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โรงเรียนภูเรือวิทยา

“โรงเรียนชั้นนํา….สูมาตรฐานสากล
มุงสูโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา”
ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มนุษยจึงจําเปนตองมีการ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการเผชิ ญ สิ่ ง ใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู ต ลอดเวลา
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพจึงมีความสําคัญและเปนหนาที่ของสถานศึกษา
ซึ่งคุณภาพของผูเรียนคือ มีความรู คูคณ
ุ ธรรม และมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปน
ในการดํารงชีวิต
โรงเรียนภูเรือวิทยาจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโดยนํายุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการพัฒนา
ประเทศสูเ ปาหมาย มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ซึง่ ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวติ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงยึดเปนหลักการและกําหนด
เปนวิสัยทัศนของโรงเรียนคือ “โรงเรียนภูเรือวิทยา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในป 2565” เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร ครูผูสอน สามารถ
ประยุกตใชกับการเรียน การสอน เปนแนวการทํากิจกรรมเสริมในโรงเรียน ที่เนนความสมดุลทั้ง 3 คุณลักษณะ
2 เงือนไข และ 4 มิติ เปนกระบวนการสรางคนใหกับสังคม ใหมีวิธีคิด วิธีการควบคุมตนเองในการตัดสินใจดํา
เนินชีวติ มีจติ ใจเขมแข็งมีเหตุผล มีจติ สาธารณะคํานึงถึงประโยชนสว นรวมเปนหลัก โดยสรางความตระหนักให
เกิดขึ้นในตัวครูและนักเรียน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการสูโมเดลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพใหสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพ สรางสรรค มีเสรีภาพและมีศักดิ์ศรี ที่สําคัญ ความพอเพียง

คํานํา
คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนภูเรือวิทยาเลมนี้ ไดรวบรวมขอมูลสภาพทั่วไป รายละเอียด
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักการ จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียน
และระเบียบแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน และอื่นๆ ที่นักเรียน
และผูปกครองควรทราบ เพื่อเปนแนวในการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
คณะผูจ ดั ทําขอขอบคุณผูอ าํ นวยการโรงเรียน รองผูอ าํ นวยการ หัวหนากลุม งานทุกกลุม ทีใ่ หคาํ ปรึกษา
แนะนํา รายละเอียดในการจัดทําคูม อื นักเรียนและผูป กครอง จนประสบผลสําเร็จ หวังเปนอยางยิง่ วาคูม อื นักเรียน
เลมนี้ จะเปนประโยชนตอนักเรียนและผูปกครอง โรงเรียนภูเรือวิทยา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในการปฏิบัติตน
เพื่ออยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขตลอดไป
ดวยความปรารถนาดี
คณะผูจัดทํา
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ประวัติโรงเรียนภูเรือวิทยา
ประวัติและผลการดําเนินงานโรงเรียนภูเรือวิทยา
โรงเรี ย นภู เรื อ วิ ท ยา อํ า เภอภู เรื อ จั ง หวั ด เลย ได รั บ อนุ มั ติ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให จั ด ตั้ ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ใหครบทุกกิ่งอําเภอและอําเภอทั่วประเทศ ภายในปพุทธศักราช 2520
อําเภอภูเรือ เปนอําเภอหนึ่งที่ไดรับการพิจารณาใหจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมตอนตน โรงเรียนภูเรือวิทยา
จึงไดมีการประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปพุทธศักราช 2517 ตามโครงการ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เลยได พิ จ ารณาให กิ่ ง อํ า เภอภู เรื อ แห ง หนึ่ ง ที่ จ ะต อ งจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้น นายอําเภอภูเรือจึงใหคณะกรรมการศึกษาธิการอําเภอภูเรือ ไดไปทําการสํารวจ
และจัดหาสถานที่ที่จะปลูกสรางโรงเรียนประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
1. นายศิริวัฒน ผดุงกุล นายอําเภอภูเรือ
2. นายสวาง ลอมในเมือง ผูชวยศึกษาธิการอําเภอภูเรือ
3. นายแกว มูลศรี
เจาหนาที่ที่ดินอําเภอภูเรือ
4. นายรัตน โกษาจันทร กํานันตําบลหนองบัว
ตอมาไดสถานทีจ่ ากการสํารวจเปนทีส่ าธารณะทีว่ า งเปลาไมไดทาํ ประโยชนใดๆ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 89 ไร
1 งาน 17 ตารางวา ตั้งอยูหมูบานปาจันตม หมูที่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไดเปดทําการเรียน
การสอนครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2517 ในชวงแรก รับสมัครนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 มีนักเรียนมาสมัครเรียนจํานวน 27 คน โดยแยกเปนนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิงจํานวน 11 คน มี
ครู จํ า นวน 7 คนเป น ครู ผู ช าย 4 คน ครู ผู ห ญิ ง 3 คน มี ห อ งเรี ย นจํ า นวน 2 ห อ งเรี ย น
มีชื่อโรงเรียนวา “โรงเรียนภูเรือวิทยา” โดยมีชื่อยอวา “ภ.ร.ว.” มีชื่อภาษาอังกฤษวา “ PHURUA WITTAYA
SCHOOL” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “ P.R.W. ” การเรียนการสอนชวงแรกไดใชพื้นที่รวมกับบานหนองบัวหรือ
โรงเรียนชุมชนภูเรือในปจจุบัน โดยมีนายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ ผูวาราชการจังหวัดเลยเปนผูลงนามแทนอธิบดี
กรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในการใช ชื่ อ ของโรงเรี ย น และได แ ต ง ตั้ ง ให ค รู โ รงเรี ย น
เลยพิทยาคม คือ นายอดุลย ศรีแสงรัตน ครูโท อันดับ 1 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเลย
มาดํารงตําแหนงครูใหญ ประจําโรงเรียนภูเรือวิทยา เปนคนแรก
ปพุทธศักราช 2519 ไดปรับพื้นที่และกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ในพื้นที่ที่คณะกรรมการ
ไดสํารวจไวจํานวน 3 หลัง ครูใหญ พรอมคณะครู นักเรียน ไดยายมาเรียนในพื้นที่โดยมีนักเรียน 2 ระดับชั้นคือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 พรอมรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหม เพิ่มอีก
1 หองเรียน และไดพัฒนาอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น เมื่อปพุทธศักราช 2519 ไดสรางอาคารถาวรขึ้นจํานวน
1 หลัง หองเรียน 6 หอง 2 ชั้น เปนอาคารไมใตถุนโลงหรือที่เรียกวาอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ล. เมื่อป
พุทธศักราช 2522 ไดตอเติมอาคารเรียนถาวร จาก 6 หอง เปน 12 หอง ฝงทิศตะวันตก บานพักครู 5 หลัง
บานพักภารโรง 1 หลัง หองนํ้าหญิง 1 หลัง 4 ที่นั่ง หองนํ้าชาย 1 หลัง 4 ที่นั่ง ถังนํ้าฝนแบบ ฝ 33 จํานวน 6 ถัง
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ในปพุทธศักราช 2523 มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาแบบใหม จึงไดเปดทําการเรียนการสอน 2 ระบบ คือ
ระบบมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 (ม.ศ.1) และระบบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 (ม.1) มี นั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เป น
127 คน มีครูเพิ่มขึ้นจํานวน 11 คนแบงเปนครูผูชาย 7 คน ครูผูหญิง 4 คน มีหองเรียน 8 หอง แบงเปนระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 จํ า นวน 2 ห อ ง (ม.ศ.1) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 (ม.ศ.2) จํ า นวน 2 ห อ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.ศ.3) จํานวน 2 หอง พรอมทั้งไดรับนักเรียนที่เรียนระบบใหมในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 (ม.1) จํานวน 2 หอง
ในปการศึกษาพุทธศักราช 2525 ไดปรับเปลี่ยนผูบริหารใหมเปนคนที่ 2 คือ นายสมิต บุดดา
ยายมาจากโรงเรียนบึงพะไล อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา มาดํารงตําแหนง อาจารยใหญโรงเรียน
ภู เรื อ วิ ท ยา ได พั ฒ นาสร า งอาคารโรงฝ ก งานขึ้ น 1 หลั ง แบ ง เป น 2 ห อ ง 1 ชั้ น เป น อาคารปู น ซี เ มนต
ใชเปนหองเรียนคหกรรมและหองเรียนอุตสาหกรรมศิลปและไดสรางหอประชุมโรงอาหารขึ้น อีกทั้งไดกอสราง
บานพักครู 1 หลัง
ในปพุทธศักราช 2535 ไดมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารใหมเปนคนที่ 3 คือนายโยง จันทรากุลนนท
ยายมาจากโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ จังหวัดหนองคาย มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนภูเรือวิทยา
ไดพัฒนาการเรียนการสอน ทําการเปดสถานศึกษาเพิ่มขึ้นเปนโรงเรียนขยายโอกาสเครือขายขึ้น ณ บานกลาง
ตําบลปลาบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปนสาขาของโรงเรียนเปดการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในตําบล
ปลาบา จากหมูบ า นปลาบา บานสองคอน บานนํา้ ทบ บานโปงกวาง บานกลาง และบานหินสอ มีนกั เรียนจํานวน
27 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2535 โดยมีครูจากโรงเรียนภูเรือวิทยา สับเปลี่ยนเวียนไป
สอน จางครูอตั ราจางชัว่ คราว ลูกจางชัว่ คราวเปนผูด แู ล สรางอาคารเรียนชัว่ คราวขึน้ จํานวน 1 หลัง 1 หองเรียน
ในพื้นที่สาธารณประโยชนของหมูบานกลาง ระยะหางจากโรงเรียนภูเรือวิทยา จํานวน 23 กิโลเมตร
ในปการศึกษา 2536 ไดทําการเปดโรงเรียนเครือขายขึ้นอีกแหงหนึ่ง ณ บานลาดคาง ตําบลลาดคาง
อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปนสาขาที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน รับนักเรียนในเขตตําบลลาดคาง จากหมูบานหวยติ้ว
บานไฮตาก บานลาดคางและหวยผักเนา มีนักเรียนจํานวน 23 คน การสอน ครูในโรงเรียนภูเรือวิทยา
ไดสบั เปลีย่ นเวียนไปสอนระหวางโรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนเครือขายทัง้ 2 โรงเรียนไดรบั บรรจุคนใหมประจํา
สอนที่สาขาบานลาดคางจํานวน 1 คน โดยใชสถานที่ของศูนยบริการประชาชนบานลาดคางเปนอาคารเรียน
ชั่วคราว
ในปการศึกษา 2536 โรงเรียนภูเรือวิทยาไดมีการรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขึ้นเปนปแรก มีนักเรียนจํานวน 2 หองเรียน รับการอนุมัติงบอาคารเรียน แบบ 206 ล. จํานวน 1 หลัง
(อาคารเรียน 2)
ในปการศึกษาพุทธศักราช 2537 ไดมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารใหมเปนคนที่ 4 คือ นายสิน โสรัจจะ
ยายมาจากโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อําเภอปากชม จังหวัดเลย มาดํารงตําแหนง ผูอ าํ นวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา
ไดพัฒนาตอเติมใตถุนอาคารเรียนอาคาร 2 และยายนักเรียนจากเครือขายทั้ง 2 สาขาเขาเรียนในโรงเรียน
ภูเรือวิทยา พรอมทั้งยกเลิกโรงเรียนเครือขาย โรงเรียนสาขาบานกลาง และสาขาบานลาดคาง ทําใหมีจํานวน
นั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว โรงเรี ย นภู เรื อ วิ ท ยาได รั บ การจั ด สรรงบประมาณในการสร า งอาคารเรี ย น
ถาวรขึ้น 1 หลัง เปนอาคาร 3 ชั้นแบบ 318 ล. ตอมาไดตอเติมใตถุนชั้นลางใหเปนหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ
และหองพัสดุ
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ป ก ารศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช 2540 นายสิ น โสรั จ จะ ผู อํ า นวยการ เกษี ย ณอายุ ร าชการ
มีนายสมิต บุดดา ยายกลับมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา ซึ่งยายมาจากโรงเรียนทาลี่วิทยา
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สมัยที่ 2 ไดสรางหองนํ้าหญิงจํานวน 2 หลัง ตอเติมใตถุน
อาคาร 2 ปรับปรุงสนามกีฬา 2
ป ก ารศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช 2543 นายสมิ ต บุ ด ดา ผู อํ า นวยการได เ กษี ย ณอายุ ร าชการ
ไดมีนายจีระศักดิ์ ยายืน ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา ซึ่งยายมาจากโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา เปนคนที่ 6
ปการศึกษาพุทธศักราช 2545 มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารใหม มีนายทินกร นนทการ ยายมาดํารง
ตําแหนงผูอ าํ นวยการ คนที่ 7 ซึง่ ยายมาจากโรงเรียนนาออวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเลย ไดมกี ารปรับปรุงอาคาร
สถานทีใ่ นโรงเรียนหลายจุด การปรับภูมทิ ศั น ภายในโรงเรียน ถนนทางเดิน ทางเขาโรงเรียน ตอเติมใตถนุ อาคาร
1 ให เ ป น ห อ งเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ มี ห อ งเรี ย นตามอาคารไม เ พี ย งพอ สื บ เนื่ อ งจากมี นั ก เรี ย นจํ า นวน
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและไดเริ่มเตรียมการปรับสภาพทั่วๆ ไปบริเวณโรงเรียนทุกๆ สวนเพื่อเตรียมการประเมิน
โรงเรียนในฝน
ปการศึกษาพุทธศักราช 2549 โรงเรียนไดรับการรับรองใหเปนโรงเรียนในฝนเมื่อวันที่ 31 มกราคม
พุทธศักราช 2549 และ เมือ่ ปการศึกษาพุทธศักราช 2552 ไดมกี ารพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ รวมไปถึงคุณภาพ
การเรียนของนักเรียนจึงไดรบั การคัดเลือกใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และไดรบั ครูตา งชาติมาเปนครูอตั ราจาง
เปนครั้งแรก จากประเทศจีนจํานวน 1 คนและไดรับงบประมาณกอสรางหอประชุมอีก 1 หลัง
ตอมาในปการศึกษาพุทธศักราช 2554 ไดมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารใหมมี ดร.รังสรรค ศึกรักษา
ยายมาจากโรงเรียนวังโพนงามวิทยา ตําบลโคกงาม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนภูเรือวิทยาเปนคนที่ 8 และไดพัฒนาสานตอในการสรางหอประชุมหลังใหมการปรับปรุงภูมิทัศนอื่นๆ
ในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ จันทศร ไดยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา
ไดพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ เชน ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน บริเวณรอบๆ อาคารเรียน และไดงบประมาณกอสราง
สนามบาสเกตบอล และบานพักครูจํานวน 1 หลัง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายพยุง โพธิ์ชัย ไดยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา
ไดบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม อาคารเรียนและสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน เนนการบริหารรวมกับชุมชนเพื่อรวมพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูเรือวิทยา เปนสถานที่ใหบริการแกประชาชน ของหนวยงานตางๆ ในการใชสถานที่ เชน
การใหบริการหอประชุมโรงเรียน ในการประชุมของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการจัดพิธี
ที่สําคัญตางๆ รวมไปถึงสนามกีฬาทั้ง 2 สนามไดรับใหเปนสถานที่รับเสด็จทุกพระองค เมื่อมีการเสด็จ
ทรงงานในพื้นที่ของจังหวัดเลย
เรียบเรียงโดย นางสาวสังวาลย สุวรรณสิงห
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9

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนภูเรือวิทยา
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ

นายอดุลย ศรีแสงรัตน
นายสมิต บุดดา
นายโยง จันทรากุลนนท
นายสิน โสรัจจะ
นายสมิต บุดดา
นายจีระศักดิ์ ยายืน
นายทินกร นนทการ
นายรังสรรค ศึกรักษา
นายเจริญ จันทศร
นายพยุง โพธิ์ชัย

ตําแหนง

วุฒิ
การศึกษา

ปที่ดํารงตําแหนง
( พ.ศ.)

รอบป

ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

ค.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ปร.ด.
กศ.ม.
กศ.ม.

2517 – 2525
2525 – 2535
2535 – 2538
2538 – 2540
2540 – 2543
2543 – 2545
2545 – 2554
2554 – 2559
2559 – 2561
2561 – ปจจุบัน

8
10
3
2
3
2
9
5
2

ตราประจําโรงเรียน

คติธรรมประจําโรงเรียน
ปรัชญา
คติพจน
อุดมคติ
สัญลักษณ
สีประจําโรงเรียน

:
:
:
:
:

“ธมฺมํ สุจริตํ จเร” พึงปฏิบัติธรรมใหสุจริต
“เรียนดี วินัยดี มีคุณธรรม”
“เรียนเยี่ยม มารยาทดี กีฬาเดน”
“หนองนํ้า ดอกบัว ภูเขา เปลวไฟบนคบเพลิง”
“เขียว-เหลือง”
เขียว หมายถึง ความรมเย็นสบาย
เหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม
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วิสัยทัศน 2563
“โรงเรียนภูเรือวิทยา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นอมนําหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ภายในป 2565”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ OBECQA

เปาประสงค
1. ผูเรียนมีความรูทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. ครูจดั การเรียนรูเ พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนครูมืออาชีพ
4. ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ OBECQA

กลยุทธระดับองคกร
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาศักยภาพสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ OBECQA

คานิยม
วัฒนธรรมองคกร
ปรัชญา/คติพจน
อุดมคติ
อัตลักษณ
เอกลักษณ
สมรรถนะหลัก

:
:
:
:
:
:
:

มุงผลสําเร็จ
การทํางานเปนทีม
“ธมฺมํสุจริตํ จเร” พึงปฏิบัติใหสุจริต/เรียนดี วินัยดี มีคุณธรรม
“เรียนเยี่ยม มารยาทดี กีฬาเดน”
“มีวินัย”
สิ่งแวดลอมดี มีคุณธรรม
การจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
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ประกาศโรงเรียนภูเรือวิทยา
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนภูเรือวิทยา ปการศึกษา 2563
………………………………………………………………….
มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนภูเรือวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนภูเรือวิทยา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ “ ดีเลิศ ”
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ รียน
ระดับคุณภาพ “ ดี ”
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ”
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ “ ดีเลิศ ”
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ “ ดีเลิศ ”
2. มาตรฐาน คาเปาหมาย และระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ “ ดีเลิศ ”
มาตรฐานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญ
 หา
3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ งานอาชีพ
1.2 คุุณลักษณะที่พึงประสงคของผููเรียน
1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
2 ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
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คาเปาหมาย
ดานปริมาณ(รอยละ) ดานคุณภาพ
ดีเลิศ
82

ดี
ดีเลิศ

90

ยอดเยี่ยม

86
86
77
90
90
90
90
90
90

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

80

มาตรฐานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ นนคุณภาพของผูเ รียนรอบดานตาม
หลัักสูตรสถานศึกึ ษา และทุกกลุม เปปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู

คาเปาหมาย
ดานปริมาณ(รอยละ) ดานคุณภาพ
80
ดีเลิศ
90
90
80

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

90
85

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

85

ดีเลิศ

80

ดีเลิศ

80

ดีเลิศ

85
85
90

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

90

ยอดเยี่ยม

การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
1. ศึกษารายละเอียด มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดมาตรฐาน
ตําแหนงของครู สายงานการสอน ตัวชี้วัด คาเปาหมายโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และผลการประเมิน
ตางๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลพืน้ ฐานนในการกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
2. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลอง
กับการประเมิน ดังนี้
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
รอยละ
90 – 100
ระดับ 4 ดีเลิศ
รอยละ
80 – 89
ระดับ 3 ดี
รอยละ
70 – 79
ระดับ 2 ปานกลาง
รอยละ
60 – 69
ระดับ 1 กําลังพัฒนา
รอ ยละ
50 – 59
3. การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพ
หรือ ระดับปริมาณ (รอยละ) ตามความที่สถานศึกษาและเกณฑการประกันคุณภาพกําหนด
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ÊØ´ÂÍ´¤¹à¡‹§ À.Ã.Ç.

- ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน “เพื่อนกันมันสโนแอล” (ไมดื่ม ไมสูบ ไมเสพ ไมพนัน)
ระดับจังหวัด รุน อายุไมเกิน 15 ป ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาจังหวัดเลย

- ทีมเรือพายโรงเรียนภูเรือวิทยาไดรบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กับ 3 ในการแขงขันเรือ 10 ฝพาย ณ ต.กกมวงชี อ.เมืองเลย จ.เลย
วันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม 2563

ได รั บ เกี ย รติ บั ต รที่ แ สดงว า โรงเรี ย นภู เรื อ วิ ท ยา
ไดโรงเรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง
การคัดเลือกสถานศึกษาเพือ่ รับรางวัล IQA ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตาม โครงการการสงเสริม
ระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง
ประจําป 2563

ไดรับเกียรติบัตรที่แสดงวา โรงเรียนภูเรือวิทยาไดรับ
รางวัล โรงเรียนดีตองมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
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ไดรับโลเกียรติคุณเปนองคกรขับเคลื่อนการพัฒนา
ห อ งเรี ย นคุ ณ ภาพสู โรงเรี ย นนวั ต กรรม (1 โรงเรี ย น
1 นวัตกรรม : One School One Innovation)
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“ Ë¹Öè§âÃ§àÃÕÂ¹Ë¹Öè§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ”
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¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¹Ñ°¾Ã áÊ¹»ÃÐÊÔ·¸Ôì

¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹á¼¹§Ò¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³

¹ÒÂ¾ÂØ§ â¾¸ÔìªÑÂ

¹Ò§ÊÒÇ°ÔμÔ¡Ò¹μ á¡ŒÇ´Ç§μÒ
¹Ò§¾ÔÃØ³¾ÃÃ³ àμçÁÇ§É

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹

¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å

¹Ò§¾Ù¹ÊØ¢ äªÂÊÕËÒ

¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»
¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹á¼¹§Ò¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³
¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å

¹Ò§ÊÒÇ°ÔμÔ¡Ò¹μ á¡ŒÇ´Ç§μÒ

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹

§Ò¹âÃ§àÃÕÂ¹ÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
ÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

ÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂà¡‹Ò
¤ÃÙáÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹

¹ÒÂ¾ÂØ§ â¾¸ÔìªÑÂ

¹ÒÂÇÕÃª¹ á¢ç§áÃ§

¡ÅØ‹Á§ºÃÔËÒÃ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹Ò§¾ÔÃØ³¾ÃÃ³ àμçÁÇ§É

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

½†ÒÂºÃÔËÒÃ

นายพยุง โพธิ์ชัย

น.ส.ฐิติกานต แกวดวงตา

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
064-553-9392

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
095-223-1888

นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
093-594-2659

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒä·Â

นางประเทือง มิคะมา
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระฯ

089-713-0730

นางพัชรี อุยเลิศ
ครูชํานาญการพิเศษ
094-019-2065

น.ส.ชุติณัฐสมน ปญญาใสธนกุล
ครูคศ.1

084-381-8320

นายสันธิเวชช มงคลชัย

น.ส.วราภรณ ชาวดร
ครูผูชวย

080-182-2324

ครูชํานาญการ
061-451-1639

นางขนิษฐา วงคําโสม
ครูชํานาญการ

095-168-4769

นางสาวนิภา วันทองสุข
ครู คศ.1

089-538-1289

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤³ÔμÈÒÊμÃ

น.ส.หทั
ส ัยกาญจน พอคํ้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระฯ
087-218-9109

นางพูนสสุข ไไชยสีสีหี า
ครูชํานาญการพิเศษ
084-428-6301

นางณััฏฐวรัตั ถ วิิจิตรปปญญา
ครูชํานาญการพิเศษ
081-768-8297

นายวีรี ชน แข็็งแรง
ครูชํานาญการพิเศษ
089-575-2017

นางสุสภนิิดา นาราศรี
ศี
ครูชํานาญการ
095-730-3951

น.ส.เรื
ส ืองศิศิิริ สีีหามาตร
ครู คศ.1
088-860-2072

นายปปยะราษฎร ดาสมกุ
ส ล
ครู คศ.1
081-260-6554

น.ส.อุ
ส มากรณ ยาทีี
ครู คศ.1
064-317-0444

นายอุทิศ ประสิ
ป สิิทธิ์ิ
ครู คศ.1
064-665-9251

น.ส.กนกขวั
ส
ัญ เหมสุสทธิิ์
ครูอัตราจาง
088-245-1332

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

นางดวงพร พรมนําอาง
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระฯ
061-695-9966

นางดาวใจ
ใ ทําํ ทิพย
ครูชํานาญการพิเศษ
080-843-1159

นายชััยทััต จัันโโทภาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
093-445-1150

น.ส.สัันทนีี จอดนอก
ครูชํานาญการพิเศษ
098-104-6107

น.ส.ชญานิิษฐ สืืบผาง
ครู คศ.1
093-321-9533

นายธนััญชััย อาจปาสา
ป
ครู คศ.1
083-340-4471

น.ส.นัฐั พร แสนประสิทธิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
091-830-7239

นางสาคร มูลอามาตย
ครูชํานาญการพิเศษ
084-428-3865

น.ส.เดืือนเพ็็ญ จัันทะคุณ น.ส.สุ
น ส สภาภร
ภาภรณ
ณ แแกกว สฟ
สุฟอง
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
087-238-1804
084-362-1019

น.ส.ปวี
ป ีณา ชมสุข
ครูผูชวย
081-245-9026

นายคมกฤช โโกมาสถิิตย
พนักงานราชการ
097-319-9736

นายโชคชั
โ ัย สุขผล
ครูชํานาญการพิเศษ
089-396-9617

นางกััญญาณััฐ ถาจััน
ครู คศ.1
081-060-7962

นายยุทธนา ลาสิิงห
ครู คศ.1
063-950-9301

นายเสนห สอนสุภาพ
พนักงานราชการ
085-647-6302

น.ส.ปราณิ
ป ิสา พิิชัยคํํา
ครู คศ.1
090-532-9546

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

วาทีี่ ร.ต. หญิงบััวหลวง เบาะแฉะ
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระฯ
087-641-8202

นางวิรตา ไชยหาญ
ไ
ครูชํานาญการ
092-265-7324

นายฐิติ ินันท อุยปะโค
โ
ครู คศ.1
094-913-0809

นายรัตั นพล ชืื่นธงชััย
ครูผูชวย
089-669-9929

น.ส.สุจารีี ปกษา
ครู คศ.1
098-570-6177

น.ส.อรนภา
ส ร ทํําทิิพย
ครูผูชวย
090-851-6449

น.ส.ศิิรินยา กลางแม
ครูผูชวย
061-612-2397

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ

นางกรรณิกา เทพวัันดีี
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระฯ
095-661-6449

นายสุริยา เทพวัันดีี
ครูชํานาญการพิเศษ
095-168-3446

นายกฤติกิ ร อิินทะกิิจ
ครูชํานาญการ
099-627-5297

นายวรากร จันั ทรแตงผล
ครูอัตราจาง
097-306-9449

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÈÔÅ»Ð

นายกฤษณะพงษ เพิ่มศรีี
ครู คศ.1
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
091-869-0550

นายแทนทรนงค พรมนําอาง
ครู คศ.1
094-654-1.587

นายมานะศักั ดิ์ บุญเฮา
ครู คศ.1
093-091-5703

นายทศพร บุญทูรย
พนักงานราชการ
097-312-1103

น.ส.นวรั
ส รััตน วรรณทองสุ
รร
สก
ครูอัตราจาง
081-053-1309

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾

นายสมบู
ส รณ คนยั้ัง
ครูชํานาญการ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
087-963-1983

นางกุสุมา เสนานุ
ส ช
ครูชํานาญการพิเศษ
081-975-4527

นายคมสัสััน มุลทากุล นายพิบิ ณ
ู ธวิชิ ย ริดิ เนียี ม
พนักงานราชการ
ครู คศ.1
088-552-3998
064-591-9262

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·È

น.ส.อรอุมา ขัันทะศรีี
ครูคศ.1

นางรุจิลาภา อินิ ทบุญศรีี
ครูชํานาญการพิเศษ
098-246-1629
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
089-276-1372

นางอัญ
ั ชลีพี ร พฤฒิสิ าธิกิ รณ
พนักงานราชการ
064-309-1632

น.ส.นิิตยา กาวล
ครูชํานาญการพิเศษ
087-225-5928

น.ส.ปปติรัตน รอดทอง
ครูคศ.1
091-026-1374

นน.ส.วรรณปวี
ส วรรณปปวีี มณีียศ
ครูคศ.1
061-691-4922

น.ส.ปวีีณา สมณะ
พนักงานราชการ
080-609-2556

Miss Lexell S. Cuyos
ครูตางชาติ
สอนภาษาอังกฤษ

น.ส.กชามาส เอีย่ี มแกว ประเสริ
ป ฐิ
ครูอัตราจาง
082-835-3452

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¸ØÃ¡ÒÃ/¾ÕèàÅÕéÂ§à´ç¡¾Ô¡ÒÃ

น.ส.ฉััตรชนก ภูสถาน
เจาหนาที่ธุรการ
091-367-7874

น.ส.จิริ ภิญ
ิ ญา สุพรมอิินทร
เจาหนาที่ธุรการ
065-267-1536

น.ส.อรษา โโกษาจัันทร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
095-669-1626

¹Ñ¡¡ÒÃÀÒÃâÃ§/áÁ‹ºŒÒ¹

นายเมืือง ศรีีบุรินทร
080-183-9187

นายณรงค ศรีชี มษร

นายเจริิญพร โโกษาจันั ทร
087-858-7298

นางคุณาสิิน เกิิดศัักดิิ์
099-397-9694

น.ส.อััจฉราพร โโอชาอััมพวััน
ครูผูชวย
064-353-8922

บุคลากรโรงเรียนภูเรือวิทยา
จํานวนขาราชการครู จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู แสดงคุณวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จํานวนครู

หมวดวิชา

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

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
รวม

หมายเหตุ ไมรวม

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

ชาย

หญิง

รวม

ตํ่ากวาปริญญาตรี

1
2
3
5
2
3
2
18

6
6
5
7
10
1
1
36

7
6
3
10
15
3
3
2
52

-

สายบริหาร
พนักงานราชการ
ครูตางชาติ
ครูอัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
6
1
5
2
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

สูงกวา
ปริญญาตรี ปริญญาตรี

4
3
7
7
7
2
4
2
33
1
4
1
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

3
3
3
8
1
1
19
2
2
1
4
2
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายสมิต บุดดา
นายสุริยา คํามา
นายเที่ยง ผดุงโกเม็ด
นางประเทือง มิคะมา
นายสถิตย ศรีบุรินทร
พระมหาชูเชิด ติสสโร
นางรุจิภารัตน เหลาแสง
นายหนูเจียง สุธงษา
นายโกมินทร พลเตชา
พ.ต.ท.ยงยุทธ ชูประทุม
นายมลิ ไรพริก
นายณัฐธนัน สีทาสังข
นายพิเศษ ศรีบุรินทร
นางสาวไปรยดา สุธงษา
นายพยุง โพธิ์ชัย

‹Á×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
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ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนครู
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนศาสนา
ผูแทนศิษยเกา
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเรือวิทยา
พุทธศักราช 2561

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. ความนํา
จากการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ไดนาํ ไปสูก ารพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู
เรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนด
วิสยั ทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
เพือ่ ใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนัน้ ไดกาํ หนดโครงสรางเวลาเรียน
ขั้นตําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติม
เวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทัง้ ไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเ รียน เกณฑการจบการศึกษา
แตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา ใหมคี วามสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูแ ละมีความชัดเจน
ตอการนําไปปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งดานวิทยากรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหประเทศไมสามารถปดตัวอยูโ ดยลําพัง ตองรวมมือและพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน การดํารงชีวติ ของคนในแตละ
ประเทศ มีการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปจจุบันเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร
ทําใหคนตองคิด วิเคราะห แยกแยะ และมีการตัดสินใจ
ทีร่ วดเร็ว เพือ่ ใหทนั กับเหตุการณในสังคม ทีม่ คี วามสลับซับซอนมากขึน้ สิง่ เหลานีน้ าํ ไปสูส ภาวการณของการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมระหวางประเทศอยางหลีกเลีย่ งไมได และเปนแรงผลักดันสําคัญทีท่ าํ ใหหลาย
ประเทศตองปฏิรูปการศึกษา จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จําเปนตองมีความเปนพลวัต กาวทันกับ
ความเปลีย่ นแปลงตาง ๆ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดผลักดันใหมกี ารปรับเปลีย่ นหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการจัดการศึกษาไทยใหพรอมสําหรับแขงขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมาตรฐานสากล เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนํามาใชเปน
มาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล และสํานักงานคณะกรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนในโครงการ โดยเริม่ ใชในปการศึกษา 2555 เพือ่ ใหการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยการใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรูความเปนสากล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดดาํ เนินการติดตาม
ผลการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีขอดีหลายประการ เชน การกําหนดเปาหมายการพัฒนาไวชัดเจน มีความยืดหยุนเพียงพอใหสถานศึกษาบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาได สําหรับปญหาที่พบสวนใหญเกิดจากการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศักราช 2551 สูก ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาและในหองเรียน นอกจากนีท้ ศิ ทาง กรอบยุทธศาสตร แผนแมบท และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ พบวา ประเด็นสําคัญเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได
อยางแทจริง คือการเตรียมความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนน
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยการพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพือ่ ใหเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพ
การพัฒนาทักษะทีส่ อดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทจี่ ะ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูค วามเปนเลิศ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนด
เปนนโยบายสําคัญและเรงดวนใหมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ซึ่งยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู แตมุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอ
การเปลีย่ นแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ คํานึงถึงการสงเสริมใหผเู รียน มีทกั ษะทีจ่ าํ เปนสําหรับ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพ
เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได
โรงเรียนภูเรือวิทยาไดนาํ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มาใชเปนกรอบและทิศทาง
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนภูเรือวิทยาใหมีคุณภาพ
ดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยนํามาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุม สาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มากําหนดผลคาดหวังที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนวโดยมีผูเกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนา
หลักสูตร ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความ
ชัดเจนในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูดั้งนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาไดสะทอนคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั ทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ มีกรอบทิศทางใน
การจัดการศึกษาเพิม่ เติมความตองการของทองถิน่ ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูเ รียนทุก
กลุมเปาหมาย
การจัดหลักสูตรการศึกษาจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ
ชุมชน ครอบครัวและบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนือ่ งในการวางแผน ดําเนิน
การ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดไว
วิสัยทัศน
โรงเรียนภูเรือวิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
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หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
สําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย
2.เปนหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ปวงชน ทีป่ ระชาชนทุกคนมีโอกาสไดรบั การศึกษาอยางเสมอภาคและมีคณ
ุ ภาพ
3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและความตองการของทองถิ่น
4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพและความรองการของทองถิ่น
5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ แลประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจติ สํานึกในการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย การอนุรกั ษและพัฒนาสิง่ แวดลอมมีจติ สาธารณะ
ที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเรือวิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุง พัฒนาผูเ รียนใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึง่ การพัฒนาผูเ รียนใหบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสือ่ สารเปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวฒ
ั นธรรมในการใชภาษาถายทอด
ความคิด ความรูค วามเขาใจ ความรูส กึ และทัศนะของตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารและประสบการณ
อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจาตอรองเพือ่ ขจัดและลดปญหาความขัดแยง
ตางๆ การเลือกรับหรือไมรบั ขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวธิ กี ารสือ่ สาร
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางสรรคองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆที่เผชิญไดอยางถูก
ตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลีย่ นแปลงของเหตุการณตา งๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูม าใชในการปองกันและแกไขปญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม การปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระ
ทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดา นตางๆและมีทกั ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเรือวิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน 7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจ
สอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2564
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( หองพิเศษ ม.1/6 )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต
รายวิชา/กิจกรรม
่
รายวิชาพื้นฐาน
12.0 นก. 480 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย
1.5
60 ท21102 ภาษาไทย
ค21101 คณิตศาสตร
1.5
60 ค21102 คณิตศาสตร
ว21101 วิทยาศาสตร
1.5
60 ว21102 วิทยาศาสตร
ว21103 การออกแบบและ
1
40 ว21104 วิทยาการคํานวณ
ส21101 สังคมศึกษาฯ
1.5
60 ส21102 สังคมศึกษาฯ
ส21103 ประวัติศาสตร
0.5
20 ส21104 ประวัติศาสตร
พ21101 สุขศึกษา
0.5
20 พ21102 สุขศึกษา
พ21103 ยืดหยุน
0.5
20 พ21104 ฟุตบอล
ศ21101 นาฏศิลป
1
40 ศ21102 นาฏศิลป
ง21101 การงานอาชีพ
1
40 ง21102 การงานอาชีพ
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5
60 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
4.5 นก. 180 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
1
40 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน 0.5
20 อ21206 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 1
จ21201 ภาษาจีนกลาง 1
1
40 จ21202 ภาษาจีนกลาง 2
จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1
40 จ21204 ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร 2
ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40 ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว21201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
80
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
20 - ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
16.5 นก. 740 ชม.
รวมเวลาเรียน
รวมเวลาเรียน

หนวยกิต เวลา/
12.0 นก. 480่ ชม.
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1
40
1.5
60
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1.5
60
5.0 นก. 200 ชม.
1
40
0.5
20
1
40
1
40
1
40
0.5
20
80
20
20
20
20
17.0 นก. 760 ชม.
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2564
(หลักสูตรปรับ’51 - หองเรียนทั่วไป)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( หองเรียนทั่วไป ม.1/1,1/2,1/3,1/4,1/5 )
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชาพื้นฐาน
12.0 นก. 480 ชม.
ท21101 ภาษาไทย
1.5
60
ค21101 คณิตศาสตร
1.5
60
ว21101 วิทยาศาสตร
1.5
60
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40
ส21101 สังคมศึกษาฯ
1.5
60
ส21103 ประวัติศาสตร
0.5
20
พ21101 สุขศึกษา
0.5
20
พ21103 ยืดหยุน
0.5
20
ศ21101 นาฏศิลป
1
40
ง21101 การงานอาชีพ
1
40
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5
60
รายวิชาเพิ่มเติม
3.5 นก. 140 ชม.
ส20231 หนาที่พลเมือง
0.5
20
อ21203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
0.5
20
จ21201 ภาษาจีนกลาง 1
0.5
20
ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40
พ21205 กิจกรรมเขาจังหวะ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน
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ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย
ค21102 คณิตศาสตร
ว21102 วิทยาศาสตร
ว21104 วิทยาการคํานวณ
ส21102 สังคมศึกษาฯ
ส21104 ประวัตศิ าสตร
พ21102 สุขศึกษา
พ21104 ฟุตบอล
ศ21102 นาฏศิลป
ง21102 การงานอาชีพ
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส20232 หนาที่พลเมือง
อ21204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จ21202 ภาษาจีนกลาง 2
ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว21201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
0.5
20 พ21206 กิจกรรมเขาจังหวะ 2
80 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
20 - แนะแนว
20 - ลูกเสือ เนตรนารี
20 - ชุมนุม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
15.0 นก. 680 ชม.
รวมเวลาเรียน

หนวยกิต เวลา/
12.0 นก. 480 ชม.
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1
40
1.5
60
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1.5
60
3.0 นก. 120 ชม.
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
0.5
20
0.5
20
80
20
20
20
20
15.5 นก. 700 ชม.

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ( หองพิเศษ ม.2/6 )
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย
ค22101 คณิตศาสตร
ว22101 วิทยาศาสตร
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี
ส22101 สังคมศึกษาฯ
ส22103 ประวัติศาสตร
พ22101 สุขศึกษา
พ22103 กระบี่
ศ22101 ดนตรี
ง22101 การงานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
I20201 การศึกษาคนควาและ
การสรางองคความรู
ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
อ22201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
อ22205 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน 2
จ22201 ภาษาจีนกลาง 3
จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
12.0 นก. 480 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
1.5
60 ท22102 ภาษาไทย
1.5
60 ค22102 คณิตศาสตร
1.5
60 ว22102 วิทยาศาสตร
1
40 ว22104 วิทยาการคํานวณ
1.5
60 ส22102 สังคมศึกษาฯ
0.5
20 ส22104 ประวัติศาสตร
0.5
20 พ22102 สุขศึกษา
0.5
20 พ22104 กรีฑา
1
40 ศ22102 ดนตรี
1
40 ง22102 การงานอาชีพ
1.5
60 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
5.5 นก. 220 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
1
40
I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ
1
1
0.5
1
1

40
40
20
40
40
80
20
20
20
20
17.5 นก. 780 ชม.

ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 4
อ22206 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 2
จ22202 ภาษาจีนกลาง 4
จ22204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน

หนวยกิต เวลา/
12.0 นก. 480 ชม.
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1
40
1.5
60
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1.5
60
5.5 นก. 220 ชม.
1
40
1
1
0.5
1
1

40
40
20
40
40
80
20
20
20
20
17.5 นก. 780 ชม.
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ( หองทั่วไป ม.2/4,2/5 )
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย
ค22101 คณิตศาสตร
ว22101 วิทยาศาสตร
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี
ส22101 สังคมศึกษาฯ
ส22103 ประวัติศาสตร
พ22101 สุขศึกษา
พ22103 กระบี่
ศ22101 ดนตรี
ง22101 การงานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
I20201 การศึกษาคนควาและ
การสรางองคความรู
อ22203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จ22201 ภาษาจีนกลาง 3
ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว20203 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน
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ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
12.0 นก. 480 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
1.5
60 ท22102 ภาษาไทย
1.5
60 ค22102 คณิตศาสตร
1.5
60 ว22102 วิทยาศาสตร
1
40 ว22104 วิทยาการคํานวณ
1.5
60 ส22102 สังคมศึกษาฯ
0.5
20 ส22104 ประวัติศาสตร
0.5
20 พ22102 สุขศึกษา
0.5
20 พ22104 กรีฑา
1
40 ศ22102 ดนตรี
1
40 ง22102 การงานอาชีพ
1.5
60 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4.5 นก. 180 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
1
40
I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ
0.5
1
1
1

20
40
40
40
80
20
20
20
20
16.5 นก. 740 ชม.

