






(นายเกรียงศักด์ิ  อัจกลับ)
ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา

คํานํา
 คูมือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา มีจุดประสงคเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางโรงเรียน  นักเรียน

และผูปกครอง โดยเฉพาะนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนนักเรียน 

เขาใหมท่ีนักเรียนและผูปกครองตองเขาใจบริบทพ้ืนฐานของโรงเรียน ตลอดท้ังธรรมเนียมประเพณี                

ท่ีเปนแนวปฏิบัติและไดปฏิบัติกันมาจนเปนโรงเรียนสวีวิทยา ใหเปนท่ีประจักษของสังคมและชุมชน             

มาจนถึงปจจุบันน้ี ซ่ึงนักเรียนท่ีเขาใหมทุกคนจะตองมีองคความรูเร่ืองวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน

เปนพ้ืนฐานเสียกอน  แลวจึงเขาสูการพัฒนาการศึกษาหาความรูตอไปอีกในระยะเวลา 3 ป โดยเอกสาร

เลมน้ีจะเปนคูมือกํากับใหนักเรียนไดอยูในกรอบกติกาซ่ึงเปนแนวปฏิบัติของโรงเรียนในทุกกลุมบริหาร  

หากนักเรียนมีขอสงสัยอ่ืนใดเปนเบ้ืองตน  นักเรียนจะสามารถสืบคนและหาคําตอบไดจากเอกสารเลมน้ี

 หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนักเรียน จะเปนแนวทางใหผูปกครอง และนักเรียนไดนําไปศึกษาเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหอยูในสถานศึกษาแหงน้ีอยางมีความสุขตลอด 3 ปการศึกษา โดยเอกสาร   

ในเลมจะบอกแนวทางในการดําเนินงานท่ีนักเรียนจะตองเขาไปประสานสัมพันธกับบุคคล และกลุมงาน

ตางๆ อยางละเอียดชัดเจนเบ้ืองตน

 ขอบคุณผูปกครองทุกทานไดใหความไววางใจโรงเรียนสวีวิทยาไดนําบุตรหลานของทานท่ีเปน

แกวตา ดวงใจ มาฝากใหโรงเรียนสวีวิทยาไดดูแล  โรงเรียนขอขอบคุณยิ่ง และจะทําหนาท่ีดูแลบุตรหลาน

ของทาน ในฐานะลูกศิษยสวีวิทยาใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีองคความรูท่ีดี  สามารถจบออกไปศึกษาตอ

ในระดับสูง และเปนคนดีมีคุณภาพสูสังคมตอไป

 ขอขอบคุณ ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยาทุกทานท่ีไดนํา              

องคความรูท่ีสําคัญและจําเปน มานําเสนอไวใหผูปกครองและนักเรียนไดศึกษาเปนเบ้ืองตน และแนวปฏิบัติ

อันเดียวกัน จนทําใหคูมือนักเรียนฉบับน้ีมีความสมบูรณ
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คู�มือนักเร�ยนด�านว�ชาการ
ป�การศึกษา 2564
ว�สัยทัศน�ของหลักสูตร

สมรรถนะสําคัญของผู�เร�ยน คุณลักษณะอันพ�งประสงค�ของผู�เร�ยน

จ�ดมุ�งหมายของหลักสูตร

มาตรฐานการเร�ยนรู�/ตัวชี้วัด 8 กลุ�มสาระการเร�ยนรู�

กิจกรรมพัฒนาผู�เร�ยน

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมี
ความสมดุลท้ังดานรางกาย คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดม่ันในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปน
ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือ
วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

1. ความสามารถในการส่ือสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

1. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  2. ซ่ือสัตยสุจริต       
3. มีวินัย                  4. ใฝเรียนรู            
5. อยูอยางพอเพียง          6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย    8. มีจิตสาธารณะ

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมี  
 ทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองในระบบ 
 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ี 
 มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร   3. วิทยาศาสตร   4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5. สุขศึกษา และพลศึกษา 6. ศิลปะ   7. การงานอาชีพ  8. ภาษาตางประเทศ

1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน
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โรงเร�ยนสว�ว�ทยา
ตั้งอยู�เลขที่ 597  หมู�ที่ 5  ตําบลนาโพธิ์   อําเภอสว�  จังหวัดชุมพร

 โรงเรียนสวีวิทยาเดิมช่ือวา “โรงเรียนสวีควนสีแท” ต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ.2501 ไมมีอาคารเรียนถาวร ไดใชศาลาโรงฉัน

ของวัดโพธิเกษตรเปนสถานท่ีเรียนช่ัวคราวในปแรกมีนักเรียนจํานวน 40 คน มีนายเจริญ พรหมหาญ เปนครูใหญ

 พ.ศ.2504 ผูปกครอง พอคา ประชาชน ไดบริจาคเงิน  และแรงงานสรางอาคารเรียน

 พ.ศ.2505 ไดยายจากวัดโพธิเกษตร มาอยูในพ้ืนท่ีปจจุบันเลขท่ี 597 ม. 5 ต.นาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร

 พ.ศ.2506 ไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบจากขาราชการ พอคา 

  ประชาชน สรางอาคาร 1 หลัง เปนอาคารไม  สองช้ัน  8  หองเรียน

 พ.ศ.2509 ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนชวยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท “ค.ม.ช.” รุนท่ี 3 

  ไดรับงบประมาณสรางอาคารโรงฝกงาน และอาคารคหกรรม

 พ.ศ.2511 ไดเปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียนสวีควนสีแท” เปน “โรงเรียนสวีวิทยา”

 พ.ศ.2512 ผูปกครองนักเรียน ซ้ือท่ีดินขางโรงเรียนบริจาคใหอีก 4 ไร เพ่ือขยายบริเวณของโรงเรียนออกไป

  ตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมเน้ือท่ีของโรงเรียนท้ังส้ิน 15 ไร 3 งาน 

  54  ตารางวา

 พ.ศ.2520 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ปจจุบัน ทําการสอนแบบสหศึกษา ต้ังแตระดับช้ัน ม.1-ม.6 โดยนักเรียนท้ังหมดเดินทางไป-กลับ

 พ.ศ.2504 ผูปกครอง พอคา ประชาชน ไดบริจาคเงิน  และแรงงานสรางอาคารเรียน

 พ.ศ.2505 ไดยายจากวัดโพธิเกษตร มาอยูในพ้ืนท่ีปจจุบันเลขท่ี 597 ม. 5 ต.นาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร

 พ.ศ.2506 ไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบจากขาราชการ พอคา 

 พ.ศ.2509 ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนชวยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท “ค.ม.ช.” รุนท่ี 3 

 พ.ศ.2511 ไดเปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียนสวีควนสีแท” เปน “โรงเรียนสวีวิทยา”

 พ.ศ.2512 ผูปกครองนักเรียน ซ้ือท่ีดินขางโรงเรียนบริจาคใหอีก 4 ไร เพ่ือขยายบริเวณของโรงเรียนออกไป

 พ.ศ.2520 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ปจจุบัน ทําการสอนแบบสหศึกษา ต้ังแตระดับช้ัน ม.1-ม.6 โดยนักเรียนท้ังหมดเดินทางไป-กลับ

 คติพจน วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร

 ปรัชญา ความรูดี  มีวินัย  มีน้ําใจ พลานามัยสมบูรณ

 อัตลักษณ มีวินัย ใฝเรียนรูคูความดี

 เอกลักษณ  สรางสรรคการศึกษา บรรยากาศนาอยู การเรียนรูคูคุณธรรม

 สีประจําโรงเรียน  สีมวง - เหลือง  

 สีมวง หมายถึง  ความรมร่ืน รมเย็น 

 สีเหลือง   หมายถึง  แสงสวางดุจดวงประทีปแหงการศึกษาเลาเรียน

 พระพุทธรูปประจําโรงเรียน “พระพุทธชัยพรพัฒนสวี  สุวัตถีศึกษากรมุนินทร”
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“มีความรูคูคุณธรรม กาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ

ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”

 ลักษณะเปนรูปทรงขาวบิณฑ ตรงกลางมีอักษร สว แทน สวีวิทยา ลายไทยรอบตัวอักษร                   
มีลักษณะคลายดอกมะพราว หมายถึง อําเภอสวี มีมะพราวมาก ปลายยอดมีเลข 5 แทนโรงเรียนมัธยม
ลําดับท่ี 5 ของจังหวัดชุมพร ตอนลางมีขอความเปนคติพจนของโรงเรียน คือ วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ

ตราประจําโรงเร�ยน

ว�สัยทัศน�โรงเร�ยนสว�ว�ทยา
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พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร�

เป�าประสงค�

1. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลัก

 ของคนไทย 12 ประการ 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21

3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา

4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูความเปนมืออาชีพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเน่ือง

1.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 

  12 ประการ

2. ผูเรียนมีความรูตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความพรอมในการศึกษา

   ตอและการประกอบอาชีพ

3. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม และมีประสิทธิภาพ

ดวยชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเช่ียวชาญ

  ทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเน่ือง

5. โรงเรียนเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการจากทุกภาคสวน มีระบบ 

การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู โดยยึด 

  หลักธรรมาภิบาล 
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 1. ยามเม่ือธงมวงเหลืองข้ึนสูยอดเสา  ดังพวกเราสวีวิทยาทุก ๆ คน

ธงสะบัดสูแดดฟาลมฝน            ชีวิตทุก ๆ คนเกิดมาตอสูโชคชะตา

 2.  เราทุกคนต้ังใจบากบ่ันพากเพียร  เราจะเรียนไมรอคอยพ่ึงวาสนา

อันอบาย ช่ัวรายไมนําพา             เราทาทายโชคชะตาดวยการศึกษาและกระทําความดี

 3.  เรารักกันหนอกอดคอกันไว  จะรุงเรืองดวยสามัคคี

สรางเกียรติประวัติคุณงามความดี   สมเปนศิษยสวีวิทยา

 4.  ธงมวงเหลืองจะดํารงคงอยูคูสวี  ช่ือสวีวิทยาตองเดนเปนดวงตรา

ใหตราตรึงลือขจรล่ันฟา    สวีวิทยาแหลงการศึกษาพัฒนาเยาวชน

 5.  พระพุทธชัยพรพัฒนสวี   สุวัตถีศึกษากรมุนินทร

ตราอยูในจิตเราเปนอาจิณ    ไมส้ินเส่ือมสูญศรัทธา

หมายเหตุ   รองทอนแรก  1-2-3-4  ทอนสอง  1-2-5-4

 วันน้ีวันดีนองพ่ีไดมาเจอกัน  เพ่ือนฝูงท้ังน้ันลวนชาวมวงเหลือง

เรารักกันหนาเราอยามาโกรธมาเคือง   ความทุกขปลดเปล้ืองใหมีแตเร่ืองสนุกเฮฮา

สวีวิทยาน้ีหนาฝกคนเปนคน    สถานฝกฝนเยาวชนข้ึนช่ือลือชา  

เจอกันวันน้ีแสนท่ีจะสุขอุรา    สวีวิทยามวงเหลืองเชิญมา  มาซิมารํา

เพลงมาร�ชสว�ว�ทยา

รําวงสว�ว�ทยา
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นายกําพล ชุมจันทร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

และกิจการนักเรียน

ผู�บร�หารโรงเร�ยนสว�ว�ทยา

นายเกรียงศักด์ิ  อัจกลับ
ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา

นายทนง ชีวะประไพ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

นายชาญชัย ผลอุบัติ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป

นางสาวจุไรรัตน ออนมุข
 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

และแผนงาน

SAWIWITTAYA SCHOOL

คู�มือนักเร�ยนโรงเร�ยนสว�ว�ทยา
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 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  นางสายพิณ  นุยสุข      

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  นางกาญจนี  แกววิจิตร

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาวยุพร  ตักศิลา 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวไลภรณ นวลสุวรรณ

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลานามัย นางสาวสมใจ  ชวงสม 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  นางเบญจพร  อุชุภาพ 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ นายพิสิทธ์ิ  สุขขัง  

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นางพิกุล  ดานสวัสด์ิ 

 หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นายฉัตรชัย  ยุวพันธ 

 หัวหนางานแนะแนว   นางสาวอรนันท  สมแรง 

 หัวหนางานหองสมุด   นางเพ็ญสวัสด์ิ  เทวบิน 

หัวหน�ากลุ�มงานฝ�ายบร�หาร

หัวหน�ากลุ�มสาระการเร�ยนรู�

 หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  นางสุกัญญา   ศรีรัตนตาป

 หัวหนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  นางสาวพัลลภา  ขวัญพะงุน 

 หัวหนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน  นางพรรณี   พรหมเจริญ 

 หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป   นางอําพรรณ  พรหมสวัสด์ิ 

 หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  นางสุกัญญา   ศรีรัตนตาป

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  นางกาญจนี  แกววิจิตร

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นางพิกุล  ดานสวัสด์ิ 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวไลภรณ นวลสุวรรณ

 หัวหนางานแนะแนว   นางสาวอรนันท  สมแรง 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  นางเบญจพร  อุชุภาพ 

 หัวหนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน  นางพรรณี   พรหมเจริญ 
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โรงเร�ยนมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard School)

การจัดการเร�ยนรู�ในโรงเร�ยนมาตรฐานสากล 

 เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นําไปใชเปนมาตรการเรงดวน

ในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล ผูเรียนมีศักยภาพและความสามารถแขงขัน

ทัดเทียมกับผูเรียนของนานาประเทศจากการศึกษา และวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กับหลักสูตรของนานาประเทศ พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีความสําคัญกับการเรียนการสอน 

สาระการเรียนรูเปนลําดับแรก แตใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะหนอยมาก  

ซ่ึงตางกับหลักสูตรในหลายๆ ประเทศ อีกท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 1551 ไมสะทอนใหเห็น  

การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจนเปน รูปธรรม

ในเร่ือง การเรียนรูภาษายุคดิจิตอล การฝกทักษะความสามารถในการส่ือสารภาษาตางประเทศ การสงเสริม สนับสนุน

ใหผูเรียนมีการคิดประดิษฐ และสรางสรรคงาน สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูงดวยเหตุผล และความจําเปนดังกลาว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมุงหวังใหโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard 

School) ทุกโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือตอยอดความรูท่ีไดจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะเปนพลโลกมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ

เปนเยาวชนไทยรุนใหม เปนผูท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถส่ือสารไดสองภาษา ล้ําหนาในทางความคิด 

สามารถผลิตงานไดอยางสรางสรรค และมีจิตรวมรับผิดชอบในสังคมโลก

 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนมุงให

ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard) ผูเรียน 

มีศักยภาพเปนพลโลก (World citizen) พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการการเรียนการสอน และการจัดการดวย

ระบบคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานสากลเปนการตอยอดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ท่ีเปนมาตรฐานชาติ (ตามท่ีโรงเรียนทุกโรงจะตองดําเนินการ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดย 

สมศ. ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) โดยภาพรวมคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคพ้ืนฐานของท้ังสองมาตรฐานเหมือนกัน คือ การจัดการศึกษาใหคนในชาติเปนคนเกง คนดี และมีความสุข

ตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในทศวรรษท่ี 21 ทุกประเทศไดมีการพัฒนา และใชหลักสูตร

การศึกษาท่ีมีเปาหมายใหผูเรียนได Learn to know, Learn to be, Learn to do เพ่ือใหคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ในฐานะพลเมืองของชาติ และ Learn to live together เพ่ือสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในฐานะพลโลก (มาตรฐาน

ท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคท้ังในฐานะพลเมือง และพลโลก)
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ผู�เร�ยนมี
ศักยภาพ
เป�นพลโลก

เป�นเลิศทาง
ว�ชาการ

ร�วมกัน
รับผิดชอบต�อ
สังคมโลก

ผลิตงาน
อย�าง

สร�างสรรค�

สื่อสาร
สองภาษา

ลํ้าหน�า
ทางความคิด

การขับเคลื่อนกลยุทธ�โรงเร�ยนมาตรฐานสากล

เป�าหมายของการพัฒนาโรงเร�ยนมาตรฐานสากล
“การพัฒนาผู�เร�ยนให�มีศักยภาพเป�นพลโลก”

“โรงเรียนมาตรฐานสากล สรางคนไทยยุคใหมใหเปนคนดีของสังคมโลก”

สรางผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก ดวยการพัฒนาหลักสูตร

และการสอนการบริหารคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

1. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ปณิธาน

ความมุ�งมั่น

ความคาดหวัง
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คุณภาพผู�เร�ยนโรงเร�ยนมาตรฐานสากล

คุณลักษณะและศักยภาพที่เป�นสากล

เปนเลิศวิชาการ (Smart)

 มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรเทคโนโลยี รอบรูภาษา ขอมูล และทัศนภาพมีผลการเรียนดี

เปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ มีความถนัดหรือความสามารถเฉพาะทางเปนท่ีประจักษสามารถศึกษาตอในระดับ

อุดมศึกษาหรือระดับสูงท้ังในประเทศหรือตางประเทศ

ส่ือสารสองภาษา (Communicator)

 มีทักษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ มีทักษะการเลือกใช วิธีการ และเคร่ืองมือเพ่ือการส่ือสารมีประสิทธิผล       

ใชภาษาส่ือสารไดดีท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน มีความสามารถเปนท่ียอมรับจากสถาบัน

ทางภาษาตางๆ

ล้ําหนาทางความคิด (Thinker)

 มีความใฝรู สรางสรรค กลาเผชิญความเส่ียง คิดไดในระดับสูง มีเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ใครครวญ วิจารณ 

สังเคราะห และประเมินคา กลานําเสนอความคิดท่ีสรางสรรค และแตกตาง สามารถปรับตัวนําตนในสถานการณตางๆ

ไดดี แกปญหา จัดการกับความซับซอนได

ผลิตงานอยางสรางสรรค (Innovator)

 สามารถจัดลําดับความสําคัญวางแผน และบริหารจัดการสูผลสําเร็จ สามารถใชเทคโนโลยี ในการเรียนรู

ออกแบบสรางสรรคงาน ส่ือสาร นําเสนอ เผยแพร มีผลงานออกแบบสรางสรรค ประดิษฐคิดคนท่ีนําเสนอ เผยแพรได

อยางกวางขวาง สามารถผลิตผลงานท่ีเหมาะสม มีคุณภาพสูง

รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship)

 มีความตระหนักรูสภาวการณของโลก (Global Awareness) สามารถเรียนรู และจัดการกับความซับซอน 

คลุมเครือ มีความรูเขาใจ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย และ

นานาชาติ การจัดการเรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงมุงสะทอนคุณภาพของผูเรียนตอยอดจากสมรรถนะ และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเสริมสรางผูเรียนใหมีศักยภาพ

เปนพลโลก

1.  ความรูพ้ืนฐานยุคดิจิตอล (Digital-Age Literacy)

2.  ทักษะการคิดประดิษฐอยางสรางสรรค (Inventive Thinking)

3. ทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิผล (Effective Communication)

4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (Life Skills)

5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี การสืบหาความรู (Searching for Information)

เปนเลิศวิชาการ (Smart)

ส่ือสารสองภาษา (Communicator)

ล้ําหนาทางความคิด (Thinker)

ผลิตงานอยางสรางสรรค (Innovator)

รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship)
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กระบวนการพัฒนาผู�เร�ยนสู�คุณภาพที่คาดหวัง :
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หร�อบันได 5 ขั้น

การนํากระบวนการ 5 ขั้นตอน หร�อบันได 5 ขั้น
เข�าสู�หลักสูตร และการจัดการเร�ยนรู�

 ม.1 - 3 และ ม.4 - 6 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม 2 รายวิชา ท่ีตอเน่ืองกัน (รายวิชาละ 1-1.5 หนวยกิต)                 

ภาคเรียนละ 1 รายวิชาในช้ันปใดปหน่ึงของแตละระดับและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 รายวิชาเพ่ิมเติมท่ี 1 ใชช่ือ “การศึกษาคนควา และสรางองคความรู (Research and Knowledge                  

Formation)” กระบวนการจัดการเรียนรูครอบคลุมสาระ IS1 โดย ผูเรียนเลือกประเด็นท่ีสนใจในการเรียนรู เพ่ือ

กําหนดประเด็นปญหา ต้ังสมมติฐาน คนควาแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และฝกทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และสรางองคความรู

 รายวิชาเพ่ิมเติมท่ี 2 ใชช่ือ “การส่ือสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation)” 

กระบวนการจัดการเรียนรูครอบคลุมสาระ IS2 โดยผูเรียนนําส่ิงท่ีไดศึกษาคนควาจากรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี 1 (IS1) มา

เขียนรายงาน หรือเอกสารทางวิชาการ และนําเสนอ เพ่ือส่ือสารถายทอดขอมูลความรูใหผูอ่ืนเขาใจ

 ผลผลิต/หลักฐานจากการเรียนรู ไดแก ผลงานการเขียนทางวิชาการ 1 ช้ิน และการส่ือสารนําส่ิงท่ีไดจาก         

การศึกษาคนควา

 - ม.ตน   เปนภาษาไทย 2,500 คํา

 - ม.ปลาย เปนภาษาไทย 4,000 คํา หรือภาษาอังกฤษ 2,000 คํา

IS3

IS2

IS1

IS1

IS1

ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก

 การบริการสังคม และจิตสาธารณะ

 การส่ือสาร และการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ

 การสรางองคความรู

 การสืบคนความรู และสารสนเทศ

 การต้ังคําถาม / สมมุติฐาน
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เคร�่องมือสําคัญในการพัฒนาผู�เร�ยน :
การจัดการเร�ยนรู� IS (Independent Study)

 IS1 การศึกษาคนควา และสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation) 

 เปนสาระท่ีมุงใหผูเรียนกําหนดประเด็นปญหา ต้ังสมมุติฐาน คนควาแสวงหาความรู และฝกทักษะการคิด

วิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรู 

 IS2 การส่ือสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation)

 เปนสาระท่ีมุงใหผูเรียนนําความรูท่ีไดรับ มาพัฒนาวิธีการถายทอด/ ส่ือสารความหมาย/แนวคิด ขอมูล และ

องคความรูดวยวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสมหลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ

 IS3 การนําองคความรูไปใชบริการสังคม (Social Service Activity)

 เปนสาระท่ีมุงใหผูเรียนนําองคความรู/ประยุกตใชองคความรูไปสูการปฏิบัติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)

IS1
IS2

IS3

ISISIS111
ISISIS222

ISISISISISIS333

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหจัด IS3 ไวในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โดยผูเรียนนําส่ิงท่ีไดเรียนรู 

หรือประสบการณจากรายวิชาเพ่ิมเติมท้ัง 2 รายวิชาไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอสังคม (กับบุคคลใกลตัวหรือ

ในโรงเรียนตามความเหมาะสม)
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม (พว.)

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (พว.)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท21101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 3(60) 1.5 ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 3(60) 1.5

ว21103 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ส21102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส21104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส21103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ21102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ21104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ21103 พลศึกษา 1(20) 0.5 ศ21102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ21101 ทัศนศิลป  2(40) 1.0 ศ21103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง21101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ค20201 เวทคณิต 2(40) 1.0 ค20202 GSP พ้ืนฐาน 2(40) 1.0

ว21201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ว21203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2(40) 1.0 ว21204 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 2(40) 1.0

ส21231 หนาที่พลเมือง 1 1(20) 0.5 ส21232 หนาที่พลเมือง 2 1(20) 0.5

อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ

รวม 40(800) 17.5 รวม 38(760) 16.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม (พว.)

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (พว.)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท22101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 3(60) 1.5 ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 3(60) 1.5

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2(40) 1.0 ส22102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส22101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส22104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส22103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ22102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ22101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ22104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ22103 พลศึกษา 1(20) 0.5 ศ22102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ22101 ทัศนศิลป 2(40) 1.0 ศ22103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง22101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ค20203 GSP กับการบูรณาการ 2(40) 1.0 ค20204 GSP กับความเปนพลวัต 2(40) 1.0

ว22201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ว22202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ว22205 โปรแกรมประยุกต 2(40) 1.0 ว22206 ระบบอัตโนมัติ 2(40) 1.0

ส22233 หนาที่พลเมือง 3 1(20) 0.5 ส22234 หนาที่พลเมือง 4 1(20) 0.5

อ22201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ22202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

I22201 การศึกษาคนควาและสราง

องคความรู

2(40) 1.0 I22202 การสื่อสารและการ

นำเสนอ

2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 13(260) 6.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 13(260) 6.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

I22203 การนำองคความรูไปใช

บริการสังคม

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6(120) ผ

รวม 42(840) 18.5 รวม 41(820) 17.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม (พว.) 

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (พว.)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท23101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5 3(60) 1.5 ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 3(60) 1.5

ว23103 การประยุกตการออกแบบ

เทคโนโลยี

2(40) 1.0 ส23102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส23101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส23104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส23103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ23101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ23104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ23103 พลศึกษา 1(20) 0.5 ศ23102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ23101 ทัศนศิลป 2(40) 1.0 ศ23103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง23101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ค20205 เรขาคณิต 2(40) 1.0 ค20206 พีชคณิต 2(40) 1.0

ว23201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ว23202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ว23207 โครงงานคอมพิวเตอร1 2(40) 1.0 ว23208 โครงงานคอมพิวเตอร2 2(40) 1.0

ส23235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส23236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

อ23201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ23202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ

รวม 40(800) 17.5 รวม 38(760) 16.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2
แผนการเรียน Mini English Program (MEP)

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียน Mini English Program (MEP)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท21101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 3(60) 1.5 ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 3(60) 1.5

ว21103 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ส21102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส21104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส21103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ21102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ21104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ21103 พลศึกษา 1(20) 0.5 ศ21102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ21101 ทัศนศิลป  2(40) 1.0 ศ21103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง21101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ว21201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ส21231 หนาที่พลเมือง 1 1(20) 0.5 ส21232 หนาที่พลเมือง 2 1(20) 0.5

อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

อ21203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ21204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

จ21203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร1 2(40) 1.0 จ21204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร2 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ

รวม 40(800) 17.5 รวม 38(760) 16.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2
แผนการเรียน Mini English Program (MEP) 

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียน Mini English Program (MEP)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท22101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 3(60) 1.5 ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 3(60) 1.5

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2(40) 1.0 ส22102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส22101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส22104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส22103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ22102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ22101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ22104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ22103 พลศึกษา 1(20) 0.5 ศ22102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ22101 ทัศนศิลป 2(40) 1.0 ศ22103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง22101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ว22201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ว22202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ส22233 หนาที่พลเมือง 3 1(20) 0.5 ส22234 หนาที่พลเมือง 4 1(20) 0.5

อ22201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ22202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

อ22203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ22204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

จ22203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร3 2(40) 1.0 จ22204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร4 2(40) 1.0

I22201 การศึกษาคนควาและสราง

องคความรู

2(40) 1.0 I22202 การสื่อสารและการ

นำเสนอ

2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 13(260) 6.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 13(260) 6.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

I22203 การนำองคความรูไปใชบริการ

สังคม

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6(120) ผ

รวม 42(840) 18.5 รวม 41(820) 17.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2
แผนการเรียน Mini English Program (MEP)

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียน Mini English Program (MEP)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท23101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5 3(60) 1.5 ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 3(60) 1.5

ว23103 การประยุกตการออกแบบ

เทคโนโลยี

2(40) 1.0 ส23102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส23101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส23104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส23103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ23101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ23104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ23103 พลศึกษา 1(20 0.5 ศ23102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ23101 ทัศนศิลป 2(40) 1.0 ศ23103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง23101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ว23201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0 ว23202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2(40) 1.0

ส23235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส23236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

อ23201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ23202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

อ23203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ23204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

จ23203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร5 2(40) 1.0 จ23204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร6 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 11(220) 5.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ

รวม 40(800) 17.5 รวม 38(760) 16.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนท่ัวไป

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท21101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท21102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 3(60) 1.5 ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 3(60) 1.5

ว21103 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ส21102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส21104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส21103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ21102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ21104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ21103 พลศึกษา 1(20) 0.5 ศ21102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ21101 ทัศนศิลป  2(40) 1.0 ศ21103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง21101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค21203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1(20) 0.5 ค21204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1(20) 0.5

ส21231 หนาที่พลเมือง 1 1(20) 0.5 ส21232 หนาที่พลเมือง 2 1(20) 0.5

ง21291 การใชหองสมุดและการ

สืบคน 1 

1(20) 0.5 ง21292 การใชหองสมุดและการ

สืบคน 2

1(20) 0.5

อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติม 1 วิชาๆละ 

1 หนวยการเรยีน

2(40) 1.0 นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติม 1 วิชาๆ

ละ 1 หนวยการเรียน

2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 7(140) 3.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 7(140) 3.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ

กิจกรรมลดเวลาเรียน 1(20) กิจกรรมลดเวลาเรียน 1(20)

รวม 37(740) 15.5 รวม 35(700) 14.5

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนท่ัวไป 

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท22101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท22102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค22102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 3(60) 1.5 ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 3(60) 1.5

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2(40) 1.0 ส22102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส22101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส22104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส22103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ22102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ22101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ22104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ22103 พลศึกษา 1(20) 0.5 ศ22102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ22101 ทัศนศิลป 2(40) 1.0 ศ22103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง22101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค22203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1(20) 0.5 ค22204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1(20) 0.5

ว22203 งานกราฟก 2(40) 1.0 ว22204 ตารางการทำงาน 2(40) 1.0

ส22233 หนาที่พลเมือง 3 1(20) 0.5 ส22234 หนาที่พลเมือง 4 1(20) 0.5

อ22201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ22202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

I22201 การศึกษาคนควาและสราง

องคความรู

2(40) 1.0 I22202 การสื่อสารและการ

นำเสนอ

2(40) 1.0

นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติม 1 วิชาๆละ 1 

หนวยการเรียน

2(40) 1.0 นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติม 1 วิชาๆ

ละ 1 หนวยการเรียน

2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 10(200) 5.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 10(200) 5.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

I22203 การนำองคความรูไปใช

บริการสังคม

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6(120) ผ

กิจกรรมลดเวลาเรียน 1(20) กิจกรรมลดเวลาเรียน 1(20)

รวม 40(800) 17.0 รวม 39(780) 16.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนท่ัวไป

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท23101 ภาษาไทย 3(60) 1.5 ท23102 ภาษาไทย 3(60) 1.5

ค23101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5 3(60) 1.5 ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6 3(60) 1.5

ว23103 การประยุกตการออกแบบ

เทคโนโลยี

2(40) 1.0 ส23102 สังคมศึกษา 3(60) 1.5

ส23101 สังคมศึกษา 3(60) 1.5 ส23104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ส23103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 พ23102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

พ23101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ23104 พลศึกษา 1(20) 0.5

พ23103 พลศึกษา 1(20 0.5 ศ23102 ดนตรี 1(20) 0.5

ศ23101 ทัศนศิลป 2(40) 1.0 ศ23103 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง23101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพืน้ฐาน 24(480) 12.0 รวมวิชาพืน้ฐาน 22(440) 11.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค23203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1(20) 0.5 ค23204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1(20) 0.5

ส23235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส23236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

อ23201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0 อ23202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2(40) 1.0

นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติม 1 วิชาๆ

ละ 1 หนวยการเรียน

2(40) 1.0 นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติม 1 วิชาๆ

ละ 1 หนวยการเรียน

2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 6(120) 3.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 6(120) 3.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับช้ัน

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100) ผ

กิจกรรมลดเวลาเรียน 1(20) กิจกรรมลดเวลาเรียน 1(20)

รวม 36(720) 15.0 รวม 34(680) 14.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม (พว.)

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (พว.)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรียน
หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรียน

หนวย

การเรียน

ท31101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2(40) 1.0 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2(40) 1.0

ว30141 วิทยาศาสตรชีวภาพ 3(60) 1.5 ว30161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(60) 1.5

ว31101 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี 2(40) 1.0

ส31101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส31103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ31101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ31102 พลศึกษา 1(20) 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1(20) 0.5 ศ31102 ดนตรี 1(20) 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพ้ืนฐาน 17(340) 8.5 รวมวิชาพ้ืนฐาน 17(340) 8.5

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4(80) 2.0 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4(80) 2.0

ว31201 ฟสิกส 1 4(80) 2.0 ว31202 ฟสิกส 2 4(80) 2.0

ว31221 เคมี 1 3(60) 1.5 ว31222 เคมี 2 3(60) 1.5

ว31241 ชีววิทยา 1 3(60) 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 3(60) 1.5

ส30231 หนาท่ีพลเมือง 1 1(20) 0.5 ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2 1(20) 0.5

ส31201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส31202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

อ31201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพ่ิมเติม 18(360) 9.0 รวมวิชาเพ่ิมเติม 18(360) 9.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเคร่ืองแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเคร่ืองแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 39(780)/

40(800)

17.5 รวม 39(780)/

40(800)

17.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรียน
หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม (พว.)

