผู้ใหญ่ ครู – อำจำรย์
3.7 นักเรียนควรให้ที่นั่งแก่คนชรำ สตรีและเด็กในรถประจำทำงหรือที่สำธำรณะ
3.8 กำรออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี จะต้องขออนุญำตและได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่กลุ่มกิจกำร
นักเรียน และจะต้องมีใบอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวเพื่อให้ตรวจสอบได้ในขณะที่อยู่นอกโรงเรียนและ
นำใบอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนส่งคืนที่ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนเมื่อกลับมำโรงเรียน
3.9 ห้ำมสูบบุหรี่ และดื่มของมึนเมำที่ผสมสำรเสพติดทุกชนิด ตลอดจนห้ำมครอบครองหรือซุกซ่อน ฝ่ำ
ฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บำท ตำมกฎหมำย
3.10 ห้ำมนักเรียนอยู่ในที่ลับตำสองต่อสองหรือแสดงเจตนำในทำงชู้สำว
3.11 ห้ำมเล่นกำรพนันทุกชนิด
3.12 ห้ำมพกพำอำวุธ หรืออุปกรณ์ที่เจตนำใช้เป็นอำวุธทุกชนิด และวัตถุสิ่งของอื่นๆที่ขัดต่อกฎหมำย
บ้ำนเมือง
3.13 ห้ำมคบเพื่อนอันธพำลหรือชักนำเข้ำมำในบริเวณโรงเรียน และห้ำมนำบุคคลภำยนอกเข้ำมำใน
บริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญำต ในกำรขออนุญำตให้นำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้
มำแสดงและแลกรับบัตรอนุญำตเข้ำบริเวณโรงเรียน ที่สำนักงำนกิจกำรนักเรียน
3.14 ห้ำมนำอำหำรหรือเครื่องดื่ม น้ำหวำนไปรับประทำนบนอำคำรเรียน ในเวลำเรียน ยกเว้นน้ำเปล่ำ
และช่วยกันทำควำมสะอำด ดูแลรักษำห้องเรียนให้ถูกสุขลักษณะไม่มีขยะมูลฝอย
หมำยเหตุ สำหรับข้อห้ำมต่ำงๆ ดังกล่ำว ถ้ำนักเรียนปฏิบัติตนฝ่ำฝืน จะต้องได้รับกำรพิจำรณำบทลงโทษจำกคณะ
ครู และหรือกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียน
ข้อ 4 กำรรับประทำนอำหำร
4.1 ให้นักเรียนรับประทำนอำหำรในบริเวณที่อนุญำตเท่ำนั้น และต้องเข้ำแถวซื้ออำหำรอย่ำงเป็น
ระเบียบ
4.2 ห้ำมนักเรียนซื้อน้ำหรืออำหำรในช่วงเวลำที่ยังอยู่ในเวลำเรียนเด็ดขำด นอกจำกมีกรณีพิเศษที่
โรงเรียนจะอนุญำตให้เป็นครำวๆไป และห้ำมเดินรับประทำนอำหำร
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4.3 ในกรณีที่นักเรียนต้องมำรับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงเรียนให้มำถึงโรงเรียนก่อนเวลำเข้ำแถวประกอบ
พิธีหน้ำเสำธง พอสมควร เพื่อรับประทำนอำหำรนั้นให้ทัน (07.00 น. – 07.55 น.)
4.4 เมื่อรับประทำนอำหำรเสร็จแล้ว จะต้องนำภำชนะต่ำงๆ ส่งคืนที่จัดเตรียมไว้ให้
4.5 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษำควำมสะอำดบริเวณรับประทำนอำหำรไม่ทิ้งเศษอำหำรลงบนโต๊ะหรือ
พื้นโรงอำหำร หรือบริเวณภำยในโรงเรียน ภำชนะใส่อำหำรพลำสติกทุกชิ้นให้นำไปทิ้งถังขยะก่อนลุกจำกที่นั่งเสมอ
หำกเป็นภำชนะที่มีน้ำ ให้เทน้ำออกให้หมดก่อนที้งลงถังขยะ โดยมีกำรขัดแยกขยะให้ชัดเจน
ข้อ 5 กำรใช้ห้องน้ำห้องส้วม
5.1 ห้ำมนักเรียนชำยเข้ำไปบริเวณห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิงอย่ำงเด็ดขำด
5.2 ห้ำมขีดเขียนฝำผนังห้องน้ำห้องส้วม
5.3 เมื่อเข้ำห้องส้วมแล้วต้องทำควำมสะอำดห้องส้วมให้สะอำดทุกครั้ง สำหรับนักเรียนหญิงให้ทิ้ง
ผ้ำอนำมัยในที่ที่เตรียมไว้ให้ ห้ำมทิ้งผ้ำอนำมัยลงในโถส้วม
5.4 ห้ำมกระทำกำรใดๆ ที่เป็นกำรทำลำยห้องน้ำห้องส้วมให้ชำรุดเสียหำย หำกพบว่ำมีกำรชำรุดเสียหำย
ให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ
5.5 ห้ำมกระทำกำรใดๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมำย และผิดระเบียบของทำงโรงเรียนรวมทั้งศีลธรรมอันดีของ
สังคม
ข้อ 6 กำรใช้โทรศัพท์มือถือ
6.1 ห้ำมนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลำเรียนโดยเด็ดขำด เว้นกรณีได้รับอนุญำตจำกครูผู้สอน
6.2 ห้ำมนักเรียนเสียบสำยชำร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสำรโดยเด็ดขำด นักเรียนต้องนำ
แบตเตอร์รี่สำรองมำเอง
6.3 นักเรียนต้องนำโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสำรฝำกไว้ในที่กำหนดให้ เมื่ออยู่ในเวลำเรียน
6.4 หำกนักเรียนฝ่ำฝืน จะถูกดำเนินกำรตำมวินัยของทำงโรงเรียน
6.5 หำกสูญหำย หรือเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของส่วนรวม นักเรียนต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
ข้อ 7 หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด
7.1 เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับบ้ำน นักเรียนจะทำกิจกรรมต่ำงๆอยู่ในบริเวณโรงเรียนไม่เกินเวลำ
18.00 น. หรือในวันหยุดจะต้องได้รับอนุญำตจำกโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป และได้รับอนุญำตจำก
ผู้ปกครองเป็นลำยลักษ์อักษร
7.2 หำกนักเรียนเข้ำมำทำกิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด ให้ขออนุญำตจำกฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
และ ต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ เสื้อมีแขน กระโปรงยำวเลยเข่ำลงมำ กำงเกงยำว หรือกำงเกงวอร์ม
เท่ำนั้น และได้รับอนุญำตจำกผู้ปกครองเป็นลำยลักษ์อักษร