อ22204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จ22202 ภาษาจีนกลาง 4
ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน

หนวยกิต เวลา/
12.0 นก. 480 ชม.
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1
40
1.5
60
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1.5
60
4.5 นก. 180 ชม.
1
40
0.5
1
1
1

20
40
40
40
80
20
20
20
20
16.5 นก. 740 ชม.

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ( หองทั่วไป ม.2/1,2/2,2/3 )
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชาพื้นฐาน
12.0 นก. 480 ชม.
ท22101 ภาษาไทย
1.5
60
ค22101 คณิตศาสตร
1.5
60
ว22101 วิทยาศาสตร
1.5
60
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40
ส22101 สังคมศึกษาฯ
1.5
60
ส22103 ประวัติศาสตร
0.5
20
พ22101 สุขศึกษา
0.5
20
พ22103 กระบี่
0.5
20
ศ22101 ดนตรี
1
40
ง22101 การงานอาชีพ
1
40
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5
60
รายวิชาเพิ่มเติม
4.0 นก. 160 ชม.
I20201 การศึกษาคนควาและ
1
40
การสรางองคความรู
ส20233 หนาที่พลเมือง
0.5
20
อ22203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
0.5
20
จ22201 ภาษาจีนกลาง 3
1
40
ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
80
- แนะแนว
20
- ลูกเสือ เนตรนารี
20
- ชุมนุม
20
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20
รวมเวลาเรียน
16.0 นก. 720 ชม.

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท22102 ภาษาไทย
ค22102 คณิตศาสตร
ว22102 วิทยาศาสตร
ว22104 วิทยาการคํานวณ
ส22102 สังคมศึกษาฯ
ส22104 ประวัตศิ าสตร
พ22102 สุขศึกษา
พ22104 กรีฑา
ศ22102 ดนตรี
ง22102 การงานอาชีพ
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ
ส20234 หนาที่พลเมือง
อ22204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จ22202 ภาษาจีนกลาง 4
ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน

หนวยกิต เวลา/
12.0 นก. 480 ชม.
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1
40
1.5
60
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1.5
60
4.0 นก. 160 ชม.
1
40
0.5
0.5
1
1

20
20
40
40
80
20
20
20
20
16.0 นก. 720 ชม.
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2566
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( หองพิเศษ ม.3/6 )
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชาพื้นฐาน
12.0 นก. 480 ชม.
ท23101 ภาษาไทย
1.5
60
ค23101 คณิตศาสตร
1.5
60
ว23101 วิทยาศาสตร
1.5
60
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40
ส23101 สังคมศึกษาฯ
1.5
60
ส23103 ประวัติศาสตร
0.5
20
พ23101 สุขศึกษา
0.5
20
พ23103 บาสเกตบอล
0.5
20
ศ23101 ทัศนศิลป
1
40
ง23101 การงานอาชีพ
1
40
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5
60
รายวิชาเพิ่มเติม
4.5 นก. 180 ชม.
ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40
1
40
อ23201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
อ23205 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน 3
0.5
20
จ23201 ภาษาจีนกลาง 5
1
40
จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
1
40
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
80
- แนะแนว
20
- ลูกเสือ เนตรนารี
20
- ชุมนุม
20
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20
รวมเวลาเรียน
16.5 นก. 740 ชม.
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ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท23102 ภาษาไทย
ค23102 คณิตศาสตร
ว23102 วิทยาศาสตร
ว23104 วิทยาการคํานวณ
ส23102 สังคมศึกษาฯ
ส23104 ประวัตศิ าสตร
พ23102 สุขศึกษา
พ23104 ตะกรอ
ศ23102 ทัศนศิลป
ง23102 การงานอาชีพ
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
อ23202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
อ23206 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 3
จ23202 ภาษาจีนกลาง 6
จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน

หนวยกิต เวลา/
12.0 นก. 480 ชม.
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1
40
1.5
60
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1.5
60
4.5 นก. 180 ชม.
1
40
1
40
0.5
20
1
40
1
40
80
20
20
20
20
16.5 นก. 740 ชม.

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2566
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( หองทั่วไป ม.3/1,2,3,4,5 )
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชาพื้นฐาน
12.0 นก. 480
ท23101 ภาษาไทย
1.5
60
ค23101 คณิตศาสตร
1.5
60
ว23101 วิทยาศาสตร
1.5
60
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40
ส23101 สังคมศึกษาฯ
1.5
60
ส23103 ประวัติศาสตร
0.5
20
พ23101 สุขศึกษา
0.5
20
พ23103 บาสเกตบอล
0.5
20
ศ23101 ทัศนศิลป
1
40
ง23101 การงานอาชีพ
1
40
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5
60
รายวิชาเพิ่มเติม
3.0 นก. 120 ชม.
ส20235 หนาที่พลเมือง
0.5
20
อ23203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
0.5
20
จ23201 ภาษาจีนกลาง 5
1
40
ค23203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
80
- แนะแนว
20
- ลูกเสือ เนตรนารี
20
- ชุมนุม
20
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20
รวมเวลาเรียน
15.0 นก. 680 ชม.

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท23102 ภาษาไทย
ค23102 คณิตศาสตร
ว23102 วิทยาศาสตร
ว23104 วิทยาการคํานวณ
ส23102 สังคมศึกษาฯ
ส23104 ประวัติศาสตร
พ23102 สุขศึกษา
พ23104 ตะกรอ
ศ23102 ทัศนศิลป
ง23102 การงานอาชีพ
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส20236 หนาที่พลเมือง
อ23204 ภาษาเพิ่มเติม
จ23202 ภาษาจีนกลาง 6
ค23204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียน

หนวยกิต เวลา/
12.0 นก. 480 ชม.
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1
40
1.5
60
0.5
20
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1.5
60
3.0 นก. 120 ชม.
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
80
20
20
20
20
15.0 นก. 680 ชม.
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2564
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ( หองพิเศษ ม.4/4 )
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.5 นก. 340 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1
40 ท31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร
1
40 ค31102 คณิตศาสตร
พ31101 สุขศึกษา
0.5
20 พ31102 สุขศึกษา
ศ31101 นาฏศิลป
0.5
20 ศ31102 นาฏศิลป
ง31101 การงานอาชีพ
1
40 ง31102 การงานอาชีพ
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว31141 วิทยาศาสตรชีวภาพ
1
40 ว31192 วิทยาการคํานวน
ว31191 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40 ส31103 ประวัติศาสตรไทย
ส31101 สังคมศึกษาฯ (หนาที่พลเมือง)
1.5
60 ส31102 สังคมศึกษาฯ(ศาสนา)
รายวิชาเพิ่มเติม
10.5 นก. 420 ซม. รายวิชาเพิ่มเติม
I30201 การศึกษาคนควาและการสราง
1
40 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ
องคความรู
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
1
40 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน 1
0.5
20 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 1
จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0.5
20 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
จ31203 ภาษาจีนกลาง 1
1
40 จ31204 ภาษาจีนกลาง 2
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.5
60 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
พ31201 แชรบอล
0.5
20 พ31202 แบดมินตัน
ว31201 ฟสิกส 1
1.5
60 ว31202 ฟสิกส 2
ว31221 เคมี 1
1.5
60 ว31222 เคมี 2
ว31241 ชีววิทยา 1
1.5
60 ว31242 ชีววิทยา 2
ว31261 โลกดาราศาสตรและอวกาศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
18.5 นก. 800 ซม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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หนวยกิต เวลา/
7.5 นก. 300 ชม.
1
40
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1
40
1
40
0.5
20
11.00 440 ซม.
1

40

1
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1.5
1.5
1.5
0.5

40
20
20
40
60
20
60
60
60
20

20
20
20
18.5 นก. 800 ซม.

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2564
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ( หอง ม.4/2,4/3 )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.5 นก. 340 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1
40 ท31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร
1
40 ค31102 คณิตศาสตร
พ31101 สุขศึกษา
0.5
20 พ31102 สุขศึกษา
ศ31101 นาฏศิลป
0.5
20 ศ31102 นาฏศิลป
ง31101 การงานอาชีพ
1
40 ง31102 การงานอาชีพ
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว31141 วิทยาศาสตรชีวภาพ
1
40 ว31192 วิทยาการคํานวน
ว31191 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40 ส31103 ประวัติศาสตรไทย
ส31101 สังคมศึกษาฯ (หนาที่พลเมือง)
1.5
60 ส31102 สังคมศึกษาฯ(ศาสนา)
รายวิชาเพิ่มเติม
9.0 นก. 360 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
I30201 การศึกษาคนควาและการสราง
1
40 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ
องคความรู
อ31203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
0.5
20 อ31204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
จ31203 ภาษาจีนกลาง 1
1
40 จ31204 ภาษาจีนกลาง 2
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.5
60 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
พ31201 แชรบอล
0.5
20 พ31202 แบดมินตัน
ว31201 ฟสิกส 1
1.5
60 ว31202 ฟสิกส 2
ว31221 เคมี 1
1.5
60 ว31222 เคมี 2
ว31241 ชีววิทยา 1
1.5
60 ว31242 ชีววิทยา 2
ว31261 โลกดาราศาสตรและอวกาศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.5 นก. 760 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด

หนวยกิต เวลา/
7.5 นก. 300 ชม.
40
1
40
1
20
0.5
20
0.5
40
1
40
1
1
40
1
40
0.5
20
9.5 นก. 380 ชม.
1

40

0.5
1
1.5
0.5
1.5
1.5
1.5
0.5

20
40
60
20
60
60
60
20
60
20
20
20
740 ชม.

17.00
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2564
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ( หอง ม.4/1 ทักษะอาชีพ )
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.5 นก. 340 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1
40 ท31102 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร
1
40 ค31102 คณิตศาสตร
พ31101 สุขศึกษา
0.5
20 พ31102 สุขศึกษา
ศ31101 นาฏศิลป
0.5
20 ศ31102 นาฏศิลป
ง31101 การงานอาชีพ
1
40 ง31102 การงานอาชีพ
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว31141 วิทยาศาสตรชีวภาพ
1
40 ว31192 วิทยาการคํานวน
ว31191 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40 ส31103 ประวัติศาสตรไทย
ส31101 สังคมศึกษาฯ (หนาที่พลเมือง)
1.5
60 ส31102 สังคมศึกษาฯ(ศาสนา)
รายวิชาเพิ่มเติม
7.5 นก. 300 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
I30201 การศึกษาคนควาและการสราง
1
40 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ
องคความรู
ท31201 การเขียน 1
1
40 ท31202 การเขียน 2
อ31203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
0.5
20 อ31204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อ 1
0.5
20 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ค31203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40 ค31204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
พ31201 แชรบอล
0.5
20 พ31202 แบดมินตัน
ท31203 หองสมุดเพื่อการคนควา 1
1
40 ท31204 หองสมุดเพื่อการคนควา 2
ว33292 การใชโปรแกรมพื้นฐาน
2
80 ว33293 การใชMicrosoft Office
ง30201 งานบาน 1
2
80 ศ30218 งานประดิษฐเครื่องประดับ
ง30235 ชางไม 1
2
80 ง30202 งานบาน 2
ศ30203 วาดภาพทัศนียภาพ
2
80 ง30237 ชางไม 2
ศ30213 ดนตรีไทย
2
80 ศ30204 ออกแบบ
ศ30221 นาฏศิลปสรางสรรค1
2
80 ศ30216 ดนตรีสากล
ศ30222 นาฏศิลปสรางสรรค2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
16.0 นก. 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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หนวยกิต เวลา/
7.5 นก. 300 ชม.
1
40
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1
40
1
40
0.5
20
8.5 นก. 340 ชม.
1
1
0.5
0.5
1
0.5
1
2
1
2
2
2
2
2

40

40
20
20
40
20
40
80
40
80
80
80
80
80
60
20
20
20
16.0 นก. 700 ชม.

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ( หองพิเศษ ม.5/4 )
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.0 นก. 320 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1
40 ท32102 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร
1
40 ค32102 คณิตศาสตร
ส32101 สังคมศึกษาฯ (ภูมิศาสตร)
1.5
60 ส32103 สังคมศึกษาฯ (เศรษฐศาสตร)
ส32102 สังคมศึกษาฯ(ศาสนา)
0.5
20 ส32104 ประวัติศาสตรสากล
พ32101 สุขศึกษา
0.5
20 พ32102 สุขศึกษา
ศ32101 ดนตรี
0.5
20 ศ32102 ดนตรี
ว32121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)
1
40 ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
ว32191 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40 ว32192 วิทยาการคํานวน
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
10.0 นก. 400 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
1
40 อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน 2
0.5
20 อ32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 2
จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
0.5
20 จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
จ32203 ภาษาจีนกลาง 3
1
40 จ32204 ภาษาจีนกลาง 4
ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.5
60 ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว32202 ฟสิกส 3
1.5
60 ว32204 ฟสิกส 4
ว32223 เคมี 3
1.5
60 ว32224 เคมี 4
ว32243 ชีววิทยา 3
1.5
60 ว32244 ชีววิทยา 4
พ32201 แฮนดบอล
0.5
20 พ32202 ซอฟทบอล
ว32262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ
0.5
20
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
18.0 นก. 780 ชม.
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

หนวยกิต เวลา/
8.5 นก. 340 ชม.
1
40
1
40
1.5
60
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1
40
9.5 นก. 380 ชม.
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
0.5
20
60
20
20
20
18.0 นก. 780 ชม.
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ( หองทั่วไป ม.5/2,5/3 )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.0 นก. 320 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1
40 ท32102 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร
1
40 ค32102 คณิตศาสตร
ส32101 สังคมศึกษาฯ (ภูมิศาสตร)
1.5
60 ส32103 สังคมศึกษาฯ (เศรษฐศาสตร)
ส32102 สังคมศึกษาฯ (ศาสนา)
0.5
20 ส32104 ประวัติศาสตรสากล
พ32101 สุขศึกษา
0.5
20 พ32102 สุขศึกษา
ศ32101 ดนตรี
0.5
20 ศ32102 ดนตรี
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว32121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)
1
40 ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
ว32191 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40 ว32192 วิทยาการคํานวน
รายวิชาเพิ่มเติม
8.5 นก. 340 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
อ32203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
0.5
20 อ32204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
จ32203 ภาษาจีนกลาง 3
1
40 จ32204 ภาษาจีนกลาง 4
1.5
60 ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว32203 ฟสิกส 3
1.5
60 ว32204 ฟสิกส 4
ว32223 เคมี 3
1.5
60 ว32224 เคมี 4
ว32243 ชีววิทยา 3
1.5
60 ว32244 ชีววิทยา 4
พ32201 แฮนดบอล
0.5
20 พ32202 ฟุตซอล
ว32262 โลกดาราศาสตรและอวกาศ
0.5
20
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
16.5 นก. 720 ชม.
รวมเวลาเรียนทัง้ หมด
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หนวยกิต เวลา/
8.5 นก. 340 ชม.
1
40
1
40
1.5
60
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1
40
8.0 นก. 320 ชม.
0.5
20
1
40
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
0.5
20
60
20
20
20
16.5 นก. 720 ชม.

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ( หองทั่วไป ม.5/1 ทักษะอาชีพ )
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.0 นก. 320 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1
40 ท32102 ภาษาไทย
ค3210 คณิตศาสตร
1
40 ค32102 คณิตศาสตร
ส3210 สังคมศึกษาฯ (ภูมิศาสตร)
1.5
60 ส32103 สังคมศึกษาฯ (เศรษฐศาสตร)
ส32102 สังคมศึกษาฯ (ศาสนา)
0.5
20 ส32104 ประวัติศาสตรสากล
พ32101 สุขศึกษา
0.5
20 พ32102 สุขศึกษา
ศ32101 ดนตรี
0.5
20 ศ32102 ดนตรี
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว32121 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)
1
40 ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
ว32191 การออกแบบและเทคโนโลยี
1
40 ว32192 วิทยาการคํานวน
รายวิชาเพิ่มเติม
6.5 นก. 260 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
ท32201 ประวัติวรรณคดี
1
40 ท32202 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
อ32203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
0.5
20 อ32204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
0.5
20 จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
ค32203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40 ค32204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
พ32201 แฮนดบอล
0.5
20 พ32202 ซอฟทบอล
ท32203 การใชหองสมุด 1
1
40 ท32204 การใชหองสมุด 2
ง30233 ชางเครื่องยนตเอนกประสงค
2
80 ง30234 ชางจักรยานยนต
ง30213 พืชผักสวนครัว
2
80 ง30214 เศรษฐกิจพอเพียง
ศ30205 วาดภาพสีน้ํา
2
80 ศ30206 ชิลสกรีน
ศ30219 ดนตรีพื้นเมืองอีสาน 1
2
80 ศ30217 กีตา 1
ศ30223 นาฎศิลปสากล 1
2
80 ศ30224 นาฎศิลปสากล 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
14.5 นก. 640 ชม.
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

หนวยกิต เวลา/
8.5 นก. 340 ชม.
1
40
1
40
1.5
60
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1
40
6.5 นก. 260 ชม.
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
0.5
20
1
40
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
60
20
20
20
15.0 นก. 660 ชม.
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2566
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ( หองพิเศษ ม.6/4 )
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 นก. 260 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1
40 ท33102 ภาษาไทย
พ33101 สุขศึกษา
0.5
20 พ33102 สุขศึกษา
ค33101 คณิตศาสตร
1
40 ค33102 คณิตศาสตร
ศ33101 ทัศนศิลป
0.5
20 ศ33102 ทัศนศิลป
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว33161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
1
40 ง33102 การงานอาชีพ
ว33191 วิทยาการคํานวน
1
40 เสริมทักษะสังคม
ส33101 สังคมศึกษาฯ (ศาสนา)
0.5
20
รายวิชาเพิ่มเติม
10.5 นก. 420 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
ท33201 หลักการใชภาษาไทย
1
40 ท33202 การเขียนเชื่อมโยง
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
1
40 อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน 3
0.5
20 อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 3
จ33201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
0.5
20 จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
จ33203 ภาษาจีนกลาง 5
1
40 จ33204 ภาษาจีนกลาง 6
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.5
60 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
60 ว33206 ฟสิกส 6
ว33205 ฟสิกส 5
1.5
60 ว33226 เคมี 6
ว33225 เคมี 5
1.5
ว33245 ชีวิทยา 5
1.5
60 ว33246 ชีววิทยา 6
พ33201 ลีลาศ
0.5
20 พ33202 วอลเลยบอล
ว33263 โลกดาราศาสตรและอวกาศ
ว33291 การจัดการฐานขอมูล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
17.0 นก. 740 ชม.
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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หนวยกิต เวลา/
4.0 นก. 200 ชม.
1
40
0.5
20
1
40
0.5
20
1
40
1
40

12.0 นก. 480 ชม.
1
40
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
0.5
20
0.5
20
1
40
60
20
20
20
16.0 นก. 740 ชม.

