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ส านักเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 
 คู่มือนกัเรียนและผูป้กครองโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม จดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้นกัเรียนและผูป้กครอง

เข้าใจโรงเรียน สภาพการเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบติัตนให้เหมาะสมกับสภาพ  การเป็นนักเรียน        

ของโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม คู่มือนักเรียนฉบบัน้ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน หลกัสูตร       

และการประเมินผลการเรียน ระเบียบเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัตนของนกัเรียน และงานบริการต่างๆ ในโรงเรียน 

อนัจะเป็นประโยชน์ ช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาสามารถปรับตนเอง และมองเห็นลู่ทางในการประพฤติปฏิบติัตน    

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 โรงเรียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียนและผูป้กครอง ฉบบัน้ีคงจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน 

ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีส่วนช่วยจดัท า

หนงัสือน้ีเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 

 

      โรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 

       ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



สารบัญ 
                     หน้า 
 พระพุทธมณีรัตนมงคล (พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม)           ก 

 เคร่ืองหมำยของโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม               ข 

 สีประจ ำโรงเรียน, ปรัชญำของโรงเรียน, คติพจน์ของโรงเรียน, ปณิธำนของโรงเรียน          ค 

 ตน้ไมป้ระจ ำโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม               ง 

 เพลงมำร์ชโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม               จ 

 แผนผงัโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม                ฉ 

 ประวติัโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม              ๑ – ๒ 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน             ๓ – ๕ 

 ท ำเนียบผูบ้ริหำร                     ๖ 

 คณะครู บุคลำกร ผูบ้ริหำรโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘            ๗ – ๘ 

 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ค่ำนิยมองคก์ร และกลยทุธ์          ๙ – ๑๐ 

 นโยบำยโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม                    ๑๑ 

 โครงสร้ำงหลกัสูตร ช่วงชั้นท่ี ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘       ๑๒ – ๑๗ 

 โครงสร้ำงหลกัสูตร ช่วงชั้นท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘       ๑๓ – ๓๕ 

 ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคมวำ่ดว้ยกำรประเมินผลกำรเรียน      ๓๖ – ๕๔ 

ตำมหลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช ๒๕๕๑         

 ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคมวำ่ดว้ยกำรปฏิบติัตนของนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘     ๕๕ – ๖๑ 

 ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคมวำ่ดว้ยควำมประพฤตินกัเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘     ๖๒ – ๖๕  

 ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคมวำ่ดว้ยเคร่ืองแบบและกำรแต่งกำยของนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘   ๖๖ – ๗๐

  

 



     ห น้ า  | ก 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

พระพทุธรูปประจ ำโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพทุธมณีรัตนมงคล 

 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประจ าโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคมให้ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา     

และนกัเรียนได้ระลึกถึงเสมอในการประกอบความดีเพื่อชนะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเป็นสิริมงคล    

ดงัเคร่ืองประดบัท่ีสวยงามและเป็นมงคล 
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เคร่ืองหมายของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มณฑปพระพุทธบาท หมายถึง  โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคมตั้ งอยู่ในเขตจงัหวดัสระบุรีซ่ึงมีมณฑป       
พระพุทธบาทเป็นสัญลกัษณ์ 
  มือสัมผัสกัน   หมายถึง   ความร่วมมือร่วมใจกันทั้ งนักเรียน ครู  ผู ้ปกครอง ศิษย์เ ก่าและชุมชน                    
ในอนัท่ีจะสร้างสรรคค์วามเจริญรุ่งเรืองใหเ้กิดแก่ส่วนรวมในทุกๆดา้น 
 รัศมียอดมณฑป หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอนัเกิดจากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายและความรุ่งเรือง      
แห่งปัญญา 
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สีประจ ำโรงเรียน 
 

ม่วง – ขำว 
 

สีม่วง  หมายถึง ความกลา้หาญ ความเขม้แขง็ ความอดทน อดกลั้น อดออม 

สีขำว  หมายถึง ความบริสุทธ์ิ จิตใจ แน่วแน่ในการใฝ่หาความรู้ 

 

 

ปรัชญำของโรงเรียน 

 

รู้ดี มีความคิด ผลิตได ้รับใชส้ังคม 

 

 

คติพจน์ของโรงเรียน 

 

ผูท้  าดี เป็นผูเ้จริญ 

 

 

ปณธิำนของโรงเรียน 

 

อบรมสั่งสอนศิษยเ์สมือนลูก ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้ 

กลา้ตอ้สู้กบัชีวติ คิดวิเคราะห์เป็น เนน้ท าคุณใหแ้ผน่ดิน 
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ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นตะแบก 

ช่ือสามญั : Queen’s Flower 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lagerstroemia calyculeta Kurz 

ช่ือวงศ ์: LYTHRACEAE 

ช่ืออ่ืน : อินทนิล เสลา 

กำรเป็นมงคล 

 เช่ือวา่บา้นใดปลูกตะแบกไวป้ระจ าบา้นจะท าใหมี้ฐานะสูงข้ึนและมีความมัน่คง เพราะแบก   คือการยกข้ึน

ไวใ้ห้สูง ไม่ให้ตกต ่า และยงัมีความเขม้แข็งเน่ืองจากบางคนก็เรียกตะแบกว่าเสลา ซ่ึงหมายถึง ความแข็งแกร่ง 

เปรียบไดก้บัหินนัน่เอง นอกจากน้ีตะแบกยงัถือไดว้า่เป็นไมม้งคลนามชนิดหน่ึง  เพราะยงัมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึง  

วา่อินทนิลท่ีหมายถึงพระอินทร์ ผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรคซ่ึ์งมีอิทธิฤทธ์ิมาก    และช่วยปกป้องคุม้ครองโลก 

 เพื่อเป็นสิริมงคลตน้ตะแบกควรเป็นผูใ้หญ่ท่ีควรเคารพนบัถือท่ีประกอบแต่คุณงามความดี และควรปลูก

ในวนัเสาร์ ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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เพลงมาร์ชโรงเรียน 
    พวกเรา เหล่าวงัม่วงวทิยาคม 

อุดมดว้ยวชิา  และประพฤติดี 
มีวนิยั ไม่เกียจคร้าน  เราขยนัเป็นศรี 
น ้าใจดี มีร่างกายแขง็แรง 