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (พว.)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรียน
หนวย

การเรียน

รหัส

วิชา
รายวิชา เวลาเรียน

หนวย

การเรียน

ท32101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค32101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2(40) 1.0 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2(40) 1.0

ส32101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ว30121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 3(60) 1.5

ส32103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

พ32101 พลศึกษา 1(20) 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ศ32101 นาฏศิลป 1(20) 0.5 พ32102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 1(20) 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป 1(20) 0.5

อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5 ง32102 การงานอาชีพ 1(20) 0.5

อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพ้ืนฐาน 13(260) 6.5 รวมวิชาพ้ืนฐาน 16(320) 8.0

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4(80) 2.0 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4(80) 2.0

ว32201 ฟสิกส 3 4(80) 2.0 ว32202 ฟสิกส 4 4(80) 2.0

ว32221 เคมี 3 3(60) 1.5 ว32222 เคมี 4 3(60) 1.5

ว32241 ชีววิทยา 3 3(60) 1.5 ว32242 ชีววิทยา 4 3(60) 1.5

ว30261 ดาราศาสตรเพ่ิมเติม 1 2(40) 1.0 ว30292 สัมมนาเชิงวิทยาศาสตร 2(40) 1.0

ว30291 เทคนิคปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร 

2(40) 1.0 ส30234 หนาท่ีพลเมือง 4 1(20) 0.5

ส30233 หนาท่ีพลเมือง 3 1(20) 0.5 ส32202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส32201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 อ32202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

อ32201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 2(40) 1.0

I32201 การศึกษาคนควาและสราง

องคความรู

2(40) 1.0

รวมวิชาเพ่ิมเติม 24(480) 12.0 รวมวิชาเพ่ิมเติม 22(440) 11.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเคร่ืองแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเคร่ืองแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

I32203 การนำองคความรูไปใชบริการสังคม 1(20) ผ

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5(100)/

6(120)

ผ

รวม 41(820)/

42(840)

18.5 รวม 43(860)/

44(880)

19.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรียน
หนวย

การเรียน

รหัส

วิชา
รายวิชา เวลาเรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม (พว.)

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (พว.)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท33101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ส33101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ว30101 วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) 3(60) 1.5

พ33101 พลศึกษา 1(20) 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ศ33101 ดนตรี 1(20) 0.5 พ33102 สุขศึกษา                          1(20) 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ศ33102 นาฏศิลป 1(20) 0.5

อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 ง33102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5 รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม-

ค33201 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค33202 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ว33201 ฟสิกส 5 4(80) 2.0 ว33202 ฟสิกส 6 4(80) 2.0

ว33221 เคมี 5 3(60) 1.5 ว33222 เคมี 6 3(60) 1.5

ว33241 ชีววิทยา 5 3(60) 1.5 ว33242 ชีววิทยา 6 3(60) 1.5

ว33203 การพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา 2(40) 1.0 ว33204 การสรางเว็บไซต 2(40) 1.0

ว30262 ดาราศาสตรเพิม่เติม 2 2(40) 1.0 ส30236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

ส30235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส33202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส33201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 อ33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

อ33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 20(400) 10.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 18(360) 9.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 37(740)/

38(760)

16.5 รวม 38(760)/

39(780)

17.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท31101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ว30141 วิทยาศาสตรชวีภาพ 3(60) 1.5 ว30161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(60) 1.5

ว31101 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี 2(40) 1.0

ส31101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส31103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ31101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ31102 พลศึกษา 1(20) 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1(20) 0.5 ศ31102 ดนตรี 1(20) 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ31102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5 รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค31201 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0 ค31202 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0

ว31201 ฟสิกส 1 4(80) 2.0 ว31202 ฟสิกส 2 4(80) 2.0

ว31221 เคมี 1 3(60) 1.5 ว31222 เคมี 2 3(60) 1.5

ว31241 ชีววิทยา 1 3(60) 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 3(60) 1.5

ส30231 หนาที่พลเมือง 1 1(20) 0.5 ส30232 หนาที่พลเมือง 2 1(20) 0.5

ส31201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส31202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

อ31201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 18(360) 9.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 18(360) 9.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 39(780)/

40(800)

17.5 รวม 39(780)/

40(800)

17.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท32101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ส32101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ว30121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 3(60) 1.5

ส32103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

พ32101 พลศึกษา 1(20) 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

ศ32101 นาฏศิลป 1(20) 0.5 พ32102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 1(20) 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป 1(20) 0.5

อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 ง32102 การงานอาชีพ 1(20) 0.5

อ32102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5 รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค32201 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0 ค32202 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0

ว32201 ฟสิกส 3 4(80) 2.0 ว32202 ฟสิกส 4 4(80) 2.0

ว32221 เคมี 3 3(60) 1.5 ว32222 เคมี 4 3(60) 1.5

ว32241 ชีววิทยา 3 3(60) 1.5 ว32242 ชีววิทยา 4 3(60) 1.5

ว30261 ดาราศาสตรเพิม่เติม 1 2(40) 1.0 ส30234 หนาที่พลเมือง 4 1(20) 0.5

ส30233 หนาที่พลเมือง 3 1(20) 0.5 ส32202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส32201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 อ32202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

อ32201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 2(40) 1.0

I32201 การศึกษาคนควาและ

สรางองคความรู

2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 22(440) 11.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 20(400) 10.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเคร่ืองแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเคร่ืองแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

I32203 การนำองคความรูไปใชบริการสังคม 1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 5(100)/

6(120)

ผ

รวม 39(780)/

40(800)

17.5 รวม 41(820)/

42(840)

18.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท33101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ส33101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ว30101 วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) 3(60) 1.5

พ33101 พลศึกษา 1(20) 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ศ33101 ดนตรี 1(20) 0.5 พ33102 สุขศึกษา                          1(20) 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ศ33102 นาฏศิลป 1(20) 0.5

อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 ง33102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5 รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ค33201 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค33202 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ว33201 ฟสิกส 5 4(80) 2.0 ว33202 ฟสิกส 6 4(80) 2.0

ว33221 เคมี 5 3(60) 1.5 ว33222 เคมี 6 3(60) 1.5

ว33241 ชีววิทยา 5 3(60) 1.5 ว33242 ชีววิทยา 6 3(60) 1.5

ว33203 การพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา 2(40) 1.0 ว33204 การสรางเว็บไซต 2(40) 1.0

ว30262 ดาราศาสตรเพิม่เติม 2 2(40) 1.0 ส30236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

ส30235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส33202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส33201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 อ33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

อ33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 20(400) 10.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 18(360) 9.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 37(740)/

38(760)

16.5 รวม 38(760)/

39(780)

17.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-คณิต

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-คณิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท31101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ว30141 วิทยาศาสตรชวีภาพ 3(60) 1.5 ว30161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(60) 1.5

ว31101 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี 2(40) 1.0

ส31101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส31103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ31101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ31102 พลศึกษา 1(20) 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1(20) 0.5 ศ31102 ดนตรี 1(20) 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ31102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5 รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท31201 การพดูในที่ประชุมชน 2(40) 1.0 ท31202 การสรางเสริมสมรรถภาพการอาน 2(40) 1.0

ค31201 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0 ค31202 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0

ส30231 หนาที่พลเมือง 1 1(20) 0.5 ว30241 ชีววิทยาทั่วไป 2(40) 1.0

ส31201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส30232 หนาที่พลเมือง 2 1(20) 0.5

ส31221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 2(40) 1.0 ส31202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ง31281 การใชหองสมุดและการสืบคน1 1(20) 0.5 ส30282 ประชากรกับส่ิงแวดลอม  2(40) 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 ง31282 การใชหองสมุดและการสืบคน2 1(20) 0.5

อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 13(260) 6.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 15(300) 7.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 34(680)/

35(700)

15.0 รวม 36(720)/

37(740)

16.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-คณิต

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-คณิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท32101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ว30121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 3(60) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) 3(60) 1.5

ส32101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส32103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ32101 พลศึกษา 1(20) 0.5 พ32102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

ศ32101 นาฏศิลป 1(20) 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป 1(20) 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 1(20) 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 1(20) 0.5

อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ32102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0 รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท32201 ประวัติวรรณคดี1 2(40) 1.0 ท32202 ประวัติวรรณคดี2 2(40) 1.0

ค32201 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0 ค32202 คณิตศาสตรเพิม่เติม 4(80) 2.0

ส30233 หนาที่พลเมือง 3 1(20) 0.5 ส30234 หนาที่พลเมือง 4 1(20) 0.5

ส32201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส32202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส32281 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 2(40) 1.0 ส32263 เหตุการณปจจบุัน 2(40) 1.0

อ32201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

I32201 การศึกษาคนควาและ

สรางองคความรู

2(40) 1.0 I32202 การส่ือสารและการนำเสนอ 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 14(280) 7.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 14(280) 7.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

I32203 การนำองคความรูไปใชบริการสังคม 1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 5(100)/

6(120)

ผ

รวม 34(680)/

35(700)

15.0 รวม 35(700)/

36(720)

15.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-คณิต

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-คณิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท33101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ส33101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

พ33101 พลศึกษา 1(20) 0.5 พ33102 สุขศึกษา                          1(20) 0.5

ศ33101 ดนตรี 1(20) 0.5 ศ33102 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง33102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5 รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท33201 หลักภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33202 การอานและพิจารณาเรื่องสั้น 2(40) 1.0

ค33201 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค33202 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ว30201 พลังงานในชีวิตประจำวัน 2(40) 1.0 ว33204 การสรางเว็บไซต 2(40) 1.0

ว33203 การพัฒนาส่ือเพื่อ

การศึกษา

2(40) 1.0 ส30236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

ส30235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส33202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส33201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส33242 การเงินการธนาคาร/การคลัง 2(40) 1.0

ส33263 อาเซียนศึกษา 2(40) 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

อ33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 14(280) 7.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 12(240) 6.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 31(620)/

32(640)

13.5 รวม 29(580)/

30(600)

12.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-จีน

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-จีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท31101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ว30141 วิทยาศาสตรชวีภาพ 3(60) 1.5 ว30161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(60) 1.5

ว31101 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี 2(40) 1.0

ส31101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส31103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ31101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ31102 พลศึกษา 1(20) 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1(20) 0.5 ศ31102 ดนตรี 1(20) 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ31102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5 รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท31201 การพดูในที่ประชุมชน 2(40) 1.0 ท31202 การสรางเสริมสมรรถภาพการอาน 2(40) 1.0

ค31203 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค31204 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ส30231 หนาที่พลเมือง 1 1(20) 0.5 ว30241 ชีววิทยาทั่วไป 2(40) 1.0

ส31201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส30232 หนาที่พลเมือง 2 1(20) 0.5

ง31281 การใชหองสมุดและการสืบคน1 1(20) 0.5 ส31202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

อ31201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 ง31282 การใชหองสมุดและการสืบคน2 1(20) 0.5

จ31201 ภาษาจีน1 3(60) 1.5 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

จ31203 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา1 2(40) 1.0 จ31202 ภาษาจีน2 3(60) 1.5

จ31204 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา2 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 14(280) 7.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 16(320) 8.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 35(700)/

36(720)

15.5 รวม 37(740)/

38(760)

16.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-จีน

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-จีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท32101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ว30121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 3(60) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) 3(60) 1.5

ส32101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส32103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ32101 พลศึกษา 1(20) 0.5 พ32102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

ศ32101 นาฏศิลป 1(20) 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป 1(20) 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 1(20) 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 1(20) 0.5

อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ32102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0 รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท32201 ประวัติวรรณคดี1 2(40) 1.0 ท32202 ประวัติวรรณคดี2 2(40) 1.0

ค32203 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค32204 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ส30233 หนาที่พลเมือง 3 1(20) 0.5 ส30234 หนาที่พลเมือง 4 1(20) 0.5

ส32201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส32202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

อ32201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

จ32201 ภาษาจีน3 3(60) 1.5 จ32202 ภาษาจีน4 3(60) 1.5

จ32203 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา3 2(40) 1.0 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา4 2(40) 1.0

I32201 การศึกษาคนควาและ

สรางองคความรู

2(40) 1.0 I32202 การส่ือสารและการนำเสนอ 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 15(300) 7.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 15(300) 7.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

I32203 การนำองคความรูไปใชบริการสังคม 1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 5(100)/

6(120)

ผ

รวม 35(700)/

36(720)

15.5 รวม 36(720)/

37(740)

15.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-จีน

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-จีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท33101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ส33101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

พ33101 พลศึกษา 1(20) 0.5 พ33102 สุขศึกษา                          1(20) 0.5

ศ33101 ดนตรี 1(20) 0.5 ศ33102 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง33102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5 รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท33201 หลักภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33202 การอานและพิจารณาเรื่องสั้น 2(40) 1.0

ค33203 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค33204 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ว30201 พลังงานในชีวิตประจำวัน 2(40) 1.0 ว33204 การสรางเว็บไซต 2(40) 1.0

ว33203 การพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา 2(40) 1.0 ส30236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

ส30235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส33202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส33201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 อ33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

อ33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 จ33202 ภาษาจีน6 3(60) 1.5

จ33201 ภาษาจีน5 3(60) 1.5 จ33204 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา6 2(40) 1.0

จ33203 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา5 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 17(340) 8.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 15(300) 7.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 34(680)/

35(700)

15.0 รวม 32(640)/

33(660)

14.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-สังคม

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-สังคม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท31101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ว30141 วิทยาศาสตรชวีภาพ 3(60) 1.5 ว30161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(60) 1.5

ว31101 วิทยาการคำนวณ 2(40) 1.0 ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี 2(40) 1.0

ส31101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส31103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ31101 สุขศึกษา 1(20) 0.5 พ31102 พลศึกษา 1(20) 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1(20) 0.5 ศ31102 ดนตรี 1(20) 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ31102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5 รวมวิชาพื้นฐาน 17(340) 8.5

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท31201 การพดูในที่ประชุมชน 2(40) 1.0 ท31202 การสรางเสริมสมรรถภาพการอาน 2(40) 1.0

ท31203 วรรณกรรมทองถิ่น 2(40) 1.0 ท31204 การเขียน 2(40) 1.0

ค31203 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค31204 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ส30231 หนาที่พลเมือง 1 1(20) 0.5 ว30241 ชีววิทยาทั่วไป 2(40) 1.0

ส31201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส30232 หนาที่พลเมือง 2 1(20) 0.5

ส31221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 2(40) 1.0 ส31202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ง31281 การใชหองสมุดและการสืบคน1 1(20) 0.5 ส30282 ประชากรกับส่ิงแวดลอม  2(40) 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 ง31282 การใชหองสมุดและการสืบคน2 1(20) 0.5

อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 13(260) 6.5 รวมวิชาเพิ่มเติม 15(300) 7.5

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 34(680)/

35(700)

15.0 รวม 36(720)/

37(740)

16.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-สังคม

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-สังคม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท32101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ว30121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 3(60) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) 3(60) 1.5

ส32101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

ส32103 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร 1(20) 0.5

พ32101 พลศึกษา 1(20) 0.5 พ32102 สุขศึกษา 1(20) 0.5

ศ32101 นาฏศิลป 1(20) 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป 1(20) 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 1(20) 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 1(20) 0.5

อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ32102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0 รวมวิชาพื้นฐาน 16(320) 8.0

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท32201 ประวัติวรรณคดี1 2(40) 1.0 ท32202 ประวัติวรรณคดี2 2(40) 1.0

ท32203 การแตงคำประพันธ 2(40) 1.0 ท32204 การใชภาษาเพือ่การส่ือสาร 2(40) 1.0

ค32203 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค32204 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ส30233 หนาที่พลเมือง 3 1(20) 0.5 ส30234 หนาที่พลเมือง 4 1(20) 0.5

ส32201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส32202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส32281 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 2(40) 1.0 ส32263 เหตุการณปจจบุัน 2(40) 1.0

อ32201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

I32201 การศึกษาคนควาและ

สรางองคความรู

2(40) 1.0 I32202 การส่ือสารและการนำเสนอ 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 14(280) 7.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 14(280) 7.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว 1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

I32203 การนำองคความรูไปใชบริการสังคม 1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 5(100)/

6(120)

ผ

รวม 34(680)/

35(700)

15.0 รวม 35(700)/

36(720)

15.0

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-สังคม

โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 และ 2

แผนการเรียนศิลป-สังคม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน

ท33101 ภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33102 ภาษาไทย 2(40) 1.0

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0 ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(40) 1.0

ส33101 สังคมศึกษา 2(40) 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 2(40) 1.0

พ33101 พลศึกษา 1(20) 0.5 พ33102 สุขศึกษา                          1(20) 0.5

ศ33101 ดนตรี 1(20) 0.5 ศ33102 นาฏศิลป 1(20) 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 2(40) 1.0 ง33102 การงานอาชีพ 2(40) 1.0

อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5 อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(60) 1.5

รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5 รวมวิชาพื้นฐาน 13(260) 6.5

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม

ท33201 หลักภาษาไทย 2(40) 1.0 ท33202 การอานและพิจารณาเรื่องสั้น 2(40) 1.0

ท33203 ภาษากับวัฒนธรรม 2(40) 1.0 ท33204 วรรณคดมีรดก 2(40) 1.0

ค33203 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0 ค33204 คณิตศาสตรเพิม่เติม 2(40) 1.0

