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ประวัติโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา  เป็นโรงเรียนประจ าต าบลหนองแหน  อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2519  ตั้งอยู่เลขที่ 76/2  หมู่ที่ 2   ต าบลหนองแหน  
อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  29 ไร ่ 85 ตารางวา     ดินนี้ได้มาจากการจัดหาที่ดิน
ของชาวต าบลหนองแหนในราคา 783,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย 

 

1. ผู้ใหญ่สุทิน  นพกร  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 13 ขณะนั้น) 
2. ผู้ใหญ่บุญถึง นางชลอ คุ้มภัย (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 ขณะนั้น) 
3. นายธนาชัย  นางละเมียด เฮ็งเจริญ 
4. นายเกษม  นางถนอม รักถนอม 
5. นายสงวน  นางระเบียบ สืบกิจวรรณชัย 

 

ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิท์ี่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3) ทะเบียนเลขที่ 88 เล่มที่ 7 
หน้าที่ 36  หมู่ที่ 2  ต าบลหนองแหน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พร้อมใจกันมอบที่ดิน
ดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดสร้างสถานศึกษาโรงเรียนหนองแหนวิทยา  เมื่อ
วันที่ 3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยา เมื่อเริ่มเปิดสอนได้รับความเมตตาจากพระครูเพชร โฆสโก อดีตเจ้า

อาวาสวัดดงยาง ให้อาศัยศาลาการเปรียญวัดดงยางเป็นที่เรียนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 
2519  ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2520  จากนั้นจึงย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก และเมื่อ
สร้างอาคารเรียนถาวรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดอีกครั้งไปเรียนที่อาคารถาวร เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2522  จนถึงปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน ์(VISION) 
 

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กีฬา  สิ่งแวดล้อม  คุณธรรม  8  ประการ   
ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจชุมชน  ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถด้านกีฬา  

และปลอดยาเสพติด 
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้คุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย 
6. สร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ (Objective) 
 

1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาต ิ
2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สขุภาพจิตทีด่ี มีความสามารถด้านกฬีาและ 

ปลอดยาเสพติด 
3. นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. นักเรียนทุกคนปฏิบัตติามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
5. นักเรียนทุกคนเห็นคุณคา่และร่วมสืบสานภูมิปญัญาไทย 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
7. นักเรียนทุกคนด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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เอกลักษณ์ 
 

“บรรยากาศดี    กีฬาเด่น   เป็นโรงเรียนของชุมชน” 
 

อัตลักษณ์ 
 

“มีน ้าใจ  ใฝ่กีฬา” 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ที่มาของสัญลักษณ ์
เป็นรูปเปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 
ภายใต้เปลวเทยีนมรีูปดอกไม้ ซึ่งหมายถึง พืชผลและความหอมหวาน 
ด้านล่างของดอกไม้มอีกัษรย่อ น.ว. หมายถึง โรงเรียนหนองแหนวิทยา 

 

อักษรย่อของโรงเรียน 
 

“ น.ว.” 
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ปรัชญาโรงเรียน 
 

“การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม” 

 
 

คติธรรมประจ าโรงเรียน 
 

“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” 

ความหมาย  “ปัญญาเป็นแสงสวา่งในโลก” 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

 สีฟ้า : สีแห่งความสุข ความสงบ น่านับถือ 
 สีเหลือง : สีแห่งความสวยงาม เพื่อระลึกถึงพระคุณของวัด 
   อันเป็นสถานที่เรียน 
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เพลงประจ าโรงเรียน 
 

“มาร์ชหนองแหนวิทยา” 
 

ท านอง  เสถียร ปานคง 
ค าร้อง  ผอ.ส ารวย  วงศ์ตุรัน  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

 
 ฟ้าสีครามงามเด่นเป็นสง่า   เหลืองนั้นคือศาสนาเป็นมิ่งขวัญ 
ฟ้าและเหลืองสองสีท่ีรวมกัน    เรายึดมั่นรวมน้ าใจใฝ่ปรองดอง 
 กระถินณรงค์โยกกิ่งงามตามลมลู่  ดอกประดู่สีสดใสไร้หม่นหมอง 
โน่นนนทรีผลัดดอกเหลืองงามเรืองรอง   ยามใดมองหมดทุกข์สุขอุรา 
 ฟ้าสีครามงามเด่นเป็นสง่า   เราหนองแหนวิทยาแสนสดใส 
การเรียนดีกีฬาแน่ไม่แพ้ใคร    มีน้ าใจมีความรักสามัคคี 
 มาพวกเราเหล่าหนองแหนวิทยา  ร่วมรักษาเกียรติเฟ่ืองฟูสู่ศักดิ์ศรี 
ชาวฟ้าเหลืองต้องมีใจใฝ่ความดี   ผูกไมตรีต่อกันนิรันดร 
 

 

“สายสัมพันธ์ น.ว.” 
 

ท านอง  กวีชาติย์ จันทร์แพง 
ค าร้อง  มัฑนา เอ่ียมนิ่ม 

 
 ดั่งเทียนเล่มน้อยด้อยแสงสว่าง  อ้างว้างกลางหนทางท่ีมืดมน สู้ทนใฝ่ศึกษา   
น.ว. คือความรัก คือความหวัง คือพลังศรัทธา ให้เธอสู้ฟันฝ่า สู่ความฝันอันสดใสมิเลือน 
 น.ว. แห่งนี้คอยชี้น าพร่ าเตือน มิให้เธอแชเชือน อย่าลืมเลือน ใส่ใจการศึกษา 
เธอคือความหมาย คือหัวใจของกาลเวลา อนาคตเธอมีค่ากว่าส่ิงใด เพื่อชาติไทยรุ่งเรือง 
 จบการศึกษาอ าลาถิ่นดินแดนฟ้าเหลือง งามน้ าใจไมตรี น้องพี่ลือเลื่อง คือลูกฟ้าเหลือง 
ทุกคนเปลวเทียนส่องแสง เพราะแรงเผาแห่งตน ชีวิตเราทุกคน ดั่งเปลวเทียนไม่เคยเปลี่ยน
ความหมาย ก่อนจ าจากลา ขอสัญญาทั้งใจและกาย ตราบมีลมหายใจ จะใฝ่สร้างความดี  
เพื่อศักดิ์ศรี น.ว. 
 แม้อยู่ไกลแสนไกล จะไม่ขอลืมเลือน กลับเยือนถิ่น น.ว. 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรยีนหนองแหนวทิยา 

(เมื่อเร่ิมก่อตั้งโรงเรียน ถึง ปี พ.ศ. 2563) 
พ.ศ. ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

2519-2527 นายนิยม ตันติวัฒนทรัพย์ อาจารย์ใหญ่ 

2527-2539 นางส ารวย วงศ์ตุรัน ผู้อ านวยการ 

2539-2542 นางอรทัศน์ หิ้งทอง ผู้อ านวยการ 

2542-2543 นายศิริธร สุขโขใจ ผู้อ านวยการ 

2543-2548 นายประเสริฐ กุลพิพัฒน์รัตน์ ผู้อ านวยการ 

2548  (6 ม.ค.-2 พ.ค.) นายบรรพต เริงโรจน์สรากุล ผู้อ านวยการ 

2548-2555 นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อ านวยการ 

2555-2558 นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผู้อ านวยการ 

2558-2559 นายสมนกึ อุดมทรัพย์ ผู้อ านวยการ 

2560-2563 ว่าท่ีร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อ านวยการ 
 

เกียรติประวัติของโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
พ.ศ. รางวัล/ผลงาน จากหน่วยงาน 
2548 โรงเรียนพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน) กระทรวงศึกษาธิการ 
2556 สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
2556 โรงเรียนวิถีพุทธ  
2557 สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 
2559 โรงเรียนสุจริต  
2562 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
2562 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  
2562 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว  
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

    
 

 
 

กลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

 กลุ่มงาน 
บริหารบุคคล 

 กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

 กลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ 

 งานส านักงาน 

 งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 งานจัดการเรียน 
การสอน 

 งานกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

 งานทะเบียนนักเรียน 

 งานวัดผลประเมินผล 

และเทียบโอน  
 งานนิเทศพัฒนา 

การเรยีนการสอน 

 งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลย ี

 งานประกันคุณภาพ 

 งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 งานกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร 

 งานวางแผน ติดตาม 
และสารสนเทศ 

 งานอื่นๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย 

  งานส านักงาน 

 งานวางแผนอัตราก าลัง 

 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

 งานอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

 วินัย การรักษาวินัย ออก
ราชการ 

 งานเวรยาม 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 งานพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 

 งานส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม 

 งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
และสภานักเรียน 

 งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 งานวางแผน ติดตาม และ
สารสนเทศ 

 งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  งานส านักงาน 

 งานสารบรรณ 

 งานอาคารสถานท่ี  

 งานห้องสมุด 

 งานสัมพันธ์ชุมชน 

 งานประชาสัมพันธ์ 

 งานแนะแนว  

 งานโภชนาการ 

 งานสหกรณ ์

 งานสวัสดิการ
โรงเรียน 

 งานอนามัยและ
พยาบาล 

 งานโสตทัศนศึกษา 

 งานวางแผน ติดตาม
สารสนเทศ 

 งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  งานส านักงาน 

 งานนโยบายและ
แผนงานโรงเรียน 

 งานการเงิน 

 งานบัญชี 

 งานพัสดุและสินทรัพย ์

 งานยานพาหนะ 

 งานระดมทรัพยากร 

 งานสารสนเทศ
โรงเรียน 

 งานควบคุมภายใน 

 งานสวัสดิการคร ู

 งานวางแผน ติดตาม 
และสารสนเทศ 

 งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในพันธกิจหลัก คือ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ดังที่กล่าวมา 
โรงเรียนหนองแหนวิทยามีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และ
การจัดเรียนรู้ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย 
และก้าวไกลในระดับสากล 
 
 

 ก าหนดวันเปิดและวันปิดภาคเรียน 
 

 ภาคเรียนที่ 1   เปิดภาคเรียน  วันที่  16 พฤษภาคม หรือ ตามประกาศโรงเรียน  
         ปิดภาคเรียน   วันที่  11  ตลุาคม          
 ภาคเรียนที่ 2   เปิดภาคเรียน  วันที่   1  พฤศจิกายน หรือ ตามประกาศโรงเรียน   
       ปิดภาคเรียน   วันที่   1   เมษายน   

 

 ก าหนดเวลาเรียน 
ชั่วโมง/กิจกรรม เวลาเรียน 

กิจกรรมหน้าเสาธง 08.00 - 08.20 น. 

พบครูที่ปรึกษา 08.20 – 08.30 น. 

คาบท่ี 1 08.30 – 09.20 น. 

คาบท่ี 2 09.20 – 10.10 น. 

พัก 10 นาที 10.10 – 10.20 น. 

คาบท่ี 3 10.20 – 11.10 น. 

คาบท่ี 4 11.10 – 12.00 น. 

พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

คาบท่ี 5 13.00 – 13.50 น. 

คาบท่ี 6 13.50 – 14.40 น. 

คาบท่ี 7 14.40 – 15.30 น. 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

หลักการ 
1. เป็นหลักสตูรการศกึษาเพื่อความเปน็เอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เปน็

เป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเปน็ไทยควบคูก่ับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสตูรการศกึษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมโีอกาสไดร้ับการศกึษาอย่างเสมอภาคและ
มีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสตูรการศกึษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของทอ้งถิน่ 

4. เป็นหลักสตูรการศกึษาที่มโีครงสรา้งยดืหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรียนรู ้เวลาและการจดั 
การเรียนรู ้ 

     5.  เปน็หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั 
     6.  เปน็หลักสูตรการศึกษาส าหรบัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์
 

 จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข   

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย  เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน       
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค ์เหน็คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏบิัตตินตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลยีและมทีักษะชีวติ 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาต ิมีจิตส านึกในความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวถิีชีวติและ 

การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 
5. มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมปิัญญาไทย การอนรุักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. มีจิตสาธารณะที่มุง่ท าประโยชน์และสร้างสิ่งทีด่ีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี

ความสขุ 
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    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน        คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลัก 
 

โรงเรียนหนองแหนวิทยาจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ห้องเรียนปกติท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 กลุ่มการเรียน 
 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มการเรียนท่ัวไป เน้นสายอาชีพ 
 

 
 
 

 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 

1. รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 

 

สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศกึษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   

       ภาษาไทย 
       คณิตศาสตร ์
       วิทยาศาสตร์ 
       สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
       สุขศึกษาและพลศึกษา 
       ศิลปะ 
       การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
       ภาษาต่างประเทศ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ชั่วโมง/ป ี รวม 3 ปี 1,640 ช่ัวโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง/ป ี รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง 

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมความพร้อมและจุดเน้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

จัดสรรเวลาได้

ตามความ

เหมาะสม 

จัดสรรเวลาได้

ตามความ

เหมาะสม 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนหนองแหนวิทยา  พุทธศักราช 2553  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน   ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/  
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4–6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
     คณิตศาสตร ์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 160(4 นก.) 160(4 นก.) 160(4 นก.) 240(6 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
ภูมิศาสตร ์
 เศรษฐศาสตร ์

160(4นก.) 
 

40(1นก.) 
 
 

120(3นก.) 
 
 

160(4นก.) 
 

40(1นก.) 
 
 

120(3นก.) 
 

 

160(4นก.) 
 

40(1นก.) 
 
 

120(3นก.) 
 

 

320 (8นก.) 
 

80 (2นก.) 
 
 

240(6นก.) 
 

 
   สุขศึกษา และพลศึกษา 80(2นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
    ศิลปะ 80(2นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
    การงานอาชีพ 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) 120(3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 1,640(41 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่เกิน 200 ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่า 

1,600 ช่ัวโมง 
 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว     
กิจกรรมนกัเรียน 
-ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณ ประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน ไม่เกิน1,200 ชั่วโมง/ปี 
รวม 3 ปี 

ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ 
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วย

กิต 
เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460  รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 
ท21101  ภาษาไทย 1 1.5 60  ท21102  ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101  คณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค21102  คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60  ว21103  วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
ว21102  เทคโนโลยี 1 1.0 40  ส21103  สังคมศึกษา 2 1.5 60 
ส21101  สังคมศึกษา 1 1.5 60  ส21104  ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
ส21102  ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  พ21102  สุขศึกษาพลศึกษา 2 1.0 40 
พ21101  สุขศึกษาพลศึกษา 1 1.0 40  ศ21102  ศิลปะ 2 1.0 40 
ศ21101  ศิลปะ 1 1.0 40  ง21102  การงานอาชีพ 2 0.5 20 
ง21101  การงานอาชีพ 1 0.5 20  อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 
อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60     
รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160  รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท20201 ทักษะการอ่านเขียน
ภาษาไทย 1 

0.5 20  ท20202 ทักษะการอ่านเขียน
ภาษาไทย 2 

0.5 20 

ค20201  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 1 1.0 40  ค20202  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 2 1.0 40 
พ20201  เทเบิลเทนนิส 1 0.5 20  ว20207  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร ์
1.0 40 

ง............ 1.0 40  พ20202 เทเบิลเทนนิส 2 0.5 20 
ง........... 1.0 40  ง............ 1.0 40 
    ง............. 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 0.0 20  ชุมนุม 0.0 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 
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โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ 
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วย

กิต 
เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460  รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 
ท22101  ภาษาไทย 3 1.5 60  ท22102  ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101  คณิตศาสตร์ 3 1.5 60  ค22102  คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60  ว22103  วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
ว22102  เทคโนโลยี 2 1.0 40  ส22103  สังคมศึกษา 4 1.5 60 
ส22101  สังคมศึกษา 3 1.5 60  ส22104  ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
ส22102  ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20  พ22102  สุขศึกษาพลศึกษา 4 1.0 40 
พ22101  สุขศึกษาพลศึกษา 3 1.0 40  ศ22102  ศิลปะ 4 1.0 40 
ศ22101  ศิลปะ 3 1.0 40  ง22102  การงานอาชีพ 4 0.5 20 
ง22101  การงานอาชีพ 3 0.5 20  อ22102  ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 
อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60     
รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160  รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท20203 เสริมทักษะภาษาไทย 1 1.0 40  ท20204 เสริมทักษะภาษาไทย 2 1.0 40 
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 40  ค20204  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 4 1.0 40 
พ20203  ตะกร้อ 1 0.5 20  ว20208 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 
ง............ 1.0 40  พ20204  ตะกร้อ 2 0.5 20 
อ20201  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 20  ง............ 1.0 40 
    อ20202  ภาษาอังกฤษรอบรู้ 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 0.0 20  ชุมนุม 0.0 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 

 
 
 



—  คู่มือนักเรียน  15  — 

 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ 
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วย

กิต 
เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460  รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 
ท23101  ภาษาไทย 5 1.5 60  ท23102  ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101  คณิตศาสตร์ 5 1.5 60  ค23102  คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60  ว23103  วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23102  เทคโนโลยี 3 1.0 40  ส23103  สังคมศึกษา 6 1.5 60 
ส23101  สังคมศึกษา 5 1.5 60  ส23104  ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 
ส23102  ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  พ23102  สุขศึกษาพลศึกษา 6 1.0 40 
พ23101  สุขศึกษาพลศึกษา 5 1.0 40  ศ23102  ศิลปะ 6 1.0 40 
ศ23101  ศิลปะ 5 1.0 40  ง23102  การงานอาชีพ 6 0.5 20 
ง23101  การงานอาชีพ 5 0.5 20  อ23102  ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 
อ23101  ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60     
รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160  รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท20205 ทักษะการอ่านเขียน
ภาษาไทย 1 