หมวดที่ 2
วินัยและโทษทำงวินัย
ข้อ 8 วินัยหมำยถึง “ กำรอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ “
ข้อ 9 เพื่อเป็นกำรรักษำชื่อเสียงของโรงเรียน นักเรียนจึงควรเป็นผู้มีวินัย
ข้อ 10 กำรปฏิบัติตนขัดต่อวินัยของโรงเรียน จะต้องได้รับโทษทำงวินัยตำมสมควร
ข้อ 11 วินัยของนักเรียนโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม มีดังนี้
11.1 นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบำยของโรงเรียน และต้องตั้งใจเล่ำเรียนให้เกิดผลดีและ ควำมก้ำวหน้ำแก่
ตนเองและโรงเรียน
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11.2 ปฏิบัติตำมคำสั่งของครูและโรงเรียนซึ่งสั่งโดยชอบและในหน้ำที่รำชกำรของโรงเรียน
11.3 ไม่แจ้งเท็จต่อครู และกำรปกปิดข้อควำมที่ควรบอกถือว่ำเป็นกำรแจ้งเท็จด้วย
11.4 ต้องรักษำเวลำในกำรเล่ำเรียน ไม่หลบจำกห้องเรียนหรือหนีโรงเรียน
11.5 มีควำมสุภำพเรียบร้อยและมีควำมสำมัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
11.6 นักเรียนต้องช่วยรักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสำธำรณสมบัติ
11.7 ต้องเคำรพเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดำมำรดำและผู้ปกครอง
11.8 ต้องมีควำมเต็มใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
11.9 นักเรียนต้องทำกำรบ้ำนให้เสร็จตำมเวลำที่ครูมอบหมำยหรือกำหนด
11.10 นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมำะสมกับสภำพนักเรียน ดังต่อไปนี้
1) ไม่สูบบุหรี่
2) ไม่เที่ยวกลำงคืนเป็นนิจ
3) ไม่ประพฤติตนที่ส่อไปในทำงชู้สำว
4) ไม่กล่ำวคำหยำบ หรือไม่สุภำพต่อผู้อื่น
5) ไม่เย้ำแหย่ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย
6) ไม่กล่ำวคำชวนทะเลำะวิวำท ท้ำทำย ดูถูกหรือหมิ่นประมำทผู้อื่น