ว30201 พลังงานในชีวิตประจำวัน 2(40) 1.0 ว33204 การสรางเว็บไซต 2(40) 1.0

ว33203 การพัฒนาส่ือเพื่อ

การศึกษา

2(40) 1.0 ส30236 หนาที่พลเมือง 6 1(20) 0.5

ส30235 หนาที่พลเมือง 5 1(20) 0.5 ส33202 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5

ส33201 พระพุทธศาสนา 1(20) 0.5 ส33242 การเงินการธนาคาร/การคลัง 2(40) 1.0

ส33263 อาเซียนศึกษา 2(40) 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

อ33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2(40) 1.0

รวมวิชาเพิ่มเติม 16(320) 8.0 รวมวิชาเพิ่มเติม 14(280) 7.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ กิจกรรมแนะแนว  1(20) ผ

กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ กิจกรรมในเครือ่งแบบ (นศท.) 1(20) ผ

กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ กิจกรรมชุมนุม 1(20) ผ

โฮมรูม 1(20) ผ โฮมรูม 1(20) ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน/ประชุมระดับชั้น

1(20) ผ

รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ รวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 4(80)/

5(100)

ผ

รวม 33(660)/

34(680)

14.5 รวม 31(620)/

32(640)

13.5

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชา
เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
รหัสวิชา รายวิชา

เวลา

เรียน

หนวย

การเรียน
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มัธยมศึกษาตอนตน

กิจกรรมในเคร่ืองแบบ

 ลูกเสือ

 เนตรนารี

 ผูบําเพ็ญประโยชน

 ยุวกาชาด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมในเคร่ืองแบบ

  นักศึกษาวิชาทหาร

  กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรมบังคับ

กิจกรรมชุมนุม

ชุมนุมรักการอาน ชุมนุมรักษสารานุกรม ชุมนุมภาษาพาสนุก 

ชุมนุมสํานวนชวนเพลิน ชุมนุมลานละคร ชุมนุม Science  show

ชุมนุมหุนยนต ชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร ชุมนุมเกมประลองปญญา 

ชุมนุมกระเปาผาทํามือ ชุมนุม water rocket (จรวดขวดน้ํา) ชุมนุมอัจริยะไอที

ชุมนุมคณิตศาสตร ฐาน A-MATH ชุมนุมคณิตศาสตร ฐาน คิดเลขเร็ว ชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร

ชุมนุมคณิตศาสตร ฐานเวทคณิต ชุมนุมคณิตศาสตร ฐาน GSP ชุมนุมการคิดโดยใชแบบรูป

ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมอนุรักษศิลปกรรมและส่ิงแวดลอม ชุมนุมมัคทายกนอย

ชุมนุม เรารักอาเซียน ชุมนุมพูดจาภาษาอาเซียน ชุมนุมหน่ึงนาทีมีสาระ

สวีวิทยแฮปป กิจกรรมดี Number one ชุมนุมริบบ้ินหรรษา ชุมนุมถักทอสายใยสรางเสริมอาชีพ 

ชุมนุมภาษาจีนพาเพลิน ชุมนุมตอศัพทภาษาอังกฤษ (Crossword)  

ชุมนุม Teaching  aids ชุมนุมมัคคุเทศกนอย ชุมนุม The  Bees  

ชุมนุม Love & Share ชุมนุมนาฏศิลป ชุมนุมดนตรีสากล  

ชุมนุม COVER  DANCE ชุมนุมซิลสกรีน ชุมนุมโยธวาทิต  

ชุมนุมนักรองและแดนเซอร ชุมนุมเกษตรกรและส่ิงแวดลอม ชุมนุมงานคหกรรม 

ชุมนุมจักสาน ชุมนุมเปตอง ชุมนุมฟุตซอล 

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ชุมนุมเพ่ือนท่ีปรึกษา YC ชุมนุมหองสมุด 
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กําหนดเวลาเร�ยน

เกณฑ�การวัดประเมินผล

  มัธยมศึกษาตอนตน    ตัดสินผลการเรียนเปนรายภาค คิดผลการเรียนเปนหนวยกิต  

  (40 ชม/ภาคเรียน= 1 หนวยกิต)

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตัดสินผลการเรียนเปนรายภาค คิดผลการเรียนเปนหนวยกิต  

  (40 ชม/ภาคเรียน = 1 หนวยกิต)

  การตัดสินผลการเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดหลักเกณฑการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังน้ี

  1)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80

ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชาน้ัน ๆ

  2)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

  3)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

  4) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในการอาน              
คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  การใหระดับผลการเรียน   การตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ

  การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชระบบผานและไมผาน โดยกําหนดเกณฑ การตัดสินผาน
แตละวิชาท่ีรอยละ 50 จากน้ันจึงใหระดับผลการเรียนท่ีผาน สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย          
ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ แนวการใหระดับผลการเรียน 8 ระดับ และความหมายของแตละ        
ระดับดังแสดงในตาราง ดังน้ี

  มัธยมศึกษาตอนตน    ตัดสินผลการเรียนเปนรายภาค คิดผลการเรียนเปนหนวยกิต  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตัดสินผลการเรียนเปนรายภาค คิดผลการเรียนเปนหนวยกิต  

  การตัดสินผลการเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดหลักเกณฑการวัด

  การใหระดับผลการเรียน  

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

4 ดเียีย่ม 80 – 100

3.5 ดมีาก 75 - 79

3 ดี 70 - 74

2.5 คอ่นขา้งดี 65 - 69

2 ปานกลาง 60 - 64

1.5 พอใช้ 55 - 59

1 ผา่นเกณฑข์ัน้ตํ่า 50 - 54

0 ตํ่ากวา่เกณฑ์ 0 - 49

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
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 ในกรณีท่ีไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับไดใหใชตัวอักษรระบุเง่ือนไขของผลการเรียน ดังน้ี

 “มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เน่ืองจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 

ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเน่ืองจากผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียน

 รายวิชาน้ันครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานท่ีมอบหมายใหทํา ซ่ึงงาน

น้ันเปนสวนหน่ึงของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหประเมินผลการเรียนไมได 

 การประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค  น้ันใหระดับผลการประเมิน

เปนผานและไมผาน กรณีท่ีผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดีและผาน

  1) การสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพ่ือการเล่ือนช้ันและจบการศึกษากําหนดเกณฑ

การตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังน้ี    

 ดีเย่ียม   หมายถึง    มีผลงานท่ี แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน

     ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

 ดี    หมายถึง  มีผลงานท่ี แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนท่ีมี  

     คุณภาพเปนท่ียอมรับ 

 ผาน   หมายถึง  มีผลงานท่ี แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน

     ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

 ไมผาน  หมายถึง  ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน   

     หรือถามีผลงาน ผลงานน้ันยังมีขอบกพรองท่ี ตองไดรับการปรับปรุง

     แกไขหลายประการ

 2) การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเล่ือนช้ันและจบการศึกษา 

กําหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังน้ี

 ดีเย่ียม   หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

     เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 

     ระดับดีเยี่ยม จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดได

     ผลการประเมินต่ํากวาระดับดี

 ดี    หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับ 

     ของสังคม โดยพิจารณาจาก

     1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมี  

      คุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดีหรือ  

     2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 8 หรือ  

     3.  ไดผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 5-7 คุณลักษณะ 

      และมีบางคุณลักษณะไดผลการประเมินระดับผาน

 การประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
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 ผาน   หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี สถานศึกษากําหนด 

     โดยพิจารณาจาก

     1. ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน 8 คุณลักษณะ หรือ 

     2. ไดผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และ

      คุณลักษณะท่ีไดผลการประเมินระดับผาน 

 ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา  

     กําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ต้ังแต 1 คุณลักษณะ

 เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค กําหนดเกณฑเปนระดับคุณภาพ  4  ระดับ  ดังน้ี

 ระดับ 0 ตองปรับปรุง (ไมผาน)   หมายถึง   ตองส่ังหรือบังคับใหปฏิบัติ

 ระดับ 1 ผานเกณฑข้ันต่ํา    หมายถึง   ปฏิบัติไดเปนคร้ังคราวและ หวังผลตอบแทน

 ระดับ 2 ผานระดับดี     หมายถึง   ปฏิบัติไดเปนกิจนิสัย

 ระดับ 3         ผานระดับดีเยี่ยม           หมายถึง   ปฏิบัติไดเปนกิจนิสัยและเปนตัวอยางแกผูอ่ืน

         และชักชวนผูอ่ืนปฏิบัติ

 ผูประเมิน

 1. เพ่ือน เปนผูประเมิน

 2. ครูผูสอนทุกคนเปนผูประเมิน

 การสรุปผลการประเมิน

 นําผลการประเมินของผูประเมินทุกคนมาหาฐานนิยม ถามีคาเทากันใหอยูในดุลพินิจของครูประจําช้ัน

    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ       

ผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผาน และไมผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน            

มี 3 ลักษณะ คือ

 1)  กิจกรรมแนะแนว

 2)  กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย

  (1)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเรียนเลือก         

อยางใดอยางหน่ึง 

  (2)  กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 

     ท้ังน้ีผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมท้ังขอ (1) และ (2) สําหรับผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในขอ (1) หรือ (2) 

 3)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังน้ี

    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ       
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 “ผ”     หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 

     ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

 “มผ”    หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม 

     เปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

การเปลี่ยนผลการเร�ยน
 การเปล่ียนผลการเรียน “0”

 สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดท่ีผูเรียนสอบไมผานกอนแลวจึงสอบ

แกตัวไดไมเกิน 2 คร้ัง ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจ                

ของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนท่ี 2 ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน

ปการศึกษาน้ัน

  ถาสอบแกตัว 2 คร้ังแลว ยังไดระดับผลการเรียน “0” อีก ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  

เก่ียวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังน้ี   

 1) ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ใหเรียนซ้ํารายวิชาน้ัน   

 2) ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ใหเรียนซ้ําหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม ท้ังน้ี ใหอยูในดุลยพินิจ ของสถานศึกษา 

 ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด   

   การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการ ดังน้ี

 ใหผูเรียนดําเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลวใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ        

(ต้ังแต 0-4)

 ถาผูเรียนไมดําเนินการแกไข “ร” กรณีท่ีสงงานไมครบ แตมีผลการประเมินระหวางภาคเรียน และปลายภาค

ใหผูสอนนําขอมูลท่ีมีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลา          

การแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนท่ี 2 ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษาน้ัน         

เม่ือพนกําหนดน้ีแลวใหเรียนซ้ํา หากผลการเรียนเปน “0” ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ

 การเปล่ียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังน้ี   

 1)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 แตมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 60 

ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพ่ิมเติมโดยใชช่ัวโมงสอนซอมเสริม หรือใชเวลาวาง หรือใช            

วันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไวสําหรับรายวิชาน้ัน แลวจึงใหวัดผลปลายภาคเปน

กรณีพิเศษผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1” การแก “มส” กรณีน้ีใหกระทําใหเสร็จส้ินภายในปการ

ศึกษาน้ัน ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวน้ีใหเรียนซ้ํา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน แตเม่ือพนกําหนดน้ีแลว ใหปฏิบัติ

ดังน้ี    (1)  ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐานใหเรียนซ้ํารายวิชาน้ัน

  (2)  ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติมใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ําหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม
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 2) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหสถานศึกษา

ดําเนินการดังน้ี

   (1)  ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ใหเรียนซ้ํารายวิชาน้ัน

  (2)  ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ําหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม

   ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด 

 การเปล่ียนผล “มผ”

  กรณีท่ีผูเรียนไดผล “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวม          

หรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปล่ียนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ไดท้ังน้ีดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนน้ันๆ 

ยกเวน มีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน สําหรับ                  

ภาคเรียนท่ี 2 ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษาน้ัน

 การเรียนซ้ํารายวิชา 

 ผูเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 2 คร้ังแลวไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชาน้ัน 

ท้ังน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซ้ําในชวงใดชวงหน่ึงท่ีสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน             

พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เปนตน

  ในกรณีภาคเรียนท่ี 2 หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนเปดเรียน              

ปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพ่ือแกไขผลการเรียนของผูเรียนได ท้ังน้ี         

หากสถานศึกษาใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนไดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ตนสังกัด                                   

เปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพ่ือแกไขผลการเรียนของผูเรียน 

 การเรียนซ้ําช้ัน

 ผูเรียนท่ี ไม ผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน สถานศึกษา

อาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําช้ันไดท้ังน้ีใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ

 การเรียนซ้ําช้ัน มี 2 ลักษณะ คือ   

 1) ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปการศึกษาน้ันต่ํากวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน

ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน   

 2) ผูเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินคร่ึงหน่ึงของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ีหากเกิด 

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหากเห็นวาไมมีเหตุผล             

อันสมควรก็ใหซ้ําช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ําช้ัน         

ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน

SAWIWITTAYA SCHOOL

คู�มือนักเร�ยนโรงเร�ยนสว�ว�ทยา
ประจําป�การศึกษา 2564

49SAWIWITTAYA SCHOOL 49



 การเล่ือนช้ัน

  เม่ือส้ินปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเล่ือนช้ัน เม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปน้ี

 1)  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด   

 2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี สถานศึกษากําหนดในการอาน 

  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

 3)  ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปการศึกษาน้ันควรไดไมต่ํากวา 1.00

  ท้ังน้ี รายวิชาใดท่ีไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไขในภาคเรียน

ถัดไป ท้ังน้ีสําหรับภาคเรียนท่ี 2 ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษาน้ัน

 การแกไขผลการเรียน ผลการเรียนมี 4 สวน คือ

  สวนท่ี  1  ผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ผลการเรียน 0 หรือ มส ตองแกไขให 

    เสร็จส้ินภายใน 1 ภาคเรียนถัดไปหรือตามท่ีโรงเรียนกําหนด

  สวนท่ี  2   ผลการทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทุกกิจกรรม ท่ีไดผล มผ ตองแกไขใหเสร็จส้ิน ภายใน 

    1 ภาคเรียน ถัดไปหรือตามท่ีโรงเรียนกําหนด

  สวนท่ี  3   คุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีไดผล 0 ( ปรับปรุง) ตองแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 1 ภาคเรียน    

    ถัดไปหรือตามท่ีโรงเรียนกําหนด

  สวนท่ี  4   การอาน คิดวิเคราะหและการเขียนส่ือความ ท่ีไดผล 0 (ปรับปรุง) ตองแกไขใหเสร็จส้ิน

    ภายใน 1 ภาคเรียน ถัดไปหรือตามท่ีโรงเรียนกําหนด

ถาไมดําเนินการแกไขใหเรียบรอยจะตองเรียนซ้ําช้ันเดิม

 วิธีแกไข

  สวนท่ี  1   อาจจะเรียนซอมเสริม สอบซอม หรือทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด

  สวนท่ี  2   ทํากิจกรรมเสริมในสวนท่ีขาดใหครบ

  สวนท่ี  3  ทํากิจกรรมเสริมเพ่ือปรับเปล่ียนคุณลักษณะ

  สวนท่ี  4   ตองกําหนดการพัฒนาโดยการทํากิจกรรมเพ่ือปรับปรุงใหผาน

 การดําเนินการแกไข  

 ใหนักเรียนมีโอกาสแกไขได 2 คร้ัง ตามเวลาท่ี โรงเรียนกําหนด ถานักเรียนไมแกไขตามเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด

คร้ังหน่ึงคร้ังใดถือวานักเรียนไมใชสิทธิในคร้ังน้ันยกเวนมีเหตุสุดวิสัยอันเช่ือถือได  

ถาเกินกําหนดเวลาใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษา

 นักเรียนท่ีขาดสอบปลายภาคใหไดคะแนน 0 ไวกอนและนําผลรวมกับคะแนนระหวางภาค ตัดสินผลการเรียน 

นักเรียนท่ีขาดสอบปลายภาค ดวยเหตุสุดวิสัย สามารถมาปรับแกคะแนนปลายภาคได ภายใน 15 วัน หลังการสอบ 

และปรับแกผลการเรียนไดเพ่ิมข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด
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เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด

 2) ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไม นอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต   

 3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด   

 4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด

   5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด

 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

 2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต

 3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

 4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด

เกณฑ�การจบการศึกษา

SAWIWITTAYA SCHOOL

คู�มือนักเร�ยนโรงเร�ยนสว�ว�ทยา
ประจําป�การศึกษา 2564

51SAWIWITTAYA SCHOOL 51



ขั้นตอนการลงทะเบียนทางการศึกษา
ข้ันตอนการลงทะเบียน

1. สํารวจรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามหลักสูตร
 2. รับลงทะเบียนจากครูท่ีปรึกษา กรอกบัตรลงทะเบียนและลงช่ือ
 3. นําบัตรลงทะเบียนใหผูปกครองและครูท่ีปรึกษาลงช่ือตามลําดับ
 4. ชําระเงินหองการเงิน