1.0 40  ท20206 ทักษะการอ่านเขียน
ภาษาไทย 2 

1.0 40 

ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 40  ค20206  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 6 1.0 40 
พ20205  ฟุตซอล 1 0.5 20  ว20209  การสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์
1.0 40 

ง............ 1.0 40  พ20206  ฟุตซอล 2 0.5 20 
อ20203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  ง........... 1.0 40 
    อ20204  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 0.0 20  ชุมนุม 0.0 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 

 
 



—  คู่มือนักเรียน  16  — 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 12 480  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 
ท31101  ภาษาไทย 7 1.0 40  ท31102  ภาษาไทย 8 1.0 40 
ค31101  คณิตศาสตร์ 7 1.0 40  ค31102  คณิตศาสตร์ 8 1.0 40 
ว31101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5 60  ส31103  สังคมศึกษา 8 1.0 40 
ว31102  เคมีพื้นฐาน 1.5 60  ส31104  ประวัติศาสตร์ 8 0.5 20 
ว31103  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60  พ31102  สุขศึกษาพลศึกษา 8 0.5 20 
ว31104  โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

0.5 20  ศ31102  ศิลปะ 8 0.5 20 

ว31105  เทคโนโลยี 4 1.0 40  ง31102  การงานอาชีพ 8 0.5 20 
ส31101  สังคมศึกษา 7 1.0 40  อ31102  ภาษาอังกฤษ 8 1.0 40 
ส31102  ประวัติศาสตร์  7 0.5 20  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 
พ31101  สุขศึกษาพลศึกษา 7 0.5 20  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 1.5 60 
ศ31101  ศิลปะ 7 0.5 20  ว30201  ฟิสิกส์ 1 2.0 80 
ง31101  การงานอาชีพ 7 0.5 20  ว30221  เคมี 1 1.5 60 
อ31101  ภาษาอังกฤษ 7 1.0 40  ว30241  ชีววิทยา 1 1.5 60 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100  พ30202  บาสเกตบอล 0.5 20 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1.5 60  ว30281การตัดต่อภาพยนตร ์ 1.0 40 
พ30201  แชร์บอล 0.5 20  อ30202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 
อ30201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆ 0.5 20 
รายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆ 0.5 20     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ผู้บ าเพ็ญ 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 0.0 20  ชุมนุม 0.0 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 

 



—  คู่มือนักเรียน  17  — 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 
ท32101  ภาษาไทย 9 1.0 40  ท32102  ภาษาไทย 10 1.0 40 
ค32101  คณิตศาสตร์ 9 1.0 40  ค32102  คณิตศาสตร์ 10 1.0 40 
ส32101  สังคมศึกษา 9 1.0 40  ส32103  สังคมศึกษา 10 1.0 40 
ส32102  ประวัติศาสตร์ 9 0.5 20  ส32104  ประวัติศาสตร์ 10 0.5 20 
พ32101  สุขศึกษาพลศึกษา 9 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 10 0.5 20 
ศ32101  ศิลปะ 9 0.5 20  ศ32102  ศิลปะ 10 0.5 20 
ง32101  การงานอาชีพ 9 0.5 20  ง32102  การงานอาชีพ 10 0.5 20 
อ32101  ภาษาอังกฤษ 9 1.0 40  อ32102  ภาษาอังกฤษ 10 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1.5 60  ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 1.0 40 
ว30202  ฟิสิกส์ 2 2.0 80  ว30203  ฟิสิกส์ 1 2.0 80 
ว30222  เคมี 2 1.5 60  ว30223  เคมี 1 1.5 60 
ว30242  ชีววิทยา 2 1.5 60  ว30243  ชีววิทยา 1 1.5 60 
พ30203  เปตอง 0.5 20  พ30204  กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 20 
ว302828คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบ 1.0 40  ว30283 การพัฒนาเว็บไซต์ 1 1.0 40 
อ30203ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 1.0 40  อ30204อังกฤษอาเซียน 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆ 0.5 20  รายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆ 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ผู้บ าเพ็ญ 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 0.0 20  ชุมนุม 0.0 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 

 
 



—  คู่มือนักเรียน  18  — 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 220  รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 220 
ท33101  ภาษาไทย 11 1.0 40  ท33102  ภาษาไทย 12 1.0 40 
ค33101  คณิตศาสตร์ 11 1.0 40  ค33102  คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 
ส33101  สังคมศึกษา 11 1.0 40  ส33103  สังคมศึกษา 12 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาพลศึกษา 11 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาพลศึกษา 12 0.5 20 
ศ33101  ศิลปะ 11 0.5 20  ศ33102  ศิลปะ 12 0.5 20 
ง33101  การงานอาชีพ 11 0.5 20  ง33102  การงานอาชีพ 12 0.5 20 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 11 1.0 40  อ33102  ภาษาอังกฤษ 12 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 10 400  รายวิชาเพ่ิมเติม 10 400 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1.5 60  ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 1.5 60 
ว30203  ฟิสิกส์ 2 2.0 80  ว30204  ฟิสิกส์ 1 2.0 80 
ว30223  เคมี 2 1.5 60  ว30224  เคมี 1 1.5 60 
ว30243  ชีววิทยา 2 1.5 60  ว30244  ชีววิทยา 1 1.5 60 
พ30205  ลีลาศ 1 0.5 20  พ30206  ลีลาศ 2 0.5 20 
ศ30201วาดเส้นช้ันสูง 1.0 40  ศ30202ภาพพิมพ์สร้างสรรค ์ 1.0 40 
ว30283การพัฒนาเว็บไซต์ 2 1.0 40  ว30284คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1.0 40 
อ30205ภาษาอังกฤษเพื่อความ
บันเทิง 

1.0 40  อ30206ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ตอ่ 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ผู้บ าเพ็ญ 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 0.0 20  ชุมนุม 0.0 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 

 
 



—  คู่มือนักเรียน  19  — 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มการเรียนทั่วไป-เน้นสายอาชีพ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 
ท31101  ภาษาไทย 7 1.0 40  ท31102  ภาษาไทย 8 1.0 40 
ค31101  คณิตศาสตร์ 7 1.0 40  ค31102  คณิตศาสตร์ 8 1.0 40 
ว31105  เทคโนโลยี 4 1.0 40  ว31106  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 
ส31101  สังคมศึกษา 7 1.0 40  ส31103  สังคมศึกษา 8 1.0 40 
ส31102  ประวัติศาสตร์  7 0.5 20  ส31104  ประวัติศาสตร์ 8 0.5 20 
พ31101  สุขศึกษาพลศึกษา 7 0.5 20  พ31102  สุขศึกษาพลศึกษา 8 0.5 20 
ศ31101  ศิลปะ 7 0.5 20  ศ31102  ศิลปะ 8 0.5 20 
ง31101  การงานอาชีพ 7 0.5 20  ง31102  การงานอาชีพ 8 0.5 20 
อ31101  ภาษาอังกฤษ 7 1.0 40  อ31102  ภาษาอังกฤษ 8 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 380 

ค31203เสริมทักษะคณติศาสตร ์ 1.0 40  
ค31204เสริมทักษะ
คณิตศาสตร ์

1.0 40 

พ30201  แชร์บอล 0.5 20  พ30202  บาสเกตบอล 0.5 20 
รายวิชาเพื่มเติมอื่นๆ 7.0 280  ว30281การตัดต่อภาพยนตร ์ 1.0 40 
    รายวิชาเพื่มเติมอื่นๆ 6.0 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ผู้บ าเพ็ญ 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 

0.0 20 
 ชุมนุม 

0.0 20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 
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โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มการเรียนทั่วไป-เน้นสายอาชีพ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 
ท32101  ภาษาไทย 9 1.0 40  ท32102  ภาษาไทย 10 1.0 40 
ค32101  คณิตศาสตร์ 9 1.0 40  ค32102  คณิตศาสตร์ 10 1.0 40 
ว32101สารและการเปลี่ยนแปลง 1.0 40  ว32102  พลังงาน 1.0 40 
ส32101  สังคมศึกษา 9 1.0 40  ส32103  สังคมศึกษา 10 1.0 40 
ส32102  ประวัติศาสตร์ 9 0.5 20  ส32104  ประวัติศาสตร์ 10 0.5 20 
พ32101สุขศึกษาพลศึกษา 9 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 10 0.5 20 
ศ32101  ศิลปะ 9 0.5 20  ศ32102  ศิลปะ 10 0.5 20 
ง32101  การงานอาชีพ 9 0.5 20  ง32102  การงานอาชีพ 10 0.5 20 
อ32101  ภาษาอังกฤษ 9 1.0 40  อ32102  ภาษาอังกฤษ 10 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ค32203เสริมทักษะคณติศาสตร ์ 1.0 40  ค32204เสริมทักษะคณติศาสตร ์ 1.0 40 
พ30203  เปตอง 0.5 20  พ30204  กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 20 
ว302828คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบ 1.0 40  ว30283 การพัฒนาเว็บไซต์ 1 1.0 40 
รายวิชาเพื่มเติมอื่นๆ 6.0 240  รายวิชาเพี่มเติมอื่นๆ 6.0 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ผู้บ าเพ็ญ 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 