หมวดที่ 3
คะแนนควำมประพฤติ
ข้อ 12 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคะแนนควำมประพฤตินักเรียน มีดังนี้
12.1 นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนควำมประพฤติเริ่มต้นคนละ 100 คะแนน
12.2 ในกำรพิจำรณำเพิ่มหรือตัดคะแนนควำมประพฤติ จะพิจำรณำทุกครั้งที่นักเรียนได้กระทำและสรุป
ในรอบปีกำรศึกษำ
ข้อ 13 เกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียนที่กระทำควำมผิดตำมประเภทควำมผิด 5 ระดับ คือ
13.1 ควำมผิดระดับ 1 ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 5 คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทรำบควำมผิด และ
กระทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในกรณีต่อไปนี้
13.1.1 แต่งกำยผิดระเบียบของโรงเรียน
13.1.2 มำโรงเรียนสำยไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 5 คะแนน
13.1.3 ไม่รักษำควำมสะอำดส่วนตัว และอำคำรสถำนที่ ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลทำให้
โรงเรียนสกปรก
13.1.4 หลีกเลี่ยงหรือหนีชั่วโมงเรียน
13.1.5 ไม่ให้ควำมร่วมมือกับส่วนรวม
13.1.6 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำต
13.1.7 ปีนเข้ำ-ออกนอกบริเวณอำคำร
13.1.8 ไม่รักษำเวลำ เข้ำเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมช้ำกว่ำกำหนด
13.1.9 ใช้เครื่องประดับและเครื่องสำอำงไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน
13.1.10 ใช้เครื่องสื่อสำร โทรศัพท์มือถือในเวลำเรียน หรือในเวลำร่วมกิจกรรม
13.1.11 ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ หรือไม่พกบัตรประจำตัว
นักเรียน
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13.1.12 ควำมผิดอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกัน
13.2 ควำมผิดระดับ 2 ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 10 คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครองรับทรำบควำมผิด
และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้
13.2.1 แต่งกำยผิดระเบียบโดยเจตนำ ( เช่นทรงผม ถุงเท้ำ รองเท้ำ เจำะหูมำกกว่ำข้ำงละจุด
กำรระเบิดหู แต่งหน้ำ เป็นต้น )
13.2.2 หนีโรงเรียน
13.2.3 ขำดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร
13.2.4 เขียนใบลำเท็จ
13.2.5 เที่ยวกลำงคืนเป็นนิจ
13.2.6 ปีนรั้วเข้ำ-ออกโรงเรียน
13.2.7 ก่อกำรทะเลำวิวำทสถำนเบำในโรงเรียน
13.2.8 ยุยงให้นักเรียนด้วยกันแตกควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
13.2.9 ควำมผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
13.3 ควำมผิดระดับ 3 ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 15 คะแนน และทำทัณฑ์บนแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทรำบควำมผิด และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้
13.3.1 สูบบุหรี่ ดื่มสุรำหรือเครื่องดองของเมำในที่สำธำรณะ
13.3.2 ประพฤติส่อไปในทำงชู้สำว
13.3.3 แสดงกิริยำ วำจำไม่สุภำพ และไม่เคำรพครูบำอำจำรย์
13.3.4 ให้กำรเท็จ ปิดบังควำมผิด ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรปกครองและชื่อเสียงของ
โรงเรียน
13.3.5 เข้ำไปในสถำนที่ไม่ควร ไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน
13.3.6 ควำมผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
13.4 ควำมผิดระดับ 4 ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมำพบและทำทัณฑ์
บนในกรณีต่อไปนี้
13.4.1 ทำลำยทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่นให้เสียหำยโดยเจตนำ
13.4.2 เล่นกำรพนัน
13.4.3 แสดงกิริยำวำจำลบหลู่ดูหมิ่นครูอำจำรย์อย่ำงร้ำยแรง
13.4.4 ควำมผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
13.5 ควำมผิดระดับ 5 ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 50 คะแนน เชิญผู้ปกครองมำรับทรำบควำมผิด
และผลกำรพิจำรณำลงโทษของคณะกรรมกำรปกครอง ในกรณีต่อไปนี้
13.5.1 พกพำอำวุธมำโรงเรียน
13.5.2 กลั่นแกล้งครูอำจำรย์ หรือพยำยำมทำร้ำยครูอำจำรย์ หรือวำงแผนทำร้ำยครูอำจำรย์
โดยมีหลักฐำนแน่ชัด
13.5.3 สูบบุหรี่ ดื่มสุรำหรือเครื่องดองของเมำในโรงเรียน สูบหรือมีกัญชำ หรือสิ่งเสพติดให้โทษ
อย่ำงแรง
13.5.4 ชู้สำวปรำกฏชัดแจ้ง จนนำควำมเสื่อมเสียมำสู่โรงเรียน
13.5.5 ลักทรัพย์
13.5.6 ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพำล
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13.5.7 กำรทะเลำะวิวำททุกกรณี
13.5.8 ควำมผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
ข้อ 14 ผู้มีอำนำจลงโทษ
14.1 ครู อำจำรย์ ทุกคนมีอำนำจในกำรลงโทษตัดคะแนนควำมประพฤติคนละ 5 คะแนน
14.2 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียนแต่ละคนตัดคะแนนควำมประพฤติได้ครั้งละ 10 คะแนน
14.3 รองผู้อำนวยกำรทุกท่ำนตัดคะแนนควำมประพฤติได้ครั้งละ 15 คะแนน
14.4 คณะกรรมกำรปกครองตัดคะแนนควำมประพฤติได้โดยไม่จำกัด เพื่อให้เหมำะสมกับควำมร้ำยแรง
ในกำรประชุมวินิจฉัยชี้ขำดต้องมีผู้เข้ำร่วมประชุมไม่ต่ำกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรจึงจะครบองค์ประชุม
กำรวินิจฉัยให้ถือเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนกรรมกำรออกเสียงเพิ่มชี้ขำด 1 เสียง
ข้อ 15 วิธีกำรลงโทษ
15.1 ผู้มีอำนำจตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียนที่ทำผิด ถ้ำพิจำรณำเห็นว่ำควำมผิดนั้นเกินกว่ำอำนำจ
ของตนที่จะตัดคะแนนควำมประพฤติ ก็ให้เสนอเรื่องผ่ำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียนหรือรอง
ผู้อำนวยกำรตลอดจนถึงผู้มีอำจในกำรตัดคะแนน
15.2 เมื่อตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียนคนใดแล้วแจ้งให้นักเรียนที่ถูกลงโทษและครูที่ปรึกษำทรำบ
ด้วย ในบำงกรณีให้แจ้งนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกลงโทษรับทรำบด้วย
ข้อ 16 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอำจพิจำรณำให้เพิ่มหรือลดโทษได้ตำมควรแต่ละกรณี
ข้อ 17 ควำมผิดอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรปกครอง
ข้อ 18 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน จะได้รับคะแนนควำมประพฤติเพิ่มเติมทุกครั้งตำมหลักเกณฑ์กำรเพิ่มคะแนน
ควำมประพฤติ ดังนี้
18.1 พฤติกรรมทีได้เพิ่ม 5 คะแนน มีดังนี้
18.1.1 เก็บสิ่งของที่มีรำคำไม่เกิน 50 บำท และนำแจ้งกลุ่มกิจกำรนักเรียนประกำศหำเจ้ำของ
18.1.2 เป็นผู้เสียสละให้ควำมช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนเมื่อได้รับกำรร้องขอ
18.1.3 กำรบำเพ็ญประโยชน์หรือทำกิจกรรมเพิ่มคะแนน ตำมที่ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนนัดหมำย
18.1.4 กระทำควำมดีอื่นๆ เทียบได้กับกำรกระทำข้ำงต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร
นักเรียน
18.2 พฤติกรรมทีได้เพิ่ม 10 คะแนน มีดังนี้
18.2.1 เก็บสิ่งของที่มีรำคำไม่เกิน 51-200 บำท และนำแจ้งกลุ่มกิจกำรนักเรียนประกำศหำ
เจ้ำของ
18.2.2 เป็นผู้เสียสละให้ควำมช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยควำมจริงใจ
18.2.3 นักเรียนชี้ช่องทำงให้ทรำบแหล่งอบำยมุข เพื่อแก้ไขปัญหำในโรงเรียนให้ดีขึ้น
18.2.4 นักเรียนให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหำผู้กระทำผิด เกิดผลดีต่อกำรปกครอง
18.2.5 นักเรียนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศในกำรแข่งขันระดับทั่วไปภำยในโรงเรียน
18.2.6 กระทำควำมดีอื่นๆ เทียบได้กับกำรกระทำข้ำงต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร
นักเรียน
18.3 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 15 คะแนน มีดังนี้
18.3.1 เก็บสิ่งของที่มีรำคำ 201 บำทขึ้นไป และนำแจ้งกลุ่มกิจกำรนักเรียนประกำศหำเจ้ำของ
18.3.2 นักเรียนที่ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อสังคมและนำชื่อเสียงมำสู่โรงเรียน
18.3.3 นักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศในกำรแข่งขันระดับทั่วไปภำยในโรงเรียน
18.3.4 นักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในกำรแข่งขันระดับจังหวัดหรือสูงกว่ำ
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18.3.5 กระทำควำมดีอื่นๆ เทียบได้กับกำรกระทำข้ำงต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร
นักเรียน
หมำยเหตุ
นักเรียนที่ทำควำมดีและมีคะแนนควำมประพฤติที่ได้คะแนนตั้งแต่ 100 คะแนน ขึ้นไป /ปีกำรศึกษำ
จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องจำกทำงโรงเรียนให้เป็น “คนดีศรี น.ค.ว .”
นักเรียนที่มีคะแนนควำมประพฤติอยู่ในเกณฑ์สูง จะมีผลต่อกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำและกำร
คัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ

หมวดที่ 4
กำรลงโทษนักเรียน
ข้อ 19 ให้ลงโทษนักเรียน โดยกำรตัดคะแนนควำมประพฤติควบคู่ไปกับกำรลงโทษ 5 สถำน ดังนี้
19.1 กำรว่ำกล่ำวตักเตือน
19.2 กำรทำทัณฑ์บน
19.3 กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
19.4 กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 20 ลงโทษว่ำกล่ำวตักเตือนเมื่อพบกำรกระทำผิดและถูกตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งหนึ่ง 5 คะแนน
ข้อ 21 ลงโทษกำรทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเมื่อถูกตัดคะแนนควำมประพฤติรวมกันตั้งแต่ 15
คะแนน ถึง 29 คะแนน
ข้อ 22 ลงโทษกำรทำทัณฑ์บนและกรอกแบบขอย้ำยสถำนศึกษำ เมื่อถูกตัดคะแนนควำมประพฤติรวมกันตั้งแต่
30 คะแนน ถึง 50 คะแนน
ข้อ 23 ลงโทษด้วยกำรบวชสำมเณร (นักเรียนชำย) ศีลจำริณี (นักเรียนหญิง) หรือ กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เมื่อถูกตัดคะแนนควำมประพฤติรวมกันตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป
ข้อ 24 เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ รวม 30 คะแนน ให้กลุ่มกิจกำรนักเรียนนำเรื่องขึ้นเสนอ
ผู้อำนวยกำรเพื่อพิจำรณำและเชิญผู้ปกครองมำทำทัณฑ์บนว่ำนักเรียนคนนั้นจะไม่กระทำควำมผิดอีก เมื่อครบ 3
วันตั้งแต่โรงเรียนได้ทำหนังสือเชิญผู้ปกครองมำทำทัณฑ์บน ผู้ปกครองไม่มำตำมที่เชิญ ให้โรงเรียนนำนักเรียนมำ
ทำทัณฑ์บน โดยมีพยำนรับทรำบอย่ำงน้อย 3 คน แล้วส่งสำเนำทัณฑ์บนให้ผู้ปกครองทรำบและมีหลักฐำนว่ำ
ผู้ปกครองรับทรำบแล้ว
หมำยเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนซ้ำๆ และได้รับกำรตักเตือนพร้อมผู้ปกครอง
ได้รับทรำบและทำทัณฑ์บนแล้ว แต่ยังมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่นเดิม โรงเรียนอำจจะให้นักเรียน
ย้ำยสถำนศึกษำไปศึกษำต่อที่อื่น เช่น โรงเรียนใกล้บ้ำน ซึ่งผู้ปกครองสำมำรถดูแลได้อย่ำงใกล้ชิด