ข้ันตอนการสอบแกตัว

1. ยื่นคํารองขอสอบแกตัวท่ีครูปรึกษา
 2. รับบัตรแกตัวจากครูท่ีปรึกษา/งานลงทะเบียน
 3. ยื่นบัตรสอบแกตัวท่ีครูประจําวิชา
 4. สอบแกตัววันเวลาท่ีกําหนดในตารางสอบแกตัว
 5. ติดตามผลการสอบแกตัวท่ีงานวัดผล
 6. ถาสอบไมผานใหดําเนินการสอบแกตัวอีกคร้ัง

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา

 1. ดูรายละเอียดรายวิชาเรียนซ้ํารายวิชาท่ีหองวัดผล
 2. ยื่นคํารองขอเรียนซ้ํารายวิชาท่ีหองวัดผล รับแบบบันทึกการเรียนซ้ํารายวิชาบัตรสอบแกตัว(มส)
 3. จายเงินคาลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา หนวยกิจละ 100 บาท
 4. ยื่นแบบบันทึกการเรียนซ้ํารายวิชาตอครูประจําวิชา
 5. เรียนซ้ํารายวิชาตามเวลาและจํานวนคาบท่ีกําหนด/สอบแกตัว

ข้ันตอนการเรียนซ้ํา

 1. ดูรายละเอียดรายวิชาท่ีตองเรียนซ้ําท่ีหองวัดผล
 2. ยื่นคํารองขอเรียนซ้ําท่ีหองวัดผล
 3. จายเงินคาลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา หนวยกิจละ 100 บาท
 4. รับแบบบันทึกการเรียนซ้ําจากหองวัดผล
 5. ยื่นแบบบันทึกการเรียนซ้ําตอคุณครูประจําวิชา
 6. เรียนซ้ําตามเวลาท่ีกําหนด
 7. ติดตามผลการเรียนซ้ําท่ีงานวัดผล

กรณีนักเรียนมีปญหาผลการเรียน/ขาดเรียนบอย

 1. แจงผูปกครองทราบ
 2. นักเรียนพบครูประจําช้ัน/หัวหนาระดับช้ัน
 3. ตรวจสอบผลการเรียน/เวลาเรียน
 4. นําผูปกครองพบหัวหนาระดับช้ัน
 5. ทําสัญญา/ลงช่ือติดตามการเรียนมาเรียน

ข้ันตอนการลงทะเบียน

ข้ันตอนการสอบแกตัว

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา

ข้ันตอนการเรียนซ้ํา

กรณีนักเรียนมีปญหาผลการเรียน/ขาดเรียนบอย
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ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
การขอ ปพ.1 (กรณียายสถานศึกษา) นําผูปกครองพบฝายวิชาการ

1. ตรวจสอบผลการเรียน
 2. เขียนคํารองพรอมรูปถาย 1 ½  น้ิว จํานวน 2 รูป ชุดนักเรียน
 3. ยื่นงานทะเบียน
 4. ใชเวลา 3 วันทําการโดยประมาณ

การขอ ปพ.1 (กรณีใชเปนหลักฐานประกอบการศึกษาตอ/ขอทุน)

1. ยื่นคํารองพรอมรูปถาย 1 ½  น้ิว จํานวน 2 รูป
 2. ตรวจสอบผลการเรียน
 3. ใชเวลา 3 วันทําการโดยประมาณ

การขอ ปพ.7. (ใบรับรองกรณีตางๆ) 

 1. ตรวจสอบผลการเรียน

 2. เขียนคํารองพรอมรูปถาย 1 ½  น้ิว จํานวน  2 รูป

 3. ยื่นงานทะเบียน

 4. ใชเวลา 3 วันทําการโดยประมาณ

 5. ชําระเงินคาทําเนียมคัดลอกเอกสาร  10 บาท

การขอคัดลอก รบ.1ต , รบ.1ป (หลักสูตรเกา) และ ปพ.1 (กรณีสูญหาย,ชํารุด)

 1. แจงความเอกสารหาย

 2. ยื่นคํารองพรอมใบแจงความและรูปถายขนาด 1 ½  น้ิว จํานวน 2 รูป กอนปการศึกษา 2545 ใชรูปถายรูป 

  2 น้ิว จํานวน 2 รูป

 3. ยื่นงานทะเบียน

 4. ใชเวลา 3 วันทําการโดยประมาณ

 5. ชําระเงินคาทําเนียมคัดลอกเอกสาร  20  บาท

การขอ ปพ.1 (กรณียายสถานศึกษา) นําผูปกครองพบฝายวิชาการ

การขอ ปพ.1 (กรณีใชเปนหลักฐานประกอบการศึกษาตอ/ขอทุน)

การขอ ปพ.7. (ใบรับรองกรณีตางๆ) 

การขอคัดลอก รบ.1ต , รบ.1ป (หลักสูตรเกา) และ ปพ.1 (กรณีสูญหาย,ชํารุด)
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บทบาทของผู�ปกครอง

บทบาทหน�าที่ของนักเร�ยน

ผูปกครองมีบทบาทเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ดังน้ี    

  ใหความรักและความอบอุน

  ใหการอบรมเล้ียงดู เอาใจใสในการสรางสุขนิสัยท่ีดี

  พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ และปองกันปญหาตาง ๆ

  ตรวจสมุด และเอกสารท่ีโรงเรียนมอบหมายใหสัปดาหละ 1 คร้ัง พรอมลงช่ือ ถาพบวาลูกไมไดทํางาน ให

  คืบหนาใหติดตอโรงเรียนโดยดวน และประสานสัมพันธกับโรงเรียนอยางสม่ําเสมออยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง

  ปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองวินัย ความรับผิดชอบ ความปลอดภัย เปนตัวอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา

  สรางบรรยากาศการเรียนรูในบาน

  ใหคําปรึกษา แนะนํา และการเสริมแรง

 1.  เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูจากผูรับเปนการสรางความรูดวยตนเอง

 2.  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง

 3.  ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 4.  ต้ังเปาหมาย และวางแผนการศึกษาวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 5.  รูวิธีการเรียนรู สามารถปรับเปล่ียนไดเม่ือมีความจําเปน

 6.  เขารวมกิจกรรมการเรียนรูอยางกระตือรือรน

 7.  มีการประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ

 8.  มีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือนและครู

 9.  สดช่ืน แจมใส มีความเช่ือม่ันในตนเอง และรับผิดชอบ

 10. ปฏิบัติตามคติพจน ปรัชญา วิสัยทัศน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 10. ปฏิบัติตามคติพจน ปรัชญา วิสัยทัศน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
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ระเบียบโรงเรียนสวีวิทยา
ว่าด้วยการส่งเสริม ควบคุมความประพฤตินักเรียนและการพิจารณาลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2564

------------------------------------
เพื่อให้การปกครองนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลและควบคุม       

ความประพฤตินักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี      
สวีวิทยา จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 2 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 และเพื่อเป็นการกระจายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปกครองนักเรียน
ให้กับครูทุกคนในโรงเรียนจึงวางระเบียบ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนสวีวิทยาว่าด้วยการส่งเสริม ควบคุมความประพฤติ
นักเรียนและการพิจารณาลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใดท่ีสอดคล้องหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนสวีวิทยา
“ผู้อ านายการสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา
“รองผู้อ านวยการสถานศึกษา” หมายถึง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา
“รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน” หมายถึง รองผู้อ านวยการ

โรงเรียนสวีวิทยา ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
“ครู” หมายถึง ครูโรงเรียนสวีวิทยา
“ครูหัวหน้าระดับช้ัน” หมายถึง ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูหัวหน้าระดับช้ัน
“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันเรียน
“ครูผู้สอน” หมายถึง ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา
“การควบคุมความประพฤติ” หมายถึง การควบคุมโดยการตัดคะแนนความประพฤติ

และการส่งเสริมเพิ่มคะแนนความประพฤติ
ข้อ 5 โรงเรียนถือว่านักเรียนทุกคนมีความประพฤติเรียบร้อย ให้คะแนนความประพฤติ        

100 คะแนนต่อปีการศึกษา เมื่อนักเรียนประกอบความดีจะเพิ่มคะแนนความประพฤติให้และนักเรียน
ประพฤติผิดระเบียบวินัยหรือประพฤติไม่เหมาะสมจะถูกหักคะแนนความประพฤติและได้รับการลงโทษ 
ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด
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 ข้อ 6 ก าหนดการลงโทษนักเรียนผู้กระท าผิดระเบียบวินัยหรือประพฤติไม่เหมาะสมไว้ 4 สถาน 
คือ 

  (1) ว่ากล่าวตักเตือน 

  (2) ท าทัณฑ์บน 

  (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 

  (4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข้อ 7 การด าเนินการลงโทษเมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยหรือประพฤติไม่เหมาะสม ดังนี้ 
  (1) ตักเตือนด้วยวาจา ใช้ในกรณีนักเรียนกระท าผิดครั้งแรกและไม่ร้ายแรง ไม่ถูกตัด
คะแนนความประพฤติ 
  (2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนดใช้ในกรณีท่ีนักเรียนกระท าผิดไม่ร้ายแรงและได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแล้ว แต่ยัง
กระท าความผิดในลักษณะเดิมซ้ าอีก 
  (3) ท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
แต่ยังกระท าความผิดในลักษณะเดิมซ้ าอีก หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 50 คะแนน หรือ           
มีพฤติกรรมท่ีท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติของโรงเรียน การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ พร้อมเชิญ
บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง และครูท่ีปรึกษามาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บน    
ไว้ด้วย 
  (4) ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดท่ีสมควร   
ต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติในรอบ 2 สัปดาห์ เช่น การพักการเรียน     
ไม่เกิน 5 วัน/ครั้ง หรือท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
   การท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ต้องไม่มีลักษณะกล่ันแกล้งนักเรียน และ    
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาผู้ได้รับมอบหมาย       
เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ท้ังนี้การเสนอรายช่ือนักเรียนท่ีสมควรท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้เป็นหน้าท่ีของครูหัวหน้าระดับช้ันหรือรองหัวหน้าระดับช้ันหรือหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลการท ากิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่อไป 

 ข้อ 8 การเพิ่มและตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 9 ครูทุกคนสามารถตัดคะแนนความประพฤติขั้นเบาถึงขั้นกลางได้ แต่ต้องแจ้งและบันทึก  
เหตุความผิดให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน ครูหัวหน้าระดับหรือรองหัวหน้าระดับช้ันทราบ  

ข้อ 10 กรณีตัดคะแนนความประพฤติขั้นหนักถึงขั้นรุนแรง ให้ท าเป็นบันทึกโดยเป็นหน้าท่ี    
ของครูหัวหน้าระดับช้ันหรือรองหัวหน้าระดับช้ันหรือหน้างานกิจการนักเรียน โดยความเห็นควร         
ของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน เพื่อเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา      
อนุมัติต่อไป 
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 ข้อ 11 ให้ครู ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีก ากับ ดูแล และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ในท่ีปรึกษา           
เป็นการเบ้ืองต้น และรายงานให้ครูหัวหน้าระดับช้ันทราบ เมื่อนักเรียนมีประพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 ข้อ 12 ครู ผู้สอนมีหน้าท่ีก ากับ  ดูแล ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียนและรายงาน          
ใหค้รูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับช้ันทราบ เมื่อนักเรียนมีประพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 ข้อ 13 นักเรียนท่ีท าผิดระเบียบโรงเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 50 คะแนน จะต้อง
บันทึกค าให้การลงในแบบบันทึกค าให้การและลงช่ือรับทราบความผิด พร้อมเชิญบิดาหรือมารดา       
หรือผู้ปกครอง และครูท่ีปรึกษา มารับทราบความผิดด้วย 

 ข้อ 14 ความผิดอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดอยู่ในระเบียบนี้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุ่มงาน   
กิจการนักเรียน โดยความเห็นชอบของ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร         
งานบุคคลและกิจการนักเรียน  
 ข้อ 15 ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไป       
ตามระเบียบนี้และให้มอี านาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
     
    ประกาศ ณ วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายเกรียงศักด์ิ อัจกลับ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนความประพฤตินักเรียนที่ท าความดี
แนบท้ายระเบียบโรงเรียนสวีวิทยา

ว่าด้วยการส่งเสริม ควบคุมความประพฤตินักเรียนและการพิจารณาลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ท่ี ลักษณะการท าความดี หมายเหตุ
1 ปฏิบัติหน้าท่ีนักเรียนจิตอาสา เช่น เก็บขยะ ช่วยงานครู กองเกียรติยศเชิญธงชาติ ฯลฯ ไม่เกิน 5 คะแนน/ครั้ง
2 ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้องในการบันทึก

ข้อมูลประจ าวัน
20 คะแนน/ภาคเรียน

3 ปฏิบัติตนท่ีมีความสมควรแก่การยกย่อง เช่น การพบทรัพย์สินแล้วส่งคืน ฯลฯ ไม่เกิน 20 คะแนน/ครั้ง

4 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ระดับโรงเรียน 10 คะแนน
5 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 30 คะแนน
6 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ระดับภาค 50 คะแนน
7 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ระดับประเทศ 70 คะแนน
8 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ระดับนานาชาติ 100 คะแนน
9 ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนพระราชทาน 200 คะแนน
10 ได้รับรางวัลอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ 5 – 9 ปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมท่ีมีความสมควร

แก่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างในลักษณะอื่น ๆ 
(คณะกรรมการพิจารณาคะแนนตามความเหมาะสม)

งานกิจการนักเรียน
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หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 

แนบท้ายระเบียบโรงเรียนสวีวิทยา 

ว่าด้วยการส่งเสริม ควบคุมความประพฤตินักเรียนและการพิจารณาลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน/คร้ัง 

 

2. ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน/คร้ัง 

 
 
 
 
 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 เข้าห้องเรียนช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ตัด 5 คะแนน/คาบ 

2 น าอาหาร หรือเครื่องด่ืมข้ึนไปบนอาคารเรียน (ยกเว้นน้ าเปล่า)  

3 ท้ิงขยะไม่ถูกท่ี ท าให้โรงเรียนสกปรก  

4 

แต่งกายผิดระเบียบ ดังนี้ 
4.1 ทรงผมผิดระเบียบ ซอย สไลด์ผม ท าสีผมผิดไปจากธรรมชาติ 

4.2 แต่งหน้า เล็บยาว ทาสีเล็บ 

4.3 ใส่เครื่องประดับท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

4.4 แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือท่ีมีรูปทรงผิดไปจากระเบียบการแต่งกาย 

     ท่ีโรงเรียนก าหนด หรือไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในตารางเรียน  
     ไม่สวมใส่เส้ือซบัใน เอาเส้ือไว้นอกกางเกง 

4.5 ใช้กระเป๋าผิดไปจากระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนด 

4.6 ใส่รองเท้าแตะ ใส่รองเท้าเหยียบส้น 

 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 ไม่เข้าเรียน ไม่เข้าโฮมรูม ไม่เข้าฐาน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น  

2 กล่าววาจาหยาบคาย  

3 สวมเส้ือหรือกางเกงผู้อื่นมาโรงเรียน  

4 ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ อาคารเรียน หรือท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน  

5 ขับขีย่านพาหนะในบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลาเรียน และบริเวณพื้นท่ีห้ามขับขี ่  

6 มีหรือใช้ส่ือลามกไว้ในครอบครอง  

7 น าอาหาร หรือเครื่องด่ืมไปรับประทานในห้องเรียน  

8 น าอุปกรณ์เสริมส าหรับเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดมาโรงเรียน  

9 น าอุปกรณ์เสริมความงามทุกชนิดมาโรงเรียน  
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3. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน/คร้ัง 

 
4. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน 

 
5. ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 

 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 มีเจตนาไม่เข้าโรงเรียน หรือมาโรงเรียนสาย หรือไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ  

2 ไม่น ารถจักรยานยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้  

3 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4 มั่วสุมก่อความร าคาญแก่ผู้อื่นท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 เจาะหู (ผู้ชาย) และอวัยวะตามร่างกายท่ีผิดรูปแบบหรือสักลายตามร่างกาย  

6 ใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือส่ือสารในขณะเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  

7 สนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนกระท าความผิด   

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

2 เล่นการพนันทุกชนิด หรือรู้เห็นให้ผู้อื่นเล่นการพนัน แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม  

3 ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกบริเวณโรงเรียน ในลักษณะแข่งขัน หรือก่อกวนผู้อื่น  