  พวกเรา เหล่าวงัม่วงวทิยาคม 
อบรม  สร้างสงัคมท่ีดี 
ใหโ้อกาส เยาวชน ไดแ้สดงศกัด์ิศรี 
คุณความดี ใหมี้ แก่ตน 

                     (สร้อย) ยามเรียน เราพร้อมเพรียงกนั 
จิตใจหมายมัน่ ฝ่าฝัน สู่จุดหมาย 
การกีฬา เราร่วมใจ และกาย 
ม่วงขาว ไงมีชยั ทุกเส้นทาง 

    พวกเรา เหล่าวงัม่วงวทิยาคม 
เจียมตน เจียมใจ เจียมกาย 
รักชาติ ศาสน์กษตัริย ์ชาติรุ่งเรืองมุ่งหมาย 
ร่วมใจกาย พฒันาไป ใหเ้จริญ (สร้อย) 
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แผนผงัโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 

ถนนวงัม่วง – ซบัสนุ่น 

                     ศาลา                          พระพรหม          สวนป่า   

                                                        ศาลตายาย 

              สวนแกว้มงักร 

 

             

        

   

  

                                                                                  ศาลา         

 

                        โรงจอดรถ 

 

        ศาลาประชาสมัพนัธ์         พระพทุธ       

   

                   หอ้งน ้ า 

                                 สนามฟตุบอล                                          

               

             หอ้งน ้ า      

                         หอ้งน ้ า          ร้านคา้ 

     

 

    สนามเปตอง         

 

 หอ้งน ้ า                 หอ้งน ้ า 

  

 

 

  บา้นพกัครู                                           บา้นพกันกัการ 

เหนือ 

สนาม

ตะกร้อ 

สนาม

วอลเลย์

บอล 

สนามฟตุซอล 

     
ลาน

ข้ีเหลก็ 

สนาม

วอลเลยบ์อล

ชายหาด 

อาคาร ๓ 

อาคาร ๒ 

อาคาร ๑ 

โตะ๊ปิงปอง 

โรงอาหาร 

โรงน ้ า 

หอประชุม 

อาคารประกอบ 

อาคารฝึกงาน 
สวน

เกษตร 
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ประวตัิโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 

 โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม เปิดท าการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยไดใ้ช้ท่ีท าการศูนย์

พฒันาต าบลค าพรานเป็นสถานท่ีเรียนชั่วคราวแห่งแรกในคร้ังนั้นใช้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนเจริญสุขวิทยา”      

โดยมี นายมีศกัด์ิ วิมารยางค์กูร ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ เปิดท าการสอนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ในปีแรก    

มีนกัเรียน ๓๙ คน 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ จังหวดัสระบุรีมีค าสั่งให้แต่งตั้ ง นายเลอพงษ์ วงษ์สง่า      

ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ และกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่    

วนัท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ไดรั้บบริจาคท่ีดินเพื่อท าการสร้างอาคารเรียน และเพื่อให้เป็นสถานศึกษาอนัถาวร   

โดยได้รับบริจาคท่ีดินจาก นางทวีป แกล้วกล้า เป็นจ านวน ๑๖ ไร่ และนางระเบียบ โมกข์ศกัด์ิ จ  านวน ๑๙ ไร่       

รวมเป็นจ านวนท่ีดิน ๓๕ ไร่ ซ่ึงท่ีดินดงักล่าวอยู่ในทอ้งท่ีหมู่ ๕ ต าบลวงัม่วง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี        

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจ านวน ๑ หลัง  ขนาด ๕ ห้องเรียน,                

บา้นพกัครู ๑ หลงั และส้วมนกัเรียน ๑ หลงั เม่ือท าการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ จึงไดย้า้ยท่ีเรียนจากท่ีเดิมมาเรียนท่ี

อาคารหลังใหม่ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ และได้รับการอนุมัติให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากเดิม     

“โรงเรียนเจริญสุขวทิยา” มาเป็น “โรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม” เม่ือวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นตน้มา 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนชัว่คราวเพิ่มเติมจ านวน ๑ หลงั ขนาด ๖ ห้องเรียน 

อาคารเรียนแบบ ๑๐๖ ต ขนาด ๖ ห้องเรียน จ านวน ๑ หลงั เป็นอาคารชั้นเดียวพื้นล่างโล่ง ซ่ึงได้ดดัแปลงเป็น     

หอ้งประชุมนกัเรียนชัว่คราว, บา้นพกัครู ๑ หลงั และบา้นพกันกัการภารโรง ๑ หลงั   

 ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู ๑ หลงั 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู ๑ หลงั 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง และห้องน ้ าห้องส้วมหญิง ๑ หลัง        

จ  านวน ๖ ท่ี 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๗ ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู ๑ หลงั 
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 ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมธัยมศึกษาเพื่อพฒันาชนบท (มพช.๒) 

รุ่น ๓ ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร ว ีเอส ๒๑๗ บี ซ่ึงเป็นอาคารเรียนวทิยาศาสตร์และห้องสมุด 

อาคารโรงฝีกงานเอนกประสงค์ ๑ หลัง ๓ หน่วย พร้อมทั้ งระบบประปาและงบประมาณสร้างบ้านพักครู        

จ  านวน ๑ หลงั 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๑ ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู ๑ หลงั 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๒ ไดรั้บการบริจาควสัดุในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงคจ์  านวน ๒ หลงั 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          

โดยเปิดท าการสอน ๒ แผนกการเรียน คือ แผนวิทย ์– คณิต และแผนคณิต – ภาษา มีนกัเรียนสมคัรเรียนในปีแรก 

จ านวน ๖๐ คน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได้ก าหนดต าแหน่งผู ้บ ริหารโรง เ รียนวังม่วงวิทยาคม                      

ใหเ้ป็นผูอ้  านวยการ โดยมีนายธงชยั บวัสมบูรณ์ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคมเป็นคนแรก 

 ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงเรียนได้จดัสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล จ านวน ๑ หลงั    

เงินงบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นายทวี หามนตรี ไดรั้บแต่งตั้งให้มารักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน

แทนนายธงชยั บวัสมบูรณ์ ซ่ึงไดรั้บค าสั่งไปปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนประเทียบวทิยาทาน 

 ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ จบการศึกษารุ่นแรกจ านวน ๓๐ คน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ผา่นการรับรองเป็นโรงเรียนตน้แบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน 

 การจดัการศึกษาของโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคมเป็นการจดัการศึกษาแบบสหศึกษาทั้งในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นและระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอวงัม่วงประมาณ ๑.๖๐ กิโลเมตร       

ห่างจากเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวดัสระบุรีประมาณ ๗๗ กิโลเมตร               

การคมนาคมระหวา่งโรงเรียนกบัอ าเภอและจงัหวดัสระบุรีปัจจุบนัเดินทางสะดวกโดยทางรถยนต ์
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม จังหวดัสระบุรี  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔ 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณและ

แผนงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายกจิการนักเรียน 

 งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

งานพฒันาการเรียนการสอนและการ

นิเทศภายในโรงเรียน 

 งานวดัและประเมินผล 

 งานทะเบียนนกัเรียน 

 งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

 งานนโยบายและแผน 

 งานการเงิน 

 งานการบญัชี 

 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน

และรายงานผลการใชเ้งิน 

 

 งานธุรการ 

 งานสถิติ และทะเบียน 

 งานพฒันาบุคลากรและ

มาตรฐานการปฏิบติัราชการ 

 งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 

 งานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม 

 งานสาธารณูปโภค (ซ่อมบ ารุง) 

ไฟฟ้า ประปา 

 งานอนามยัโรงเรียน 

 งานโภชนาการ 

 งานสมัพนัธ์ชุมชน  

 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ

สภานกัเรียน 

 งานป้องกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

 งานประชาสมัพนัธ์การศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน   

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
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ฝ่ายบริหารวชิาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณและ

แผนงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายกจิการนักเรียน 

 งานพฒันาส่ือนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

 งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน 

 งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล

สารสนเทศและเวบ็ไซตโ์รงเรียน 

 งานจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียน

รายบุคคล (DMC) ระบบติดตาม

ประเมินผลนโยบาย (EME)  

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

(Emis) ระบบรายงานขอ้มูลการศึกษา

เพื่อปวงชวน (EFA)  

 งานส่งเสริมพฒันาการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั และ

หลกัสูตรทวภิาคี (คูข่นาน) 

 งานจดัหาทุนการศึกษา ส่งเสริม 

สนบัสนุนงานวชิาการ 

 งานหอ้งสมุด 

 งานแนะแนว 

 งานระดมทรัพยากรและการ 

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

 กองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 

 งานสวสัดิการค่า 

รักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่า

เช่าบา้น 

 งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

 งานพาหนะ 

 

 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ

ขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

 งานสวสัดิการและปฏิคม 

 งานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 งานวนิยัและรักษาวนิยั 

 

 งาน ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

 งานโสตทศันูปกรณ์ 

 งานสหกรณ์โรงเรียน 

 งานลูกจา้งประจ า 

 

 งานระเบียบวนิยันกัเรียน 

 งานเครือข่ายผูป้กครอง 

 งานเวรยามรักษาการณ   

สถานท่ีราชการ 

 งานสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

 ครูท่ีปรึกษา 
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ฝ่ายบริหารวชิาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณและ

แผนงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายกจิการนักเรียน 

 งานประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวชิาการแก่ชุมชน 

 งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

 โรงเรียนในฝัน 

 ธนาคารโรงเรียน 

 โรงเรียนสุจริต 

 งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 งานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 งานหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 งานหวัหนา้ระดบัชั้นเรียน 

 

    

 

 

                                      นักเรียน 
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ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม 
๑. นายมีศกัด์ิ  วิมารยางคก์รู  ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

๒. นายเลอพงศ ์ วงษส์ง่า  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ – ตุลาคม ๒๕๓๑ 

๓. นายธงชยั  บวัสมบูรณ์  ตุลาคม ๒๕๓๑ – มิถุนายน ๒๕๓๒ 

๔. นางอนนัต ์ ธนัวรักษกิ์จ  มิถุนายน  ๒๕๓๒ – มิถุนายน ๒๕๓๔ 

๕. นายธงชยั  บวัสมบูรณ์  มิถุนายน ๒๕๓๔ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ 

๖. นายทวี  หามนตรี  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ – ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๑ 

๗. นายสรรเสริญ อ ่าบุญ   ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ – มกราคม ๒๕๔๓ 

๘. นายสุรเมธ  ตะวนัธวงค ์  มีนาคม ๒๕๔๓ – พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

๙. นายธีรพงศ ์ ภู่เจริญ  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔ 

๑๐. นายชวา  หม่ืนมี   มิถุนายน ๒๕๕๔ – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๑๑. นายอุเทณร์ ขนัติย ู  มิถุนายน ๒๕๕๖ – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๑๒. นางปราณี ลายเสือ  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ปัจจุบนั  
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คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑. นางปราณี   ลายเสือ   ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางแสงดาว   โฉมฉาย   ครู 

๒. นางสาวปิยฉตัร  อินสุวรรณ์  ครูผูช่้วย 

๓. นางพวงพยอม  ตาลเหล็ก  พนกังานราชการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  

๑. นายฐนพล   โสแพทย ์  ครู 

๒. นางสาวพิณทิพย ์  วจิิตรกลาง  ครูผูช่้วย 

๓. นางสาวแพรทิพย ์  พดูเพราะ  ครูผูช่้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

๑. นางรุ้งดาว   ปิติพร   ครูช านาญการพิเศษ 

๒. นายปรีดา   ศรีต าแย   ครูผูช่้วย 

๓. นางสาวเกตุแกว้  ยิง่ยนืยง   ครูผูช่้วย 

๔. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต  พนกังานราชการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นางกณิษฐา   หมวกทอง  ครูช านาญการพิเศษ 

๒. นายรัฐปราชญ ์  ทาจ าปา   ครูผูช่้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

๑. นางสุนิสา   แกว้โชติ  ครูช านาญการ 

๒. นางอุบลรัตน์  มอญรัต   ครู 

๓. นายประกาศิต  จนัทนา   ครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑. นายอรรถพล  บุญเลิศธนา  ครู 