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2566
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ( หองเรียนทั่วไป ม.6/2,6/3 )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 นก. 260 ซม. รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1
40 ท33102 ภาษาไทย
พ33101 สุขศึกษา
0.5
20 พ33102 สุขศึกษา
ศ33101 ทัศนศิลป
0.5
20 ศ33102 ทัศนศิลป
ค33101 คณิตศาสตร
1
40 ค33102 คณิตศาสตร
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
40 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว33161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
1
40 ง33102 การงานอาชีพ
ว33191 วิทยาการคํานวน
1
40 เสริมทักษะสังคม
ส33101 สังคมศึกษาฯ (ศาสนา)
0.5
20
รายวิชาเพิ่มเติม
9.0 นก. 360 ซม. รายวิชาเพิ่มเติม
ท33201 หลักการใชภาษาไทย
1
40 ท33202 การเขียนเชื่อมโยง
อ33203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
0.5
20 อ33204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
จ33203 ภาษาจีนกลาง 5
1
40 จ33204 ภาษาจีนกลาง 6
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.5
60 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว33205 ฟสิกส 5
1.5
60 ว33206 ฟสิกส 6
ว33225 เคมี 5
1.5
60 ว33226 เคมี 6
ว33245 ชีววิทยา 5
1.5
60 ว33246 ชีววิทยา 6
พ33201 ลีลาศ
0.5
20 พ33202 วอลเลยบอล
ว30263 โลกดาราศาสตรและอวกาศ
ว33291 การจัดการฐานขอมูล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
15.5 นก. 680 ชม.
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

หนวยกิต เวลา/
5.0 นก. 200 ซม.
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1
40

10.5 นก. 420 ซม.
1
40
0.5
20
1
40
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
0.5
20
0.5
20
1
40
60
20
20
20
15.5 นก. 680 ชม.
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โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2566
(หลักสูตรปรับ’51 - World Class)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ( หองเรียนทั่วไป ม.6/1 ทักษะอาชีพ )
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
หนวยกิต เวลา/
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 นก. 260 ชม. รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
1
40 ท33102 ภาษาไทย
พ33101 สุขศึกษา
0.5
20 พ33102 สุขศึกษา
ศ33101 ทัศนศิลป
0.5
20 ศ33102 ทัศนศิลป
ค33101 คณิตศาสตร
1
40 ค33102 คณิตศาสตร
อ33101 ภาษาอังกฤษพิ้นฐาน
1
40 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ว33161 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
1
40 ง33102 การงานอาชีพ
ว33191 วิทยาการคํานวน
1
40 เสริมทักษะสังคม
ส33101 สังคมศึกษา (ศาสนา)
0.5
20
รายวิชาเพิ่มเติม
7.5 นก. 260 ชม. รายวิชาเพิ่มเติม
ท33201 หลักการใชภาษาไทย
1
40 ท33202 การเขียนเชื่อมโยง
อ33203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
0.5
20 อ33204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
จ33201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
0.5
20 จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
ค33203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1
40 ค33204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
พ33201 ลีลาศ
0.5
20 พ33202 วอลเลยบอล
ท33203 การศึกษาเพื่อการคนควา 1
1
40 ท33204 การศึกษาเพือ่ การคนควา 2
ว33294 โปรแกรมและการใชงาน
1
40 ว33291 การจัดการฐานขอมูล
ง30235 ชางเครื่องยนต1
2
80 ง30236 ชางเครื่องยนต2
2
ง30215 งานเกษตร1
80 ง30216 งานเกษตร2
2
ศ30207 วาดภาพสีอคลีลิค
80 ศ30208 วาดภาพลายไทย
ศ30209 ขับรองเพลงไทย1
2
80 ศ30211 ขับรองเพลงสากล1
2
ศ30225 นาฏศิลปอาเซียน1
80 ศ30226 นาฏศิลปอาเซียน2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แนะแนว
20 - แนะแนว
- ชุมนุม
20 - ชุมนุม
- จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
20 - จิตสาธารณะ/อบรมคุณธรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
14.0 นก. 620 ชม.
รวมเวลาเรียนทัง้ หมด
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หนวยกิต เวลา/
5.0 นก. 200 ชม.
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
1
40
1
40

7.5 นก. 300 ชม.
1
40
0.5
20
0.5
20
1
40
0.5
20
1
40
1
40
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
60
20
20
20
12.5 นก. 560 ชม.

จํานวนหนวยกิตที่นักเรียน เรียนในปการศึกษา 2564 - 2566
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

วิชาพื้นฐาน
หองพิเศษ
หองทั่วไป
24 นก.
24 นก.
24 นก.
24 นก.
24 นก.
24 นก.
72 นก.
72 นก.

หองพิเศษ
11.5 นก.
15 นก.
11 นก.
37.5 นก.

วิชาเพิ่มเติม
หองทั่วไป
6.5 นก.
(หอง4-5) (9 นก.), (หอง1-3 (8 นก.)
6 นก.
(21.5 นก.) (20.5 นก.)

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติ่ม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 นก.
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 นก.
โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 นก. และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 นก.

จํานวนหนวยกิตที่นักเรียน เรียนในปการศึกษา 2564 - 2566
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

วิชาพื้นฐาน
หองทั่วไป
หองพิเศษ
วิทย-คณิต ทักษะฯ
16 นก.
16 นก.
16 นก.
16.5 นก. 16.5 นก. 16.5 นก.
12.5 นก. 12.5 นก. 12.5 นก.
45 นก.
45 นก.
45 นก.

หองพิเศษ
23 นก.
20.5 นก.
22.5 นก.
66 นก.

วิชาเพิ่มเติม
หองทั่วไป
วิทย-คณิต
ทักษะฯ
19 นก.
15 นก.
16.5 นก.
13 นก.
18.5 นก.
1 นก.
54 นก.
41 นก.

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติ่ม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 นก.
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 นก.
โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 นก. และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 นก.
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนมุง ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพือ่ ความเปนมนุษย
ทีส่ มบูรณ ทัง้ รางกาย สติปญ
 ญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูม ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูก
ฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความ
สุข
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมและพัฒนาใหผเู รียนรูจ กั ตนเอง รูร กั ษสงิ่ แวดลอม สามารถคิดตัดสินใจคิดแกปญ
 หา
กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนเองไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
ชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียนทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวน
รวมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ
ทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทร
และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติ
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแกการศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน
เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒภิ าวะของผูเ รียน บริบทของสถานศึกษา
และทองถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมจิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหผเู รียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ สังคม ชุมชน และทองถิน่ ตามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจติ สาธารณะ เชน กิจกรรม
อาสาสมัครพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
1. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
1.1 การตัดสินผลการเรียน
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนนัน้ ผูส อนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเ รียนแตละคนเปนหลัก
และตองเก็บขอมูลของผูเ รียนทุกดานอยางสมํา่ เสมอและตอเนือ่ งในแตละภาคเรียน รวมทัง้ สอนซอมเสริมผูเ รียน
ใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
1. ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4. ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถ
พัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาทีจ่ ะผอนผันใหเลือ่ นชัน้ ได แตหากผูเ รียนไมผา น
รายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาพิจารณาใหเรียนซํ้าชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปน
สําคัญ
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1.2. การใหระดับผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน
เปน 8 ระดับ
รายวิชาที่จะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ขึ้นไป โดยมีแนวการใหระดับผลการ
เรียนดังนี้
¤Ðá¹¹ÃŒÍÂÅÐ

ÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

´ÕàÂÕèÂÁ
´ÕÁÒ¡
´Õ
¤‹Í¹¢ŒÒ§´Õ
»Ò¹¡ÅÒ§
¾ÍãªŒ
¼‹Ò¹à¡³±¢Ñé¹μèÓ

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้นใหมีระดับผลการ
ประเมินเปนดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน
ความหมายของผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
ดีเยี่ยม หมายถึง สามารถจับใจความสําคัญไดครบถวน เขียนวิพากษวิจารณ เขียน
สรางสรรค แสดงความคิดเห็นประกอบอยางมีเหตุผลไดถูกตอง
ดี
หมายถึง สามารถจับใจความสําคัญได เขียนวิพากษวิจารณและเขียน
สรางสรรคไดโดยใชภาษาสุภาพ
ผาน หมายถึง สามารถจับใจความสําคัญและเขียนวิพากษวิจารณไดบาง
ไมผาน หมายถึง จับใจความสําคัญและเขียนวิพากษวิจารณไมได
ความหมายของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเปนนิสัยและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม
ดี
หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม
ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผานและไมผาน
1.3. การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนของผู
เรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆหรืออยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
2. เกณฑการจบการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเรือวิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษาเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2.1 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
3. ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
2.2. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3. ผูเรียนมีผลประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข
ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ไดแก ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียนในรายวิชาและการรอ
การตัดสินใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบดวย
1. ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแตละรายวิชาใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
“มส” หมายถึง ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผูเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ
80 ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไมได โดยผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนวิชานั้นครบถวน
เชน ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทาํ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการ
ตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได
2. ตัวอักษรแสดงผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
“ผ” หมายถึง ผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
“มผ” หมายถึง ไมผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
การเปลี่ยนผลการเรียน “0”
สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในตัวชี้วัดที่ผูเรียนสอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวใหและให
สอบแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น
ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่กําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
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พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน
ถาสอบแกตัว 2 ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “0” อีก ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
การเกี่ยวกับการแกผลการเรียนของผูเรียนโดยปฏิบัติดังนี้
1. ใหเรียนซํ้ารายวิชาถาเปนรายวิชาพื้นฐาน
2. ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมโดยใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา
ในกรณีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ดังนี้
1. มีเหตุสุดวิสัย ทําใหประเมินผลการเรียนไมได เชน เจ็บปวย เมื่อผูเรียนเขาสอบหรือสงผลงานที่ติด
คางอยูเสร็จเรียบรอย หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต 0-4)
2. ถาสถานศึกษาพิจารณาแลววาไมใชเหตุสุดวิสัย เมื่อผูเรียนไดเขาสอบหรือสงงานที่ติดคางอยูเสร็จ
เรียบรอย หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการแกไขตามสาเหตุใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้นถาผูเรียน
ไมดําเนินการแก “ร” ตามระยะเวลาที่กําหนดไวใหเรียนซํ้ารายวิชา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปไมเกิน 1 ภาคเรียนแตเมื่อพนกําหนดนี้แลวใหปฏิบัติดังนี้
1. ใหเรียนซํ้ารายวิชา ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน
2. ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมโดยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 แตมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาจัดใหมีการเรียนเพิ่มเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม หรือเวลา
วาง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไวสําหรับรายวิชานั้นแลวจึงให
สอบเปนกรณีพิเศษ ผลการสอบแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1” การแก “มส” กรณีนี้ใหกระทํา
ใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ผูเรียนไมมาดําเนินการแก “มส”ตามระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซํ้า ยกเวนมี
เหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “มส” ออกไปไมเกิน 1 ภาคเรียน แตเมื่อ
พนกําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้
1. ใหเรียนซํ้ารายวิชา ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน
2. ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมโดยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบดวย ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชน หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 1 กิจกรรม และเลือกเขารวม
กิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรมชมรมอีก 1 กิจกรรม 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ในกรณีผูเรียนไดรับผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตาม
เวลาที่กําหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ตองปรับปรุง แกไข แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก
“มผ” เปน “ผ” ทั้งนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา
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การเลื่อนชั้น
ผูเรียนจะไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและไดรับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปการศึกษาโดยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้
1. รายวิชาพื้นฐาน ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานทุกรายวิชา
2. รายวิชาเพิ่มเติม ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑที่สถานกําหนด
3. ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมตํ่ากวา 1.00
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไขใน
ภาคเรียนถัดไป
การเรียนซํ้า
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนเรียนซํ้าใน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เรียนซํ้ารายวิชา หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 2 ครั้งแลวไมผานเกณฑ
การประเมิน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซํ้าชวงใดชวงหนึ่ง
ที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เปนตน
กรณีที่ 2 เรียนซํ้าชั้น มี 2 ลักษณะคือ
- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นตํ่ากวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอ
การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- ผูเรียนมีผลการเรียน 0 , ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะใหสถานศึกษาแตงตั้งกรรมการพิจารณา หาก
เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซํ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณา
แลวไมตองเรียนซํ้าชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน
การสอนซอมเสริม
การสอนซอมเสริม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูและเปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดมี
เวลาเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว การสอนซอมเสริม
เปนการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรูปกติเพื่อแกไขขอบกพรองที่พบในผู
เรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณีดงั ตอไปนี้
1) ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น
ควรจัดสอนซอมเสริม ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน
2) การประเมินระหวางเรียน ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/
คุณลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
3) ผลการเรียนไมถึงเกณฑ และ/หรือตํ่ากวาเกณฑการประเมิน
โดยผูเรียนไดระดับผลการเรียน “0” ตองจัดการสอนซอมเสริมกอนจะใหผูเรียนสอบแกตัว
4) ผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
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§Ò¹·ÐàºÕÂ¹ÇÑ´¼Å SGS

(μÃÇ¨ÊÍº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹)
¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ´Ù¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÐºº SGS ( Secondary Grading System )
¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1 à¢ŒÒ
·ÕèàÇçºä«´ https://sgs.bopp-obec.info
áÅŒÇ¡´ Enter ¨ÐÅÔ§¤à¢ŒÒä»·Õè

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 2 àÅ×Í¡·Õè §Ò¹ SGS (ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹)

¨Ò¡¹Ñé¹à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº SGS ª×èÍ¼ÙŒãªŒ => 0 μÒÁ´ŒÇÂàÅ¢»ÃÐ¨ÓμÑÇ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ÃËÑÊ¼‹Ò¹ => 0 àÅ¢»ÃÐ¨ÓμÑÇ»ÃÐªÒª¹ 13 ËÅÑ¡
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¢Ñé¹μÍ¹·Õè 3 àÅ×Í¡¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

- àÅ×Í¡à»ÅÕèÂ¹ÃÐ´Ñº
ªÑé¹»‚áÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹ãËŒ
¶Ù¡μŒÍ§

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 4 - ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ç¨ÐáÊ´§ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ·ÃÒº
- ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒãªŒ§Ò¹ã¹àÁ¹ÙÍ×è¹ä´ŒμÒÁ·ÕèáÊ´§º¹Ë¹ŒÒ¨Í
- ËÅÑ§àÅÔ¡ãªŒ§Ò¹ãËŒ¤ÅÔ¡ÍÍ¡¨Ò¡ÃÐºº·Ø¡¤ÃÑé§
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ระเบียบโรงเรียนภูเรือวิทยา

วาดวยการแตงกายและความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2564
อาศัยอํานาจตามความในกฎกระทรวง ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กําหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงวางระเบียบใหสอดคลองกับกฎกระทรวง ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบ โรงเรียนภูเรือวิทยา วาดวยการแตงกายและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2563
ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป

หมวดที่ 1 การแตงกายของนักเรียน
ก. นักเรียนชาย
1. กางเกงผาสีกรมทา ทรงสบายไมฟตจนนาเกลียด ขาสั้นเพียงเขา สั้นกลางลูกสะบาประมาณ
5 ซ.ม. เมื่อยืนตรงสวนกวางของขากางเกงหางจากขา ตั้งแตประมาณ 8 - 10 ซ.ม. ตามสวนของขาปลายขา
พับชายเขาขางในกวาง 6 ซ.ม. ผาตรงหนามีกระดุมหรือซิปซอนไวขา งใน มีกระเปาตรงตะเข็บขางๆ ละ 1 กระเปา
ไมมีกระเปาหลัง หรือที่อื่นอีก รอบขอบเอวมีหูสําหรับรอยเข็มขัด เวลาสวมใหทับชายเสื้อไว
2. เสื้อแบบเชิ้ตคอพับ ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร
2.1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน เสือ้ แบบเชิต้ คอพับ ผาขาวเกลีย้ งไมบางเกินควร ผาอกตลอด
สาบที่อกเสื้อกวาง 4 ซ.ม. ใชกระดุมสีขาวกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงขอศอก
มีกระเปาติดราวนมดานซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 8 - 12 ซ.ม. และลึกตั้งแต 10 - 15 ซ.ม. ระดับเหนือ
ราวนมขวา ปกอักษรยอชือ่ โรงเรียน ภ.ร.ว. และหมายเลขประจําตัวนักเรียนพรอมทัง้ ปกเครือ่ งหมายประจําชัน้
บนอักษรยอชื่อโรงเรียน ดวยดายสีนํ้าเงิน ตามระดับ คือ ม.1 = 1 ดาว ม.2 = 2 ดาว ม.3 = 3 ดาว ระดับเหนือ
ราวนมซาย ปกชื่อ – นามสกุล ตามแบบโรงเรียนกําหนดดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงิน
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสือ้ แบบเชิต้ คอพับ ผาขาวเกลีย้ งไมบางเกินควร ผาอกตลอด
สาบที่อกเสื้อกวาง 4 ซ.ม. ใชกระดุมสีขาวกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงขอศอก
มีกระเปาติดราวนมดานซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 8 - 12 ซ.ม. และลึกตั้งแต 10 - 15 ซ.ม. ระดับเหนือ
ราวนมขวา ปกอักษรยอชือ่ โรงเรียน ภ.ร.ว. และหมายเลขประจําตัวนักเรียน ระดับเหนือราวนมซาย ปกชือ่ – นามสกุล
ตามแบบโรงเรียนกําหนดดวยดายหรือไหม สีนํ้าเงิน และปกคอเสื้อดานขวา ปกเครื่องหมายประจําชั้นดวย
ดายสีแดง ตามระดับ คือ ม.4 = 1 ดาว ม.5 = 2 ดาว ม.6 = 3 ดาว
3. เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง 3 – 4 ซ.ม. ตามสวนขนาดของตัวนักเรียน หัวเข็มขัด
เปนโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่มีกลัดอันเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก สําหรับสอด
ปลายเข็มขัด และหามตัดปลายเปนชายธง
4. รองเทา ใชรองเทาผาใบสีดําหุมสนชนิดผูกเชือก ไมมีลวดลาย สนเตี้ย ถุงเทาสีขาวลวนไมพับ
5. ทรงผม อนุญาตใหนักเรียนตัดสั้นเกรียนหรือไวยาวรองทรงสูงไดขางบนยาวไมเกิน 4 ซม.
หามใชนํ้ามันหรือเจล
6. การสวมใสเครื่องแตงกาย ในวันที่เรียนวิชาพลศึกษาและทุกวันพุธนักเรียนทุกคนตองแตงกาย
ชุดพลศึกษาของโรงเรียน และแตงชุดกิจกรรมในวันที่โรงเรียนกําหนด
*หมายเหตุ* ไมอนุญาตใหนักเรียนแตงหนามาโรงเรียน
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7. กระเป า หนั ง สื อ ให ใช เ ป สี ดํ า ล ว นมี ต ราโรงเรี ย น มี ข นาดรู ป แบบตามที่ ส หกรณ ร า นค า
โรงเรียนภูเรือวิทยาจําหนาย
ข. นักเรียนหญิง
1. เสื้อใชผาสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินควร แบบของเสื้อตางกันตามระดับของนักเรียนดังกลาว คือ
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เปนเสื้อแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะไดสะดวก สาบตลบ
เขาขางใน สวนบนของสาบใหใหญพอแบะคอแลวไมเห็นตะเข็บขางใน มีปกขนาด 10 ซ.ม. ใชผาสองชั้น
แบบเขาถํ้า แขนยาวเพียงเหนือขอศอก ปลายจีบเล็กนอย ประกอบดวย 2 ชั้น กวาง 3 ซ.ม. ความยาวของ
ตัวเสื้อวัดจากขอมือขึ้นมาเมื่อยืนตรง ระยะตั้งแต 3-4 ซ.ม. ชายขอบเสื้อดานลางมีรอยพับไมเกิน 3 ซ.ม.
กระเปาตัดตอนลางดานขวาผูกคอดวยกรมทา ใชสวมทับกระโปรง ระดับเหนือราวนมขวา ปกอักษรยอชือ่ โรงเรียน
ภ.ร.ว. และหมายเลขประจํ า ตั ว นั ก เรี ย นพร อ มทั้ ง ป ก เครื่ อ งหมายประจํ า ชั้ น บนอั ก ษรย อ ชื่ อ โรงเรี ย น
ดวยดายสีนํ้าเงิน ตามระดับ คือ ม.1 = 1 ดาว ม.2 = 2 ดาว ม.3 = 3 ดาว ระดับเหนือราวนมซาย
ปกชื่อ – นามสกุล ตามแบบโรงเรียนกําหนดดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงิน และควรสวมเสื้อทับขางใน
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเสื้อแบบคอเชิ้ตผาอกตลอดที่อก เสื้อทําเปนสาบตลบเขาขาง
ใน กวาง 3 ซ.ม. มีกระดุมแบบสีขาว 3 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ตนแขนและปลายแขนจีบเล็กนอยเย็บทับ
บนกลีบ ชายเสื้อไวในกระโปรง ระดับเหนือราวนมขวา ปกอักษรยอชื่อโรงเรียน ภ.ร.ว. และหมายเลขประจําตัว
นักเรียน ระดับเหนือราวนมซาย ปกชื่อ – นามสกุล ตามแบบโรงเรียนกําหนดดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงิน
และปกคอเสื้อดานขวาปกเครื่องหมายประจําชั้นดวยดายสีแดง ตามระดับ คือ ม.4 = 1 ดาว ม.5 = 2 ดาว
ม.6 = 3 ดาว และควรสวมเสื้อทับขางใน
2. กระโปรง ใชผาสีกรมทาเกลี้ยง ไมมีลวดลาย มีแบบลักษณะดังนี้
กระโปรงธรรมดา ดานหนาและดานหลังพับเปนกลีบขางละ 3 กลีบ หันกลีบออกทางดานนอกเย็บ
ทับบนกลีบ เวนระยะตรงกลางพองาม ความยาวเพียงใตเขา 1 ฝามือ
3. เข็มขัด เฉพาะนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเข็มขัดหนังสีดํา กวางตั้งแต 3-4 ซ.ม.
หัวเข็มขัดเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ชนิดหัวกลัด ใชหนังหรือผาสีดําหุม มีปอกหนังหรือผาสีเดียวกับเข็มขัดใชคาดทับ
กระโปรง
4. รองเทา ใชรองเทาหนัง หุมปลายเทา ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 2 ซ.ม. ถุงเทาสีขาวลวน
ไมบางจนเกินไปและพับขอบ
5. ทรงผม อนุญาตใหนักเรียนตัดสั้นหรือไวยาวก็ได ถามีความประสงคไวยาวใหมัดรวบใหเรียบรอย
โดยมัดดวยริบบิ้นสีดําหรือนํ้าเงินเทานั้น หามดัด สับ ซอย หรือเปลี่ยนสีผมเด็ดขาด
6. การสวมใสเครื่องแตงกาย ในวันที่เรียนพลศึกษาและทุกวันพุธ ใหนักเรียนแตงกายชุดพลศึกษา
ของโรงเรียน และแตงชุดกิจกรรมในวันที่โรงเรียนกําหนด
7. กระเปาหนังสือ ใหใชเปสีดําลวน มีตราโรงเรียน มีขนาดและรูปรางตามที่สหกรณรานคา
โรงเรียนภูเรือวิทยาจําหนาย
*หมายเหตุ* ไมอนุญาตใหนักเรียนแตงหนามาโรงเรียน
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à¤Ã×èÍ§áººáÅÐ·Ã§¼Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÒÂªÑé¹ Á.μŒ¹ (Á.1 - Á.3)
1. ปกอักษร ภ.ร.ว.และหมายเลขประจําตัวนักเรียน ม.ตน ปกเครื่องหมายประจําชั้น
ไวดานบน อักษรยอ ภ.ร.ว.
2.
ชื่อ - นามสกุล
2
3. ทรงผมอนุญาตใหนักเรียนตัดสั้นเกรียนหรือไวยาวรองทรงสูงได หามใชนํ้ามันหรือเจล
5
4. เสื้อเชิ้ตคอพับ สีขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ตัวตรงไมรัดรูป สาบที่อก ตลบออกดานนอก
5. กระเปาไมมีฝา
6
6. เข็มขัดหนังสีดํากวาง 3-4 ซ.ม. หัวเข็มขัด โลหะสีเงิน ใหมีเข็มขัด สําหรับล็อครูเข็มขัด
เพียงเข็มเดียว
7. กางเกงขาสั้น ผาสีกรมทาเกลี้ยงไมมีลวดลาย ทรงนักเรียน ดานหนามีจีบขางละ 2 จีบ
กระเปาขางยาวเหนือเขาขึ้นมา ประมาณ 5 ซ.ม. สวนกวางของขากางเกง เมื่อยืนตรง
หางจากขาตั้งแต 8 - 12 ซ.ม.
8. ถุงเทาสีขาวลวนไมพับขอบ ไมมีลวดลาย หามใชถุงเทาที่ทําดวยผาลูกฟูกชนิดหนา
และไนลอนชนิดบาง
9. รองเทาผาใบหุมสนสีดําชนิดผูกเชือก
4
10. ปกแถบเครื่องหมายระดับชั้นของ ม.ตน
8
9