0.0 20 
 ชุมนุม 

0.0 20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 
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โครงสร้างหลักสตูรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มการเรียนทั่วไป-เน้นสายอาชีพ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

 รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 
ท33101  ภาษาไทย 11 1.0 40  ท33102  ภาษาไทย 12 1.0 40 
ค33101  คณิตศาสตร์ 11 1.0 40  ค33102  คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 
ว33101แรงและการเคลื่อนที ่ 1.0 40  ว33102ดาราศาสตร ์ 1.0 40 
ส33101  สังคมศึกษา 11 1.0 40  ส33103  สังคมศึกษา 12 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาพลศึกษา 11 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาพลศึกษา 12 0.5 20 
ศ33101  ศิลปะ 11 0.5 20  ศ33102  ศิลปะ 12 0.5 20 
ง33101  การงานอาชีพ 11 0.5 20  ง33102  การงานอาชีพ 12 0.5 20 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 11 1.0 40  อ33102  ภาษาอังกฤษ 12 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
ค33203เสริมทักษะคณติศาสตร ์ 1.0 40  ค33204เสริมทักษะคณติศาสตร ์ 1.0 40 
พ30205  ลีลาศ 1 0.5 20  พ30206  ลีลาศ 2 0.5 20 
ว30283การพัฒนาเว็บไซต์ 2 1.0 40  ว30284คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1.0 40 
รายวิชาเพื่มเติมอื่นๆ 6.5 260  รายวิชาเพื่มเติมอื่นๆ 6.5 260 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 60 
แนะแนว 0.0 20  แนะแนว 0.0 20 
ผู้บ าเพ็ญ 0.0 20  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 0.0 20 
ชุมนุม 

0.0 20 
 ชุมนุม 

0.0 20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 15.5 680  รวมเวลาเรียน 15.5 680 

 
***หมายเหตุ  รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความเหมาะสม 
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การประเมินผลการเรียน 
 

 

                ระหว่างภาค 
 

              คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเมินผลการเรียน 
     สอน 
     วัดผลรายตัวชี้วัด      เก็บคะแนน  
     ซ่อมเสริม 

 

 

 ปลายภาคเรียน 
 

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
 

คะแนน 
 
 

? 
ระดับผลการเรียน (เกรด) 

 
 การประเมินผลการเรียนตลอดภาคเรียนแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน 

 
1. คะแนนระหว่างภาค  ได้จาก 

 การประเมินผลรายตัวชี้วัด  มาจากการสอน/สอบ  และการสอนซ่อมเสริม 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความรับผิดชอบ วินัย และความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
 

2. คะแนนปลายภาค  ได้จากการสอบวัดผลปลายภาคเรียน 
 
 

ผลการประเมิน เมื่อได้คะแนนระหว่างภาคและปลายภาคโดยสมบูรณ์ ครูผู้สอน 
จะด าเนินการรวมคะแนนทั้งสองส่วน แล้วประเมินเป็นระดับผลการเรียน 
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การตัดสินผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเย่ียม 80 - 100  

3.5 ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 
3 ผลการเรียนดี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง 60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55 - 59 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 0 - 49 

 
 
 

การใช้ตัวอักษรแสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไข 
 

 มส หมายถึง ผู้เรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 
    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 ร หมายถึง ผู้เรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล เนื่องจากไม่ส่งงานท่ีได้รับ 
    มอบหมายหรือไม่ได้เข้าสอบกลางภาค,ปลายภาค 
 ผ หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินตามจุดประสงค์ท่ีส าคัญของกิจกรรม 
 มผ หมายถึง ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีเวลาเข้าร่วม 

กิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80  ไม่ผ่านจุดประสงค์ที่ส าคัญของกิจกรรม 
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การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมายระดับคุณภาพ 
3 ดีเยี่ยม 
2 ด ี
1 ผ่าน 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

 
 

การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมายระดับคุณภาพ 
3 ดีเยี่ยม 
2 ด ี
1 ผ่าน 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

 
การวัดผลปลายภาคเรียน 

 

 เฉพาะผู้ทีม่ีเวลาเรยีนตลอดภาคเรยีนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของวิชานั้น 

 นักเรียนที่เรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ได้ระดับผลการเรียน “0” 

 นักเรียนที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรยีน ไมไ่ด้ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย หรอืเหตุ
สุดวิสัย ได้ผลการเรยีน “ร” 
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ท าอย่างไร ?.....เม่ือได้ “0” / “ร” /“มส” 
 

กรณีได้ “0” 
1. ติดต่อครูผูส้อนวิชาที่ไดผ้ลการเรียน  “0” 
2. สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในภาคเรียนถัดไป 
3. ผลการแก้ “0” ได้ไม่เกนิ “1” 

 

กรณีได้ “ร” 
1. ติดต่อครูผูส้อนวิชาที่ไดผ้ลการเรียน  “ร” 
2. ผลการแก้ “ร” ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัย ไดผ้ลการเรยีน “0 – 4” ถ้าไม่ใช่เหตุ

สุดวิสัย ได้ผลการเรยีน “1” 

กรณีได้ “มส” 
1. ติดต่อครูผูส้อนวิชาที่ไดผ้ลการเรียน  “มส” 
2. แก้ไขภายในภาคเรียนถัดไป ยกเว้นเหตุสุดวิสัย 
3. ให้เรียนเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้เรียน 
4. ผลการแก“้มส”ให้ผลการเรียนตั้งแต่ระดับ “0 – 1” 

 
 การเรียนซ า้ชัน้   

นักเรียนท่ีได้เกรดเฉลี่ยทุกวิชา รวมทั้งปี (2 ภาคเรียน) ไม่ถึง 1.00 ตอ้งเรียนซ้ าช้ัน 
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แผนภูมิแสดงการจบหลักสูตร 
 
 

จบการศึกษาภาคบังคับ 
  

 
 
 

6 
ผ่าน 

การประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

5 
ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 4 
ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 

และเขียนสื่อความ 
 

3 
ผ่าน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ทุกรายวิชา 

2 
ได้หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 
 - พื้นฐาน 66 หน่วยกิต 
 - เพิ่มเติม 11 หน่วยกิต 

 

1 
เรียนพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

 - พื้นฐาน 66 หน่วยกิต 
 - เพิ่มเติมตามที่ ร.ร. ก าหนด 

 

81 นก. 

 

การจบชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 
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แผนภูมิแสดงการจบหลักสูตร 
 

 

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

 

6 
ผ่าน 

การประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

 

5 
ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 

4 
ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 

และเขียนสื่อความ 

3 
ผ่าน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ทุกรายวิชา 

2 
ได้หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 - พื้นฐาน 41 หน่วยกิต 
 - เพิ่มเติม 40 หน่วยกิต 
 

1 
เรียนพื้นฐาน/เพิ่มเติม 

ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 - พื้นฐาน 41 หน่วยกิต 
 - เพ่ิมเติมตามที ่ร.ร.ก าหนด 

 

การจบชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 
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กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 ใช้หลักจิตวิทยาความเมตตาและคุณธรรมน างานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

เป้าหมาย : พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีวินัย ไม่ใช้สารเสพติด คิดสร้างสรรค์ พัฒนา
สิ่งแวดล้อม ด้วยระบบดูแลนักเรียน ดังนี้ 

1. ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนบิดา – มารดา ในเวลาเรยีน 
2. ดูแลให้นักเรยีนอยู่ในระเบียบวินัยที่ก าหนดไว้อย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมและพัฒนาพฤตกิรรมนักเรยีนให้ดีขึ้น 
4. ป้องกันและแกไ้ขพฤติกรรมนักเรียนที่ไมเ่หมาะสม 
เพ่ือให้การด าเนินงานดา้นกิจการนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผล

ถึงนักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถ ผู้ปกครองควรใหค้วามร่วมมือกับ
โรงเรียนดังน้ี 

1. ผู้ปกครอง คือผู้ที่น านักเรียนไปมอบตัวเข้าเรียนและต้องอยู่บ้านเดียวกันกับนักเรียนและ
ได้ลงชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใบมอบตัวแล้ว 

2. ผู้ปกครองต้องให้เด็กมาโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวตอนเช้า 08.00 น. เป็นอย่างช้า 
3. ผู้ปกครองต้องให้นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

ภายในกระเป๋ามีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 
4. ผู้ปกครองควรแสดงความเอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนของเด็กในแต่ละวัน 
5. ผู้ปกครองควรแสดงความเอาใจใส่ในการกลับบ้านของนักเรียนในปกครองของท่านให้

ตรงเวลาทุกวัน หากวันใดพบว่านักเรียนกลับบ้านผิดเวลาโดยไม่มีเหตุผล  
โปรดแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยด่วน 