๒. นางสาวนนัทวนั  ล้ีภยัเจริญ  ครู 

๓. นางสาวศิริพร  สุรินทร์   ครูอตัราจา้ง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นายธนกฤต   ตั้งชยัวรรณา   ครูช านาญการพิเศษ 

๒. นางสาวเสาวภาคย ์  สนิทจนัทร์   ครูอตัราจา้ง 

๓. นายพรประสิทธ์ิ  สาระค า    ครูอตัราจา้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นายประดิษฐ์  รัตนมรรคคา   ครูช านาญการพิเศษ 

๒. วา่ท่ีพนัตรีธีระเดช  มาช่วย    ครูช านาญการพิเศษ 

ลูกจ้างประจ า 

๑. นายอ านวย   ศรีบุญเรือง   พนกังานขบัรถ 

๒. นายคนอง   พงษสิ์งห์   นกัการภารโรง 

แม่บ้าน 

๑. นางบุญพราว  สุวรรณรอด   แม่บา้น  
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วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 

ค่านิยมและกลยุทธ์ 
วสัิยทัศน์ 

  โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม  จดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้   

มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพสู่ระดบัสากล   
 

พนัธกจิ 

   พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียน   
การสอน  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เป้าหมาย 

 ๑. นกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งทัว่ถึง 
 ๒. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  และเป็นโรงเรียนเรียนร่วม 
 ๓. มีกระบวนการจดัการเรียนรู้  ตามหลกัคุณธรรม  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. มีระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 

 

อตัลกัษณ์ 

 โรงเรียนวงัม่วงวทิยาคมจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  จึงได้

ก าหนดอตัลกัษณ์วา่ “ลูกวงัม่วง ยิม้ไหว้ ทกัทายกนั” 

เอกลกัษณ์ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ร่วมกบัครู ผูท่ี้เก่ียวขอ้งก าหนดจุดเนน้ จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะสถานศึกษา 

ก าหนดแผนปฏิบติังาน โดยระบุเป้าหมายและกลยทุธการด าเนินงาน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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สถานศึกษา สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษาด าเนินการพฒันาระบบการบริหาร 

ส่งผลท าใหชุ้มชนเกิดความพอใจ เป็นท่ียอมรับจากองคก์รภายนอกสถานศึกษา จึงก าหนดเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษาวา่ “บริการ รับใช้สังคม”  

ค่านิยมองค์กร 

 ร่วมอนุรักษสื์บทอดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใช้

ภาษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  อีกทั้งรณรงคใ์หค้ณะครู  บุคลากร  และนกัเรียนแต่งกายดว้ย

ผา้ไทยทุกๆ วนัศุกร์  จึงก าหนดค่านิยมขององคก์รวา่ “รักษ์ความเป็นไทย” 

กลยุทธ์ 
 ๑. พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมความสามารถ

ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

 ๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. พฒันาประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม         

จากทุกภาคส่วน และความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษา

น าไปสู่คุณภาพระดบัสากล 

 ๔. พฒันาขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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นโยบายของโรงเรียน 
1. เ ร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้                  

ในสถานศึกษา สร้างความสมานฉันท์โดยวิถีทางประชาธิปไตย พฒันาผูเ้รียน  โดยใช้คุณธรรม              

เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน และชุมชน 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล 

3. ส่งเสริม และสนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4. พฒันาขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความพร้อมและมีศกัยภาพเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

5. ประกนัสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา 

6. จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ ให้ผู ้เ รียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติท่ี ดี                

(สร้างปัญญาและทกัษะในการด าเนินชีวติ) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

7. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากโรคภยั และส่ิงเสพติด  ด ารงตน      

อยูใ่นสังคมโลกอยา่งมีความสุข 

8. จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา             

มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สืบสานวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม               

และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

9. จดัสภาพแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

10. ส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีการสอนเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

การใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๓ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ ว๒๑๑๐๒ วทิยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ 
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ส๒๑๑๐๔ พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕ 
ส๒๑๑๐๕ ประวติัศาสตร์ ๑ ๐.๕ ส๒๑๑๐๖ ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๓ พละศึกษา ๑ ๐.๕ พ๒๑๑๐๔ พละศึกษา ๒ ๐.๕ 
ศ๒๑๑๐๑ ทศันศิลป์ ๑ ๐.๕ ศ๒๑๑๐๒ ทศันศิลป์ ๒ ๐.๕ 
ศ ๒๑๑๐๓ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑ ๑.๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒ ๑.๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๕ อ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๕ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐  ๑๑.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๐ 
ส๒๑๒๐๑ หนา้ท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ส๒๑๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ อ๒๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ง๒๑๒๔๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑ ๑.๐ ศ๒๑๒๐๒ ทศันศิลป์เพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ศ๒๑๒๐๑ ทศันศิลป์เพิ่มเติม ๑ ๐.๕ IS ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๓.๕  ๓.๕ 

รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๔.๕  ๑๔.๕ 
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โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๓ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๒๑๙๐๑ ลูกเสือ – เนตรนารี ๒๐ ก๒๑๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี ๒๐ 
ก๒๑๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๒๑๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๒๑๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๒๑๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคม 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๑๔ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๓ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ ว๒๒๑๐๒ วทิยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ 
ส๒๒๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ส๒๒๑๐๔ พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ 
ส๒๒๑๐๕ ประวติัศาสตร์ ๓ ๐.๕ ส๒๒๑๐๖ ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๓ พละศึกษา ๓ ๐.๕ พ๒๒๑๐๔ พละศึกษา ๔ ๐.๕ 
ศ๒๒๑๐๑ ทศันศิลป์ ๓ ๐.๕ ศ๒๒๑๐๒ ทศันศิลป์ ๔ ๐.๕ 
ศ ๒๒๑๐๓ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓ ๑.๐ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๔ ๑.๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๕ อ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๕ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐  ๑๑.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๐ ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๐ 
ส๒๒๒๐๑ หนา้ท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ส๒๒๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๓ ๐.๕ อ๒๒๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๔ ๐.๕ 
ง๒๒๒๔๒ ระบบเครือข่าย ๑.๐ พ๒๒๒๐๒ พละศึกษาเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ศ๒๒๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม ๐.๕ IS ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๓.๕  ๓.๕ 

รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๔.๕  ๑๔.๕ 
 

 

 