4 ยุยงให้แตกความสามัคคีในช้ันเรียน  

5 กล่ันแกล้ง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น  

6 เข้าสถานเริงรมย์โดยไม่มีผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู กระด้างกระเด่ืองต่อครู หรือบุคคลอื่น  

2 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น  

3 ด่ืมสุรา หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

4 ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 ชักน าให้ผู้อื่นเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

6 มีพฤติกรรมชู้สาว  

7 
กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญ  
ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

 

8 ทุจริตการสอบ หรือมีพฤติกรรมร่วมกระท าการทุจริตการสอบ  

9 
กล่ันแกลัง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

 

10 มีเจตนาแอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  

3. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน/คร้ัง 

 
4. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน 

 
5. ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 

 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 มีเจตนาไม่เข้าโรงเรียน หรือมาโรงเรียนสาย หรือไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ  

2 ไม่น ารถจักรยานยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้  

3 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4 มั่วสุมก่อความร าคาญแก่ผู้อื่นท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 เจาะหู (ผู้ชาย) และอวัยวะตามร่างกายท่ีผิดรูปแบบหรือสักลายตามร่างกาย  

6 ใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือส่ือสารในขณะเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  

7 สนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนกระท าความผิด   

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

2 เล่นการพนันทุกชนิด หรือรู้เห็นให้ผู้อื่นเล่นการพนัน แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม  

3 ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกบริเวณโรงเรียน ในลักษณะแข่งขัน หรือก่อกวนผู้อื่น  

4 ยุยงให้แตกความสามัคคีในช้ันเรียน  

5 กล่ันแกล้ง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น  

6 เข้าสถานเริงรมย์โดยไม่มีผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู กระด้างกระเด่ืองต่อครู หรือบุคคลอื่น  

2 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น  

3 ด่ืมสุรา หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

4 ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 ชักน าให้ผู้อื่นเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

6 มีพฤติกรรมชู้สาว  

7 
กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญ  
ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

 

8 ทุจริตการสอบ หรือมีพฤติกรรมร่วมกระท าการทุจริตการสอบ  

9 
กล่ันแกลัง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

 

10 มีเจตนาแอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  

3. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน/คร้ัง 

 
4. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน 

 
5. ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 

 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 มีเจตนาไม่เข้าโรงเรียน หรือมาโรงเรียนสาย หรือไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ  

2 ไม่น ารถจักรยานยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้  

3 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4 มั่วสุมก่อความร าคาญแก่ผู้อื่นท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 เจาะหู (ผู้ชาย) และอวัยวะตามร่างกายท่ีผิดรูปแบบหรือสักลายตามร่างกาย  

6 ใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือส่ือสารในขณะเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  

7 สนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนกระท าความผิด   

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

2 เล่นการพนันทุกชนิด หรือรู้เห็นให้ผู้อื่นเล่นการพนัน แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม  

3 ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกบริเวณโรงเรียน ในลักษณะแข่งขัน หรือก่อกวนผู้อื่น  

4 ยุยงให้แตกความสามัคคีในช้ันเรียน  

5 กล่ันแกล้ง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น  

6 เข้าสถานเริงรมย์โดยไม่มีผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู กระด้างกระเด่ืองต่อครู หรือบุคคลอื่น  

2 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น  

3 ด่ืมสุรา หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

4 ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 ชักน าให้ผู้อื่นเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

6 มีพฤติกรรมชู้สาว  

7 
กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญ  
ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

 

8 ทุจริตการสอบ หรือมีพฤติกรรมร่วมกระท าการทุจริตการสอบ  

9 
กล่ันแกลัง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

 

10 มีเจตนาแอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  

3. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน/คร้ัง 

 
4. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน 

 
5. ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 

 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 มีเจตนาไม่เข้าโรงเรียน หรือมาโรงเรียนสาย หรือไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ  

2 ไม่น ารถจักรยานยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้  

3 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4 มั่วสุมก่อความร าคาญแก่ผู้อื่นท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 เจาะหู (ผู้ชาย) และอวัยวะตามร่างกายท่ีผิดรูปแบบหรือสักลายตามร่างกาย  

6 ใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือส่ือสารในขณะเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  

7 สนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนกระท าความผิด   

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

2 เล่นการพนันทุกชนิด หรือรู้เห็นให้ผู้อื่นเล่นการพนัน แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม  

3 ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกบริเวณโรงเรียน ในลักษณะแข่งขัน หรือก่อกวนผู้อื่น  

4 ยุยงให้แตกความสามัคคีในช้ันเรียน  

5 กล่ันแกล้ง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น  

6 เข้าสถานเริงรมย์โดยไม่มีผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู กระด้างกระเด่ืองต่อครู หรือบุคคลอื่น  

2 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น  

3 ด่ืมสุรา หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

4 ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 ชักน าให้ผู้อื่นเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

6 มีพฤติกรรมชู้สาว  

7 
กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญ  
ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

 

8 ทุจริตการสอบ หรือมีพฤติกรรมร่วมกระท าการทุจริตการสอบ  

9 
กล่ันแกลัง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

 

10 มีเจตนาแอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  

3. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน/คร้ัง 

 
4. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน 

 
5. ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 

 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 มีเจตนาไม่เข้าโรงเรียน หรือมาโรงเรียนสาย หรือไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ  

2 ไม่น ารถจักรยานยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้  

3 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4 มั่วสุมก่อความร าคาญแก่ผู้อื่นท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 เจาะหู (ผู้ชาย) และอวัยวะตามร่างกายท่ีผิดรูปแบบหรือสักลายตามร่างกาย  

6 ใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือส่ือสารในขณะเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  

7 สนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนกระท าความผิด   

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

2 เล่นการพนันทุกชนิด หรือรู้เห็นให้ผู้อื่นเล่นการพนัน แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม  

3 ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกบริเวณโรงเรียน ในลักษณะแข่งขัน หรือก่อกวนผู้อื่น  

4 ยุยงให้แตกความสามัคคีในช้ันเรียน  

5 กล่ันแกล้ง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น  

6 เข้าสถานเริงรมย์โดยไม่มีผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู กระด้างกระเด่ืองต่อครู หรือบุคคลอื่น  

2 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น  

3 ด่ืมสุรา หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

4 ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 ชักน าให้ผู้อื่นเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

6 มีพฤติกรรมชู้สาว  

7 
กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญ  
ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

 

8 ทุจริตการสอบ หรือมีพฤติกรรมร่วมกระท าการทุจริตการสอบ  

9 
กล่ันแกลัง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

 

10 มีเจตนาแอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  

3. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน/คร้ัง 

 
4. ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน 

 
5. ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 

 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 มีเจตนาไม่เข้าโรงเรียน หรือมาโรงเรียนสาย หรือไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ  

2 ไม่น ารถจักรยานยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้  

3 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

4 มั่วสุมก่อความร าคาญแก่ผู้อื่นท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 เจาะหู (ผู้ชาย) และอวัยวะตามร่างกายท่ีผิดรูปแบบหรือสักลายตามร่างกาย  

6 ใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือส่ือสารในขณะเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  

7 สนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนกระท าความผิด   

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

2 เล่นการพนันทุกชนิด หรือรู้เห็นให้ผู้อื่นเล่นการพนัน แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม  

3 ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกบริเวณโรงเรียน ในลักษณะแข่งขัน หรือก่อกวนผู้อื่น  

4 ยุยงให้แตกความสามัคคีในช้ันเรียน  

5 กล่ันแกล้ง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น  

6 เข้าสถานเริงรมย์โดยไม่มีผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู กระด้างกระเด่ืองต่อครู หรือบุคคลอื่น  

2 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น  

3 ด่ืมสุรา หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใดๆ  

4 ทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ท้ังในและนอกโรงเรียน  

5 ชักน าให้ผู้อื่นเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

6 มีพฤติกรรมชู้สาว  

7 
กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญ  
ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

 

8 ทุจริตการสอบ หรือมีพฤติกรรมร่วมกระท าการทุจริตการสอบ  

9 
กล่ันแกลัง รังแก หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

 

10 มีเจตนาแอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  
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6. ความผิดขั้นรุนแรง ตัดคะแนนความประพฤติ 60 คะแนนขึ้นไป  

 
 

หมายเหตุ เมื่อครบ 1 ปีการศึกษา งานกิจการนักเรียนจะสรุปรวมคะแนน กล่ันกรอง และพิจารณา   
ความเหมาะสม เพื่อพิจารณาการยกย่องช่ืนชมนักเรียน ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1. เกณฑ์การพิจารณายกย่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมท าความดี 

 1.1 นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมเพิ่มเป็น 150 – 200 คะแนน ได้รับประกาศเกียรติบัตร 
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีสวีวิทยา ผู้มีพฤติกรรมดี 

1.2 นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมเพิ่มเป็น 201 - 300 คะแนน ได้รับประกาศเกียรติบัตร    
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีสวีวิทยา ผู้มีพฤติกรรมดีมาก 

1.3 นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมเพิ่มเป็น 301 คะแนนขึ้นไป ได้รับประกาศเกียรติบัตร     
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีสวีวิทยา ผู้มีพฤติกรรมดีเย่ียม 

1.4 นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมสูงสุดในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษา    
ตอนปลายได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนต้นแบบสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีสวีวิทยา 

2. เกณฑ์การพิจารณาการออกใบรับรองความประพฤติตามคะแนนพฤติกรรม 
 2.1 นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม 101 คะแนนขึ้นไป ได้รับใบรับรองความประพฤติระดับ ดีมาก 

2.2 นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเหลือ 51 - 100 คะแนน ได้รับใบรับรองความประพฤติ ระดับ ดี 

 2.3 นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเหลือ  0 - 50 คะแนน ได้รับใบรับรองความประพฤติระดับ พอใช้ 
 

ท่ี ลักษณะความผิด หมายเหตุ 

1 พกพาอาวุธ หรือวัตถุท่ีใช้เป็นอาวุธมาโรงเรียน  

2 ลักทรัพย์ หรือมีส่วนร่วมในการลักทรัพย์ท้ังในและนอกสถานศึกษา  

3 ทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนร่วมให้เกิดการทะเลาะวิวาท อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ท้ังในและนอกโรงเรียน 

 

4 ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือกระท าการใด อันเป็นเหตุให้โรงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียง  

5 ปลอมแปลงเอกสารราชการ หรือลายมือช่ือของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตน  

6 ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์ผู้อื่น หรือข่มขู่ให้ผู้อื่นเกรงกลัว หรือบังคับให้ผู้อื่นกระท าผิด  

7 
เสพส่ิงเสพติดให้โทษ หรือมีไว้ในครอบครองหรือมีไว้จ าหน่าย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ   
ส่ิงเสพติด 

 

8 ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ  

9 จ้าง วาน หรือบงการให้ท าร้ายร่างกายผู้อื่น  
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1. นักเรียนกระทําความผิดในเร่ืองเดียวกัน ความผิดสถานเบาและความผิดสถานปานกลาง

ผิดคร้ังท่ี  1 ตักเตือน   แจงผูปกครอง   ตัดคะแนน แจงการภาคทัณฑคร้ังตอไป

ผิดคร้ังท่ี  2   เชิญผูปกครอง   ภาคทัณฑ   ตัดคะแนน (อัธยาศัยท่ีบาน)

 ผิดคร้ังท่ี  3 เชิญผูปกครอง เขารวมกิจกรรมพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรม      ตัดคะแนน

2. นักเรียนกระทําความผิดในเร่ืองเดียวกัน ความผิดสถานหนัก

 ผิดคร้ังท่ี  1 ตักเตือน   เชิญผูปกครอง   ตัดคะแนน แจงการภาคทัณฑคร้ังตอไป

 ผิดคร้ังท่ี  2   เชิญผูปกครอง   ภาคทัณฑ ตัดคะแนน (อัธยาศัยท่ีบาน) 

 ผิดคร้ังท่ี  3 เชิญผูปกครอง เขารวมกิจกรรมพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรม     ตัดคะแนน

หลักปฎิบัติในการลงโทษนักเรียน

หมายเหตุ เม่ือครบ 1 ปการศึกษา งานกิจการนักเรียนจะสรุปรวมคะแนน กล่ันกรอง และพิจารณา   ความเหมาะสม 

เพ่ือพิจารณาการยกยองช่ืนชมนักเรียน ตามเกณฑดังน้ี

1. เกณฑการพิจารณายกยองนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมทําความดี

 1.1 นักเรียนไดคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมเปน 150 – 200 คะแนน ไดรับประกาศเกียรติบัตร สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

สวีวิทยา ผูมีพฤติกรรมดี

 1.2 นักเรียนไดคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมเปน 201 - 300 คะแนน ไดรับประกาศเกียรติบัตร สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

สวีวิทยา ผูมีพฤติกรรมดีมาก

 1.3 นักเรียนไดคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมเปน 301 คะแนนข้ึนไป ไดรับประกาศเกียรติบัตร สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

สวีวิทยา ผูมีพฤติกรรมดีเยี่ยม

 1.4 นักเรียนไดคะแนนพฤติกรรมสูงสุดในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได

รับโลยกยองเชิดชูเกียรติ นักเรียนตนแบบสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีสวีวิทยา

2. เกณฑการพิจารณาการออกใบรับรองความประพฤติตามคะแนนพฤติกรรม

 2.1  นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม 101 คะแนนข้ึนไป ไดรับใบรับรองความประพฤติระดับ ดีมาก

 2.2  นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเหลือ 51 - 100 คะแนน ไดรับใบรับรองความประพฤติ ระดับ ดี

 2.3  นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเหลือ  0 - 50 คะแนน ไดรับใบรับรองความประพฤติระดับ พอใช
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1. ทรงผมนักเรียนชาย

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตัดทรงนักเรียน รองหวีเบอร 2 ผมดานบนกลางศีรษะยาว ไมเกิน 2 เซนติเมตร 

หนาผมยาวก่ึงกลางหนาผาก หรือไมเกิน 3 เซนติเมตร หามยาวจรดค้ิว ไมใสน้ํามันหรือตกแตงทรงผม ไมเปล่ียนสีผม  

ไมแตงไรผม หามไวหนวด เคราและจอนผม หามกันแตงทรงผมโดยเด็ดขาด

 ระดับช้ันมัธยมตอนปลาย ตัดทรงนักเรียน รองทรงสูง ผมดานบนกลางศีรษะยาวไมเกิน 4 เซนติเมตร 

หนาผมยาวก่ึงกลางหนาผาก หรือไมเกิน 3 เซนติเมตร หามยาวจรดค้ิว ไมใสน้ํามันหรือตกแตงทรงผม ไมเปล่ียนสีผม  

ไมตกแตงไรผม หามไวหนวด  เคราและจอนผม หามกันแตงทรงผมโดยเด็ดขาด

2.  เส้ือนักเรียนชาย

 2.1 เส้ือเช้ิตคอต้ังผาขาวเกล้ียง ไมมีลวดลายในเน้ือผา ไมบางเกินไปแขนส้ันเหนือศอก 

 2.2 ผาอกตลอดมีสาบท่ีอกกวาง 4 เซนติเมตร ใชกระดุมสีขาวกลมขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร 

เวลาสวมกลัดกระดุมทุกเม็ดยกเวนกระดุมคอ

 2.3 มีกระเปาระดับราวนมดานซาย 1 กระเปา ขนาดพอเหมาะกับตัวเส้ือ

 2.4 ขนาดเส้ือตองไมคับหรือหลวมจนเกินไป และตัวเส้ือดานหลังไมมีจีบ ไมเขารูป ไมขอดเอว

 2.5 อกเส้ือดานขวาปกอักษร ส.ว. ตามขนาดของโรงเรียน ความสูงของตัวอักษร 1.5 เซนติเมตร กวาง 1  

เซนติเมตร  ปกดวยไหมสีน้ําเงินระดับเหนือราวนม ปกบนเน้ือผา (หามปกบนผาอ่ืนแลวนํามาเย็บติด) ใต ส.ว. ปกตัวเลข

ประจําตัวดวยไหมสีน้ําเงิน ใตเลขประจําตัวปกสามเหล่ียมดานเทา   ความยาวของดาน 0.5 เซนติเมตร  โดย ม.ตน

ใชไหมสีมวง และ ม.ปลาย ใชไหมสีเหลือง

    นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปก        

    นักเรียน ม.2 และ ม.5 ปก               

    นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปก                      

  หนาอกเส้ือดานซาย ปกช่ือ - สกุล ดวยไหมสีน้ําเงิน ปกอักษรทึบสูง 0.7 เซนติเมตร กวาง 0.4 เซนติเมตร            