6. เมื่อนักเรียนย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ  
7. ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่การใช้เงินประจ าวันของนักเรียน ไม่ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเคือง

จนเกินไป 
8. ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกครั้งที่มีหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ 
9. ผู้ปกครองควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของโรงเรียนอันเกี่ยวด้วยผู้ปกครอง 
10. ทุกครั้งที่โรงเรียนน านักเรียนไปทัศนศึกษา หรือให้นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมใน

วันหยุด โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ขอให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบเพ่ือความ
ถูกต้องและลงนามในใบตอบรับกลับคืนโรงเรียน 
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ข้อปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 

1. นักเรียนตอ้งแต่งเครือ่งแบบนักเรียนที่ถกูระเบียบและเรยีบร้อย ทั้งในโรงเรียนและนอก
บริเวณโรงเรียน 

2. มาโรงเรียนให้ทนัเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. เป็นอย่างช้า 
3. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทคร ู
4. ประพฤติปฏิบตัตินให้สมกับสถานภาพนกัเรียน 
5. ต้องท าความเคารพคร ูรู้จักกล่าวค าว่า “สวสัด”ี “ขอโทษ” และ“ขอบคุณ” ตามโอกาส 
6.  รักษาความสามคัคีในหมู่คณะ 
7. ไม่ประพฤติตนหรือกระท าการใด ๆ อนัน ามาซึ่งความเสือ่มเสียมาสูโ่รงเรียน 
8. ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบตัิของโรงเรียน 
9. สุภาพ อ่อนโยน ไม่กล่าวค าหยาบ 
10. ไม่น าอาหาร ขนม น้ าดืม่ขึน้ไปรบัประทานบนห้องเรียน 
11. เมื่อมาตดิต่อราชการกบัโรงเรียนทุกครั้งต้องแต่งเครื่องแบบนกัเรียน 
12. ไม่ขดีเขียนข้อความใด  ๆ บนโต๊ะ ฝาผนัง หรือก าแพง และไมขู่ด ลบ ขีดฆ่า ต่อเติมหรือ

ท าลายข้อความในป้ายประกาศของโรงเรียน 
13. เมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ขออนุญาตก่อนทกุครัง้ 
14. ให้ความรว่มมือกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ 
15. ต้องมหีนงัสือเรียน จดัตารางเรียนทกุวนั ไม่ทิ้งหนงัสือและสมุดไว้ทีโ่รงเรียน 

 

ข้อปฏิบัติการรักษาวินัยด้านต่างๆ ของนักเรียน 
 

  การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ

1. สัญญาณครั้งที่ 1 ให้นักเรียนทุกคนหยุดท ากิจกรรมต่างๆ แล้วรีบมาเข้าแถวให้เป็นระเบียบ 
2. สัญญาณครั้งที่ 2 นักเรียนอยู่ในแถวด้วยความสงบ ประธานนักเรียนบอก แถวตรงเคารพธง

ชาติ นักเรียนร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวค าปฏิญาณพร้อมกัน 
3. นักเรียนรับฟังโอวาท ข้อปฏิบัติจากครูที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความสงบและส ารวม 
4. เมื่อครูอนุญาตให้เข้าห้องเรียนให้นักเรียนทุกคนเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ ไม่

พูดคุยหรือเดินออกจากแถว และห้ามไปห้องน้ าจนกว่าครูที่ปรึกษาจะโฮมรูมเสร็จและ
อนุญาตเป็นรายๆ ไป เฉพาะที่จ าเป็น 
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  การปฏิบัตตินในหอ้งเรียน 
1. เมื่อครปูระจ าวชิาเขา้สอนให้หวัหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ นกัเรียนทุกคนต้องยืน

ตรงและยกมือไหว้ กล่าวค าว่า สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ และกล่าว ขอบคุณ เมื่อหมดเวลาเรียน 
2. นักเรียนตอ้งรกัษาความเป็นระเบียบในหอ้งเรียน 
3. นักเรียนตอ้งไม่ท างานอืน่ขณะครปูระจ าวิชาก าลังสอน 
4. เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 5 นาท ียังไมม่ีครเูข้าสอน หัวหนา้ห้องแจ้งฝ่ายวิชาการ 
5. การเปลี่ยนหอ้งเรียนให้เดินเป็นแถวอย่างมรีะเบียบ 
6. หากจ าเป็นต้องออกนอกห้องเรียน ให้ขออนญุาตจากครผูู้สอน 
7. เมื่อเสร็จสิน้ภารกิจแลว้ให้รบีเข้าห้องเรียนทนัที 

 

  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
1. ลาออกนอกบริเวณและไมก่ลับเข้ามาในโรงเรียนอกีในวนัลา  นักเรียนต้องมีจดหมาย 

ขออนญุาตจากผูป้กครอง   
2. นักเรียนน าจดหมายของผู้ปกครองไปแสดงตอ่ครปูระจ าชั้นเซน็ชื่อรับทราบ   
3. เสนอจดหมายของผูป้กครองต่อหัวหน้าฝา่ยกิจการนกัเรยีน หรือครูที่ปฏิบตัิหน้าที่เวร

ประจ าวันวันนั้น  เพื่อขออนญุาต 
4. การขออนญุาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ขออนญุาตจากครูประจ าวิชาและฝา่ยบุคคล 

นักเรียนโดยตรง 
5. หากนักเรียนขออนญุาตแลว้ไปท าภารกิจอื่นที่ไมข่ออนุญาต ใหถ้ือว่าหลบหนีโรงเรียน และ

หากสิ่งที่ท าไม่เหมาะสมจะได้รับโทษเพิ่ม 
 

  การลาหยดุของนักเรียน 
1.  ถ้าลาหยุด 1 - 3 วัน ใหส้่งใบลาที่ครปูระจ าชัน้ 

 2.  ถ้าลาหยุดเกนิ 3  วัน ผูป้กครองควรติดต่อให้ครูประจ าชั้นทราบ 
 3.  ถ้าหยุดเกิน 7 วัน เนื่องจากป่วย  ใหน้ าใบรับรองแพทย์มาแสดงตอ่โรงเรียนเพ่ือรักษา 
      สิทธิ์ในการสอบ 
 4.  ในกรณีที่หยดุเรียนแลว้ไม่ส่งใบลาจะถือว่า “ขาดเรยีน” 
 5.  ในใบลาจะต้องมีลายเซน็ผู้ปกครองทีแ่ท้จริง ทีบ่ันทกึไวเ้ป็นหลักฐานของโรงเรียน 

     ในวันมอบตัว 
 

  การแสดงความเคารพ 
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1. เมื่อนกัเรียนนั่งหรือยนือยู่กบัที่ ครูเดนิผ่านมาในระยะพอสมควรให้ยืนตรงแลว้ไหว้ 
2. เมื่อเดินสวนกบัครูให้หยดุยนืตรงแลว้ไหว้ 
3. เมื่อเดินตามหลังครูไม่ควรเดนิแซงขึน้หน้า หากจ าเปน็ใหก้ล่าวค าขอโทษเสียก่อน 
4. ลูกเสือ ยวุกาชาด นักศึกษาวิชาทหารให้ท าความเคารพตามระเบียบ 
5. เมื่อยืนพูดกับครูตอ้งส ารวม 
6. เมื่อเขา้มาพบครูให้ยนืหรอืคกุเข่าตามความเหมาะสมหา่งจากครูพอประมาณแล้วไหว้ 

 

  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
1. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 
2. ท าความสะอาดห้องเรียนทุกวัน 
3. ไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
4. ไม่ขีดเขียนข้อความหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ลงบนทรัพย์สินของโรงเรียน 

 

  การน ารถจกัรยาน,รถจักรยานยนต์ เข้า-ออกโรงเรียน 
1. ให้นักเรียนน ารถจักรยาน,รถจักรยานยนต์เขา้-ออกเฉพาะประตดู้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น 
2. ดับเครื่องยนตเ์มื่อถึงประตูดา้นหน้าและน ารถเข้ามาจอดภายในโรงรถอย่างเปน็ระเบยีบ 
3. ห้ามนักเรียนน ารถยนตม์าโรงเรียน เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเปน็ครั้งคราว 
4. เมื่อออกนอกโรงเรียนให้น ารถจักรยานยนตไ์ปตดิเครื่องยนต์ที่ประตูดา้นหน้า 

 

  การมาเรียนและกลับบ้าน 
1. นักเรียนต้องท าความเคารพครูเวรประจ าวันท่ีหน้าประตูก่อนเข้าและออกนอกบริเวณ

โรงเรียน 
2. ยินดีให้ครูตรวจหรือฟังค าตักเตือนเมื่อปฏิบัติไม่ถูกตอ้ง 
3. หลังจากโรงเรียนเลิกให้นักเรียนกลับบ้านทันที ยกเว้นนักเรียนท่ีมีกิจกรรมพิเศษ 

 
  ขอ้ปฏิบัติเมือ่ทำของหายหรือเกบ็สิ่งของได ้ 

 