     ห น้ า  | ๑๕ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๓ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๒๒๙๐๑ ลูกเสือ – เนตรนารี ๒๐ ก๒๒๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี ๒๐ 
ก๒๒๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๒๒๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๒๒๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๒๒๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคม 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๑๖ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๓ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ ว๒๓๑๐๒ วทิยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ 
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ส๒๓๑๐๔ พระพุทธศาสนา ๖ ๐.๕ 
ส๒๓๑๐๕ ประวติัศาสตร์ ๕ ๐.๕ ส๒๓๑๐๖ ประวติัศาสตร์ ๖ ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๓ พละศึกษา ๕ ๐.๕ พ๒๓๑๐๔ พละศึกษา ๖ ๐.๕ 
ศ๒๓๑๐๑ ทศันศิลป์ ๕ ๐.๕ ศ๒๓๑๐๒ ทศันศิลป์ ๖ ๐.๕ 
ศ ๒๓๑๐๓ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕ ๑.๐ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖ ๑.๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๕ อ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๕ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐  ๑๑.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๐ 
ส๒๑๒๐๑ หนา้ท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ ส๒๑๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๕ ๐.๕ อ๒๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ท๒๓๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ ท๒๓๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวทิยาศาสตร์ ๑.๐ IS ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๓.๕  ๓.๕ 

รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๔.๕  ๑๔.๕ 
 

 

 



     ห น้ า  | ๑๗ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๓ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๒๓๙๐๑ ลูกเสือ – เนตรนารี ๒๐ ก๒๓๙๐๒ ลูกเสือ – เนตรนารี ๒๐ 
ก๒๓๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๒๓๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๒๓๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๒๓๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคม 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 



     ห น้ า  | ๑๘ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ (แผนการเรียนวทิย์ – คณติ) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ 
ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑.๕   
ว๓๑๑๐๒ เคมีพื้นฐาน ๑.๕   
ว๓๑๑๐๓ ชีววทิยาพื้นฐาน ๑.๕   
ว๓๑๑๐๔ โลก ดวงดาว ดาราศาสตร์ ๑.๕   
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ 
ส๓๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๑ ๐.๕ ส๓๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ 
ศ๓๑๑๐๑ ทศันศิลป์ ๑ ๐.๕ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑ ๐.๕ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒ ๐.๕ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๑๒.๐  ๖.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ 
  ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐ 
  ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ 
  ว๓๑๒๔๑ ชีววทิยา ๑ ๑.๕ 
  ว๓๑๒๖๑ โลกดาราศาสตร์ ๑ ๑.๕ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑ ๑.๐ อ๓๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๒.๕  ๙.๐ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๑๔.๕ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๕.๐ 
 

 



     ห น้ า  | ๑๙ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ (แผนการเรียนวทิย์ – คณติ) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๑๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๑๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๑๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๑๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๑๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๑๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๐ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ (แผนการเรียนวทิย์ – คณติ) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ 
ส๓๒๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๓ ๐.๕ ส๓๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ 
ศ๓๒๑๐๑ ทศันศิลป์ ๒ ๐.๕ ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓ ๐.๕ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๔ ๐.๕ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๖.๐  ๖.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ 
ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ 
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ 
ว๓๒๒๔๒ ชีววทิยา ๒ ๑.๕ ว๓๒๒๔๓ ชีววทิยา ๓ ๑.๕ 
ว๓๒๒๖๒ โลกดาราศาสตร์ ๒ ๑.๕ ว๓๒๒๖๓ โลกดาราศาสตร์ ๓ ๑.๕ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๓ ๑.๐ อ๓๒๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๔ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๙.๐  ๙.๐ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๑๕.๐ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๕.๐ 
 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๑ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ (แผนการเรียนวทิย์ – คณติ) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๒๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๒๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๒๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๒๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๒๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๒๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๒ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ (แผนการเรียนวทิย์ – คณติ) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ 
ศ๓๓๑๐๑ ทศันศิลป์ ๓ ๐.๕ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕ ๐.๕ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖ ๐.๕ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๕.๕  ๕.๕ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๕ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๕ 
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ 
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ 
ว๓๓๒๔๔ ชีววทิยา ๔ ๑.๕ ว๓๓๒๔๕ ชีววทิยา ๕ ๑.๕ 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๕ ๑.๐ อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๖ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๗.๕  ๗.๕ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๑๓.๐ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๓.๐ 
 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๓ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ (แผนการเรียนวทิย์ – คณติ) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๓๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๓๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๓๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๓๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๓๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๓๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๔ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ (แผนการเรียนคณติ – ภาษา) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ 
ว๓๑๑๐๕ ดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ ๑.๐ ว๓๑๑๐๖ สารและสมบติัของสาร ๑.๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ 
ส๓๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๑ ๐.๕ ส๓๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ 
ศ๓๑๑๐๑ ทศันศิลป์ ๑ ๐.๕ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑ ๐.๕ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒ ๐.๕ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๗.๐  ๗.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ อ๓๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๒ ๑.๕ 
ท๓๑๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ท๓๑๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ 
พ๓๑๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ พ๓๑๒๐๒ พละศึกษาเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ ศ๓๑๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ง๓๑๒๔๓ การใชโ้ปรแกรมกราฟฟิก ๑ ๑.๐ ง๓๑๒๔๔ การใชโ้ปรแกรมกราฟฟิก ๒ ๑.๐ 
ส๓๑๒๐๑ สังคมเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ ส๓๑๒๐๒ สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ว๓๑๒๘๑ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐   
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๗.๕  ๖.๕ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๑๔.๕ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๓.๕ 
 

 

 



     ห น้ า  | ๒๕ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ (แผนการเรียนคณติ – ภาษา) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๑๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๑๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๑๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๑๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๑๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๑๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๖ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ (แผนการเรียนคณติ – ภาษา) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ 
ว๓๑๑๐๗ การเคล่ือนท่ีฯ ๑.๐ ว๓๑๑๐๘ พนัธุกรรม ๑.๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ 
ส๓๒๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๓ ๐.๕ ส๓๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ 
ศ๓๒๑๐๑ ทศันศิลป์ ๒ ๐.๕ ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓ ๐.๕ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๓ ๐.๕ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๗.๐  ๗.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๓ ๑.๕ อ๓๒๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๔ ๑.๕ 
ท๓๒๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๓ ๑.๐ ท๓๒๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๔ ๑.๐ 
พ๓๒๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม ๓ ๐.๕ พ๓๒๒๐๒ พละศึกษาเพิ่มเติม ๔ ๐.๕ 
ศ๓๒๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๓ ๐.๕ ศ๓๒๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๔ ๐.๕ 
ง๓๒๒๔๕ การสร้างเวบ็เพจ ๑ ๑.๐ ง๓๒๒๔๖ การสร้างเวบ็เพจ ๒ ๑.๐ 
ส๓๒๒๐๑ หนา้ท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ส๓๒๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ 
ว๓๑๒๘๒ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๐   
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๗.๕  ๖.๕ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๑๔.๕ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๓.๕ 
 