หมวดที่ 5
คณะกรรมกำรปกครอง
ข้อ 25 ให้คณะกรรมกำรปกครอง โดยมีรองผู้อำนวยกำรกลุ่มกิจกำรนักเรียนเป็นประธำนครู ครูที่ปรึกษำ ครู
แนะแนว นักเรียนสำรวัตร และเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียนเป็นคณะกรรมกำรปกครอง และมีหัวหน้ำ
บริหำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนเป็นเลขำนุกำรคณะกำรปกครอง
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ข้อ 26 ให้คณะกรรมกำรปกครองมีหน้ำที่ดังนี้
26.1 วำงมำตรกำรป้องกันมิให้นักเรียนทำควำมผิดและส่งเสริมให้มีควำมประพฤติดี
26.2 พิจำรณำโทษนักเรียนที่มีควำมผิดร้ำยแรง
26.3 เสนอควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำงำนปกครองนักเรียนให้เกิดผลดี
26.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้ำนต่ำงๆ
26.5 จัดแบ่งกำรปกครองนักเรียนเป็นแบบคณะสี
26.6 จัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตำมคณะสีเพื่อพัฒนำและทำควำมสะอำด
26.7 พิจำรณำกำรตัด หรือเพิ่มคะแนนควำมประพฤติในกรณีที่เกินอำนำจของผู้ปฏิบัติ