à¤Ã×èÍ§áººáÅÐ·Ã§¼Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÞÔ§ªÑé¹ Á.μŒ¹ (Á.1 - Á.3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

1

5

7

ปกอักษรยอ ภ.ร.ว.หมายเลขประจําตัวนักเรียน และปกเครื่องหมายประจําชั้น
ปกชื่อ – สกุล
3
ติดกระเปาขางลางดานขวา
ทรงผมอนุญาตใหนักเรียนตัดสั้นหรือไวยาวก็ได ถามีความประสงคไวยาวใหมัดรวบใหเรียบรอย
โดยมัดดวยริบบิ้นสีดําหรือสีนํ้าเงินเทานั้น หามดัด สับ ซอย หรือเปลี่ยนสีผมเด็ดขาด
ผูกคอดวยผาสีกรมทาชายสามเหลี่ยมกวาง 10 - 15 ซ.ม. ยาว 80 - 100 ซ.ม.
เสื้อสีขาวเกลี้ยงคอพับในตัว ปลายแขนจีบเล็กนอย ประกอบปลายแขนดวยผากวาง 3 ซ.ม.
ความยาวเสื้อ วัดจากขอมือ เมื่อยืนตรงจนถึงริมเสื้อดานลาง ประมาณ 3 - 4 ซ.ม.
กระโปรงสีกรมทา ไมมีลวดลาย ดานหนาดานหลังมีกลีบขางละ 3 กลีบ พับกลีบออกดานนอก
เย็บทับกลีบกระโปรงจากขอบเอวลงมา 6 – 10 ซ.ม. ความยาวใตเขา 1 ฝามือ
ถุงเทาขาวเกลี้ยงไมมีลวดลายพับปลายหามใชถุงเทาทําดวยลูกฟูกชนิดหนา และไนลอนชนิดบาง
รองเทาหนังหุมสนสีดํา หุมปลายเทา หัวมนมีสายรัดหลังรองเทา สนสูงไมเกิน 2 ซ.ม.
10

6

8

9

¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂªØ´¾ÅÐ
ªÑé¹ Á.μŒ¹ (Á.1 - Á.3))
หหมายเหตุ อกเสื้อดานขวาปก
ชชืื่อ-นามสกุล เปนภาษาไทยย
อนุ
อ ญ าตให ใ ส ร องเท า ผ า ใบบ
สีขาว สีดาํ และสีนาํ้ ตาลเทานัน้
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3

à¤Ã×èÍ§áººáÅÐ·Ã§¼Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÒÂªÑé¹ Á.»ÅÒÂ (Á.4 - Á.6)

10
1

2
4

5
6

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

7

8.
9.
10.

ปกอักษร ภ.ร.ว.และหมายเลขประจําตัวนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ทรงผมอนุญาตใหนักเรียนตัดสั้นเกรียนหรือไวยาวรองทรงสูงได หามใชนํ้ามันหรือเจล
เสื้อเชิ้ตคอพับ สีขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ตัวตรงไมรัดรูป สาบที่อกตลบออกดานนอก
กระเปาไมมีฝา
เข็มขัดหนังสีดํากวาง 3-4 ซ.ม. หัวเข็มขัดโลหะสีเงิน ใหมีเข็มขัดสําหรับล็อครูเข็มขัด
เพียงเข็มเดียว
กางเกงขาสั้น ผาสีกรมทาเกลี้ยงไมมีลวดลาย ทรงนักเรียน ดานหนามีจีบขางละ 2 จีบ
กระเปาขางยาวเหนือเขาขึ้นมา ประมาณ 5 ซ.ม. สวนกวางของขากางเกง เมื่อยืนตรง
หางจากขาตั้งแต 8 - 12 ซ.ม.
ถุงเทาสีขาวลวนไมพับขอบ ไมมีลวดลาย หามใชถุงเทาที่ทําดวยผาลูกฟูกชนิดหนา
และไนลอนชนิดบาง
3
รองเทาผาใบหุมสนสีดําชนิดผูกเชือก
ปกแถบเครื่องหมายระดับชั้นของ ม.ปลาย

8

9

9

à¤Ã×èÍ§áººáÅÐ·Ã§¼Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÞÔ§ªÑé¹ Á.»ÅÒÂ (Á.4 - Á.6)

4

1. ปกอักษรยอ ภ.ร.ว.และหมายเลขประจําตัวนักเรียน
2. ปกชื่อ - สกุล
6
3. ทรงผมอนุญาตใหนักเรียนตัดสั้นหรือไวยาวก็ได ถามีความประสงคไวยาวใหมัดรวบใหเรียบรอย
โดยมัดดวยริบบิ้นสีดําหรือสีนํ้าเงินเทานั้น หามดัด สับ ซอย หรือเปลี่ยนสีผมเด็ดขาด
4. เสื้อคอเชิ้ต ผาอกตลอด สาบตลบเขา ปลายแขนจีบเล็กนอย ขอบแขนกวางไมเกิน 3 ซ.ม.
ตัวเสื้อไมมีเกล็ด ไมรัดรูป
5. เข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3 - 4 ซ.ม. หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยม ใชหนังสีดําหุม
6. กระโปรงสีกรมทา ไมมีลวดลาย ดานหนาดานหลังมีกลีบขางละ 3 กลีบ พับกลีบออกดานนอก
เย็บทับกลีบกระโปรงจากขอบเอวลงมา 8 - 10 ซ.ม. ความยาวใตเขา 1 ฝามือ
7. ถุงเทาขาวเกลี้ยงไมมีลวดลายพับปลายหามใชถุงเทาทําดวยลูกฟูกชนิดหนา และไนลอนชนิดบาง
7
8. รองเทาหนังหุมสนสีดํา หุมปลายเทา หัวมนมีสายรัดหลังรองเทา สนสูงไมเกิน 2 ซ.ม.
9. ปกแถบเครื่องหมายระดับชั้น ของ ม.ปลาย

¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂªØ´¾ÅÐ
ªÑé¹ Á.»ÅÒÂ (Á.4 - Á.6)
หมายเหตุ ปกเสื้อดานขวาปก
ชือ่ -นามสกุล เปนภาษาอังกฤษ
อนุ ญ าตให ใ ส ร องเท า ผ า ใบ
สีขาว สีดาํ และสีนาํ้ ตาลเทานัน้
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2

1
5

8

ตัวอยางการปกเครื่องหมายหนาอกเสื้อนักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา
1. ตัวอยางแบบที่ถูกตอง
สูง 1.2 ซ.ม.

ภ.ร.ว.

สูง 0.8 ซ.ม.

ชื่อยอโรงเรียน

รักชาติ ยิ่งชีพ

ชื่อ – สกุลนักเรียน

2. ตัวอยางแบบที่ไมถูกตอง

ภ.ร.ว. ภ.ร.ว.
รักชาติ ยิ่งชีพ

หมวดที่ 2 หลักความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน
1. กอนทําการเรียนการสอน
1.1 นักเรียนทุกคนจะตองมาโรงเรียนกอนเวลา 07.50 น.
1.2 นั ก เรี ย นทุ ก คนจะต อ งเข า แถวเคารพธงชาติ สวดมนต ไ หว พ ระที่ ห น า เสาธงในตอนเช า
กอนเขาเรียนทุกวัน กรณีฝนตกใหเขาแถวหนาชั้นเรียน ใหรองเพลงชาติตามตนเสียงที่ทาง
ประชาสัมพันธเปดให
1.3 เมื่อไดยินเสียงเพลง ของทางโรงเรียน นักเรียนทุกคนตองเตรียมตัวเขาแถวที่หนาเสาธง
โดยจะตองเสร็จกิจธุระสวนตัวทุกอยางกอนเพลงจบ
1.4 การเขาแถว ทุกคนตองพรอมและอยูในแถวดวยความเปนระเบียบเรียบรอย เมื่อเพลงจบ
1.5 เมื่อนักเรียนทุกคนเขาแถวเรียบรอยแลว จะตองอยูในระเบียบแถวอยางเครงครัด ไมพูด
หรือคุยกันในขณะที่อยูในแถวตลอดเวลา
1.6 เวลาเดินเขาชั้นเรียน จะตองเดินอยางเปนระเบียบตามลําดับชั้นเรียนที่ทางโรงเรียนกําหนด
1.7 เมือ่ เขาชัน้ เรียนเรียบรอยแลว นักเรียนทุกคนจะตองเตรียมพรอมทีจ่ ะเรียน และอยูใ นหองเรียน
ใหเรียบรอย หามสงเสียงดังหรือออกมายืนตามระเบียงโดยเด็ดขาด
2. ระหวางอยูในโรงเรียน
2.1 แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนวาดวยการแตงกายของนักเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับกฎกระทรวง
2.2 เชื่อฟงและปฏิบัติตนอยูในโอวาทของครูทุกทาน
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2.3
2.4
2.5
2.6

ตั้งใจเรียน ฟงคําอธิบายของครูดวยความสงบเรียบรอย
ไมนําวิชาอื่น ขึ้นมาทําหรือดูโดยครูผูสอนไมอนุญาต
ไมนําอาภรณ โทรศัพท ของมีคา อาวุธ หรือสิ่งอื่นใดที่ไมเกี่ยวกับการเรียนเขามาในหองเรียน
ระหวางที่ครูกําลังทําการสอน เมื่อนักเรียนมีปญหาหรือตองการถามครู ใหยกมือ ขออนุญาต
เมื่อครูอนุญาต จึงถามหรือแสดงความคิดเห็น
2.7 ไมทําเสียงดังหรือเลนหรือเดินไปมาขณะที่กําลังมีการเรียนการสอน
2.8 ประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนทีด่ ี เชน ไมสบู บุหรี่ ไมดมื่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล
ไมเลนการพนันไมพูดหยาบคายกาวราว ไมแสดงพฤติกรรมทางชูสาว
2.9 เมื่อไปพบครูเพื่อรับคําแนะนํา ไตถาม ขอสงสัย หรือรับสมุดแบบฝกหัด หรือสิ่งอื่นๆ
ใหทําความเคารพและยืนดวยความสุภาพ และเขาไปพบตามลําดับกอนหลัง
2.10 ไมกอการทะเลาะวิวาท และรักษาความสามัคคีในหมูคณะ
2.11 นักเรียนตองชวยกันดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียนอันเปนของสวนรวม
2.12 ในขณะที่นักเรียนเลนอยูกลางสนามหรือบริเวณอื่นในโรงเรียน ควรเลนดวยความระมัดระวัง
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
2.13 ไมควรเลนใกลบริเวณอาคารเรียนขณะมีการเรียนการสอน เพราะเปนการรบกวนสมาธิ
ของผูที่กําลังเรียน และแสดงวานักเรียนเปนผูขาดมารยาทไมเกรงใจครูที่กําลังทําการสอน
2.14 ควรชวยกันประหยัดการใชนํ้าและไฟฟาของโรงเรียน เมื่อออกจากหองเรียนเปน คนสุดทาย
ใหปดไฟฟาและพัดลม (ในหองที่มีพัดลม) ทุกครั้ง ถาเห็นหองใดเปดไฟฟาทิ้งไวใหชวยกันปด
ในทํานองเดียวกันใหชวยกันใชนํ้าอยางประหยัด ไมเปดกอกนํ้าทิ้งไว
2.15 ไมเขาไปในโรงรถกอนไดรับอนุญาต
3. การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพเปนสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติเพื่อเปนการสรางนิสัยใหสุภาพออนนอม อันเปน
สิ่งจําเปนสําหรับพลเมืองดี โรงเรียนถือวาเปนสิ่งที่จะตองฝกหัดใหนักเรียนทุกคนเคารพ ตอครู และผูใหญ
สุภาพ ออนนอมตอสุภาพชนทั่วไปดวยกาย วาจา ใจ ใหถูกตองตามกาลเทศะ จึงกําหนดหลักปฏิบัติดังนี้
ก. ในหองเรียน
1. เมื่อครูเขาหองสอนทุกครั้งใหหัวหนาบอกทําความเคารพ โดยใชคําวา “นักเรียนเคารพ”
ใหทุกคนยืนตรง และยกมือไหว แลวกลาวคําวา “สวัสดีครับ/สวัสดีคะ ” พรอมกัน และเมื่อหมด
เวลาเรียน ครูกาํ ลังจะออกจากหองใหหวั หนาหองบอกทําความเคารพ “นักเรียนทําความเคารพ”
ทุกคนยืนตรงและยกมือไหว กลาวพรอมกัน “ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ”
2. เมื่อครูพูดกับนักเรียนที่นั่งทํางานอยู ใหนักเรียนยืนขึ้นพูดกับครูในทายืนตรง
3. เมื่อมีครูอื่นเขามาในหอง ขณะที่ไมมีครูผูสอนประจําวิชาอยูในชั้น ใหหัวหนาหองบอก
ทําความเคารพเชนกัน
ข. นอกหองเรียน
1. เดินสวนกับครูใหเดินหางพอควร นักเรียนชายและหญิงใหหยุดยืนตรงแลวยกมือไหว
2. ถายืนหรือนั่งอยูกับที่ ครูเดินผาน ใหยืนขึ้น และยกมือไหว
‹Á×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
56 ¤ÙâÃ§àÃÕ
Â¹ÀÙàÃ×ÍÇÔ·ÂÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564