1.  เมื่อท าของหายให้นักเรียนแจ้งท่ีฝ่ายกิจการนักเรียนและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.  เมื่อเก็บของได้ให้น าไปมอบให้ฝ่ายกิจการนักเรียนหรือคุณครูท่านใดก็ได้ พร้อมแจ้งชื่อ 

     นามสกุลของตัวเองและบันทึกลงสมุดเก็บของได้ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
3.  เมื่อนักเรียนไปรับของท่ีท าหายคืน ให้ไปแสดงความขอบคุณผู้ท่ีเก็บได้ทุกครั้ง 
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  การมาโรงเรยีนสาย 
 

นักเรียนตอ้งมาถึงโรงเรียนอย่างช้าเวลา 08.00 น. ถ้ามาหลังจาก 08.00 น.ให้ปฏิบตัดิังนี้ 
1. มาไม่ทนัเข้าแถว ให้เข้าแถวกลุ่มผู้มาไม่ทนัรว่มเข้าแถว ร้องเพลงชาต ิ สวดมนต์ กลา่วค า

ปฏิญาณตนภายใตก้ารควบคุมดแูลของครูเวรและลงชื่อในสมุดบันทึกมาสาย 
2.  มาโรงเรียนสาย หลงัเวลา  08.30 น. ไดป้ฏิบัตดิังนี ้

 1)  ลงชื่อในสมุดบันทกึมาสายที่ห้องปกครอง  ถา้มาสายเพราะมีความจ าเปน็ จะตอ้ง 
มีจดหมายหรือใบอนุญาตจากผู้ปกครอง ระบุความจ าเปน็ของการมาสายพร้อมทั้งมี
ลายเซ็นผูป้กครองมาแสดงดว้ย 

           2) รับบตัรอนุญาตเข้าชั้นเรียนจากฝ่ายบริหารงานบุคคล 
           3) น าบตัรเข้าห้องเรียนไปแสดงต่อคุณครูที่ก าลงัสอน                        
 3.  นักเรียนทีม่าสายเกิน 3 ครั้ง โดยไม่มเีหตุผลฝ่ายบรหิารงานบุคคลจะเชญิผู้ปกครองมาพบ 
 

  การหนีเรียน 
 

1. หนีชัว่โมงเรียนบางวิชา ใหป้ฏิบัติดงันี ้
1.1  ครั้งแรกครปูระจ าวชิาตดิตามการหนเีรียนและลงโทษตามระเบียบ 
1.2  หากมีการหนีเรียนอีก ให้บนัทึกการหนีเรียนที่ฝ่ายกิจการ 
1.3  ถ้ามกีารหนเีรียนเป็นประจ า ให้บันทึกการหนีเรียนที่ฝ่ายกิจการเพ่ือเชิญผู้ปกครอง

รับทราบและแก้ปญัหาร่วมกัน 
2. กรณีออกจากบา้นแตไ่ม่ถงึโรงเรียน ใหป้ฏิบัตดิังนี ้

1.1  ครั้งแรกครปูระจ าชั้นตดิตามสอบสวนหาข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบ 
1.2  หากมีการหนีเรียนอีก ให้ครูประจ าชั้นแจ้งฝา่ยบุคคล เพ่ือบันทึกพฤติกรรมและเชญิ 
      ผูป้กครองมาพบ 
1.3  ถ้ายังมีพฤตกิรรมเชน่นี้อกี เชิญผู้ปกครองมาพบและท าทัณฑ์บนด าเนนิการตามระเบียบ 

โรงเรียน 

 พฤติกรรมที่เป็นความผิด 
 

 

   การผิดระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย 
  การผิดระเบียบวา่ด้วยการมาและการกลบัโรงเรียน 
 การผิดระเบียบว่าด้วยการหลบหลีกไมเ่ข้าแถว 
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 การผิดระเบียบว่าด้วยการหนีเรยีน 
 การกระท าผิดไปจากนักเรียนทั่วไป เช่น สวมแว่นตาด า ใส่หมวก ฯลฯ 
 ความผิดทางวจีกรรม เช่น กล่าวค าหยาบ ฯลฯ 
 ความผิดทางกายกรรม เช่น ท ารา้ยร่างกาย ฯลฯ 
 การละเมิดทรพัย์ เช่น การลักทรัพย์ 
 การท าลายทรพัยส์ินผู้อื่น 
 การพกพาอาวธุ 
 เสพสิ่งเสพติดหรือมีไว้ในครอบครอง 
 เล่นการพนัน 
 พฤติกรรมในท านองชู้สาว 
 การผิดมารยาทจากสังคม 
  พฤติกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนไม่พึงประสงค์ 
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ระเบียบโรงเรียนหนองแหนวิทยา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและการแต่งกาย 

*************************** 
 นักเรียนโรงเรียนหนองแหนวิทยาทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบนี้  ผู้ใดแต่งกายให้ผิดไป
จากระเบียบถือว่าเป็นการจงใจจะฝ่าฝืน อาจต้องได้รับโทษตามควรแก่กรณี เครื่องแบบนักเรียน และการ
แต่งกายของนักเรียนโรงเรียนหนองแหนวิทยา ประกอบด้วย 
 ข้อ 1 เครื่องแบบนักเรียนชาย ม. ต้น 

1.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้น ผ้าขาวเกลี้ยง ผ่าอกตลอด มีสาบที่คอเสื้อกว้าง 4 
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อศอก มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิด 
ติดแนบราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 - 12 เซนติเมตร ด้านหลังไม่มีจีบ 

1.2 กางเกง  เป็นแบบทรงไทย จีบด้านหน้าด้านละ 2 จีบ ผ้าสีด า ขาสั้นเหนือเข่า ไม่เกิน 5 
เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูกางเกง 
 6 - 7 ห ู

1.3 เข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังสีด าหัวโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้ 
1.4 รองเท้าเป็นรองเท้าหนังเกลี้ยง หรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายมีเชือกผูกสีด า                                        

ถุงเท้ายาวแบบธรรมดาสีขาว ไม่มีลวดลาย 
 ข้อ 2  เครื่องแบบนักเรียนชาย  ม. ปลาย เป็นแบบเดียวกับนักเรียนชาย ม. ต้น  
 ข้อ 3  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ม. ต้น 

3.1 เสื้อ  เป็นผ้าขาวเกลี้ยงเป็นเสื้อคอพับในตัว  ผ่าอกลึกพอสวมศีรษะได้  สาบตลบเข้า
ด้านใน มีปกเสื้อขนาด 10 - 12 เซนติเมตร  ใช้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ้ า แขนเสื้อเหนือ
ข้อศอก เหนือขอบเสื้อล่างของตัวเสื้อด้านขวาติดกระเป๋ากว้าง 5 - 9 เซนติเมตร ผูก
รอบคอแบบเงื่อนกลาสี 

3.2 กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังเป็นจีบ ด้านละ 2 จีบ 
พับจีบออกข้างนอก ตัวกระโปรงห้ามเป็นทรงเอวต่ า กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าประมาณ 
7 - 10  เซนติเมตร 

3.3 รองเท้าเป็นรองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวแบบธรรมดาสีขาว ไม่มีลวดลาย 
 ข้อ 4  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม. ปลาย 

4.1 เสื้อ  เป็นผ้าขาวเกลี้ยง แบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอดที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน
กว้าง 3 เซนติเมตร มีกระดุมกลมสีขาว 3 เม็ด แขนยาวเพียงเหนืออก ต้นแขนและ
ปลายแขนจีบเล็กน้อย 

4.2 กระโปรง เป็นแบบเดียวกับนักเรียนหญิง ม. ต้น 
 

4.3 เข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังสีด า กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของตัว นักเรียน  
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หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลดั ใช้หนังสีด าหุ้ม 
4.4 รองเท้า ถุงเท้า เป็นแบบเดียวกันกับนักเรียนหญิง ม. ต้น 

 ข้อ 5  เครื่องหมายโรงเรียน 
5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปัก “น.ว.” ที่อกเสื้อด้านขวา  ใต้อักษรย่อ น.ว. ปักเลขประจ าตัวนักเรียน และปักชื่อ – 
ชื่อสกุลทางอกเสื้อทางด้านซ้าย เหนือชื่อให้ปักจุดแสดงระดับชั้น 
(ม. 1  ปัก  1 จุด , ม. 2  ปัก 2 จุด , ม. 3 ปัก 3  จุด) การปักให้ใช้ด้ายสีน้ าเงิน 

5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปัก “น.ว.” และเครื่องหมายตราโรงเรียน บน น.ว. ด้วยด้ายสีน้ าเงินไม่ปักเลขประจ าตัว 
และปักจุดที่ปกเสื้อด้านซ้าย  (ม. 4 ปัก 1 จุด , ม. 5 ปัก 2 จุด , ม.6 ปัก 3 จุด) 

 ข้อ 6 ทรงผม 
6.1 ทรงผมนักเรียนชาย ม. ต้น ให้ตัดด้านข้างและด้านหลังเกรียนรอบศีรษะ  ข้างหน้าและ