ใชตัวอักษร  Angsana  New  เทาน้ัน

3.  กางเกงนักเรียนชาย

 3.1  ผาสีกากี สําหรับนักเรียน ม. ตน และผาสีดํา  สําหรับนักเรียน ม. ปลาย

 3.2  มีจีบหนาขางละ 2 จีบ ไมเย็บทับจีบไปทางกระเปา

 3.3  ผาตรงสวนหนา ใชกระดุมขนาดยอมขัดซอนไวขางในหรือมีซิบรูด

การแต�งกายของนักเร�ยนชาย

ระเบียบการแต�งกาย
ของนักเร�ยนโรงเร�ยนสว�ว�ทยา

ส.ว.
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 3.4  ปลายขากางเกงสูงจากลูกสะบาเขาประมาณ 3 เซนติเมตร เม่ือยืนตรงปลายกางเกงรอบวงขา กวางไมต่ํากวา 

8 – 15 เซนติเมตร

 3.5  ท่ีขอบกางเกง (เอวกางเกง) มีหวงยาวพอสอดเข็มขัดได ขอบสะเอวไมต่ํากวาสะดือ

 3.6  ไมมีกระเปาหลัง

 3.7  มีกระเปาขางตรงตามแนวตะเข็บกางเกง ขางละ 1 กระเปา

 3.8  ปลายขาพับชายเขาขางใน 4 เซนติเมตร เดินตะเข็บเดียว

 3.9  เม่ือสวม ใหตะขอกางเกงอยูในแนวสะดือ สวมทับชายเส้ือใหเรียบรอยและเห็นเข็มขัด

 3.10  หามใสกางเกงทรงเดป  (ขากางเกงแคบ ฟต เอวต่ํา)

4.  เข็มขัดนักเรียนชาย

  นักเรียนชาย ม. ตน   เข็มขัดหนังสีน้ําตาล   หัวเข็มขัดลูกเสือสีทอง  

  นักเรียนชาย ม. ปลาย  หัวเข็มขัดมนใชโลหะสีเงิน  ขนาด 3 - 4 เซนติเมตร  

5.  ถุงเทานักเรียนชาย

 ถุงเทาส้ันกลางหนาแขงไมพับ  ไมมีลวดลาย     สีน้ําตาลสําหรับนักเรียนชาย ม. ตน 

          สีขาวสําหรับนักเรียนชาย ม. ปลาย

6.  รองเทานักเรียนชาย

  นักเรียนชาย ม. ตน   ผาใบหุมสนสีน้ําตาลไมมีลวดลาย มีเชือกผูกหัวมนไมแหลม  

  นักเรียนชาย ม. ปลาย  ผาใบหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลายขอบสีดํามีเชือกผูกหัวมน ไมแหลม

7.  เคร่ืองประดับนักเรียนชาย

หามใส เคร่ืองประดับ เชน กําไล ตางหู แหวน เข็มกลัด ฯลฯ ยกเวน นาิกาขอมือ สีดํา น้ําตาล และเปน         

สายเงิน (ไมใชนาิกาแบบแฟช่ัน) สรอยเงินหรือสรอยสแตนเลสสําหรับสวมพระ ความยาวอยูระหวางอก ไมโชวใหเห็น

 ลวดลายสุภาพ เทาน้ัน

1. ทรงผมนักเรียนหญิง

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  กรณีไวผมส้ัน  ความยาวเสมอกันต่ํากวาต่ิงหู 2.5 เซนติเมตร (ไมตัดผมหนามา ไมทําสีผม ไมดัดผม  

ไมซอยผม)  

 กรณีไวผมยาว ความยาวผมเสมอกันไมเกิน 20 เซนติเมตร วัดความยาวจากปกเส้ือดานบน รวบผม

แบบหางมา และผูกผมท้ังหมดไวกลางศีรษะใหเรียบรอย ผมรวบตึง (ไมตัดผมหนามา ไมทําสีผม ไมดัดผม ไมซอยผม 

ไมถักเปย ใชก๊ิฟดําเทาน้ัน)

   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน        ใชริบบ้ินสีมวง มีตราสัญลักษณและช่ือโรงเรียน

   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใชริบบ้ินสีเหลือง มีตราสัญลักษณและช่ือโรงเรียน

   นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป        ใชริบบ้ินสีน้ําเงิน

การแต�งกายของนักเร�ยนหญิง
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2. เส้ือนักเรียนหญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

 2.1 เส้ือปกกะลาสี ปกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร  เน้ือผาขาวเกล้ียงไมมีลวดลายในเน้ือผา และไมบางผาลึกให

พอสวมศีรษะไดสะดวกสาบเส้ือตลบเขาใน สวนบนของสาบเส้ือใหใหญพอเบะคอแลวไมเห็นตะเข็บ ใชผาสอยช้ันเย็บ

เขาถ้ํา (ใหสวมเส้ือซับในเต็มตัวสีขาวไมมีลวดลายเทาน้ัน)

 2.2 แขนยาวเพียงเหนือศอกปลายแขนจีบเขาหาตัว หนา - หลัง ยาวขางละ 3 จีบ ขอบปลายแขนเปนผาทบ สอง

ช้ันกวาง 3 เซนติเมตร

 2.3 ความยาวของตัวเส้ือวัดจากเอวลงมา 14 - 15 เซนติเมตร ชายขอบเส้ือดานลางมีขอบพับ 3 เซนติเมตร 

ขนาดตัวเส้ือต้ังแตปลายแขนถึงขอบลางมีความกวางพอเหมาะ  ไมรัดรูป 

 2.4 ริมขอบดานลางขางขวา  ติดกระเปาขนาดกวาง 10 – 15 เซนติเมตร  ยาว  12 – 16  เซนติเมตร  ตามสวน

ขนาดของตัวเส้ือ  ปากกระเปาพับเปนริมกวางไมเกิน  3  เซนติเมตร

 2.5 โบวหูกระตายผูกคอสีกรมทา  ชายสามเหล่ียมกวาง 8 – 14  เซนติเมตร ยาว  70 – 90  เซนติเมตร ผูกดวย

เง่ือนกะลาสีไมชิดหรือหางคอเกินสมควร เม่ือผูกเสร็จแลววัดจากฐานคอลงมายาว 7 – 10 เซนติเมตร 

 2.6 อกเส้ือดานขวาปกอักษร ส.ว. ตามขนาดของโรงเรียน ความสูงของตัวอักษร 1.5 เซนติเมตร กวาง 1  

เซนติเมตร ปกดวยไหมสีน้ําเงินระดับเหนือราวนม ปกบนเน้ือผา (หามปกบนผาอ่ืนแลวนํามาเย็บติด) ใต ส.ว. ปกตัวเลข

ประจําตัวดวยไหมสีน้ําเงิน ใตเลขประจําตัวปกสามเหล่ียมดานเทา ความยาวของดาน 0.5 เซนติเมตร ปกดวยไหม       

สีมวง

    นักเรียนช้ัน ม.1 ปก        

    นักเรียนช้ัน ม.2 ปก                 

    นักเรียนช้ัน ม.3 ปก             

 หนาอกเส้ือดานซาย  ปกช่ือ – สกุล ดวยไหมสีน้ําเงิน  เปนอักษรทึบสูง 0.7 เซนติเมตร กวาง 0.4 เซนติเมตร  

เรียงเหมือนนักเรียน ม.ปลาย  

3.  เส้ือนักเรียนหญิง  มัธยมศึกษาตอนปลาย

 3.1 เส้ือแบบคอเช้ิต  เน้ือผาขาวเกล้ียงไมมีลายในเน้ือผา  และไมบาง  ผาอกตลอด  ท่ีอกเส้ือทําเปนสาบตลบเขา

ขางใน กวาง 3 เซนติเมตร มีกระดุมสีขาวขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร ตัวเส้ือดานหลังไมตอบา                     

(ใหสวมเส้ือซับในเต็มตัวสีขาวไมมีลวดลายเทาน้ัน)

 3.2 แขนยาวเพียงเหนือศอก ประมาณ 3 เซนติเมตร มีขอบแขนกวางประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายแขนพับจีบ  

ขนาดตัวเส้ือไมใหเขารูปหรือหลวมจนเกินไป สอดเส้ือไวในกระโปรงใหเห็นเข็มขัด

 3.3 เวลาสวม  สอดชายเส้ือไวในกระโปรงใหเห็นเข็มขัด

 3.4 อกเส้ือดานขวา ปกอักษร ส.ว. ตามขนาดของโรงเรียน ความสูงของตัวอักษร 1.5 เซนติเมตร กวาง 1  

เซนติเมตร  ปกดวยไหมสีน้ําเงินระดับเหนือราวนม ปกบนเน้ือผา (หามปกบนผาอ่ืนแลวนํามาเย็บติด) ใต ส.ว. ปกตัวเลข

ประจําตัวดวยไหมสีน้ําเงิน ใตเลขประจําตัวปกสามเหล่ียมดานเทา ความยาวของดาน 0.5 เซนติเมตร ปกดวยไหม      

สีเหลือง 
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    นักเรียนช้ัน ม.4 ปก        

    นักเรียนช้ัน ม.5 ปก               

    นักเรียนช้ัน ม.6 ปก      

 หนาอกเส้ือดานซาย  ปกช่ือ – สกุล ดวยไหมสีน้ําเงิน  เปนอักษรทึบสูง 0.7 เซนติเมตร กวาง 0.4 เซนติเมตร         

ใชตัวอักษร Angsana  New เทาน้ัน  

4. กระโปรงนักเรียนหญิง

 4.1 ผาสีกรมทาเกล้ียง  ไมมีลวดลาย

 4.2 แบบธรรมดา  ทรงปลายบาน  ดานหนาและดานหลังพับเปนกลีบขางละ 3 กลีบความลึกของกลีบ  ไมนอย

กวา  2  เซนติเมตร  เย็บทับกลีบจากสะเอวลงมาระหวาง  6 – 12  เซนติเมตร  เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม  

เม่ือสวมใสแลวชายกระโปรงตองยาวจากใตลูกสะบาลงไปไมต่ํากวา 3 น้ิว ขอบชายกระโปรง กวาง 1.5 น้ิว

5. เข็มขัดนักเรียนหญิง

  นักเรียนหญิง ม. ปลาย ใชเข็มขัดหนังสีดํา กวางต้ังแต 2 - 3 เซนติเมตร ตามสวนขนาดของนักเรียน หัวรูปสี

เหล่ียมผืนผาชนิดหัวกลัด  มีปลอกหนังสีดําขนาดกวาง 1 เซนติเมตร สําหรับสอดปลายเข็มขัดทับขอบเอวกระโปรง  

และใหปลายเข็มขัดอยูทางดานซายมือ

6. ถุงเทานักเรียนหญิง

 ใชถุงเทาสีขาวลวน พับสองช้ันอยูเหนือตาตุม  ข้ึนไปไมเกิน 2 น้ิวและไมต่ํากวา 1 น้ิว ระเบียบ เหมือนกันท้ัง

นักเรียน ม. ตน และ นักเรียน ม. ปลาย (ลักษณะท่ีไมถูกตอง เชน มวนถุงเทา, ใสถุงเทาโดยไมพับ หรือใสถุงเทาแบบ

ถุงเทาส้ัน) เปนตน

7.  รองเทานักเรียนหญิง

 ท้ังนักเรียน ม. ตน และ ม. ปลาย  ใชรองเทาหนังหรือหนังเทียมสีดําแบบหุมสนมีสายรัดหลังเทา หัวมน สนสูง          

ไมเกิน 2 เซนติเมตร รองเทาผาใบสีขาวมีสายรัด 1 คู เพ่ือเรียนวิชาพลศึกษา

8. เคร่ืองประดับนักเรียนหญิง

หาม สวมใสเคร่ืองประดับทุกชนิด ยกเวน นาิกาขอมือ สีดํา น้ําตาล และนาิกาเรือนเงิน (ไมใชนาิกาแบบ

แฟช่ัน) สรอยเงินหรือสรอยสแตนเลสสําหรับสวมพระ ความยาวอยูระหวางอก ไมโชว ใหเห็นลวดลายตองสุภาพ

เทาน้ัน

9.  กระเปาหนังสือเรียน

ท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ใชกระเปาเปตามแบบของโรงเรียน และกระเปาห้ิวใสส่ิงของตามแบบท่ีโรงเรียน

กําหนดไว
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10. เคร่ืองแบบกีฬา ชุดพละ และกิจกรรม

 10.1 นักเรียนตองมีเคร่ืองแบบกีฬา ชุดพละตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนดไว อยางนอย 1 ชุด เส้ือกีฬาใหปก           

ช่ือ – สกุล ปกดวยไหมสีน้ําเงินใหเรียบรอย กางเกงวอรมหามแตงทรงหรือเย็บเขาใหแคบลง นักเรียนหญิงใชรองเทา

ผาใบสีขาวไมมีลวดลาย  สวนนักเรียนชายอนุโลมใหใชรองเทานักเรียนได

 10.2 นักเรียนจะตองมีเคร่ืองแบบกิจกรรมท่ีนักเรียนเลือกเรียนอยางถูกตองและครบถวน จํานวน 1 ชุด

11. ค้ิว  ไมถอน  ไมโกน  ไมกัน  ไมเขียนค้ิว

12. ใบหนา ไมตกแตงใบหนาดวยเคร่ืองสําอางทุกชนิด

13. เล็บ ตัดเล็บส้ัน ไมทาเล็บ ไมเพนทเล็บโดยเด็ดขาด

14. หามใสคอนแทคเลนส กรณีสายตาส้ันใหใสแวนสายตา

15. หามนําอุปกรณการใชโทรศัพททุกชนิดมาโรงเรียน หากตรวจพบทางโรงเรียนจะเก็บอุปกรณเหลาน้ันและไมคืนให

ในทุกกรณี

16. หามนําอุปกรณการแตงหนา ทําผม และเคร่ืองประทินผิวทุกชนิดมาโรงเรียน หากตรวจพบทางโรงเรียนจะ

เก็บอุปกรณเหลาน้ันและไมคืนใหในทุกกรณี

17. หามเหยียบสนรองเทา
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ตัวอย�างการแต�งกายของนักเร�ยนโรงเร�ยนสว�ว�ทยา

เคร�่องแต�งกายนักเร�ยนมัธยมศึกษาตอนต�น

เคร�่องแต�งกายนักเร�ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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  ภาคผนวก
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1.  นายสมศักด์ิ   โรจนพนัส ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2.  นายสมศักด์ิ   ศรัณยวงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3.  นายพิษณุ   ปญจางคกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายสงา   ศรีภา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นางสุจิตรา   อุสิทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.  นายทิวา  บุญยก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายเอกชัย  มุจลินทร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. พระครูจันทปญโญภาส ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ
9. นายสมศักด์ิ เสาหงส ตัวแทนองคกรศาสนา กรรมการ
10. นายธนิต   พวงแมกลอง ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ
11. นายไชยพงษ   ทองคํา ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 
12. นายสุริยันห   สุขหลังสวน ผูแทนผูปกครองนักเรียน กรรมการ  
13. นายสุรชัย   แดงละอุน ผูแทนศิษยเกา กรรมการ
14. นายเกรียงศักด์ิ  อัจกลับ ผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
15. นายฉัตรชัย   ยุวพันธ ผูแทนครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1. นายบํารุง  อุชุภาพ นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสวีวิทยา
2. นายเกรียงศักด์ิ  อัจกลับ อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี 1
3. นางพรพิมล  อัจกลับ อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี 2
4. นายกําพล  ชุมจันทร อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี 3
5. นางสาวศิสกาว  มรรคสินธุ เหรัญญิก
6. นางพัลลภา  ขวัญพะงุน ผูชวยเหรัญญิก
7. นางวราภรณ  แจงอนันต นายทะเบียน
8. นางคนึงนิจ  ยุวพันธ ผูชวยนายทะเบียน
9. นายเอกชัย  มุจลินทร ประชาสัมพันธ
10. นางชลาลักษณ  ทองยอย ผูชวยประชาสัมพันธ
11. นางนวพร  ทองคํา ปฏิคม
12. นางอําพรรณ  พรหมสวัสด์ิ กรรมการ
13. นายโสภณ  ขําสวี กรรมการ
14. นายแหลม  จันทรแดง กรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ�้นฐาน
โรงเร�ยนสว�ว�ทยา