หมวดที่ 6
กำรแต่งกำย
ข้อ 27 เครื่องแบบนักเรียนชำย ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
เสื้อ แบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้ำขำวเกลี้ยง ไม่บำงเกินควร ผ่ำอกตลอด สำบที่อกเสื้อกว้ำง 4 ซ.ม. ใช้กระดุม
สีขำว กลมและแบน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋ำติดแนวรำวนม
ด้ำนซ้ำย 1 กระเป๋ำ ขนำดกว้ำงตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. สูงและลึกตั้งแต่ 10 – 15 ซ.ม. พอเหมำะกับขนำดของ
เสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนำดกว้ำง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. ที่อกด้ำนขวำ ปักตัวเลข
ระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตำมคณะสี และติดเครื่องหมำยสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อกด้ำยซ้ำยระดับเดียวกับชื่อ
ปักชื่อ – นำมสกุล ขนำดควำมสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อกั ษรย่อของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นำมสกุลให้
ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน และเป็นอักษรไทยเท่ำนั้น
กำงเกง ผ้ำสีกำกี แบบกำงเกงไทย ขำสั้นเพียงเหนือเข่ำ พ้นกลำงลูกสะบ้ำประมำณ 5 – 8 ซ.ม.
ควำมกว้ำงของปลำยขำตำมส่วนขนำดของขำ ปลำยขำพับชำยเข้ำด้ำนใน 5 ซ.ม. ตรงส่วนหน้ำมีกระเป๋ำตำม
แนวตะเข็บข้ำงละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋ำหลัง มีหูกำงเกง 7 หู แต่ละหูกว้ำงไม่เกิน 1 ซ.ม. เวลำสวมให้ทับ
ชำยเสื้อให้เรียบร้อย ห้ำมทรง Slim fit หรือรัดรูป
เข็มขัด หนังสีน้ำตำล ขนำดกว้ำงตั้งแต่ 3 – 4 ซ.ม. ยำวตำมส่วนของขนำดตัวนักเรียน หัวเข็มขัด
เป็นโลหะสีทอง หรือจะใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้
รองเท้ำ ผ้ำใบหรือหนังสีน้ำตำล มีเชือกผูกสีน้ำตำล ไม่มีลวดลำย
ถุงเท้ำ สีน้ำตำล สั้นแบบธรรมดำคลุมข้อเท้ำเหนือตำตุ่มขึ้นมำอย่ำงน้อย 3 ซม. ไม่มีลวดลำยด้ำนข้ำง
เล็บ ตัดให้สั้น รักษำควำมสะอำด ไม่ทำเล็บ
ทรงผม ให้ตัดได้คือสั้นเกรียน ด้ำนบนยำวไม่เกิน 4 ซ.ม. ด้ำนข้ำงเกรียนขัดผิวรอบศีรษะไม่กันลำย ไม่
มีลวดลำย หรือทรงนักเรียนรองหวี รองทรงสูง ยำวได้ไม่เกินตีนผม (รองทรง) ไม่ไว้หนวดเครำ ไม่ใส่น้ำมันหรือ
เครื่องสำอำงใด ๆ ไม่ย้อมสีผม ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมำะสม
ชุดพลศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนกำหนด คือ เสื้อกีฬำของโรงเรียน กำงเกงวอร์มสีดำ ตำมแบบที่
พละศึกษำกำหนด รองเท้ำผ้ำใบตำมระเบียบเท่ำนั้น
เครื่องแบบลูกเสือ ให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนกำหนด
ข้อ 28 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
เสื้อ แบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้ สำบตลบเข้ำด้ำนใน ส่วนแขนสำบให้ใหญ่พอพับได้ ไม่
เห็นตะเข็บข้ำงใน มีปกขนำด 10 ซ.ม. ไม่มีลวดลำย ไม่บำง ให้ผูกคอด้วยคอซองด้วยผ้ำสีกรมท่ำ ปักตัวเลข
ระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตำมคณะสี และติดเครื่องหมำยสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อกด้ำยซ้ำยระดับเดียวกับชื่อ
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ปักชื่อ – นำมสกุล ขนำดควำมสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นำมสกุลให้
ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน และเป็นอักษรไทยเท่ำนั้น
กระโปรง ใช้กระโปรงแบบธรรมดำ สีกรมท่ำ ไม่มีลวดลำย ไม่บำง ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังพับเป็นจีบ
ออกด้ำนนอก เย็บจีบขอบล่ำงลงมำระหว่ำง 6 – 12 ซ.ม. ระยะกว้ำงตรงกลำงพับพองำม กระโปรงยำวเพียงใต้
เข่ำ วัดจำกกึ่งกลำงสะบ้ำลงมำไม่เกิน 10 ซ.ม.
ทรงผม ให้ตัดได้คือ ตัดธรรมดำ ยำวเท่ำกัน ตีนผมจะต้องไม่ยำวเลยต้นคอ ไม่มีลวดลำย ติดกิ๊บ ไม่ใส่
น้ำมันหรือเครื่องสำอำงใด ๆ ไม่ดัด ไม่รีดผม ไม่ย้อมสีผม นักเรียนที่ไว้ผมยำวห้ำมปล่อยผมต้องรวบหำงม้ำให้
เรียบร้อยด้วยยำงรัดผมสีดำหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีดำ สีขำว สีน้ำเงินหรือสีกรมท่ำเท่ำนั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2
เปีย ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมำะสม
ถุงเท้ำ สีขำว สั้นแบบธรรมดำคลุมข้อเท้ำจะต้องเลยตำตุ่มขึ้นมำไม่น้อยกว่ำ 3 ซม. แล้วพับให้
เรียบร้อย ไม่มีลวดลำยด้ำนข้ำง
รองเท้ำ หนังสีดำ วันที่มีเรียนพลศึกษำให้สวมรองเท้ำผ้ำใบสีขำวไม่มีลวดลำยมำเรียน
เล็บ
ตัดให้สั้น รักษำควำมสะอำด ไม่ทำเล็บ
ชุดพลศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนกำหนด คือ เสื้อกีฬำของโรงเรียน กำงเกงวอร์มสีดำ ตำมแบบที่พละ
ศึกษำกำหนด รองเท้ำผ้ำใบตำมระเบียบเท่ำนั้น
เครื่องแบบเนตรนำรี ให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนกำหนด
ข้อ 29 เครื่องแบบนักเรียนชำย ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
เสื้อ แบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้ำขำวเกลี้ยง ไม่บำงเกินควร ผ่ำอกตลอด สำบที่อกเสื้อกว้ำง 4 ซ.ม. ใช้กระดุม
สีขำว กลมและแบน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋ำติดแนวรำวนม
ด้ำนซ้ำย 1 กระเป๋ำ ขนำดกว้ำงตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. สูงและลึกตั้งแต่ 10 – 15 ซ.ม. พอเหมำะกับขนำดของ
เสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนำดกว้ำง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. ที่อกด้ำนขวำ ปักตัวเลข
ระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตำมคณะสี และติดเครื่องหมำยสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อกด้ำยซ้ำยระดับเดียวกับชื่อ
ปักชื่อ – นำมสกุล ขนำดควำมสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อนำมสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน และเป็นอักษรไทยเท่ำนั้น
กำงเกง ผ้ำสีดำ แบบกำงเกงไทย ขำสั้นเพียงเหนือเข่ำ พ้นกลำงลูกสะบ้ำประมำณ 5 – 8 ซ.ม. ควำม
กว้ำงของปลำยขำตำมส่วนขนำดของขำ ปลำยขำพับชำยเข้ำด้ำนใน 5 ซ.ม. ตรงส่วนหน้ำมีกระเป๋ำตำมแนว
ตะเข็บข้ำงละ 1 ใบ
ไม่มีกระเป๋ำหลัง มีหูกำงเกง 7 หู แต่ละหูกว้ำงไม่เกิน 1 ซ.ม. เวลำสวมให้ทับชำยเสื้อให้เรียบร้อย ห้ำมทรง
Slim fit หรือรัดรูป
เข็มขัด หนังสีดำ ขนำดกว้ำงตั้งแต่ 3 – 4 ซ.ม. ยำวตำมส่วนของขนำดตัวนักเรียน หัวเข็มขัดเป็น
โลหะสี่เหลี่ยมสีเงิน ชนิดหัวกลัด ( เข็มเดียว ) มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
รองเท้ำ ผ้ำใบหรือหนังสีดำ มีเชือกผูกสีดำ รูร้อยเชือกไม่น้อยกว่ำ 5 คู่ และไม่เกิน 6 คู่ ไม่มีลวดลำย
ถุงเท้ำ
สีขำว สั้นแบบธรรมดำคลุมข้อเท้ำจะต้องเลยตำตุ่มขึ้นมำไม่น้อยกว่ำ 3 ซม. ไม่มีลวดลำย
ด้ำนข้ำง
เล็บ
ตัดให้สั้น รักษำควำมสะอำด ไม่ทำเล็บ
ทรงผม ให้ตัดได้คือสั้นเกรียน ด้ำนบนยำวไม่เกิน 4 ซ.ม. ด้ำนข้ำงเกรียนขัดผิวรอบศีรษะไม่กันลำย
ไม่มีลวดลำย หรือทรงนักเรียนรองหวี รองทรงสูง ยำวได้ไม่เกินตีนผม (รองทรง) ไม่ไว้หนวดเครำ ไม่ใส่น้ำมันหรือ
เครื่องสำอำงใด ๆ ไม่ย้อมสีผม ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมำะสม
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ชุดพลศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนกำหนด คือ เสื้อกีฬำของโรงเรียน กำงเกงวอร์มสีดำ ตำมแบบที่
พละศึกษำกำหนด รองเท้ำผ้ำใบตำมระเบียบเท่ำนั้น
เครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร ให้เป็นไปตำมที่หน่วยกำลังสำรอง กองทัพบกกำหนด
ข้อ 30 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
เสื้อ ตัดด้วยผ้ำขำวเกลี้ยง ไม่บำงเกินไป ไม่จัดเกล็ดเน้นทรง คอเสื้อสำบตลบเข้ำข้ำงใน ปลำยแขน
มีจีบเล็กน้อย กระดุมเสื้อสีขำวกลม ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตำมคณะสี และติดเครื่องหมำยสัญลักษณ์
ของโรงเรียนที่อกด้ำยซ้ำยระดับเดียวกับชื่อ
ปักชื่อ – นำมสกุล ขนำดควำมสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นำมสกุลให้
ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน และเป็นอักษรไทยเท่ำนั้น
กระโปรง ใช้สีกรมท่ำ เนื้อเกลี้ยง ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังพับเป็นจีบข้ำงละ 3 จีบ ออกด้ำนนอกเย็บ
ทับขอบล่ำงลงมำระหว่ำง 6 – 12 ซ.ม. เว้นระยะควำมกว้ำงตรงกลำงพอสมควร กระโปรงยำวคลุมเข่ำวัดจำก
กึ่งกลำงสะบ้ำลงมำไม่เกิน 15 ซ.ม. (เลยขึ้นเหนือกึ่งกลำงสะบ้ำไม่ได้) เวลำสวมให้ทับชำยเสื้อให้เรียบร้อย
เข็มขัด เป็นหนังสีดำเรียบ กว้ำง 2 – 3 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำชนิดหัวกลัดเดียว หุ้ม
ด้วยหนังสีดำ มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
ถุงเท้ำ สีขำว สั้นแบบธรรมดำคลุมข้อเท้ำจะต้องเลยตำตุ่มขึ้นมำไม่น้อยกว่ำ 3 ซม. แล้วพับให้เรียบร้อย
ไม่มีลวดลำยด้ำนข้ำง
รองเท้ำ หนังสีดำหุ้มส้น ปลำยมน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม.
เล็บ ตัดสั้น รักษำควำมสะอำด ไม่ทำเล็บ
ทรงผม ให้ตัดได้คือ ตัดธรรมดำ ยำวเท่ำกัน ตีนผมจะต้องไม่ยำวเลยต้นคอ ไม่มีลวดลำย ติดกิ๊บ ไม่ใส่
น้ำมันหรือเครื่องสำอำงใด ๆ ไม่ดัด ไม่รีดผม ไม่ย้อมสีผม นักเรียนที่ไว้ผมยำวห้ำมปล่อยผมต้องรวบหำงม้ำให้
เรียบร้อยด้วยยำงรัดผมสีดำหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีดำ สีขำว สีน้ำเงินหรือสีกรมท่ำเท่ำนั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2
เปีย ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมำะสม
ชุดพลศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนกำหนด คือ เสื้อกีฬำของโรงเรียน กำงเกงวอร์มสีดำ ตำมแบบที่
พละศึกษำกำหนด รองเท้ำผ้ำใบตำมระเบียบเท่ำนั้น
เครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร ให้เป็นไปตำมที่หน่วยกำลังสำรอง กองทัพบกกำหนด
ข้อ 31 เครื่องประดับ
ห้ำมใช้ เครื่องประดับกำย หรือของมีค่ำ เช่น สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ กำไลทอง กำไลข้อมือ
หรือของอื่นใดที่มีรำคำแพง หรือถ้ำจะแขวนพระเครื่องควรใช้สร้อยแสตนเลส ควำมยำวพอสมควร แขวนไว้
ภำยในอกเสื้อ ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น ตุ้มหู นักเรียนหญิงใส่ได้ดังนี้ ทอง เงิน นำค ทองเหลือง สีของโลหะ 4 ชนิด
เท่ำนั้น วงกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ตุ้มหูพลอยใสเท่ำนั้น ขนำดเม็ดพลอย
เส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร
ข้อ 32 โทรศัพท์มือถือ
นักเรียนที่นำโทรศัพท์มือถือมำโรงเรียนจะต้องไม่ใช้ในขณะเวลำเรียนหรือร่วมกิจกรรมและต้องใช้ในเวลำ
ว่ำงที่จำเป็นเท่ำนั้น ถ้ำโรงเรียนจับได้ว่ำ นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ถูกเวลำและไม่เกิดประโยชน์ ทำงโรงเรียน
จะยึดไว้แล้วให้ผู้ปกครองมำติดต่อขอรับคืน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ทำงโรงเรียนจะยึดไว้แล้วให้นักเรียนมำติดต่อขอรับคืน ในตอนเลิกเรียน ก่อนเดินทำงกลับบ้ำน กรณีที่นักเรียนไม่
มำติดต่อรับคืนภำยในวันนั้น ทำงโรงเรียนไม่คุ้มครองกำรเสียหำยใดๆ
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ภำพประกอบ