 

 



     ห น้ า  | ๒๗ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ (แผนการเรียนคณติ – ภาษา) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๒๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๒๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๒๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๒๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๒๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๒๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๘ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ (แผนการเรียนคณติ – ภาษา) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ 
ว๓๑๑๐๙ ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ว๓๓๑๑๐ พลงังาน ๑.๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ 
ศ๓๓๑๐๑ ทศันศิลป์ ๓ ๐.๕ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕ ๐.๕ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖ ๐.๕ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๖.๕  ๖.๕ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑ ๑.๐ อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ 
ท๓๓๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ท๓๓๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ 
พ๓๓๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ พ๓๓๒๐๒ พละศึกษาเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ศ๓๓๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ ศ๓๓๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ 
ง๓๓๒๔๗ โครงงานคอมพิวเตอร์  ๑.๐ ง๓๓๒๔๘ ประกอบเคร่ืองคอม  ๑.๐ 
ส๓๓๒๐๑ หนา้ท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ส๓๓๒๐๒ สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๔ ๐.๕ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๖.๐  ๖.๐ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๑๒.๕ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๒.๕ 
 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๒๙ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ (แผนการเรียนคณติ – ภาษา) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๓๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๓๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๓๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๓๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๓๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๓๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๓๐ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ (แผนการเรียนทัว่ไป – ธุรกจิค้าปลกี) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ 
ว๓๑๑๐๕ ดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ ๑.๐ ว๓๑๑๐๖ สารและสมบติัของสาร ๑.๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ 
ส๓๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๑ ๐.๕ ส๓๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ 
ศ๓๑๑๐๑ ทศันศิลป์ ๑ ๐.๕ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑ ๐.๕ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒ ๐.๕ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๗.๐  ๗.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ง๓๑๒๗๕ ความรู้เก่ียวกบัอาชีพ ๒.๐ ง๓๑๒๖๔ การบญัชีเบ้ืองตน้ ๑.๕ 
ง๓๑๒๖๑ การขายเบ้ืองตน้ ๑ ๒.๐ ง๓๑๒๗๘การขายเบ้ืองตน้ ๒ ๑.๕ 
ง๓๑๒๗๖ พิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้ ๒.๐ ง๓๑๒๗๙ พิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ ๑.๐ 
ง๓๑๒๖๒ ธุรกิจคา้ปลีก ๑ ๕.๐ ง๓๑๒๖๕ ธุรกิจคา้ปลีก ๒ ๕.๐ 
ง๓๑๒๗๗ ธุรกิจปลีกร้านสะดวกซ้ือ ๑ ๕.๐ ง๓๑๒๘๐ ธุรกิจปลีกร้านสะดวกซ้ือ ๒ ๕.๐ 
พ๓๑๒๐๑ พละศึกษา ๑ ๑.๐ พ๓๑๒๐๒ พละศึกษา ๒ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๑๗.๐  ๑๕.๐ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๒๔.๐ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๒๒.๐ 
 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๓๑ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ (แผนการเรียนทัว่ไป – ธุรกจิค้าปลกี) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๑๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๑๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๑๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๑๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๑๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๑๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๓๒ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ (แผนการเรียนทัว่ไป – ธุรกจิค้าปลกี) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ 
ว๓๒๑๐๗ การเคล่ือนท่ีฯ ๑.๐ ว๓๒๑๐๘ พนัธุกรรมฯ ๑.๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ 
ส๓๒๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๓ ๐.๕ ส๓๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ 
ศ๓๒๑๐๑ ทศันศิลป์ ๒ ๐.๕ ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓ ๐.๕ ง๓๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๔ ๐.๕ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๗.๐  ๗.๐ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ส๓๒๒๔๐ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ๒.๐ ง๓๒๒๕๒ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ 
๒.๐ 

ง๓๒๒๖๖ การบญัชีเบ้ืองตน้ ๒ ๒.๐ ต๓๒๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๒ ๑.๐ 
ง๓๒๒๖๗ การเป็นผูป้ระกอบการ ๒.๐ พ๓๒๒๐๑ อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 
๒.๐ 

ต๓๒๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๑ ๑.๐ ง๓๒๒๗๐ ธุรกิจคา้ปลีก ๔ ๕.๐ 
ง๓๒๒๖๘ ธุรกิจคา้ปลีก ๓ ๕.๐ ง๓๒๒๘๒ ธุรกิจคา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือ ๔ ๓.๐ 
ง๓๒๒๘๑ ธุรกิจคา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือ 
๓ 

 ๕.๐ ส๓๒๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ 
 

ส๓๒๒๐๑ หนา้ท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ พ๓๒๒๐๑ พละศึกษา ๔ ๑.๐ 
พ๓๒๒๐๑ พละศึกษา ๓ ๑.๐   
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๑๘.๕  ๑๔.๕ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๒๕.๕ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๒๑.๕ 



     ห น้ า  | ๓๓ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ (แผนการเรียนทัว่ไป – ธุรกจิค้าปลกี) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๒๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๒๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๒๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๒๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๒๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๒๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ห น้ า  | ๓๔ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ (แผนการเรียนทัว่ไป – ธุรกจิค้าปลกี) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิาพืน้ฐาน นก. รายวชิาพืน้ฐาน นก. 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ 
ว๓๑๑๐๙ ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ว๓๓๑๑๐ พลงังาน ๑.๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ 
ศ๓๓๑๐๑ ทศันศิลป์ ๓ ๐.๕ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕ ๐.๕ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖ ๐.๕ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๐ 
รวมหน่วยกติวชิาพืน้ฐาน  ๖.๕  ๖.๕ 

รายวชิาเพิม่เติม นก. รายวชิาเพิม่เติม นก. 
ง๓๒๒๕๔ โครงการ ๑  ๒.๐ ง๓๓๒๕๕ โครงการ ๒ ๒.๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาองักฤษโครงงาน ๑.๐ อ๓๓๒๐๓ ภาษาองักฤษส าหรับงาน