3. ขี่จักรยานยนตผานครู ทั้งชายและหญิงใหกมศีรษะไมตองหยุดรถ
4. การขึน้ ลงบันไดใหชดิ ขวา สวนทางกับครูใหหยุดยืนตรงอยูก บั ทีแ่ ละยกมือไหว ใหครูเดินผานแลว
คอยเดินตอไป
5. เมื่ อ บุ ค คลภายนอกหรื อ แขกผู ใ หญ เข า มาติ ด ต อ หรื อ เยี่ ย มชมโรงเรี ย น เดิ น ผ า นนั ก เรี ย นให
ทําความเคารพดวยการยืนตรงแลวยกมือไหว
6. เมื่อพบครู นอกบริเวณโรงเรียนใหแสดงความเคารพตามประเพณีนิยม คือการยกมือไหว
และกลาวทักทาย ดวยถอยคําสุภาพ
7. ในกรณีนักเรียนไมตองทําความเคารพ
7.1 ขณะอยูในแถวเวนแตผูควบคุมแถวสั่งทําความเคารพ
7.2 เมื่อขับขี่ยานพาหนะอยูในที่คับขันเสี่ยงอันตราย
7.3 ขณะรวมชุมนุมพิธีตาง ๆ
4. การออกนอกหองเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
4.1 ในระหวางที่มีชั่วโมงเรียน นักเรียนจะตองอยูในหองเรียน จะไปอยูในหองสมุด โรงอาหาร
หรือ ที่อื่นๆ ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากครูผูสอนชั่วโมงนั้นๆ
4.2 ถาจําเปนตองออกนอกหองเรียนตองขออนุญาตตอครูที่สอน
4.3 กรณีที่ครูไมอยูในหองเรียน ใหทุกคนอยูในหองดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสงเสียงดัง
หรือกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนหองเรียนใกลเคียง
5. การประพฤติตอเพื่อนนักเรียน
5.1 ความสามัคคีกลมเกลียว ไมแบงพรรคแบงพวก
5.2 คบหาสมาคมในฐานะเพื่อนนักเรียนดวยกัน
5.3 เอื้อเฟอเผื่อแผใหความเมตตาตามแตกรณี
5.4 ยกยองใหเกียรติเพื่อนนักเรียนดวยกัน
5.5 พูดจาและแสดงกริยาสุภาพตอเพื่อนนักเรียนดวยกัน
5.6 เคารพนักเรียนรุนพี่หรือผูอาวุโสกวาหรือผูมากอน
6. ความประพฤติดีงามที่นักเรียนควรยืดถือปฏิบัติ
6.1 นักเรียนตองเคารพยําเกรงบิดา มารดา หรือผูมีพระคุณ เมื่อเกิดปญหาควรปรึกษาผูใหญ
6.2 เมื่ออยูในเครื่องแบบนักเรียนควรคํานึงถึงชื่อเสียงของโรงเรียนเสมอ
6.3 นักเรียนตองเปนผูมีระเบียบวินัยอันดีงาม และเคารพตอกฎหมาย
6.4 นักเรียนตองมีความเสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวมและมีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ
6.5 นักเรียนจะตองรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6.6 นักเรียนจะตองสงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
6.7 นักเรียนตองเปนผูมีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
6.8 นักเรียนตองถือคุณธรรมตอไปนี้
6.8.1 ความเปนผูวานอนสอนงาย
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6.8.2 ความออนนอมถอมตน
6.8.3 ความมีวินัย
6.8.4 ความซื่อสัตยสุจริต
6.8.5 ความกตัญูกตเวที
6.9 นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคมและไมพึงกระทําในสิ่งตอไปนี้
6.9.1 ออกนอกสถานที่ พั ก ในเวลากลางคื น เที่ ย วเตร ห รื อ รวมกลุ ม อั น เป น การสร า ง
ความเดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น
6.9.2 ทําความรําคาญใหแกผูสัญจรไปมา
6.9.3 ประพฤติตนไมสมควรแกผูสัญจรไปมา
6.10 การประพฤติตนไมสมควรของนักเรียน ไดแก
6.10.1 สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือยาเสพติด
6.10.2 เลนการพนันหรือเลนที่มีลักษณะคลายการพนัน
6.10.3 เขาไปในบอนการพนันหรือสถานเริงรมยตางๆ
6.10.4 ประพฤติตนทํานองชูสาว
6.10.5 แสดงกิริยาวาจา หรือกระทําอยางอื่นใดที่ไมสุภาพ
6.10.6 เที่ยวเตรในเวลากลางคืน
7. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
นักเรียนที่มีความจําเปนจะไดรับอนุญาตใหออกนอกโรงเรียน โดยปฏิบัติดังนี้
7.1 รับหนังสือขออนุญาตจากฝายบริหารกิจการนักเรียน จํานวน 1 ชุด ถาขออนุญาตออกในเวลาที่
มีการเรียนการสอนตองใหครูประจําวิชาอนุญาตกอนทุกครั้ง เปนลายลักษณอักษร
7.2 เขียนเหตุผลที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนใหชัดเจน
7.3 ฝายบริหารกิจการนักเรียนจะอนุญาตกรณีทมี่ เี หตุจาํ เปนจริงๆ หรือตามทีค่ รูผสู อน ครูทปี่ รึกษา
ใหความเห็นชอบ
7.4 ในกรณีทผี่ ปู กครองมาขออนุญาตออกนอกโรงเรียนใหมาติดตอทีฝ่ า ยกิจการนักเรียน นักเรียนที่
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเปนการฝาฝนระเบียบตองไดรับ
การพิจารณาความผิดตามแตกรณี
8. การมาโรงเรียนโดยยานพาหนะ
8.1 นักเรียนที่มาโรงเรียนดวยรถประจําทาง จะตองลงรถหนาโรงเรียน หามรถโดยสารหรือ
รถประจําทางเขามาในโรงเรียนเด็ดขาด
8.2 นักเรียนทีม่ ผี ปู กครองขับรถสวนตัวมาสงใหสง บริเวณหนาประตูโรงเรียนเชนกัน ยกเวนวันฝนตก
อนุญาตใหผูปกครองสงหนาอาคารเรียนได
8.3 กรณีที่นักเรียนนํารถมาโรงเรียนตองมีใบอนุญาตขับขี่ใหถูกตองตามกฎหมาย
8.4 หลังเลิกเรียนนักเรียนตองนํารถออกจากโรงรถ
8.5 นักเรียนที่มาดวยรถจักรยานยนตหรือจักรยาน ใหนํารถไปเก็บที่โรงรถหรือที่ที่กําหนดให
8.6 นักเรียนทุกคนตองทําความเคารพครูที่ปฏิบัติหนาที่เวรหนาประตู
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9. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของหองเรียน
9.1 ใหนักเรียนนั่งตามแผนผังที่ครูที่ปรึกษาหรือครูประจําวิชากําหนดให หามเปลี่ยนที่นั่ง
กอนไดรับอนุญาต
9.2 ใหนักเรียนรักษาเกาอี้ โตะเรียนฝาผนังและหองเรียนของตนใหสะอาดตลอดเวลา
9.3 ไมขีดเขียนเกาอี้ โตะเรียน ฝาผนัง ประตูหนาตางของหองเรียน ปายประกาศอาคารเรียน
ใหสกปรกและไมทําลายสิ่งของตางๆดังกลาวใหชํารุดเสียหาย
9.4 ทําความสะอาดหองเรียนของตนทุกวัน ตามวันเวลาและเวรประจําวันที่ครูที่ปรึกษากําหนด
9.5 หามเคลื่อนยายโตะ มานั่งออกจากหองเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
9.6 ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายและรับโทษจากโรงเรียนในกรณีที่ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน
10. การรับประทานอาหาร
ใหนักเรียนรับประทานอาหารในโรงอาหารโดยถือปฏิบัติดังนี้
10.1 ไมรับประทานอาหารกอนเวลาพักตามที่โรงเรียนกําหนด 12.00 น.
10.2 ไมนําอาหารไปรับประทานนอกโรงอาหารหรือในหองเรียน
10.3 นักเรียนที่นําอาหารมาจากบานใหนําไปรับประทานในโรงอาหาร
10.4 ไมนาํ ภาชนะใสอาหารและนํ้าดื่มทุกชนิดขึ้นอาคารเรียน
10.5 ไมควรกินขนมของขบเคี้ยว ขณะกําลังเดิน
11. การมาสาย
11.1 นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเขาแถวเคารพธงชาติในเวลา 07.50 น.
11.2 การมาเรียนขณะที่กําลังเขาแถวเคารพธงชาติถือวามาสาย นักเรียนจะถูกลงโทษตามความ
เหมาะสม เชน อบรม ตักเตือน ทําความสะอาดบริเวณ ตัดคะแนนความประพฤติและ
เชิญผูปกครองมาพบ
11.3 กรณีมีปญหาใหติดตอกับทางโรงเรียนเปนรายไป เวลาที่กําหนดนี้โรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม
12. หนาที่ของหัวหนาหองเรียน
12.1 ชวยจัดระเบียบแถวใหเรียบรอยทุกครั้งที่มีการจัดแถว
12.2 เปนผูบอกใหนักเรียนในหองทําความเคารพ ครู เขาหองเรียนและเสร็จสิ้นการสอนในหองเรียนนั้นๆ
12.3 ควบคุมดูแลหองเรียนในขณะที่ครูยังไมเขาสอน
12.4 เมื่อเกิดปญหาไมมีครูเขาทําการสอน ใหรีบติดตอฝายบริหารวิชาการเพื่อแกปญหา
12.5 ควบคุมดูแลการทําความสะอาดหองเรียนของเวรประจําวัน ใหเปนไปตามทีค่ รูทปี่ รึกษากําหนด
12.6 ชวยครูที่ปรึกษา และประสานหัวหนาเครือขายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหอง
ตามที่ไดรับมอบหมาย
12.7 สงสมุดบันทึกเขาสอนของครูทุกวันที่ฝา ยบริหารวิชาการ
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13. บัตรประจําตัวนักเรียน
13.1 นักเรียนทุกคนตองมีบัตรประจําตัวนักเรียนและพกบัตรประจําตัวนักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน
13.2 นักเรียนจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียนในกรณีตอไปนี้
13.2.1 ติดตอกับฝายบริหารกิจการนักเรียน ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ และฝายบริหารทั่วไป
13.2.2 มาโรงเรียนสาย
13.2.3 ออกนอกบริเวณโรงเรียน
13.2.4 มีกิจกรรมพิเศษ
13.2.5 ติดตอสวนราชการอื่นๆ เชน ไปรษณีย ธนาคาร เปนตน
14. การออกนอกบานยามวิกาล
14.1 การออกนอกบานในวันอาทิตยถึงเสารใหนักเรียนออกนอกบานไดไมเกิน 21.00 น.
14.2 ควรระมัดระวังในดานตางๆ ถาหากเปนนักเรียนหญิงควรออกมากับผูปกครองหรือ ญาติพี่นอง
15. การขอพบนักเรียนในระหวางเรียน
ผูปกครองที่มีความประสงคที่จะขอพบนักเรียนในเวลาเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
15.1 ใหติดตอที่หองประชาสัมพันธ
15.2 แจงชื่อ ชั้น ของนักเรียนที่ตองการพบ และชื่อผูแจง
ในการประกาศขอความ เจาหนาที่จะทําในชวงเปลี่ยนคาบเรียนเทานั้น ทั้งนี้เพื่อไมเปน การรบกวน
นักเรียนขณะกําลังเรียน เวนแตมีความจําเปนเรงดวน
16. การเดินทางภายในโรงเรียน
16.1 ใหนักเรียนเดินชิดขวา ไมควรเดินเรียงหนากระดานหรือเดินหยอกลอกัน
16.2 การเดินขึ้นหองเรียน นักเรียนตองเดินเปนแถวตอนไปตามที่กําหนดถึงหองเรียน
16.3 การเดินเปลี่ยนคาบเรียน ใหหัวหนาหรือรองหัวหนาหองดูแลนักเรียนในหองใหเดินเปนแถว
อยางเปนระเบียบโดยเดินชิดขวา
16.4 การขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียน ใหปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจรภายในโรงเรียน
17. การใชโทรศัพทมือถือในโรงเรียน
17.1 อนุญาตใหนักเรียนนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียนได แตหามนําขึ้นมาเลนในเวลาเรียน
หากถูกจับไดจะถูกอายัดไวที่กลุมงานกิจการนักเรียนเปนเวลา 2 เดือน
17.2 หากครูอายัดโทรศัพทนักเรียน จะตองนําผูปกครองมารับเทานั้น
17.3 ถาสูญหายทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ
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หมวดที่ 3 การตัดคะแนนความประพฤติ
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการควบคุมความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนภูเรือวิทยา
จึงไดกําหนดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ดังนี้
กรณีความผิด
1. ¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂ
1.1 ·Ã§¼Á¼Ô´ÃÐàºÕÂºá¡Œä¢â´ÂàÃçÇ
1.2 ·Ã§¼Á¼Ô´ÃÐàºÕÂºá¡Œä¢äÁ‹ä´Œâ´ÂàÃçÇ (μÑ´,â¡Ã¡,
«ÍÂ,ÂŒÍÁ,â¡¹)
1.3 äÇŒË¹Ç´à¤ÃÒ ¨Í¹ á¡Œä¢·Ñ¹·Õ
1.4 àÊ×Íé ¡Ò§à¡§ ¡ÃÐâ»Ã§
¡ÃÐâ»§ à¢çà¢çÁÁ¢Ñ¢Ñ´´ ¶Ø¶Ø§§à·Œ
à·ŒÒÒ ÃÍ§à·ŒÒ ¤Í«Í§
¼Ô´ÃÐàºÕÂº
1.5 ÁÕËÃ×ÍãªŒà¤Ã×èÍ§»ÃÐ´ÑºÁÕ¤‹ÒËÃ×ÍäÁ‹àËÁÒÐÊÁμ‹Í¡ÒÃ
à»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹
1.6 ÁÕËÃ×ÍãªŒà¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§àμÔÁáμ‹§
1.7 äÇŒàÅçºÂÒÇ à¤Å×ÍºàÅçº ·ÒÊÕàÅçº
1.8 ·Õè¤Ò´¼Á
Ò´¼Á âºÇ
âºÇìÊÕËÊŒÒÕ ËÁãªŒ
é Ò ÁãªéÂ¡àÇŒ
Â¡àÇé
¹ (ÊÕ¹´Ó(ÊÕ,ÊÕ´¹í Òé ,ÊÕ
μÒÅ,
¹íé Ò μÒÅ,
ÊÕ¡ÃÁ·‹Ò)
1.9 ¡ÔêºÊÕËŒÒÁãªŒ Â¡àÇŒ¹(ÊÕ(ÊÕ´´ÓÓ,ÊÕ,ÊÕ¹¹íéÒíéÒμÒÅ,ÊÕ
μÒÅ,ÊÕ¡¡ÃÁ·‹
ÃÁ·‹ÒÒ) )
1.10 ÊÇÁËÁÇ¡
1.11 ÊÇÁáÇ‹¹μÒ·ÕèäÁ‹ãªŒª‹áÇ‹¹ÊÒÂμÒ ËÃ×Í ¡ÃÍºÊÕ©Ù´©Ò´
1.12 ãªŒ¹Ò Ô¡ÒÊÕ©Ù´©Ò´ËÃ×Í¡ÃÍºÊÕËÃ×ÍÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§à¡Ô¹ä»
1.13 ÊÇÁªØ´¾ÅÐÈÖ
¾ÅÈÖ¡¡ÉÒã¹ÇÑ
ÉÒã¹ÇÑ¹¹·Õ·ÕèäÁ‹èäÁ‹ÁÁÕ¡Õ¡ÒÃàÃÕ
ÒÃàÃÕÂÂ¹¾ÅÈÖ
¹¾ÅÐÈÖ
¡ÉÒ¡ÉÒ
1.14 à¨ÒÐãÊ‹μÁØŒ ËÙ ¼Ô´ÃÐàºÕÂºËÃ×Íà¨ÒÐÍÇÑÂÇÐÍ×¹è μÒÁá¿ªÑ¹è
1.15 ÊÑ¡à¢ÕÂ¹ÅÒÂ μÔ´ÊμÔ¡ê à¡ÍÃμÒÁÍÇÑÂÇÐμ‹Ò§æ
1.16 ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÞÔ§äÁ‹ÊÇÁàÊ×éÍ«Ñºã¹
1.17 ÊÇÁàÊ×éÍ«Ñºã¹ÊÕ©´Ù ©Ò´ËÃ×ÍÁÕÅÇ´ÅÒÂ
2. ¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹âÃ§àÃÕÂ¹
ÁÒàÃÕ
Â¹ÊÒÂ ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹âÃ§àÃÕÂ¹
2. 2.1
¡ÒÃàÃÕ
Â¹áÅÐ¡ÒÃÃ‹
2.2
ÒàÃÕÂÂ¹ÊÒÂ
¹/à¢ŒÒá¶Ç/à¢ŒÒ»ÃÐªØÁªŒÒ¡Ç‹Ò·Õâè Ã§àÃÕÂ¹¡ÓË¹´
2.1 à¢Œ
ÁÒàÃÕ
2.3 à¢ŒË¹ÕÒàÃÕ
âÃ§àÃÕ
Â¹/Ë¹Õ
á¶Ç/Ë¹Õ
»ÃÐªØ
/äÁ‹Òà·Õ¢Œâè ÒÃ§àÃÕ
Ã‹ÇÁ¡ÔÂ¹¡Ó
¨¡ÃÃÁ·Õ
2.2
Â¹/à¢Œ
Òá¶Ç/à¢Œ
Ò»ÃÐªØ
ÁªŒÁÒ¡Ç‹
Ë¹´è
âÃ§àÃÕ
Â¹¡Ó
Ë¹´ãËŒ
2.3 Ë¹Õ
âÃ§àÃÕ
Â¹/Ë¹Õ
á¶Ç/Ë¹Õ»ÃÐªØÁ/äÁ‹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè
2.4 Ãº¡Ç¹¼Ù
ÍŒ ¹×è Ë¹´ãËŒ
¢³Ð·ÕÁè ¡Õ ÒÃàÃÕÂ¹ ËÃ×ÍäÁ‹Ê¹ã¨ ¡ÒÃàÃÕÂ¹
âÃ§àÃÕÂ¹¡Ó
ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×
è¹æ Áè ¡Õ ÒÃàÃÕÂ¹ ËÃ×ÍäÁ‹Ê¹ã¨ ¡ÒÃàÃÕÂ¹
2.4 Ãº¡Ç¹¼Ù
ÍŒ ¹×è ¢³Ð·Õ
2.5 ãªŒËÃ×¡ÃÐà»‰
Ò¹Ñ¡àÃÕÂè¹¹¼Ô
Í¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×
æ ´ÃÐàºÕÂº
2.6 ãªŒ
äÁ‹¡ÁÃÐà»†
ÕÊÁØ´áººàÃÕ
¹ËÃ×´ÍÃÐàºÕ
ÍØ»¡Ã³
2.5
Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹¼Ô
Âº ¡ÒÃàÃÕÂ¹
2.7 äÁ‹·Ó¡ÒÃºŒÒ¹ËÃ×ÍäÁ‹Ê‹§§Ò¹¤ÃÙ

ไมเกิน
(คะแนน/ครั้ง)

หมายเหตุ

5
10
20

ãËŒâÍ¡ÒÊá¡Œä¢äÁ‹à¡Ô¹ 3 ÇÑ¹
ÃÒÂ§Ò¹μÑÇ»ÃÐ¨Ó

5
5

ãËŒâÍ¡ÒÊá¡Œä¢äÁ‹à¡Ô¹ 1 ÇÑ¹
ãËŒâÍ¡ÒÊá¡Œä¢äÁ‹à¡Ô¹ 1 ÇÑ¹

5

ãËŒá¡Œä¢·Ñ¹·Õ

5
5
5

ãËŒá¡Œä¢·Ñ¹·Õ
ãËŒá¡Œä¢·Ñ¹·Õ
ãËŒá¡Œä¢·Ñ¹·Õ

5
5
5
10
10
20
20
20
5

ãËŒá¡Œä¢·Ñ¹·Õ
ÂÖ´ÃÑº´ŒÇÂμ¹àÍ§àÁ×éÍ¤Ãº 7 ÇÑ¹
ÂÖ´áÅÐàªÔÞ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÁÒ
ÂÖ´áÅÐàªÔÞ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÁÒ
ÃÑº´ŒÇÂμ¹àÍ§ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹ á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¨Œ§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹ÇÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¨Œ§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹ÇÁá¡Œä¢
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¨Œ
§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹
ÇÁá¡Œä¢
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ

10
10
10
20
10
20
20
10
10
10
10

ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
àªÔÞ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÇÁá¡Œä¢
àªÔ
Þ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹
ÇÁá¡Œä¢
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
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กรณีความผิด

3.
3.
4.

4.

5.

5.
6.

6.