ชั้น

ตำรำงแสดง กำรปักหมำยเลขระดับชั้นตำมคณะสี
คณะสี
สีม่วง
สีชมพู
สีฟำ้

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ชุดนักเรียนหญิงม.ต้น

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สีแสด

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชุดนักเรียนหญิงม.ปลำย
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ชุดลูกเสือ-เนตรนำรี

ชุดนักเรียนชำยม.ต้น

ชุดนักเรียนชำยม.ปลำย
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ชุดพละชำย-หญิง (ม.ต้น และ ม.ปลำย)

ชุดนักศึกษำวิชำทหำรชำย-หญิง

(64)

ทรงผมนักเรียนชำย-หญิง-นักศึกษำวิชำทหำรหญิง

หมวดที่ 7
กำรลำ
ข้อ 33 กำรลำหยุดของนักเรียน เช่น ลำป่วย ลำกิจ ให้ใช้ใบลำตำมที่โรงเรียนกำหนด และมีลำยมือชื่อ
ผู้ปกครองตำมกฎหมำยอนุญำตทุกครั้ง และยื่นใบลำต่อครูที่ปรึกษำก่อนวันที่ได้ลำ (กรณีลำกิจ) หรือภำยในหนึ่ง
วันที่กลับมำเรียนตำมปกติ (กรณีลำป่วยฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษำทรำบทุกครั้ง)
ข้อ 34 ถ้ำนักเรียนหยุดเรียนตั้งแต่ 2 วัน ขึ้นไป ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทำงโรงเรียนทรำบอย่ำงช้ำในวันที่สองของ
กำรหยุดเรียน หำกป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบใบลำด้วย
ข้อ 35 กำรขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนที่มีธุระต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียน ให้รับ
ใบอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน เสนอต่อครูที่ปรึกษำ และครูฝ่ำยกิจกำรนักเรียนก่อนทุกครั้ง
ข้อ 36 กำรมำโรงเรียนสำย
นักเรียนที่มำโรงเรียนไม่ทันเวลำ 07.50 น. เนื่องจำกมีธุระจำเป็น ให้ครูเวรลงบันทึกกำรมำโรงเรียนสำยไว้ทุก
ครั้งและลงเหตุผลที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบ นักเรียนที่มำสำยเกิน 3 ครั้ง ให้ครูที่ปรึกษำแจ้งผู้ปกครองทรำบและ
นักเรียนจะถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ 5 คะแนน
ในกรณีกำรขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะ ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปเพื่อกิจกำรนั้น
เป็นผู้เสนอขออนุญำตฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและผู้อำนวยกำรพร้อมทั้งแจ้งให้ครูประจำวิชำทรำบทุกครั้งไป

หมวดที่ 8
ผู้ปกครอง
ข้อ 37 ผู้ปกครอง หมำยถึง บิดำ มำรดำ ญำติ หรือบุคคลที่บิดำมำรดำยินยอมให้เป็นผู้ปกครอง โดยเป็นบุคคล
ที่บรรลุนิติภำวะแล้ว และรับนักเรียนไว้ในปกครอง สำมำรถดูแลให้คำปรึกษำหรือช่วยเหลือนักเรียนได้ นักเรียน
ทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองที่โรงเรียนสำมำรถติดต่อได้สะดวกตลอดระยะเวลำที่เรียนอยู่ จนกระทั่งจบหลักสูตร
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ข้อ 38 หำกนักเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง หรือขำดผู้ปกครอง จะต้องจัดหำผู้ปกครองแล้วแจ้งให้ทำง
โรงเรียนทรำบภำยใน 7 วัน
ข้อ 39 หำกพบว่ำนักเรียนคนใดไม่มีผู้ปกครอง หรือติดต่อผู้ปกครองไม่ได้และไม่ดำเนินกำรจัดหำผู้ปกครองใหม่
โรงเรียนจะพิจำรณำไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนต่อไป