คณะกรรมการสมาคมผู�ปกครองและครู
โรงเร�ยนสว�ว�ทยา

องค�กรสนับสนุนการศึกษา
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1.  นายทรงศักด์ิ ภาษวดล ประธานกรรมการ
2.  นายณัฐพล ใจสะอาด รองประธานคนท่ี1
3.  นาวาเอกอภิชัย ชารีรักษ รองประธานคนท่ี2
4.  นางจันทนา      ศรีทองทิม เหรัญญิก
5.  นายเกรียงศักด์ิ อัจกลับ ผูชวยเหรัญญิก
6.  นางนวพรรณ  แกวนาโพธ์ิ ประชาสัมพันธ
7.  นายสานนท มณทิพย ผูชวยประชาสัมพันธ
8.  นางชลาลักษณ ทองยอย ผูชวยประชาสัมพันธ
9.  นางสาวตระกาน  ปญจางคกุล ปฏิคม
10. นางอุไรวรรณ สมตน ผูชวยปฏิคม
11. นายเสริม พัทบุรี ผูชวยปฏิคม
12. นางวันเพ็ญ จินตลิขิตดี ฝายหาทุน
13. นายอนันต วัฒนไชย ผูชวยฝายหาทุน
14. นายสมจิตร เหลาสุข กรรมการ
15. นายสุวัฒน รอดนาโพธ์ิ กรรมการ
16. นางอุไร ไทยเจริญ กรรมการ
17. นายมนูญ ชนะ กรรมการ
18. นางจีรภา วัฒนไชย กรรมการ
19. นายฉัตรชัย ยุวพันธ กรรมการ
20. นางละออง อทิตยกุล กรรมการ
21. นางอุษา สุวรรณศักด์ิ กรรมการ
22. นายอภิรักษ ศรีพรหม กรรมการ
23. นายนิยม แจงอนันต กรรมการ
24. นายสํารวจ  ถนอมศักด์ิ เลขานุการ
25. นางสาวจรรยา ทองศิริ ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษา
โรงเร�ยนสว�ว�ทยา

15. นางสาวจุฑารัตน ชูลิตรัตน กรรมการ
16. นายณัฐชัย  อทิตยกุล กรรมการ
17. นางสาวปูชนีย  เพชรชวย กรรมการ
18. นายมณฑล  รินสกุล กรรมการ
19. นางราตรี  คงสวี กรรมการ
20. นายโกวิทย  พัฒนวงศา กรรมการ
21. นายฉัตรชัย  ยุวพันธ เลขานุการ
22. นางวไลภรณ  นวลสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ
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คณะผู�บร�หาร

กลุ�มส�งเสร�มและพัฒนาผู�เร�ยน

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�ภาษาไทย

คณะผู�บร�หาร ครู และบุคลากรโรงเร�ยนสว�ว�ทยา

 1  นายเกรียงศักด์ิ  อัจกลับ  ผูอํานวยการ/คศ.3  กศ.บ./ศษ.ม./การบริหารการศึกษา 

 2  นายทนง  ชีวะประไพ  รอง ผอ. / คศ.3  กศ.บ./ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

 3  นายชาญชัย ผลอุบัติ  รอง ผอ. / คศ.3  ศษ.บ./ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 4  นายกําพล  ชุมจันทร  รอง ผอ. / คศ.2  ศศ.บ./ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 5  นางสาวจุไรรัตน  ออนมุข  รอง ผอ. / คศ.2  กศ.บ./ค.ม.การบริหารการศึกษา 

 1 นางสายพิณ  นุยสุข ครู / คศ.3 ศศ.บ./ภาษาไทย

 2 นางพันธทิพย  จิตรไพศาลศักด์ิ ครู / คศ.3 ค.บ./ภาษาไทย

 3 นางอําพรรณ  พรหมสวัสด์ิ ครู / คศ.3 ค.ม./การบริหารการศึกษา

 4 นางบงกช  หีตนาคราม ครู / คศ.2 ศษ.บ./ภาษาไทย

 5 นางสาวสุขุมาภรณ  กุณฑล ครู / คศ.2 ศษ.ม./การบริหารการศึกษา

 6 นางสาวเกตุวดี  บุญเปย ครู / คศ.2 ค.ม./การบริหารการศึกษา

 7 นายภัทรวิชช  ปล้ืมใจ ครู / คศ.2 ค.บ./ภาษาไทย

 8 นางสาวปรียาภรณ  ขวัญราช ครู / คศ.1 ค.บ./ภาษาไทย

 9 นางสาวนรีรัตน  เพชรโชติ ครู / คศ.1 ค.บ /ภาษาไทย

 10 นางสาวพรรณวิลาส  อยูถาวร ครู / คศ.1 ศศ.บ./ภาษาไทย

 11 นางสาวรัตติการณ  จันทรแกว ครูผูชวย ค.บ./ภาษาไทย

 12 นางสาวสุดารัตน  เสนสิงห ครูผูชวย ค.บ./ภาษาไทย

 13 นางสาวใจพิเศษ  วิเศษสิทธ์ิ ครูผูชวย กศ.บ./ภาษาไทย

 1 นางเพ็ญสวัสด์ิ  เทวบิน ครู / คศ.2 ค.บ./บรรณารักษศาสตร

 2 นางสาวอรนันท  สมแรง ครู / คศ.2 ศษ.ม./การบริหารการศึกษา

 3 นางสาวจิรารัตน  ถ่ินนุกูล ครู / คศ.1 กศ.บ./จิตวิทยาและการแนะแนว

 4 นางสาวศศิธร  จันทรประเสริฐ ครู / คศ.1 ศษ.ม./จิตวิทยาและการแนะแนว

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 
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กลุ�มสาระการเร�ยนรู�คณิตศาสตร�

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 1 นางกาญจนี  แกววิจิตร ครู / คศ.3 กศ.บ./คณิตศาสตร
 2 นางสุกัญญา  ศรีรัตนตาป ครู / คศ.3 ค.บ./คณิตศาสตร
 3 นางพัลลภา  ขวัญพะงุน ครู / คศ.3 ค.บ./คณิตศาสตร
 4 นางสาวจตุพร  ส้ินทุกข ครู / คศ.3 ค.ม./บริหารการศึกษา
 5 นายอนุวัตร  ทองชางเหล็ก ครู / คศ.3 ศษ.ม./บริหารการศึกษา
 6 นางวนิตา  เกตศิริวงศ ครู / คศ.2 วท.บ./คณิตศาสตร
 7 นายวรกร  เกตุสถิตย ครู / คศ.2 ศษ.ม./การสอนคณิตศาสตร
 8 นายนาวิน  โพธ์ิศรี ครู / คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 9 นายอุดม  หมุนนุย ครู / คศ.2 ศษ.บ./คณิตศาสตร
 10 นางสาวมาริสา  มณีใส ครู / คศ.1 วท.บ./คณิตศาสตร
 11 นางสาวนลินี  เรืองสุข ครู / คศ.1 ค.บ./คณิตศาสตร
 12 นางภัสติญา  มานะมโนรถ ครู / คศ.1 ศษ.ม./การสอนคณิตศาสตร
 13 นายพงศกร  ยังสวัสด์ิ ครู / คศ.1 กศ.ม./การสอนคณิตศาสตร
 14 นางสาววรัญญา  แดงสนิท ครู / คศ.1 ค.ม./วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
 15 นางสาวขวัญจิรา  สวัสด์ิพงศพันธ ครูผูชวย ค.บ./คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
 16 นางสาวจีราพร  ครุชฉิม ครูผูชวย ค.บ./คณิตศาสตร

 1 นางสาวยุพร  ตักศิลา ครู / คศ.2 กศ.บ./วิทยาศาสตร ฟสิกส
 2 นางประนอม  วรรณนิยม ครู / คศ.3 ค.บ./วิทยาศาสตรท่ัวไป
 3 นางสาวพิมณภัทร  ทนุโวหาร ครู / คศ.3 ศษ.บ./เคมี 
 4 นางสุรียพร  รินสกุล ครู / คศ.2 วท.บ./ชีววิทยา
 5 นางพวงเพ็ญ  ดําอุดม ครู / คศ.2 ค.บ./วิทยาศาสตรท่ัวไป
 6 นางสาวสาวิกา  ทิพยโพธ์ิ ครู / คศ.2 ค.ม./บริหารการศึกษา 
 7 นางศิโรรัตน เปรมไธสง ครู / คศ.2 ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
 8 นางสาวเบญจวรรณ  ทองขาว ครู / คศ.1 ศษ.ม./นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

 9 นายกิตติพงศ  พาหะมาก ครู / คศ.1 ศษ.ม./นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

 10 นางสาวเนมิกา  กังวาลสุระ ครู / คศ.1 ศษ.ม./นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

 11 นางวรรณธิสา  ตันติทัตต ครู / คศ.1 วศ.บ./เคร่ืองกล
 12 นางสาวนันทพร  เทียบทัน ครู / คศ.1 วท.ม./วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

 13 นางสาวปยมาภรณ  รักษรอด ครู / คศ.1 วท.บ./ชีววิทยา
 14 นางสาวสุพรรณี  ตระหงาน ครู / คศ.1 วศ.บ./วิศวรรมคอมพิวเตอร
 15 นางสาวสุพิชา  บุญยกิจ ครูผูชวย วท.บ./ฟสิกส
 16 นางสาวปยะนุช  พะลัง ครูผูชวย กศ.บ./วิทยาศาสตรท่ัวไป
 17 นางสาวพิมมมาศ  เพ็ชรุพันธ ครูผูชวย วศ.บ./วิศวกรรมคอมพิวเตอร

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 
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กลุ�มสาระการเร�ยนรู�สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 1 นางวไลภรณ  นวลสุวรรณ ครู / คศ.3 ค.ม./หลักสูตรและการสอน
 2 นายฉัตรชัย  ยุวพันธ ครู / คศ.3 ค.บ./สังคมศึกษา
 3 นางปยะนุช  เมืองอุดม ครู / คศ.3 ค.บ./สังคมศึกษา
 4 นางสาระกร  กองยอด ครู / คศ.2 กศ.บ./สังคมศึกษา
 5 นางสุพรรณนิการ  แกวบุญจันทร ครู / คศ.2 ค.บ./ประวัติศาสตร
 6 นายภูริพัฒน  แกวบุญจันทร ครู / คศ.2 ค.บ./ประวัติศาสตร
 7 นางสาวมัทนียา  พยัฆวรรณ ครู / คศ.1 ศศ.บ./สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
 8 นางสาวธันยพัฒน  ธนะบวรเจริญ ครู / คศ.1 ค.บ./สังคมศึกษา
 9 วาท่ีรอยตรีอดิศักด์ิ  แมนเมือง ครู / คศ.1 ค.บ./สังคมศึกษา
 10 นายนัทธี  เกตุอักษร ครู / คศ.1 พธ.บ./เศรษฐศาสตร
 11 นางสาวจรัสศรี  จิตริ ครู / คศ.1 ค.บ./สังคมศึกษา
 12 นางสาวลักขณา  ยองเสง ครู / คศ.1 ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
 13 นางสาวพรรณธิรา  ใจสมคม ครู / คศ.1 บธ.ม./บริหารธุรกิจ
 14 นางสาวปุณิการ  บัวสุวรรณ ครูผูชวย ศศ.บ./เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
 15 นางสาวสุปราณี  ตรีไกรนุช ครูผูชวย ค.บ./สังคมศึกษา
 16 นางสาวพิมพชนก  ธรรมณี ครูผูชวย ค.บ./สังคมศึกษา

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�การงานอาชีพ

 1 นายพิสิทธ์ิ  สุขขัง ครู / คศ.2 วท.บ./พืชศาสตร

 2 นางสาวอารีรัตน  สุขจิตร ครูผูชวย ศษ.บ./คหกรรมศาสตรศึกษา

 3 นางจิรฐา  มาพะเนาว ครูผูชวย บธ.บ./บัญชี

 4 นางสาวสะมิระ  กอฟก ครูผูชวย วท.บ./วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 
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กลุ�มสาระการเร�ยนรู�ภาษาต�างประเทศ

 1 นางพิกุล  ดานสวัสด์ิ ครู / คศ.3 ศษ.ม./หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
 2 นางพรรณี  พรหมเจริญ ครู / คศ.3 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
 3 นางมณีวรรณ  วงคลาศ ครู / คศ.3 วม./การจัดการส่ือสารภาครัฐและเอกชน
 4 นางจุฑารัตน  เจริญสุข ครู / คศ.3 ศศ.บ./ภาษาและวรรณคดี
 5 นางปุณภัช  ไพบูลย ครู / คศ.3 กศ.บ./ภาษาอังกฤษ
 6 นายวิชัย  ดีสมุทร ครู / คศ.2 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
 7 นางสาวกนกกาญจน น่ิงราวี    ครู / คศ.2  ศษ.ม./การบริการการศึกษา 
 8 นายธนา  เทพวารินทร ครู / คศ.1 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
 9 นางกัญฐนาถ  นาคศิริ ครู / คศ.1 ศศ.บ.ภาษาจีนศึกษา
 10 นางสาวอัจฉรา  นุนชูผล ครู / คศ.1 ค.บ./ภาษาอังกฤษ
 11 นางสาวอรุณวดี  นาคสวัสด์ิ ครู / คศ.1 ค.บ./ภาษาอังกฤษ
 12 นางสาวสุภัทรา  ฉิมพลีศิริ ครู / คศ.1 ค.บ./ภาษาอังกฤษ
 13 นางสาวศิสกาว  มรรคสินธุ ครู / คศ.1 ค.บ./ภาษาอังกฤษ
 14 นางสาวกันยนา  นอยกําเนิด ครูผูชวย ค.บ./ภาษาอังกฤษ
 15 นางสาวกิติยากร  เสนาการ ครูผูชวย ค.บ./ภาษาอังกฤษ
 16 นายบุญพิทักษ  รสสุคนธ ครูผูชวย ศศ.บ./ภาษาจีน
 17 นางสาวกนกวรรณ  ล่ิมวนิชกุล ครูผูชวย ค.บ./ภาษาอังกฤษ

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�ศิลปะ

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�สุขศึกษา และพลศึกษา

 1 นางเบญจพร  อุชุภาพ ครู / คศ.2 ค.บ./นาฏศิลป
 2 นายสมชาย  แกวนาค ครู / คศ.2 ค.บ./ดนตรีศึกษา
 3 นายคฑาวุธ  บัวดิษ ครู / คศ.2 ศษ.ม./นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

 4 นางมณีรัตน  ศิริมาศ ครู / คศ.1 ศษ.บ./ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา   
 5 นางสาวนิภารัตน  รักษพรหม ครู / คศ.1 กศ.บ./นาฎศิลป
 6 นางสาวศริยา  ยอดโรจน ครูผูชวย ศศ.ป./ศิลปะประยุกต
 7 นายเกียรติภูมิ  เทพวาที ครูผูชวย ค.บ./ดนตรีศึกษา
 8 นายกฤษณจักร  แตงเล่ียน ครูผูชวย ค.บ. /ศิลปกรรม 

 1 นางสาวสมใจ  ชวงสม ครู / คศ.3 ค.บ./พลศึกษา
 2 นายจักรพันธ  เสนีย ครู / คศ.2 วท.บ./วิทยาศาสตรการกีฬา
 3 นายสาธร  บุญญกาศ ครู / คศ.2 ศศ.บ./พลศึกษา
 4 นายเอกลักษณ  ศรีเปารยะ ครู / คศ.2 ศศ.บ./พลศึกษา
 5 นายพงศศักด์ิ  สายแกว ครูผูชวย กศ.บ./พลศึกษา

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 

 ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง / อันดับ วุฒิ / วิชาเอก 
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1. นายเกรียงศักด์ิ  อัจกลับ  ประธานกรรมการ

2.  นายทนง  ชีวะประไพ  รองประธานกรรมการ

3.  นายกําพล  ชุมจันทร  รองประธานกรรมการ

4.  นายชาญชัย  ผลอุบัติ  กรรมการ

5.  นางสาวจุไรรัตน  ออนมุข  กรรมการ

6.  นางสาวจตุพร  ส้ินทุกข  กรรมการ

7.  นางพวงเพ็ญ  ดําอุดม  กรรมการ

8.  นางกัญฐนาถ  นาคศิริ  กรรมการ

9.  นางสาวธันยพัฒน  ธนะบวรเจริญ  กรรมการ

10.  นายวรกร  เกตุสถิตย  กรรมการ

11.  นางภัสติญา  มานะมโนรถ  กรรมการ

12.  นางสาวกิตติยากร  เสนาการ  กรรมการ

13.  นายบุญพิทักษ  รสสุคนธ  กรรมการ

14.  นางสาวสุขุมาภรณ  กุณฑล  กรรมการ

15.  นางสาวพิมพชนก  ธรรมณี  กรรมการ

16.  นางสุกัญญา  ศรีรัตนตาป  กรรมการและเลขานุการ

17.  นางอรุณี  เมืองแดง  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

คณะผู�จัดทํา
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ACTIVITY
เยี่ยมบ�านนักเร�ยน

วันไหว�ครู

วันคล�ายวันสถาปนาโรงเร�ยน
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ACTIVITY
ทอดกฐิน

ติว O-NET

ก�อการดี ต�นกล�าสภานักเร�ยน
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ACTIVITY
กิจกรรมรักการอ�าน

กิจกรรมจ�ตอาสา

MEP CAEP
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ACTIVITY
เลือกตั้งสภานักเร�ยน

ศร�ตรังลาช�อ’63

ราตร�ศร�ตรัง
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