2.8 äÁ‹äÁ»ÃÒÂ§Ò¹μÑ
2.6
ÕÊÁØ´áººàÃÕÇÂμÒÁ·Õ
¹ËÃ×Íè¤ÍØÃÙ»ËÃ×
¡Ã³
Í ¡½†ÒÃàÃÕ
Ò½„¹¤Ó
Â¹ÊÑè§¤ÃÙ
2.7
2.9 äÁ‹
·Ø¨·ÃÔÓμ¡ÒÃºŒ
ã¹¡ÒÃÊÍº
Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹Ê‹§§Ò¹¤ÃÙ
2.8
¾ÄμÔäÁ‹¡ÃÃÁ·Ò§à¾ÈáÅÐ¾ÄμÔ
ä»ÃÒÂ§Ò¹μÑÇμÒÁ·Õè¤ÃÙ ¡ËÃ×
ÃÃÁ¡Œ
Í ½†Ò½„ÇÃŒ¹Ò¤ÓÇ ÊÑè§¤ÃÙ
2.9
3.1 ·Ø¡ÒÃ·Ó
¨ÃÔμã¹¡ÒÃÊÍº
Í¹Ò¨ÒÃ áÊ´§ÍÒ¡ÒÃ¢Í§¤ÇÒÁ¾Íã¨·Ò§à¾È
àª‹¹ âÍº¡Í´ ¨ÑºÁ×Í¶×Íá¢¹
3.2 ¡ªÒÂËÞÔ
§ÍÂÙ‹ã¹·ÕèÅÑºμÒÊÍ§μ‹
ÍÊÍ§
¾ÄμÔ
ÃÃÁ·Ò§à¾ÈáÅÐ¾ÄμÔ
¡ÃÃÁ¡Œ
ÒÇÃŒÒÇ
¾ÄμÔ¡¡ÒÃ·Ó
ÃÃÁ¡ŒÍ¹Ò¨ÒÃ
ÒÇÃŒÒÇ ·ÐàÅÒÐÇÔ
ÇÒ·
3.1
áÊ´§ÍÒ¡ÒÃ¢Í§¤ÇÒÁ¾Íã¨·Ò§à¾È
4.1 àª‹
äÁ‹¹áÊ´§¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾μ‹
¤ÃÙ
âÍº¡Í´ ¨ÑºÁ×Í¶×Íá¢¹
4.2
è¹á¡ÅŒ§§ÍÂÙÅŒ‹ãÍ¹·Õ
àÅÕèÅÂÑº¹¼ÙμÒÊÍ§μ‹
ŒÍ×è¹ ÍÊÍ§
3.2 ¡ÅÑ
ªÒÂËÞÔ
4.3 ¡Å‹ÒÇ¤ÓËÂÒº¤ÒÂ Ê‹ÍàÊÕÂ´ ´‹Ò¾Í àË¹çºá¹Á
4.4 ¡ËÁÔ
è¹»ÃÐÁÒ·ãÊ‹
ÃŒÒÂ¼ÙŒÍ×è¹ÇÒ·
¾ÄμÔ
ÃÃÁ¡Œ
ÒÇÃŒÒÇ ·ÐàÅÒÐÇÔ
4.5
ÒÇ¼ÙŒÍ×è¹ËÃ×ÍºØ¾¡ÒÃÕ
¼ÙŒÍ×è¹´ŒÇÂ¡ÃÔÂÒ·‹Ò·Ò§ÇÒ¨Ò
4.1 ¡ŒäÁ‹ÒáÇÃŒÊ´§¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾μ‹
Í¤ÃÙ
äÁ‹Êè¹ØÀá¡ÅŒ
Ò¾ËÃ×
ÇÂÅÒÂÅÑ
4.2 ¡ÅÑ
§ ÅŒÍÍ´ŒàÅÕ
Â¹¼ÙŒÍ×è¹¡É³ÍÑ¡ÉÃ
4.3 ¡Œ¡Å‹ÒÇÃŒ
ÒÇ¤Ó
àÊÕÂ´ ´‹èÍÒ§¾Í àË¹çºá¹Á
4.6
ÒÇμ‹ËÂÒº¤ÒÂ
Í¤ÃÙ ¡ÃÐ´ŒÊ‹ÒÍ§¡ÃÐà´×
4.4 ·ÐàÅÒÐÇÔ
ËÁÔè¹»ÃÐÁÒ·ãÊ‹
ŒÒÂ¼Ù·ŒÍÐàÅÒÐÇÔ
×è¹ ÇÒ· ËÃ×Í ÂØÂ§Ê‹§àÊÃÔÁ
4.7
ÇÒ· ¡‹ÍÃàËμØ
4.5 ãËŒ
¡ŒÒ¡ÇÃŒ‹ÍÒàËμØ
Ç¼Ù·ŒÍÐàÅÒÐÇÔ
×è¹ËÃ×ÍºØÇ¾Ò·à»š
¡ÒÃÕ¼¹ÙŒÍ¡ÅØ
×è¹´Œ‹ÁÇÂ¡ÃÔÂÒ·‹Ò·Ò§ÇÒ¨Ò
4.8 äÁ‹
¾¡ÍÒÇØ
¸ ËÃ×ÍÍ´Œà¨μ¹ÒãªŒ
´ØÍÍ×è¹Ñ¡à»šÉÃ¹ÍÒÇØ¸
ÊØÀÒ¾ËÃ×
ÇÂÅÒÂÅÑ¡ÇÑÊÉ³
4.9 ¡Œ·ÓÒÇÃŒ
ÃŒÒÒÂÃ‹Çμ‹Ò§¡ÒÂ¼Ù
ŒÍ×è¹ä´ŒÒ§¡ÃÐà´×
ÃÑººÒ´à¨ç
4.6
Í¤ÃÙ ¡ÃÐ´Œ
éÍ§ºËÃ×ÍÁÕºÒ´á¼Å
ÍºÒÂÁØ
¢ ÇÒ· ¡‹ÍàËμØ·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ· ËÃ×Í ÂØÂ§Ê‹§àÊÃÔÁ
4.7
·ÐàÅÒÐÇÔ
5.1 à¢Œ
§ÍºÒÂÁØ
¢ËÃ×¹Í¡ÅØ
Ê¶Ò¹·Õ
ãËŒÒ¡ä»ã¹áËÅ‹
‹ÍàËμØ·ÐàÅÒÐÇÔ
ÇÒ·à»š
‹Á ·è äÕè Á‹àËÁÒÐÊÁ¡Ñº
ÊÀÒ¾¹Ñ¸¡àÃÕËÃ×ÂÍ¹à¨μ¹ÒãªŒÇÑÊ´ØÍ×è¹à»š¹ÍÒÇØ¸
4.8 ¾¡ÍÒÇØ
5.2 ·Ó
ÊÙºÃŒºØÒËÂÃ‹ÃÕèËÒÃ×§¡ÒÂ¼Ù
ÍÁÕºØËŒÍÃÕè×¹¨Ñä´Œ´«×ÃÑºéÍºÒ´à¨ç
¨Ñ´ËÒºËÃ×ÍÁÕºÒ´á¼Å
4.9
5.3 ´×èÁÊØÃÒËÃ×Í¢Í§ÁÖ¹àÁÒ
5.4 àÊ¾ËÃ×
ÍºÒÂÁØ
¢ Í¨ÓË¹‹ÒÂÊÔè§àÊ¾μÔ´
5.1 à¢Œ
§ÍºÒÂÁØ
¢ËÃ×¹Í·ØÊ¶Ò¹·Õ
5.5
àÅ‹Ò¹ä»ã¹áËÅ‹
ËÃ×ÍÁÕÍØ»¡Ã³
¡ÒÃ¾¹Ñ
¡ª¹Ô´ ·è äÕè Á‹àËÁÒÐÊÁ¡Ñº
¡àÃÕÂ¤¹ÃÍº¤ÃÍ§
5.6 ÁÕÊÀÒ¾¹Ñ
Ê×èÍÅÒÁ¡äÇŒ
5.2 ÊÙº´ºØà¡ÕËèÂÃÕèËÇ¡ÑÃ×ÍºÁÕ·ÃÑºØË¾ÃÕÂè Ê¨Ñ´Ô¹«×éÍ ¨Ñ´ËÒ
¤ÇÒÁ¼Ô
6.1
èÍ§ÇÔÍ·¢Í§ÁÖ
ÂØ à¤Ã×¹èÍàÁÒ
§àÅ‹¹à¡Áâ·ÃÈÑ¾·ÁÒâÃ§àÃÕÂ¹
5.3 ¹Ó
´×èÁà¤Ã×
ÊØÃÒËÃ×
5.4 àÊ¾ËÃ×Í¨ÓË¹‹ÒÂÊÔè§àÊ¾μÔ´
6.2
â¡§ ¡ÃÃâª¡·ÃÑ
Â ´
5.5 ÅÑàÅ‹¡¹·ÃÑËÃ×¾ÍÂÁÕÍ©ŒØ»Í¡Ã³
¡ÒÃ¾¹Ñ¹·Ø¡¾ª¹Ô
6.3
¡ÃÂÒ¹Â¹μ ËÃ×ÍÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹¹Í¡
5.6 ÁÕ¨Í´Ã¶Â¹μ
Ê×èÍÅÒÁ¡äÇŒ¤Ã¶¨Ñ
ÃÍº¤ÃÍ§
ºÃÔàÇ³âÃ§àÃÕÂ¹
6.4
ä¿èÂà»
´ÅÁ
¤ÇÒÁ¼Ôà»´´à¡Õ
Ç¡Ñ´º¾Ñ·ÃÑ
¾Âà»
ÊÔ¹´¹íéÒ·Ôé§äÇŒâ´ÂäÁ‹ÁÕàËμØÍÑ¹¤ÇÃ
6.5
à¢ÕÂèÍ¹§ÇÔ¾‹·¹ÂØÊÕμà¤Ã×
‹Ò§æèÍ§àÅ‹
ËÃ×Í¹·Ó
ãËŒ·ÃÑ¾¾Â·ÊÁÔ¹ÒâÃ§àÃÕ
¢Í§¼ÙŒÍÂ×è¹ä´Œ
6.1 ¢Õ¹Ó´à¤Ã×
à¡Áâ·ÃÈÑ
6.2 ÅÑÃÑº¡¤ÇÒÁàÊÕ
·ÃÑ¾Â ©ŒÂÍËÒÂ
â¡§ ¡ÃÃâª¡·ÃÑ¾Â
6.6 ãªŒ
â·ÃÈÑ¾·ÊÒ¸ÒÃ³Ðã¹âÃ§àÃÕ
Ù¡¡ÒÅà·ÈÐ
6.3
¨Í´Ã¶Â¹μ
Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹μÂ¹äÁ‹
ËÃ×Í¶Ã¶¨Ñ
¡ÃÂÒ¹¹Í¡
6.7 ºÃÔ
¡ÒÃ¹Ó
à§Ô¹¨ÓÂ¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒâÃ§àÃÕ
Â¹â´ÂäÁ‹ÁÕàËμØ¼Å
àÇ³âÃ§àÃÕ
¹
ÍÑ¹´¤ÇÃ
6.4 à»
ä¿ à»´¾Ñ´ÅÁ à»´¹íéÒ·Ôé§äÇŒâ´ÂäÁ‹ÁÕàËμØÍÑ¹¤ÇÃ
6.8 »ÃÐÁÒ·àÅÔ¹àÅ‹Í äÁ‹ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ ÇÒ§ÍØ»¡Ã³äÁ‹à»š¹
ÃÐàºÕÂº
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ไมเกิน
(คะแนน/ครั้ง)
10
10
10
10
20

หมายเหตุ

20
20
10
20
10
10
20
10
50
10
10
50
10
50
20
50
50
60
50
30
50
60
30
50
50
30
50
20
30
50
30
50
50
20
20
5

ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œ
àªÔ
Þ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÇÁá¡Œä¢
àªÔÞ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹ÇÁá¡Œä¢
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
àªÔÞ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹ÇÁá¡Œä¢
¾ÔàªÔ¨ÞÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñ
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹
ÇÁá¡Œé¹ÊÙä¢§
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
àªÔÞ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§Ã‹
ÇÁá¡Œä¢
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾ÔÍºÃÁá¡Œ
¨ÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾ÔÍºÃÁá¡Œ
¨ÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾ÔÍºÃÁá¡Œ
¨ÒÃ³ÒÃÑä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑ
ÒÃ³ÒãËŒºÃâ·É¢Ñ
Ñºâ·É¢Ñ
é¹ÊÙé¹§ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑ
ÒÃ³ÒãËŒºÃâ·É¢Ñ
Ñºâ·É¢Ñ
é¹ÊÙé¹§ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ÒÃ³ÒÃÑºÃâ·É¢Ñ
é¹ÊÙé¹§ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ
Ñºâ·É¢Ñ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
é¹ÊÙé¹§ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑ
ÒÃ³ÒãËŒºÃâ·É¢Ñ
Ñºâ·É¢Ñ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ÂÖ¾Ô´¨áÅÐàªÔ
¡¤ÃÍ§
ÒÃ³ÒãËŒÞÃ¼ÙÑºŒ»â·É¢Ñ
é¹ÊÙ§
ÃÑ¾Ôº¨¤×ÒÃ³ÒãËŒ
¹àÁ×èÍ¤Ãº
2 à´×é¹Í¹ÊÙ§
ÃÑºâ·É¢Ñ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾ÔÍºÃÁá¡Œ
¨ÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§

10
30
10
20
5
5
10
10

á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÂÖá¡Œ´äáÅÐàªÔ
Þ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
ÃÑº¤×¹àÁ×èÍ¤Ãº 2 à´×Í¹
¾Ô¨äÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
á¡Œ
¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
μÑ¡àμ×Í¹
á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ

กรณีความผิด
6.9 àÅ‹
6.5
¢Õ´¹à¢Õ¡ÕÂÌ¹Òã¹·Õ
¾‹¹èËÊÕŒÒμÁàÅ‹
‹Ò§æ¹ËÃ×Í·ÓãËŒ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ ¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ä´Œ
7. ¡ÒÃÃÑ¡ÃÑºÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
7.1
6.6 ÊÑãªŒè§â¹í·ÃÈÑ
éÒÁÙ¡¾·¶‹ÊÁÒ¸ÒÃ³Ðã¹âÃ§àÃÕ
¹íéÒÅÒÂäÁ‹à»š¹·Õè Â¹äÁ‹¶Ù¡¡ÒÃÐà·ÈÐ
7.2
6.7 ·Ô¡ÒÃ¹Ó
é§¢ÂÐäÁ‹
à§Ô¹à»š¨Ó¹¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒâÃ§àÃÕ
·Õè
Â¹
7.3 äÁ‹
â´ÂäÁ‹
·ÓàÇÃÃÑ
ÁÕàËμØ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ËŒ
¼ÅÍÑ¹¤ÇÃ
Í§àÃÕÂ¹
7.4
6.8 ¹Ó
»ÃÐÁÒ·àÅÔ
ÍÒËÒÃÁÒÃÑ
¹àÅ‹ºÍ»ÃÐ·Ò¹ã¹ËŒ
äÁ‹ÃÐÁÑ¡ÃÐÇÑ
Í§àÃÕ
§ ÂÇÒ§ÍØ
¹ »¡Ã³äÁ‹à»š¹
8. ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ
ÃÐàºÕÂº Â
8.1
6.9 äÁ‹
àÅ‹¹ÊÇÁËÁÇ¡¡Ñ
¡ÕÌÒã¹·ÕèËŒÒ¹ÁàÅ‹
¹çÍ¤ã¹¢³Ð¢Ñ
¹
º¢ÕèÃ¶ÁÍàμÍÃä«¤
8.2 ¡ÒÃ¹Ó¾ÒºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡à¢ŒÒÁÒâÃ§àÃÕÂ¹â´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑº
ÞÒμ
7. ¡ÒÃÃÑ¡Í¹ØÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
9. àÍ¡ÊÒÃáÅÐ¤ÇÒÁ¼Ô
Í×è¹æ à»š¹·Õè
7.1 ÊÑè§¹íéÒÁÙ¡ ¶‹Á¹íéÒ´ÅÒÂäÁ‹
9.1
¡ºÑμÃ»ÃÐ¨Ó
7.2 äÁ‹
·Ôé§¾¢ÂÐäÁ‹
»š¹·Õè μÑÇ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
9.2
Íª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ Í§àÃÕÂ¹
7.3 »ÅÍÁÅÒÂÁ×
äÁ‹·ÓàÇÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ËŒ
9.3 ¹Ó
á¡ŒÍÒËÒÃÁÒÃÑ
ä¢àÍ¡ÊÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕ
Â¹¢Í§¼Ù
ÍºØ¤¤Å
7.4
º»ÃÐ·Ò¹ã¹ËŒ
Í§àÃÕŒ»Â¡¤ÃÍ§ËÃ×
¹
Í×è¹ËÃ×Í·ÓàÍ¡ÊÒÃ»ÅÍÁ
9.4 ¹ÓºØ¤¤ÅÍ×
8. ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ
Â è¹áÍºÍŒÒ§à»š¹¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
9.5 äÁ‹
¡Å‹ÊÒÇÁËÁÇ¡¡Ñ
Çà·ç¨ã¹¡ÒÃà·ç
8.1
¹¹çÍ¨¡ã¹¢³Ð¢Ñº¢ÕèÃ¶ÁÍàμÍÃä«μ
9.6 ¹Ó
àÍ¡ÊÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕ
8.2
¡ÒÃ¹Ó
¾ÒºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡à¢Œ
Â¹ä»ãªŒÒÁÒâÃ§àÃÕ
ÀÒÂã¹âÃ§àÃÕ
Â¹â´ÂäÁ‹
Â¹ËÃ×ä´ŒÍÃäÁ‹Ñº
à»š
Í¹Ø¹Þä»μÒÁ·Õ
Òμ âè Ã§àÃÕÂ¹ÁÍºËÁÒÂ äÁ‹¹ÓË¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ ä»
9. àÍ¡ÊÒÃáÅÐ¤ÇÒÁ¼Ô
ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ μÒÁ·Õ
´Í×è¹èäæ´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ
9.1
9.7 »ÃÐ¾ÄμÔ
äÁ‹¾¡ºÑμμÃ»ÃÐ¨Ó
¹¹Í¡âÃ§àÃÕ
μÑÇ¹Ñ¡ÂàÃÕ¹â´Âáμ‹
Â¹ §à¤Ã×Íè §áºº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
9.2 »ÅÍÁÅÒÂÁ×
ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈμ¹à»š
Íª×èÍ¼ÙŒ»¹¡¤ÃÍ§
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÀÙàÃ×ÍÇÔ·ÂÒËÃ×Í¡ÃÐ·Ó
9.3 ¡ÒÃÍÑ
á¡Œä¢àÍ¡ÊÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕ
¹·ÓãËŒâÃ§àÃÕÂ¹àÊ×ÂèÍ¹¢Í§¼Ù
ÁàÊÕÂ Œ»¡¤ÃÍ§ËÃ×ÍºØ¤¤Å
Í×è¹ËÃ×Í·ÓàÍ¡ÊÒÃ»ÅÍÁ
9.4 ¹ÓºØ¤โทษขั
¤ÅÍ×è¹áÍºÍŒ
หมายเหตุ
้นสูÒง§à»š¹¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
9.5 ·Ó
¡Å‹·ÑÒÇà·ç
¨
1.
³±¨ºã¹¡ÒÃà·ç
¹
9.6 ¡ÒÃ·Ó
¹ÓàÍ¡ÊÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕ
ÒÂã¹âÃ§àÃÕ
2.
¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ»ÃÑÂº¹ä»ãªŒ
à»ÅÕèÂÀ¹¾ÄμÔ
¡ÃÃÁ Â¹ËÃ×ÍäÁ‹
à»š¹ä»μÒÁ·Õâè Ã§àÃÕÂ¹ÁÍºËÁÒÂ äÁ‹¹ÓË¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ ä»
ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ μÒÁ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ
9.7 »ÃÐ¾ÄμÔμ¹¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹â´Âáμ‹§à¤Ã×Íè §áºº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈμ¹à»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÀÙàÃ×ÍÇÔ·ÂÒËÃ×Í¡ÃÐ·Ó
¡ÒÃÍÑ¹·ÓãËŒâÃ§àÃÕÂ¹àÊ×èÍÁàÊÕÂ

หมายเหตุ โทษขั้นสูง

1. ·Ó·Ñ³±º¹
2. ¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄμÔ¡ÃÃÁ

ไมเกิน
(คะแนน/ครั้ง)

หมายเหตุ

10

ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ

5
5
5
5
10

ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ

10
5
20

á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ

5
5
15
5
20
5
20
20
10
20

¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ôá¡Œ¨äÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾Ô¨äÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
á¡Œ
¢μÒÁ¡Ã³Õ
á¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ

20
5
15
20

¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ
ÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
ÍºÃÁá¡Œ
ä¢μÒÁ¡Ã³Õ
ÍºÃÁá¡Œä¢μÒÁ¡Ã³Õ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§

20
20
20

¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§

20

¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§

20
20

¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒÃÑºâ·É¢Ñé¹ÊÙ§

¤Ù‹Á×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ 63

âÃ§àÃÕÂ¹ÀÙàÃ×ÍÇÔ·ÂÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564

หมวดที่ 4
การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดกระทําความดี และสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน ทางโรงเรียนภูเรือ
วิทยาจึงไดกําหนดการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียนขึ้น (คะแนนความประพฤติที่ไดเพิ่มสามารถนําไป
ทดแทนคะแนนความประพฤติที่ถูกตัด)

เกณฑการเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน
อันดับ

1
2
3

4
5
6
7

พฤติกรรม

เก็บสิ่งของไดแลวนํามาแจงตอโรงเรียน
การใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมพิเศษโรงเรียน
สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
3.1 ไดรับรางวัลจากการแขงขันตางๆ ภายในโรงเรียน
- ไดรับรางวัลที่ 1 (ดีเยี่ยม)
- ไดรับรางวัลที่ 2 (ดีเดน)
- ไดรับรางวัลที่ 3 (ดี)
3.2 ไดรับรางวัลจากการแขงขันตางๆ ระดับเขตและจังหวัด
- ไดรับรางวัลที่ 1 (ดีเยี่ยม)
- ไดรับรางวัลที่ 2 (ดีเดน)
- ไดรับรางวัลที่ 3 (ดี)
3.3 ไดรับรางวัลจากการแขงขันตางๆ ระดับภูมิภาคและประเทศ
- ไดรับรางวัลที่ 1 (ดีเยี่ยม)
- ไดรับรางวัลที่ 2 (ดีเดน)
- ไดรับรางวัลที่ 3 (ดี)
การใหความรวมมือในการสืบหาผูกระทําความผิด
ไดรับรางวัลจากการประกวดความสะอาดหองเรียน หองเรียนดีเดน
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาชั้น,หัวหนาเวร,หัวหนาเครือขายดีเดน
อื่นๆ (คณะกรรมการงานกิจการนักเรียนพิจารณา)

หมายเหตุ 1. การขอเพิ่มคะแนน ครูหรือนักเรียนแจงที่ฝายบริหารกิจการนักเรียน
2. ที่ประชุมคณะกรรมการฝายบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม
3. การเพิ่มคะแนนตองเพิ่มภายใน 1 ภาคเรียน หลังการทําความดี

‹Á×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
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เพิ่มคะแนน

20
20

20
15
10
30
25
20
50
40
30
30
10
20

หมวดที่ 5 การออกใบรับรองความประพฤติ
โรงเรียนจะออกใบรับรองความประพฤติใหแกนักเรียน โดยถือหลักเกณฑตอไปนี้ ความประพฤติของ
นักเรียนจะออกเปน
- ความประพฤติเรียบรอย ออกใหกับนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ 50 คะแนนขึ้นไป

หมวดที่ 6 บทลงโทษ
เมื่อนักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบ จะมีบทลงโทษ 5 สถาน ดังตอไปนี้
1. วากลาวตักเตือน ใชกับนักเรียนที่มีความผิดไมรายแรง ชี้แจงใหนักเรียนไดเขาใจ ในผลเสียที่
เกิดขึ้น หรือการงดเวนปฏิบัติ
2. ทําทัณฑบน ใชกับนักเรียนที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวย
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือระเบียบโรงเรียนภูเรือวิทยา วาดวยการแตงกายและความประพฤติ
ของนักเรียน พ.ศ. 2563 หรือไดรบั โทษวากลาวตักเตือนแลว แตไมเข็ดหลาบโดยทําเปนหนังสือเชิญบิดา มารดา
หรือผูปกครองมาทําบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการทําทัณฑบน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนภูเรือวิทยา วาดวยการแตงกาย และ
ความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2563
4. ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชกับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 30
คะแนนขึ้นไป ใน 1 ภาคเรียน
5. การยาย หรือใหออกจากสถานศึกษา ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการสถานศึกษา

หมวดที่ 7 การติดตอระหวางครูและผูปกครอง
1. ในกรณีที่นักเรียนกระทําความผิด โรงเรียนจะสงจดหมายถึงผูปกครองทันทีและเมื่อไดรับแลว
โปรดมาติดตอกับฝายบริหารกิจการนักเรียนตามวัน เวลาที่นัดหมาย
2. ผู ป กครองสงสั ย ในพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นให ติ ด ต อ สอบถามครู ที่ ป รึ ก ษา พ อ ครู - แม ค รู
ครูประจําวิชา หรือฝายบริหารกิจการนักเรียนทันที
3. ในการมาติดตอกับทางโรงเรียนควรมาในเวลาทําการ จะไดเชิญครูผเู กีย่ วของมารวมหารือแนวทาง
แกไขปญหา
4. โรงเรียนยินดีรับฟงความคิดเห็นของทานเสมอ โปรดติดตอและรวมมือกับโรงเรียนเพื่อบุตรหลาน
ของทาน
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§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