หมวดที่ 9
ทั่วไป
ข้อ 40 ข้อห้ำมพิเศษสำหรับกำรแต่งกำยนักเรียน
40.1 ห้ำมนักเรียนไว้หนวดเครำ ดัดผมนอกเหนือจำกที่โรงเรียนกำหนด หรือเปลี่ยนสีผมให้ผิดไปจำก
ธรรมชำติ
40.2 ห้ำมเขียนคิ้ว (ห้ำมหนำเกิน 1 ซม.) ทำปำก (อนุญำตเฉพำะลิปมัน) แต่งหน้ำ เสริมสวย หรือใช้
เครื่องสำอำง เข้มเกินกว่ำสภำพนักเรียน
40.3 ห้ำมพันหรือพับแขนเสื้อ ปลดกระดุมเสื้อ ติดกระดุมคอเสื้อเม็ดสุดท้ำย นอกจำกได้รับอนุญำต
40.4 ไม่ใส่เสื้อแขนยำวทับเครื่องแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน ชุดพละ ลูกเสือ เนตรนำรี) ในช่วงเวลำเรียน
หรือร่วมกิจกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญำต หรือหำกอุณหภูมิต่ำกว่ำ 25 องศำเซลเซียส สำมำรถใส่ได้เพื่อสร้ำงควำม
อบอุ่นแก่ร่ำงกำย
40.5 ห้ำมนักเรียนชำยเจำะหู ระเบิดหู และใส่ต่ำงหูโดยเด็ดขำด นักเรียนหญิงให้ใส่ต่ำงหูแบบเรียบขนำด
เล็กไม่เกิน 1 คู่ (หมวดที่ 6 ข้อ 31)
ข้อ 41 เครื่องแต่งกำยในโอกำสอื่นๆ
41.1 ในวันเปิดทำกำรเรียนกำรสอนปกติให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละในวันที่นักเรียนมี
เรียนวิชำพละ ให้เรียบร้อย กำรแต่งเครื่องแบบตำมวันที่มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ หรือ
กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร ให้ถูกต้องเรียบร้อย หรือกำรแต่งกำยตำมนโยบำยของโรงเรียน
41.2 กำรมำติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนเท่ำนั้น
41.3 กำรแต่งกำยด้วยชุดเครื่องแบบชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษำชุมนุมทำเรื่องขออนุญำตใช้ชุดเครื่องแบบ
ชุมนุม และ ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้อำนวยกำร
ข้อ 42 ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
( นำยวสันต์ ลำจันทึก )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
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ใบลำของนักเรียนโรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
เขียนที่.................................................................
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ......................
เรื่อง ( ) ขอลำป่วย ( ) ขอลำกิจ
เรียน คุณครูที่ปรึกษำ ห้อง ม.........../..................ที่เคำรพ
ด้วย( กระผม,ดิฉัน ).................................................................นักเรียนชั้น ม........../.............มีควำม
จำเป็นต้องหยุดเรียน เนื่องจำก...................................................................................................จึงขอลำหยุดเรียน
เป็นเวลำ...................วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ...................ถึงวันที่...........
เดือน..........................................พ.ศ. .....................รวมเวลำ.....................วัน โดยในระหว่ำงกำรลำครั้งนี้
(กระผม,ดิฉัน) พักอยู่บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่...............หมู่บำ้ น.....................................ตำบล................................
อำเภอ..............................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................หมำยเลขโทรศัพท์ที่
สำมำรถติดต่อได้...................................................... เมื่อครบกำหนดแล้วจะมำเรียนตำมปกติ
ขอแสดงควำมเคำรพอย่ำงสูง
ลงชื่อ….........................................................(นักเรียน)
(.........................................................)
ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง
ลงชื่อ........................................................
(.............................................................)
ผู้ปกครอง
ควำมเห็นของครูที่ปรึกษำ
( ) อนุญำต
( ) ไม่อนุญำต เพรำะ..............................................................
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)
ครูที่ปรึกษำ
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กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
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1. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป
1. เป็นศูนย์ประสำนงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป
2. จัดระบบเอกสำรงำนสำรบรรณกลุ่มบริหำรทั่วไป
3. รวบรวมเอกสำร ระเบียบปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป
4. จัดทำเอกสำร แนวปฏิบัติต่ำง ๆ
2. งำนอำคำรสถำนที่
1. ข้อปฏิบัติในกำรใช้อำคำรเรียน
1.1 ไม่นำอำหำรและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทำนบนอำคำรเรียน
1.2 ทุกครั้งที่ที่ออกจำกห้องเรียนต้องปิดไฟฟ้ำและพัดลมให้เรียบร้อย
1.3 ไม่ขีดเขียนตำมโต๊ะ ประตู หน้ำต่ำง ผนังห้องเรียนและอื่น ๆ
1.4 นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษำควำมสะอำดห้องเรียนและบริเวณรับผิดชอบ

3. งำนโภชนำกำร
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อดูแลจัดอำหำรที่ถูกสุขลักษณะและรำคำย่อมเยำ
เพื่อฝึกมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรโภชนำกำรด้ำนต่ำง ๆ กับนักเรียน
เพื่อปลูกฝังนิสัยกำรรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ สะอำด สวยงำม และสำมำรถอยู่
ร่วมกับสังคมได้
แนวปฏิบัติของงำนโภชนำกำร
1.
ควบคุมคุณภำพและรำคำอำหำรให้เป็นไปตำมที่โรงเรียนกำหนด
2.
ให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรที่ถูกต้องกับนักเรียนและผู้จำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำร
3.
วำงระเบียบ วิธีกำร และแนวปฏิบัติให้กับผู้จำหน่ำยอำหำรให้ยึดถือปฏิบัติในเรื่องคุณภำพ
ควำมสะอำดของอำหำรและเวลำจำหน่ำยอำหำร
4.
ดูแลสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและรับประทำนอำหำร โดยจัดบุคลำกรรับผิดชอบเป็นเวรประจำวัน
5.
ประเมินผลงำนสุขำภิบำลโรงอำหำร เพื่อนำมำเป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนำงำนโภชนำกำรให้ดี
ยิ่งขึ้น
6.
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรซื้อขำยอำหำร
1.
ให้นักเรียนซื้ออำหำรได้ในเวลำที่กำหนด
2.
ในกำรรับประทำนอำหำรควรนั่งรับประทำนอำหำรในบริเวณโรงอำหำรเท่ำนั้น
3.
เมื่อรับประทำนอำหำรเสร็จแล้วต้องนำภำชนะไปใส่ไว้ในที่เตรียมไว้ให้
กำรจำหน่ำยอำหำร
กำรจำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำรตำมกำหนดเวลำดังนี้
06.00 – 07.50
ขำยอำหำรได้ทุกประเภท
08.00 – 11.40
งดจำหน่ำยอำหำรทุกประเภท
11.40 – 12.30
ขำยอำหำรได้ทุกประเภท
12.30 – 15.30
งดจำหน่ำยอำหำรทุกประเภท
15. 30 น. เป็นต้นไป ขำยอำหำรได้ทุกประเภท
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4. งำนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