ส านกังาน 
๑.๐ 

ง๓๓๒๗๒ ธุรกิจคา้ปลีก ๕ ๕.๐ ง๓๓๒๘๔ การคา้กลุ่มประชาคมเศษฐกิจ
อาเซ่ียน 

๓.๐ 

ง๓๓๒๘๓ ธุรกิจคา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือ 
๕ 

๓.๐ ง๓๓๒๘๕ ฝึกงาน ๔.๐ 

ส๓๓๒๐๑ หนา้ท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ส๓๓๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ 
พ๓๓๒๐๑ พละศึกษา ๕ ๑.๐ พ๓๓๒๐๒ พละศึกษา ๖ ๑.๐ 
    
รวมหน่วยกติวชิาเพิม่เติม ๑๒.๕  ๑๑.๕ 

รวมหน่วยกติตทั้งหมด  ๑๙.๐ รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๘.๐ 
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โครงสร้างหลกัสูตรช่วงช้ันที่ ๔ 

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ (แผนการเรียนทัว่ไป – ธุรกจิค้าปลกี) 

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชม. 
ก๓๓๙๐๑ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ ก๓๓๙๐๒ ลูกเสือวสิามญั/ 
                ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ 
                รักษาดินแดน 

๒๐ 

ก๓๓๙๐๓ แนะแนว ๒๐ ก๓๓๙๐๔ แนะแนว ๒๐ 
ก๓๓๙๐๕ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ ก๓๓๙๐๖ ชุมนุมวชิาการและ 
                  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐ 
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ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 

ว่าด้วยการวดัผลประเมนิผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘) 

******************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคมได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑              
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สพฐ  ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวนัท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑   เร่ือง  ให้ใช้หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  จึงเป็นการสมควรท่ีก าหนดระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม
ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑        
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัค าสั่งดงักล่าว 
 ฉะนั้ น   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระ เ บียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร               
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงวางระเบียบ 
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๘)” 
 ขอ้ ๒   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นตน้ไป 
 ข้อ ๓   ให้ยกเลิกระเบียบข้อบงัคบัหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดแยง้         
กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ ๔   ระเบียบน้ีให้ใช้ควบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
(ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๘) 
 ขอ้ ๕   ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
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หมวดที ่ ๑   
หลกัการวดัและประเมินผลการเรียน 

 ข้อ ๖   การประเมินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการในต่อไปน้ี 
  ๖.๑  สถานศึกษาเป็นผู ้รับผิดชอบประเมินผลการเ รียนของผู ้เ รียนโดยความเห็นชอบ                  
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ 
  ๖.๒  การวดัและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้             
และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
  ๖.๓  การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู ้เรียน             
การจดัการเรียนการสอน  และการประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน 
  ๖.๔  การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องด าเนินการด้วย
วธีิการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั  ธรรมชาติของรายวชิา  และระดบัชั้น 
  ๖.๕  ใหมี้การประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน   ในแต่ละชั้น 
  ๖.๖  ใหมี้การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในแต่ละชั้น 
  ๖.๗  ใหมี้การประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติในแต่ละช่วงชั้น 
  ๖.๘  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได ้
  ๖.๙  ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
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หมวดที ่ ๒   
วธีิการวดัและประเมินผลการเรียน 

        ข้อ ๗  สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน  คือกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการท่ีให้ผูส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศ  
ท่ีแสดงพฒันาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน    ให้เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุง       
การเรียนมากกวา่การตดัสินผลการเรียน  ประกอบดว้ย 
   ๗.๑  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ  เป็นการประเมินความรู้ 
ความสามารถ  ทกัษะ  เจตคติ  ทกัษะการคิด  ท่ีก าหนดอยู่ในตวัช้ีวดัในหลกัสูตร  ซ่ึงจะน าไปสู่  การสรุปผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

๗.๒ การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียนส่ือความของผูเ้รียน  เป็นการประเมินศกัยภาพ
ของผูเ้รียนในการอ่านหนงัสือ เอกสารและส่ือต่าง ๆแลว้น าเน้ือหาสาระท่ีอ่าน มาคิดวิเคราะห์ น าไปสู่การถ่ายทอด
ความคิดนั้น ดว้ยการเขียน เป็นความสามารถหลกัท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งปลูกฝังและพฒันา ให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน  
ใหค้รูประจ าวชิาด าเนินการวดัผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดดงัน้ี 
                              ๗.๒.๑  สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน  ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนครูผูส้อน 
ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน และผูแ้ทนนกัเรียน  ก าหนดแนวทางในการพฒันา ประเมิน ปรับปรุงแกไ้ข และตดัสิน           
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดบั 
           ๗.๒.๒  ให้คณะกรรมการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์       
และเขียน  ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ก าหนดขอบเขต        
และตัวช้ีวดัท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น              
ในแต่ละระดบัการศึกษา 
           ๗.๒.๓  คณะกรรมการร่วมกันศึกษาหลักการประเมินและพิจารณาก าหนดรูปแบบ 
วธีิการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนของสถานศึกษา 
             ๗.๒.๔  ก าหนดแนวทางการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์   
และเขียนใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตและตวัช้ีวดั ในแต่ระดบัชั้น 

                      ๗.๒.๕  การตดัสินผลการประเมินการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ตดัสินเป็นรายปี    
โดยก าหนดระดบัคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินเป็น ๔ ระดบัคือ ดีเยี่ยม ดี ผา่น ไม่ผา่น  เพื่อใช้ในการตดัสิน
ผลรายปี ผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ตอ้งไดรั้บการซ่อมเสริม และผา่นการประเมินใหม่  
 
 



     ห น้ า  | ๓๙ 
                                                                                       คู่มอืนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนวงัม่วงวทิยาคม 

 