การบริหารงบประมาณโรงเรียน
• การบริหารจัดการดานงบประมาณโรงเรียนไดบริหารจัดการบริหารงบประมาณตางๆ ใหเปนไปตาม
กฎระเบียบฯ อยางเครงครัด โดยแตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจนและจัดการสนับสนุนโครงการ
• การบริหารเงินงบประมาณ อุดหนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ “สนับสนุนคาใชจายในการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของโรงเรียนภูเรือวิทยา ดังนี้
1. เงินอุดหนุนรายหัว
ม.ตน 3,500 บาท/คน/ป
ม.ปลาย 3,800 บาท/คน/ป
2. คาอุปกรณการเรียน
ม.ตน 420 บาท/คน/ป
ม.ปลาย 460 บาท/คน/ป
3. คาเครื่องแบบนักเรียน ม.ตน 450 บาท/คน/ป
ม.ปลาย 500 บาท/คน/ป
• การระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษา ของสมาคมผูปกครอง-ครูฯ และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนภูเรือวิทยาโดยผูปกครองนักเรียนบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้
หองพิเศษดานภาษาตางประเทศ ม.1/ปการศึกษา
1. คาบํารุงการศึกษา
16,000 บาท/ปการศึกษา
2. คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1,000 บาท/ปการศึกษา
3. คาสอนคอมพิวเตอร
400 บาท/ปการศึกษา
4. คาสาธารณูปโภค
200 บาท/ปการศึกษา
5. คาคูมือ
180 บาท/ปการศึกษา
6. คาประกันอุบัติเหตุ
200 บาท/ปการศึกษา
รวม
17,980 บาท/ปการศึกษา
หองพิเศษดานภาษาตางประเทศ ม.4 /ปการศึกษา
1. คาบํารุงการศึกษา
18,000 บาท/ปการศึกษา
2. คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1,000 บาท/ปการศึกษา
3. คาสอนคอมพิวเตอร
400 บาท/ปการศึกษา
4. คาสาธารณูปโภค
200 บาท/ปการศึกษา
5. คาคูมือ
180 บาท/ปการศึกษา
6. คาประกันอุบัติเหตุ
200 บาท/ปการศึกษา
รวม
19,980 บาท/ปการศึกษา
หองทั่วไป ม.1 และ ม.4 /ปการศึกษา
1,000 บาท/ปการศึกษา
1. คาจางครูชาวตางชาติ
2. คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1,000 บาท/ปการศึกษา
3. คาสอนคอมพิวเตอร
400 บาท/ปการศึกษา
4. คาสาธารณูปโภค
200 บาท/ปการศึกษา
5. คาคูมือ
180 บาท/ปการศึกษา
6. คาประกันอุบัติเหตุ
200 บาท/ปการศึกษา
รวม
2,980 บาท/ปการศึกษา
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หลักเกณฑการใหกูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
การพิจารณาคัดเลือกผูกูยืม
ใหคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษาคัดเลือกผูกูยืมเงิน ซึ่งตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวา ผูที่มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 360,000 บาทตอป รายไดตอ
ครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) รายไดรวมของผูกูยืม รวมกับของบิดามารดา (กรณีที่บิดา มารดาเปนผูปกครอง)
(ข) รายไดรวมของผูกูยืม รวมกับรายไดของผูปกครอง (กรณีที่ผูปกครองมิใชบิดา มารดา)
(ค) รายไดรวมของผูกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรส (กรณีที่ผูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว)
3. นอกจากคุณสมบัติตามขอ 1 และ 2 แลวนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินจะตองมีคุณสมบัติอื่น
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนด ดังตอไปนี้
3.1 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
โรงเรียนสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
3.2 เปนผูที่มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
3.3 เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง หรือไมเปน
ผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือเที่ยวเตรใน
สถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน
3.4 เปนผูที่ทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาที่จะ
ขอกูย มื โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมทีม่ ปี ระโยชนตอ สังคมหรือสาธารณะทีน่ า เชือ่ ถือตามจํานวน
ชั่วโมงที่กําหนดสําหรับผูขอกูยืมแตละกลุม ดังตอไปนี้
3.4.1 กรณีเปนผูก ยู มื เงินรายใหม หรือเปนผูก ยู มื รายเกาเปลีย่ นระดับการศึกษาทีศ่ กึ ษาใน
ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไมกําหนดจํานวนชั่วโมง
3.4.2 กรณีเปนผูก ยู มื เงินรายเกาเลือ่ นชัน้ ปทกุ ระดับการศึกษาไมนอ ยกวา 36 ชัว่ โมง การทํา
ประโยชนตอ สังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ ชุมชน
สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพือ่ ชวยขัดเกลาจิตใจใหมคี วามเมตตา
กรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะ
ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและ
ไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะการจาง
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3.5

ตองมีอายุในขณะที่ขอกู ระยะเวลาผอนชําระอีก 15 (สิบหา) ป
รวมกันแลวตองไมเกิน 60 (หกสิบ) ป
3.6
ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน
3.7
ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจําในหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
3.8
ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.9
ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การพิจารณาคัดเลือกผูก ยู มื เงินรายเกา สถานศึกษาตองดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละสัมภาษณ
ผูก ยู มื เงินทุกครัง้ เมือ่ ไดผกู ยู มื เงินมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนแลวใหพจิ ารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพย สาขาวิชา
ที่ศึกษา ผลการเรียนและความประพฤติของผูกูยืม
การพิจารณาคัดเลือกผูก ยู มื เงินรายใหม กรณีเงินทีไ่ ดรบั จัดสรรไมเพียงพอทีจ่ ะใหกยู มื เงิน ใหพจิ ารณา
จากความขาดแคลนทุนทรัพยของผูกูยืมเงินและเปนผูที่มีภูมิลําเนาที่อยูในเขตของสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึง
ผูที่มีคุณสมบัติและเคยขอกูยืมเงินกองทุนในปการศึกษาที่ผานมาของสถานศึกษานั้น แตไมไดรับการอนุมัติให
กูยืมเงิน
คุณสมบัติของผูรับรองรายไดครอบครัวผูขอกูยืมมีดังตอไปนี้
1. เปนขาราชการผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 5 หรือเทียบเทา หรือ
2. หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมอยูหรือ
3. ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป
เอกสาร/หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณากูยืมเงิน สําเนาเอกสารตอไปนี้
1. เอกสารของผูยื่นกูสําเนาทะเบียนบานสําเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารของบิดามารดาหรือผูปกครอง
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาบัตรผูเสียภาษี (ถามี)
3. เอกสารของผูรับรองรายไดกรณีไมมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ
4. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดามารดาหรือผูปกครองหรือ
5. หรือหนังสือรับรองรายไดและฐานะของบิดามารดาหรือของผูปกครอง
6. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนวหรืออาจารยที่ปรึกษา
7. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยูอาศัยของบิดามารดาหรือผูปกครอง
8. ใบแสดงผลการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา
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9. ในกรณีที่ผูคํ้าประกันมิใชบิดามารดาหรือผูปกครองตองแนบเอกสารของผูคํ้าประกันดังนี้
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาบัตรผูเสียภาษี (ถามี)
10. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
11. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
หมายเหตุ หากมี ห ลั ก ฐานตามข อ 4 แล ว ไม ต อ งมี ห ลั ก ฐานตามข อ 5 และหากหลั ก ฐานไม ค รบถ ว น
จะมีผลใหการพิจารณาอนุมัติกยู ืมลาชา
หลักฐานประกอบการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
1. หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2. บัตรประจําตัวประชาชน
เอกสารประกอบสัญญากูยืม
1. สัญญากูจํานวน 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 สําหรับธนาคาร
- ฉบับที่ 2 สําหรับผูกู
- ฉบับที่ 3 (ถายสําเนาจากฉบับที่ 2) สําหรับผูคํ้าประกัน
2. สําเนาสมุดผูฝาก
3. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกแู ละผูคํ้าประกัน
5. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูคํ้าประกัน (ถามี)
วงเงินใหกูยืม (ขอบเขต) ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา กูไดไมเกิน 14,400 บาท ตอป
ทั้ ง นี้ จ ะพิ จ ารณาจากค า ใช จ า ยจริ ง ในการศึ ก ษารวมถึ ง ค า ครองชี พ โดยให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการพิจารณาใหกูยืมประจําปการศึกษานั้นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑคุณสมบัติและขอบเขตจะประกาศใหทราบทุกๆ ป โดยคณะกรรมการกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
การคํ้าประกันในสัญญากูยืมเงินใหมีหลักเกณฑการคํ้าประกันสัญญากูยืมเงินดังนี้
1. บิดามารดาหรือผูใชอํานาจปกครองเปนผูคํ้าประกัน
2. บุ ค คลที่ ป ระกอบอาชี พ มี ร ายได น า เชื่ อ ถื อ ถื อ ตามที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาให กู ยื ม ประจํ า
สถานศึกษากําหนดใหเปนผูคํ้าประกันได
3. กรณีไมมีผูคํ้าประกันใหผูยืมใชหลักทรัพยแทน
4. ผูคํ้าประกันตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ป บริบูรณ
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แนวปฏิบัติเรื่องการคํ้าประกัน
1. กรณีนกั เรียน/นักศึกษาไมมบี ดิ ามารดาใหผใู ชอาํ นาจปกครองเปนผูใ หการยินยอมในการทํานิตกิ รรม
สัญญาและผูคํ้าประกัน “ผูปกครอง” ไดแกผูปกครองตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 กฎกระทรวงระเบียบ
ทีอ่ อกกฎหมายดังกลาวรวมทัง้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งผูป กครองนักเรียน/นักศึกษาซึง่ หมายถึงบุคคล
ซึ่งรับนักเรียน/นักศึกษาไวในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียน/นักศึกษาอาศัยอยู
2. กรณีคูสมรสของผูคํ้าประกันไมยินยอมลงนามใหความยินยอมคํ้าประกันใหผูคํ้าประกันลงนาม
ฝายเดียวได
3. กรณีคูสมรสของผูคํ้าประกันมอบอํานาจใหผูคํ้าประกันลงลายมือชื่อฝายเดียวใหดําเนินการ
เชนเดียวกับขอ 2.
4. กรณีผูคํ้าประกันและคูสมรสถูกจําคุกใหลงนามเปนผูคํ้าประกันได
5. ผูคํ้าประกันไมสามารถเพิกถอนการคํ้าประกันไดในระหวางเวลาที่ผูกูยืมตองรับผิดชอบอยู
ตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเพื่อการศึกษา
6. ในการกูยืมเงินแตละปการศึกษาผูกูอาจเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกันใหมไดโดยไมจําเปนตองใช
ผูประกันคนเดิม
หนาที่ของสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีหนาที่รายงานผลการศึกษาของผูกูที่กําลังศึกษาอยูใหธนาคารทราบ (ตามแบบ
กยศ.110) ทุกสิ้นปการศึกษา ( มาตรา51)
2. ในกรณีที่ผูกูยืมพนสภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษาไมวาดวยเหตุผลใดสถานศึกษาตองแจง
ธนาคารทราบ (ตามแบบกยศ.109) ภายใน 15 วันนับแตวันที่พนสภาพ (มาตรา51)
หนาที่ของผูกูยืม
1. ผู กู ต อ งแจ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู ห รื อ สถานศึ ก ษาให ธ นาคารทราบ (ตามแบบกยศ.109)
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่พนสภาพ (มาตรา51)
2. เมือ่ ผูก สู าํ เร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานทีใ่ ดตองแจงทีอ่ ยูแ ละสถานทีท่ าํ งานพรอมเงินเดือน
หรือคาจางใหธนาคารทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทํางาน (มาตรา53) ในกรณีที่ผูกูยืมที่จบการศึกษา
นี้ยายที่อยูหรือเปลี่ยนแปลงงานหรือสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงเงินเดือนหรือคาจางใหธนาคารทราบ
ภายใน 30 วัน (มาตรา53)
3. ผูกูยืมที่ไมไดกูตอเนื่องหรือไมไดรับการอนุมัติใหกูในปถัดไปจะตองแจงสถานภาพการศึกษา
ใหธนาคารทราบทุกป (ตามแบบกยศ.205)
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·Ø¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹à¾×èÍà´ç¡à»ÒÐºÒ§
ËÅÑ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³â¤ÇÔ´ - 19

ª×èÍ-Ê¡ØÅ

ªÑé¹

1. นางสาวศิรดา สุธงษา
ม.4/2
2. เด็กชายเจษฎา ตันปลา
ม.1/3
พรอมเปลี่ยนประตูบานและตอเติมหนาบานเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

¨Ó¹Ç¹·Ø¹
รับทุน 3,000 บาท
รับทุน 500 บาท

ÇÑ¹·Õè 25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563
ª×èÍ-Ê¡ØÅ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาววิมลฉัตร คลุผาด
ด.ช.ณัฐวุฒิ รามันเศษ
ด.ญ.ศิรพร พิมพทอง
ด.ญ.พิชญธิดา จันทรอินทร
น.ส.นภา ศรีโสภา
น.ส.หทัยกาฐจน แกวสังข
น.ส.สุทัตตา วิจิตรปญญา
น.ส.กนกรดา จันทรทาว
น.ส.ณัฐริกา โพธิ์นอก
น.ส.ชนิตา ศิริหลา

ªÑé¹
ม.5/2
ม.2/3
ม.2/3
ม.3/5
ม.4/4
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/4

¨Ó¹Ç¹·Ø¹
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

·Ø¹¤ÃÙ¹ÔμÂÒ ¡ÒÇÅ ÇÑ¹·Õè 6 ÊÔ§ËÒ¤Á 2563 ÇÑ¹äËÇŒ¤ÃÙ
ª×èÍ-Ê¡ØÅ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ด.ญ.เปรมยุดา ทองคําแสน
ด.ญ.พิยดา ทองปน
ด.ญ.จิรสุดา จิตรกลา
ด.ญ.ภัทราพร สารมะโน
น.ส.ชรินรัตน สุธงษา
น.ส.กนกวรรณ ลีตน
น.ส.ปวีณา ปุญจุบัน
น.ส.พรสินี ศรีทํามา
น.ส.จิดาภา กงภูธร
น.ส.กัลยารัตน ดวงแกว
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ªÑé¹
ม.2/3
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/5
ม.4/2
ม.4/3
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.6/3

¨Ó¹Ç¹·Ø¹
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน
รับทุน

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ÃÒÂª×èÍ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒμ‹ÍÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564
มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. นางสาวนภัสสร แสนหลา
2. นางสาวพัชรี พานวงศ
3. นางสาวเอมวิกา สุวรรณชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. นายอชิตพล หลาปวงคํา
2. น.ส.กัญญาภัค สุขศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. น.ส.กัญญารัตน ดวงแกว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1. นางสาวชนรดา จันทรนุม
2. นางสาวเนตรชนก ธนะสูตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. นายกิตติพงศ วังคีรี
2. นางสาวเอมวิกา สุวรรณชาติ
3. น.ส.ภัคจิรา พิมพา
4. นางสาวเนตรชนก ธนะสูตร

มหาวิทยาลัยพะเยา

1. นางสาวเปรมวดี โสดา
2. นางสาวภานุมาศ ศรจันทร
3. นางสาวภานุวรรณ สุขกาวงศ
4. นางสาวพัณนิตา คําบุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. นายสิริศักดิ์ คําประกอบ
2. น.ส.รัตนาวดี ฉลาดบล
3. น.ส.นิศารัตน นนทะการ
4. น.ส.สุภาพร โสปรดิษฐ
5. น.ส.ศศิธร ศรีบุรินทร
6. น.ส.กัญญารัตน ศรีบุรินทร
7. น.ส.รุจิรา มณีศรี
8. น.ส.วีรสุดา ศรีบุญเรือง
9. น.ส.วริณยากร แซตัง
10. น.ส.อภิญญา ลีกระจาง
11. น.ส.จุฑารัตน โสประดิษฐ
12. น.ส.นลินรัตน สุธงษา
13. นายกัมพล เจริญสมบัติ
14. นายอนุพันธ สุธงษา

15. นายปณณวิชญ สุธงษา
16. นายพีรวิชญ สมอุปฮาด

17. น.ส.สุดารัตน รองจิก
18. น.ส.ดารินทร พรมมาวัน
19. น.ส.เมธิกา จันศรีออน
20. น.ส.ศิรินทรา จันศรีออน
21. น.ส.จิตรกัญญา หงสวงค
22. นายภูสิทธิ์ ศรีบุรินทร
23. น.ส.อรปรียา รื่นภาคทรัพย
24. น.ส.ปาลิตา สุวรรณชาติ
25. น.ส.หยาดทิพย ผดุงโกเม็ด
26. น.ส.ศยามล บุตรพรม
27. นายวรัญู วังคีรี
28. นายวุฒินันท ศรีบุรินทร
29. นายธนวัฒน วังคีรี
30. น.ส.ณิชา ศรีบุรินทร
31. นายณัฐพร มงคล
32. น.ส.อาทิตยา เจนวิถี
33. น.ส.วรดา สีทาสังข
34. น.ส.นิกานดา แสงทองจี
35. น.ส.เปรมวดี โสดา
36. นายกษิดิศ ถาวรชีพ
37. น.ส.ภาณุมาศ ษรจันทร
38. นายเมธี มณีรัตน
39. นายอนุชา สาระมะโน
40. นายอนุรักษ โสประดิษฐ
41. น.ส.ณัฐธิดา มีเพชร
42. นายภราดร คุณนา
43. น.ส.นฤมล เคนโพธิ์
44. น.ส.วรดา สีทาสังข
45. น.ส.พลอยชมพู ผดุงโกเม็ด
46. น.ส.ภานุวรรณ สุขกาวงศ
47. น.ส.อรพรรณ กัณหาวรรณ
48. น.ส.ปวีณา ผดุงโกเม็ด
49. น.ส.จุฑารัตน ผดุงโกเม็ด
50. น.ส.ธิดารัตน จันทรสงา

¤Ù‹Á×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ 73

âÃ§àÃÕÂ¹ÀÙàÃ×ÍÇÔ·ÂÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564

บริการหองสมุด
เปดทําการวันจันทร – วันศุกร เวลา 7.30 – 16.30 น.
ปดวันหยุดราชการประจําป วันหยุดนักขัตฤกษและวันที่ทางโรงเรียนประกาศใหเปนวันหยุด

การยืม – คืน
1. แสดงบัตรทุกครั้งในการยืม
2. ผูที่ใชบัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร
3. การยืมหนังสือ ผูยืมแสดงบัตรพรอมหนังสือที่จะยืมแกบรรณารักษ บรรณารักษทําการยืมดวย
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
4. นักเรียนสามารถยืมหนังสือไดครั้งละไมเกิน 4 เลม / 7 วันคืนหนังสือเกินกําหนดจะถูกปรับ
วันละ 1 บาทตอเลม
5. นักเรียนยืมวีดีโอ เทป ซีดี ครั้งละไมเกิน 2 เรื่อง / 7 วันคืน สื่ออื่นเกินกําหนดปรับวันละ 2 บาท / เรื่อง
6. ครูยืมหนังสือไดครั้งละไมเกิน 10 เลม / 7 วัน
7. สงหนังสือคืนไมหมด จะยืมใหมไมได
8. วารสาร – หนังสืออางอิง หามยืมและหามนําออกนอกบริเวณหองสมุดโดยเด็ดขาด
9. หากทําหนังสือหรือสื่ออื่นๆ หาย ใหชดใชตามราคา
10. คืนหนังสือหรือสื่ออื่นใดไมตองใชบัตร

การทําบัตรสมาชิก
1. ทําบัตรสมาชิกหองสมุด ใชรูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 แผน ยื่นแกบรรณารักษ (คาสมัครแรกเขาฟรี)
2. บัตรสมาชิกหองสมุดของครู เปนบัตรสีเขียวมีอายุการใชงาน 10 ป
3. บัตรสมาชิกหองสมุดของนักเรียนแยกเปน 2 ชวงชั้น
3.1 ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) บัตรสมาชิกหองสมุดเปนบัตรสีเหลือง มีอายุการใชงาน 3 ป
3.2 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) บัตรสมาชิกหองสมุดเปนบัตรสีฟา มีอายุการใชงาน 3 ป
4. บัตรสมาชิกหายใหแจงกับบรรณารักษ
5. กรณีบัตรหาย / ทําบัตรสมาชิกหองสมุดใหม
- เงินคาลงทะเบียนจํานวน 10 บาท
- รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 แผน

‹Á×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
74 ¤ÙâÃ§àÃÕ
Â¹ÀÙàÃ×ÍÇÔ·ÂÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564

กิจกรรมตางๆของทางโรงเรยน

กิจกรรมตางๆของทางโรงเรยน