กิจกรรมร้ำนค้ำสหกรณ์โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมควำมรู้ทักษะในกำรเรียนรู้ระบบสหกรณ์ โดยวิธีปฏิบัติจริง
ส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมของสมำชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมให้สมำชิกได้ประหยัดโดยกำรซื้อของรำคำถูก ซึ่งสหกรณ์จะจัดหำของที่สมำชิกต้องกำร
มำจำหน่ำย พร้อมอำนวยควำมสะดวกให้แก่สมำชิก

สมำชิก
1.
ครู
2.
นักเรียน
3.
นักกำรภำรโรงและแม่ค้ำในโรงเรียน
กำรเข้ำเป็นสมำชิก
1. กำรเข้ำเป็นสมำชิก ต้องยื่นใบสมัครตำมแบบฟอร์มที่กำหนดต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร โดยเสีย
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 5 บำท และค่ำหุ้น ๆ ละ 10 บำท โดยสมำชิกต้องถือหุ้นอย่ำงน้อย 1 หุ้น
2. กำรใช้สิทธิในฐำนะสมำชิก สมำชิกต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
3. กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกย่อมขำดกำรเป็นสมำชิกด้วยเหตุผลต่อไปนี้
3.1 ตำย
3.2 ลำออก
3.3 ถูกให้ออกจำกสมำชิกสหกรณ์ เพรำะเป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำย เจตนำฝ่ำฝืน
ข้อบังคับทั้งนี้โดยมติคะแนนเสียงสองในสำมของที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทุนกำรดำเนินกำรร้ำนค้ำสหกรณ์โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม
มำจำกเงินหุ้นและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของสมำชิก
กำรดำเนินกำร
ร้ำนสหกรณ์โรงเรียนหนองนำคำวิทยำคม เปิดบริกำรตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 3 เวลำ
เช้ำ
เวลำ 07.00 – 07.50 น.
กลำงวัน เวลำ 11.50 – 12.50 น.
เย็น
เวลำ 15.30 น.
เป็นต้นไป

5. งำนอนำมัยโรงเรียน
ขอบข่ำยกำรให้บริกำร
1.
ให้คำปรึกษำแนะนำแก่นักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพ
2.
ให้กำรปฐมพยำบำลแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยกะทันหันหรือประสบอุบัติเหตุโดยบริกำรทำแผลใน
กรณีที่บำดเจ็บไม่รุนแรง
3.
บริกำรให้ยำในกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย และพิจำรณำส่งต่อแพทย์ในกรณีที่จำเป็น
4.
ในกรณีที่เจ็บป่วยกะทันหันและมีอำกำรรุนแรงจะนำส่งโรงพยำบำลและแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบ
5.
มีกำรประกันอุบัติเหตุ(หมู่)ให้นักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียน
6.
ให้บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยโดยติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่มำตรวจสุขภำพประจำปี เช่น
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสำยตำ
ระเบียบกำรใช้ห้องพยำบำล
1.
ห้องพยำบำลเปิดทำกำรเวลำ 08.30 – 15.30 น.
2.
ถอดรองเท้ำก่อนเข้ำห้องพยำบำลทุกครั้ง
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3.
แจ้งอำกำรป่วยต่อเจ้ำหน้ำที่และบันทึกลงในสมุดที่จัดไว้
4.
กำรใช้บริกำรต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้ง
5.
ก่อนเข้ำพักในห้องพยำบำลต้องขออนุญำตก่อนทุกครั้งและมีหนังสือจำกครูประจำวิชำ
6.
เมื่ออำกำรปกติต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกห้องพยำบำล
7.
จัดที่นอนให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยหลังกำรใช้ทุกครั้ง
8.
ห้ำมเปิดตู้ยำและหยิบยำใช้เอง
9.
ห้ำมนำอำหำรมำรับประทำนในห้องพยำบำล
10. ห้ำมส่งเสียงดังในห้องพยำบำล
11. ไม่หยิบอุปกรณ์ใด ๆ ออกจำกห้องพยำบำลก่อนได้รับอนุญำต
แนวปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่อนำมัยโรงเรียน
1.
จัดหำอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้พร้อมและใช้กำรได้ทันที
2.
ให้กำรปฐมพยำบำลแก่นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน
3.
ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษำด้ำนสุขภำพอนำมัย
4.
จัดทำสถิติกำรใช้บริกำร
5.
ติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนสุขภำพอนำมัย
6.
นำส่งต่อสถำนพยำบำลในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยที่มีอำกำรรุนแรงและควบคุมป้องกันโรค
แนวปฏิบัติของนักเรียนที่มำขอใช้บริกำร
1.
นักเรียนที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหำด้ำนสุขภำพต้องมำลงชื่อและขอรับบริกำรด้วยตนเอง
2.
นักเรียนต้องให้ควำมร่วมมือบอกอำกำรเจ็บป่วยจริงต่อเจ้ำหน้ำที่
3.
ห้ำมนักเรียนหยิบยำหรืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่ำง ๆ ใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญำต
4.
นักเรียนต้องอนุญำตนอนพักกับเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้ง
5.
ในรำยกรณีที่มีอำกำรรุนแรง จะวินิจฉัยเองว่ำจะนำส่งโรงพยำบำลหรือผู้ปกครอง
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กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ

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

งำนแผนงำนและงบประมำณ
งำนภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์
งำนสำรสนเทศ
งำนพัฒนำระบบ ICT
งำนประเมินโครงกำร
งำนพัฒนำระบบสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์
งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
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เพลงมำร์ช หนองนำคำวิทยำคม
คำร้อง – ทำนอง
คุณครู พงศกร พร้อมสุข
คุณครู สำรัช ศรีบุญวงษ์
หนองนำคำนำหน้ำศึกษำดี
มีพระพุทธนำคำล้ำวิไล
ถึงกำรเรียนเพียรสู้ไม่รู้หน่ำย
เพื่อเชิดชูประเทศชำติวัฒนำ
เรียนดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม
ผู้รดู้ ีคือผู้ที่เจริญ
สีเหลืองดำงำมสง่ำพำดูเด่น
แหล่งปัญญำสำมัคคีมีวินัย

อุดมมีพืชพันธุ์นั้นมำกหลำย
แหล่งรวมใจผองเรำชำวประชำ
ล้วนตั้งใจใฝ่เรียนเพียรศึกษำ
ช่วยนำพำบ้ำนเมืองให้เจริญ
เป็นสิ่งนำค้ำจุนคุณสรรเสริญ
พร้อมเผชิญ พร้อมพลัง พร้อมก้ำวไป
หลอมรวมเป็นธงทิวปลิวไสว
เป็นหลักชัยหนองนำคำค้ำชูชน
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คู่มือ
นักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