ส่วนบนศีรษะยาวไม่เกิน 3  เซนติเมตร ห้ามดัดหรือย้อมห้ามไว้หนวดไว้เครา ไม่หวีแสก
กลาง  ไม่ใส่น้ ามัน 

6.2 ทรงผมนักเรียนหญิง ม. ต้น ไม่ยาวเกินต้นคอแนวผมเสมอกัน ห้ามดัด 
หรอืซอย หรือย้อม ไม่ใช้น้ ามันแต่งผม หรือเครื่องส าอางทุกชนิดรวมทั้งเครื่องประดับ 

6.3 ทรงผมนักเรียนชาย ม. ปลาย ให้ตัดความยาวระดับรองหวี เบอร์ 1 
6.4 ทรงผมนักเรียนหญิง ม. ปลาย เหมือนนักเรียนหญิง ม. ต้นหรือไว้ยาว 

แตต่้องมัดรวบด้วยยางสีด า และผูกผมด้วยริบบิ้นสีขาว 
 ข้อ  7  เล็บ   

ให้ตัดเล็บสั้น ทั้งเล็บมือและเล็บเท้า ห้ามไว้เล็บ หรือทาเล็บ 
 ข้อ  8  เครื่องประดับ 
  ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด (ยกเว้นนาฬิกา/แว่นตา) รวมทั้งเครื่องส าอางทุกชนิด 
 ข้อ  9  เครื่องแต่งกายในโอกาสอื่น ๆ 
  10.1   เครื่องแบบลูกเสือ  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของลูกเสือ 
  10.2   เครื่องแบบยุวกาชาด ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของยุวกาชาด 

10.3  เครื่องแบบวิชาพลานามัย ให้ใช้เครื่องแต่งกายตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ข้อ  10  นักเรียนที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน 
  ไม่ว่าจะเป็นวันเปิดเรียน หรือวันหยุด  ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนในการมาติดต่อ 
 งานกับทางโรงเรียน 
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   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
*************************************************** 

  อาศัยอ านาจตามมาตราในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 และมาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 

(1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ 

ยาเสพติด 
(5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ  อันน่าจะก่อให้เกิด

ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน  เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

 ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
        

  จาตุรนต์  ฉายแสง 
                         (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 

                        รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

งานอนามัยโรงเรียน 
สนับสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ แก่นกัเรียน คร ูและบคุลากร ในโรงเรียนเพ่ือให้ทกุคนได้มี

สุขภาพ สมบูรณ ์แขง็แรง ทั้งทางด้านร่างกาย และจติใจ มีความสขุระหวา่งเรียนหรอืปฏิบัตงิานใน
โรงเรียน โดยสนับสนุนให้ทกุคนไดต้ระหนักในการปฏบิตัิตนเพ่ือการมีสขุภาพดีถว้นหน้า  
ดงัค ากลา่วทีว่า่ สขุภาพดไีมม่ขีาย ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง  โดยหมัน่ฝกึปฏบิตัใินเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
1. สุขบัญญตั ิ10 ประการ 
2. หมั่นล้างมอื เพื่อลดการตดิเชื้อ 
3. สวมหน้ากากอนามัย เมื่อเจ็บปว่ยเป็นโรคทางเดนิหายใจ เพื่อป้องกนัการแพรเ่ชือ้ 
4. ค านงึถึงการกินรอ้น ช้อนกลาง ล้างมือ 7 ขั้นตอน เมื่อหยิบจับอาหาร เพื่อป้องกนัโรคทางเดนิอาหาร 
5. สนับสนุนโครงการรณรงค์นักเรียนกนิขา้วหมดจาน ดื่มน้ าหมดแกว้/ขวด 
6. ลดอาหารประเภท รสหวาน รสมัน และรสเค็ม เพื่อปอ้งกันโรคเบาหวาน โรคหวัใจ 
7. ออกก าลงักายอย่างสม่ าเสมอ 
8. ร่วมจดัสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะ และลดลูกน้ ายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 
9. จัดบอร์ด เสริมความรูด้้านสุขภาพอนามัย รวมทัง้เรือ่งโรคที่เปน็ปัญหาทางดา้นสาธารณสขุ 

 

งานบริการห้องพยาบาล 
1. ที่ตั้ง          อาคารชัว่คราว ระหว่างอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 
2. เวลาเปิดท าการ  07.30 - 16.30   น.  เว้นวนัหยุดราชการ 
3. ระเบียบการใช้บรกิารห้องพยาบาล 
 3.1 การใช้บรกิารใด ๆ จะมแีบบกรอกข้อความให้เขียนก่อนใช้ทุกครั้ง 
 3.2 แจ้งให้ครูหรือเจ้าหนา้ทีป่ระจ าห้องพยาบาลทราบ 
 3.3 ไม่อนญุาตให้นกัเรียนหยิบยามาใช้เอง  ต้องแจ้งให้เจ้าที่ประจ าห้องทราบ   
 3.4 การนอนพักทีห่้องพยาบาลต้องได้รบัอนญุาตจากเจ้าหน้าที่พยาบาลก่อนทุกครั้ง 
 3.5 หลังจากนอนพักแลว้  ต้องเก็บผ้าห่มและคลุมเตียงให้เรียบรอ้ย 
 3.6 การเขา้ใช้บรกิารห้องพยาบาลเปน็ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เท่านั้น ซึง่ทางฝ่ายพยาบาล 

     จะด าเนินการสง่ตอ่ผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปยังโรงพยาบาลตอ่ไป 
 3.7 นักเรียนที่ใช้บรกิารควรแจ้งขอ้มูลการแพ้ยา  การแพ้สารต่าง ๆ ให้เจ้าหนา้ที่ทราบ 
4. จ านวนเตียงพยาบาล  4  เตียง 
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งานบริการห้องสมุด 
1. สถานทีต่ั้ง    ชั้นล่างของอาคารเรียน 1 
2. เวลาเปิดบริการ 07.30 - 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ 
3. ระเบียบการใช้ห้องสมดุ 
 3.1 นักเรียนต้องจัดท าบตัรห้องสมดุทีต่ิดรูปนักเรียนขนาด 1 นิ้ว    

3.2 ระยะเวลาการยืมหนังสอืห้องสมุด  ภายใน 7 วัน เกินก าหนดจะถูกปรับวันละ1บาท 
 3.3 การใช้บรกิารในห้องสมดุในเวลาเรียนตอ้งได้รบัอนญุาตจากเจ้าหนา้ที่ห้องสมดุ 
      โดยบนัทึกขอใช้ห้องสมดุในสมดุบนัทึก    

3.4 ห้ามกระท าการใด ๆ เปน็การรบกวนผู้อื่นในการใชห้้องสมดุ เช่น  ห้ามสง่เสียงดัง 
       ห้ามน าขนม อาหารเขา้มารบัประทานในห้องสมดุ ห้ามตัด ฉกีหนังสือในห้องสมุด 
 3.5 เมื่ออ่านหนังสือจบแลว้  ควรน าไปเก็บในชั้นหนงัสอืให้เรียบร้อย 
 3.6 ดูแลปดิพัดลม  และไฟฟ้า และรักษาความสะอาดเมื่อเลิกใช ้
 

งานบริการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
1. สถานทีต่ั้ง    อาคารสหกรณ์หลงัอาคาร 1 
2. เวลาเปิดบริการ      เช้า     07.30 - 08.00   น. 
   กลางวนั 12.00 - 12.50   น. 
   เย็น  15.30 - 16.30   น. 
3. ประเภทสินคา้ 
 3.1  สมุด  อปุกรณเ์ครื่องเขยีนแบบเรียน  เครือ่งใช้เกี่ยวกับการเรียน 
 3.2  สินค้าจากสมาชิกสหกรณ์ 
 3.3  สินค้าที่จ าเปน็ในชวีิตประจ าวัน 
4.  การใช้บริการ 
 4.1  นักเรียนทุกคนควรเปน็สมาชิกสหกรณ ์ โดยมคี่าสมัครแรกเข้าคนละ  5  บาท 
        ค่าหุ้น หุน้ละ  10  บาท  โดยตอ้งสมคัรอย่างน้อย 1  หุ้น 
 4.2  เมื่อนักเรียนตอ้งการใชส้ิทธิของสมาชกินักเรียนต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครัง้ 
 4.3  เมื่อสิน้ปีจะมีการจัดเงนิปันผลให้กับสมาชิกทีม่ียอดซื้อสงู 
 4.4 การเปลี่ยนหุน้สมาชิกสามารถกระท าได้  และนกัเรยีนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

     และมธัยมศกึษาปีที ่ 6  จะได้รบัค่าหุ้นคนื 
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งานบริการอาหารและน้ าดื่ม 
1. สถานทีต่ั้ง            โรงอาหาร และรา้นค้าของโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
2. เวลาใช้บริการ      เวลา  12.00 - 12.55  น. 
3. ข้อควรปฏบิัต ิ 1.  นักเรียนทกุคนต้องใช้บรกิารในชว่งเวลาทีก่ าหนดเทา่นั้น 
   2.  เข้าแถวเรียงล าดับกอ่นหลัง 
   3.  หลังจากรบัประทานอาหารแล้วต้องเก็บจาน-ช้อนไปคืนใหเ้รียบร้อย 
   4.  โรงเรียนมนี้ าดืม่บรกิาร  2-3  จุด  ไมค่วรน าไปล้างหน้า 
   5.  ไม่น าขนมหรืออาหารขึน้ไปรับประทานบนอาคารเรยีน 
 
 
 

งานบริการห้องน้ า - ห้องสุขา 
โรงเรียนมีห้องน้ า   2  หลัง  แบ่งเป็น 
   -  นักเรียนชาย           1    หลัง 
   -  นักเรียนหญิง    1    หลัง 
ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้ห้องน้ า 
  1. เมื่อใช้เสร็จแลว้ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและไม่เล่นกนัในห้องน้ า 
  2. ส าหรบันักเรียนหญงิไม่ควรน าผ้าอนามัยที่ใชแ้ล้วทิง้ลงโถสว้ม  ใหห้่อดว้ย 
                       กระดาษและทิ้งลงในถงัขยะที่จัดไว้ให้ 
  3. ห้องน้ าในอาคารมีไว้เฉพาะคร ู- อาจารย์ 

 

งานบริการแนะแนวและทนุการศึกษา 
1.  การใช้บริการแนะแนว 
 1.1  ห้องแนะแนวตั้งอยู่ ทางทิศตะวนัออก ชัน้ 3  อาคาร 1 
 1.2  บริการให้ความรู้เกี่ยวกบัการศึกษาต่อ  อาชีพ และการชว่ยเหลือทุนการศกึษา 
 1.3   มีการจดัท าระเบียนสะสมทางการแนะแนวกับนักเรียนทุกคน 
2.  การใช้บริการทุนการศึกษา 
 2.1  นักเรียนต้องกรอกข้อมลูเพื่อขอรับทุน 
 2.2  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบตั ิ
 2.3  นักเรียนทีไ่ดร้ับทนุการศึกษาตอ้งเขียนจดหมายขอบคุณตอ่ผู้ที่ให้ทุน 
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งานบริการโสตทัศนศึกษาและเสียงตามสาย 
1.  สถานท่ีตั้ง      ชั้นล่างด้านข้างห้องสมดุของอาคารเรียน  1 
2.  เวลาเปดิบรกิาร  เช้า  07.30 - 08.00   น. 
    กลางวนั 12.30 - 12.50   น. 
3.  การใช้บริการ 
 3.1  ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบขอใชต้ามที่จดัไว้ 
 3.2  การประกาศข้อความควรเขียนขออนญุาตก่อนที่จะให้ประกาศ 
 3.3  ระยะเวลาทีป่ระกาศเสยีงตามสายได้แกช่่วงพัก และวันที่มีกิจกรรม 

 

งานอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
โรงเรียนหนองแหนวิทยากับการอนุรักษ์พลังงาน 

 นโยบายการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียน 
 

ลด - สร้าง – เพิ่ม 
 

ลด  :    ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า/ประปา/ขยะ 

สร้าง  :  จิตส านึกที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เพิ่ม :  สภาพแวดล้อมที่ด ี

 
หากทุกคนเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรียนร่วมมือกันอยา่งต่อเนื่อง 

“NONGNAEWITTHAYA  SAVE THE WORLD” 
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มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
1. ก าหนดเวลาเปดิ-ปิด อาคารเรียน เวลา 06.00-18.00 น. 
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศที ่25 องศาเซลเซียส 
3. เปิดไฟแสงสว่างเท่าที่จ าเป็น  (ใช้เปิด-ไม่ใช้ปดิ) 
4. ปิดจอคอมพิวเตอร ์ขณะไม่ใช้งาน (นั่งเปิด-ลุกปิด) 
5. ถอดปลั๊กอปุกรณไ์ฟฟ้าทุกชนดิเมื่อไม่ใช้งาน 
6. พิจารณาคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว น าไปท้ิงให้ถูกที่ 
7. นักเรียนทุกคนเป็นหูเป็นตารายงานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ ของโรงเรียน 
    ท่ีช ารุด เช่น ก๊อกน้ า,ฝักบัว, โถปัสสาวะ,ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือประโยชน์
ของบุคลากรทุกคน เกิดความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามกลยุทธ์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการตามแผนการก ากับ 
ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 

 

การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
 โรงเรียนจะด าเนนิการจัดเกบ็เงินบ ารงุการศึกษาเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาเพิ่มเตมิ

จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยด าเนินการจดัเก็บ 
ภาคเรียนละ  200 บาท/คน/เทอม 

ภาคเรียนท่ี 1 รับเงินวันประชุมผู้ปกครองทุกระดับชัน้ ภายในเดือนพฤษภาคม  
ภาคเรียนท่ี 2 รับเงินวันประชุมผู้ปกครองทุกระดับชัน้ ภายในเดือนพฤศจิกายน  

 
การเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 

 โรงเรียนจะด าเนินการจัดเก็บค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน  ตามแผนการประกันภัย
อุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโดยให้ความคุ้มครองเต็มทุนประกัน   โรงเรียนด าเนินการคัดเลือกบริษัท
ประกันภัยโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณใหก้ับนักเรียนจนจบ 

การศกึษาขัน้พื้นฐาน ในรายการดังตอ่ไปนี ้
1. ค่าหนังสือเรยีน 

จัดสรรให้นักเรียนทกุคนมีหนังสือเรียนครบ โดยไม่เรียกเก็บคนื  1 ปีการศกึษา 
โดยจะมอบใหน้ักเรียนทกุคนในตน้ปีการศกึษา เมื่อเปิดภาคเรียนที ่1  มีมูลคา่ดงันี ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1   มูลค่าชุดละ 764 บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2   มูลค่าชุดละ 877 บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3   มูลค่าชุดละ 949 บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   มูลค่าชุดละ 1,318 บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   มูลค่าชุดละ 1,263 บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   มูลค่าชุดละ 1,109 บาท/คน/ปี 

หมายเหตุ โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้นักเรียน 

 
2. ค่าอุปกรณ์การเรยีน 

ค่าอุปกรณ์การเรียนที่นกัเรยีนสามารถจดัซื้อได้ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ไม้บรรทดั เครื่องมือเรขาคณิต วัสด ุICT กระดาษ A4 ดินสอส ีกระเปา๋นักเรียน ฯลฯ ในอัตรา 
ดังนี ้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวนเงนิ  210 บาท/คน/ภาคเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนเงนิ  230 บาท/คน/ภาคเรียน 

 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 

เครื่องแบบนกัเรียน ประกอบดว้ยเสื้อ/กางเกง/กระโปรง กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียน 
เพียงพอแล้วสามารถซือ้เขม็ขัด รองเท้า ถุงเทา้ ชุดลูกเสอื/ยุวกาชาด/ชุดพลศึกษา 
ได้ในอตัราดงันี ้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวนเงนิ  450 บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนเงนิ  500 บาท/คน/ปี 
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4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังตอ่ไปนี้ 
4.1 กิจกรรมวิชาการ จัดเพ่ิมเตมิจากการเรียนปกติในชัน้เรียน ด าเนนิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.2 กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ด าเนนิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
4.4 การบริการสารสนเทศ / ICT ด าเนนิการอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ป/ีคน 

โรงเรียนเป็นผูด้ าเนินการจดักิจกรรม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดงัต่อไปน้ี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวนเงนิ  880 บาท/ป ี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนเงนิ  950 บาท/ป ี

หมายเหตุ  โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนทุกรายการ 

 

การรับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  
 ผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 

1. เงินบริจาคเพื่อเปน็ทุนการศึกษาส าหรบันกัเรียน 
2. เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ทางการศกึษา 

 

หนังสือรับรองเพื่อเบิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 กรณีท่ีผู้ปกครองสามารถเบิกเงินบ ารุงการศึกษาได้ ติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กลุ่มงาน 

บริหารงบประมาณ 
 

การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. ใบเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนเนื่องจากอบุัติเหต ุซึง่กรอกรายละเอียดครบถว้น 
2. หลักฐานทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย,์ผลการรักษา,ฟิลม์เอ็กซเรย ์
3. ใบเสร็จรบัเงนิค่ารักษาพยาบาลตวัจรงิ (ต้นฉบับ) 
4. กรณีถกูท ารา้ยร่างกาย ตอ้งแนบใบบนัทึกประจ าวนัจากสถานีต ารวจ 
5. ส่งใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯต้องการ ให้กับกลุ่มงาน 
   บริหารงบประมาณ 

 
 

 



—  คู่มือนักเรียน  45  — 

 

บันทึก 
 
  

                                   
            
            
             
            
              
            
            
             
            
             
            
            
             
            
             
            
            
             
            
             
            
                              