หมวดที ่ ๓  
 เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 

 ข้อ ๘  การตัดสินผลการเรียนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
  ๘.๑  พิจารณาตดัสินว่า  ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  
กลุ่ม  และไดรั้บผลการเรียน  ๑ ถึง ๔ 
  ๘.๒  การตัดสินพิจารณาว่าผูเ้รียนจะนับจ านวนชั่วโมง / จ  านวนหน่วยกิตจะต้องได้รับผล         
การเรียน  ๑ ถึง ๔ 
  ๘.๓  ได้รับการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เป็นรายภาค  และน าไปตดัสิน         
การเล่ือนชั้น  โดยถา้ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดใหไ้ดผ้ลการประเมินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผา่น  ถา้ไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมิน  ใหไ้ดผ้ลการประเมิน  “ไม่ผา่น” 
  ๘.๔  ได้รับการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนเป็นรายภาค  และน าไปตดัสิน     
การเล่ือนชั้น  โดยถา้ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดใหไ้ดผ้ลการประเมินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผา่น  ถา้ไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมินใหไ้ดผ้ลการประเมินเป็น  “ไม่ผา่น” 
  ๘.๕  ไดรั้บการตดัสินการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายภาคโดยถา้ผา่นเกณฑ์การประเมิน
ใหไ้ดผ้ลประเมินเป็น  “ผ”  และถา้ไม่ผา่นเกณฑใ์หผ้ลประเมินได ้ “มผ” 
  ๘.๖  วดัผลปลายภาคเฉพาะผูมี้เวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน   
ในรายวชิานั้น  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  เสนอผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และวชิาการเห็นชอบ  และเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติั 
  ๘.๗  ผู ้เรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้ น  และไม่ได้รับ             
การผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียนใหไ้ดผ้ลการเรียน  “มส” 
  ๘.๘  ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน  “๐” 
  ๘.๙  ผูเ้รียนท่ีทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานท่ีมอบหมายให้ท าในรายวิชาใด  คร้ังใดก็ตาม  
ใหไ้ดค้ะแนน  “๐”  ในคร้ังนั้น 
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      ข้อ  ๙  การให้ระดับผลการเรียน 
                     ๙.๑  การตดัสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ระบบ  ตวัเลข  แสดงระดับ          
ผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดงัน้ี 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย ระดับผลการเรียน 

๘๐  -  ๑๐๐ ผลการเรียนดีเยีย่ม ๔ 
๗๕  -  ๗๙ ผลการเรียนดีมาก ๓.๕ 
๗๐  -  ๗๔ ผลการเรียนดี ๓ 
๖๕  -  ๖๙ ผลการเรียนค่อนขา้งดี ๒.๕ 
๖๐  -  ๖๔ ผลการเรียนน่าพอใจ ๒ 
๕๕  -  ๕๙ ผลการเรียนพอใช ้ ๑.๕ 
๕๐  -  ๕๔ ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด ๑ 
๐  -  ๔๙ ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด ๐ 

                    ๙.๒ การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นผา่นและไม่ผา่น  ถา้กรณีท่ีผ่านก าหนดเกณฑ์
การตดัสินเป็น  “ดีเยีย่ม”“ดี”“ผา่น”“ไม่ผา่น” 
                          ดีเยีย่ม  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน                          
                                                      ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 
  ดี         หมายถึง   มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
                           ผา่น     หมายถึง   มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

ท่ีมีขอ้บกพร่องบางประการ 
                          ไม่ผา่น  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

  หรือถา้มีผลงาน ผลงานนั้นยงัมีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข  
  หลายประการ 

                   ๙.๓  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  รวมทุกคุณลกัษณะเพื่อการเล่ือนชั้น  และจบการศึกษา
เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ในการผ่านก าหนดเกณฑ์การตดัสินเป็น “ดีเยี่ยม”“ดี”“ผ่าน”“ไม่ผ่าน” และความหมาย        
ของแต่ละระดบัดงัน้ี 
                          ดีเยีย่ม  หมายถึง  ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  

              เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากไดผ้ลการประเมิน      
              ระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๕- ๘ คุณลกัษณะ  และไม่มีคุณลกัษณะใด                   
              ไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัดี 

   ดี       หมายถึง    ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพื่อใหเ้ป็นการยอมรับ 
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                                                       ของสังคม โดยพิจารณาจาก 
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ -๔ คุณลักษณะและไม่ มี

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบั ดี หรือ 
๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี จ านวน ๘ คุณลกัษณะ  หรือ 
๓. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๕-๗ คุณลกัษณะ 

  และมีบางคุณลกัษณะไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 
                ผา่น    หมายถึง     ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  
                                                          โดยพิจารณาจาก 

๑. ไดผ้ลการประเมินในระดบัผา่นทั้ง ๘ คุณลกัษณะหรือ 
๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป  จ  านวน  ๑-๔ คุณลกัษณะ   

และคุณลกัษณะท่ีเหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 
                ไม่ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
                                                          ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น  
                                                          ตั้งแต่ ๑ คุณลกัษณะข้ึนไป 
                   ๙.๔  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จะต้องพิจารณาทั้ งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดและใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น 

                  ผ่าน    หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ปฏิบติักิจกรรมและมีผลงาน      
ตามเกณฑต์ามท่ีโรงเรียนก าหนด และผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ทุกชั้นปีในระดบัการศึกษานั้น 

    ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ปฏิบัติกิจกรรมแต่มีผลงาน           
ไม่เป็นไปตามเกณฑต์ามท่ีโรงเรียนก าหนด และผูเ้รียนผลการประเมินระดบั “มผ” บางชั้นปีในระดบัการศึกษานั้น 
                         ในกรณีท่ีผู ้เรียนได้ “มผ”  ครูผู ้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู ้เรียนท ากิจกรรมในส่วน                
ท่ีผู ้เ รียนไม่ได้ เข้า ร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วนแล้ว จึง เป ล่ียนผลการเ รียนจาก “มผ” เ ป็น “ผ”  ได ้                        
ทั้งน้ี  ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นๆ  ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของโรงเรียน 
 
ข้อ ๑๐  การเปลีย่นผลการเรียน    ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

 ๑๐.๑  การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “ ๐ ”  ให้ครูผูส้อนด าเนินการพฒันาผูเ้รียน  โดยจดัสอนซ่อมเสริม  
ปรับปรุง  แก้ไขผูเ้รียนในผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าแล้วประเมินด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ          
จนผูเ้รียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผลการเรียนใหม่ ให้ได้ระดบัผลการเรียนไม่เกิน “ ๑ ”            
ตามเง่ือนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  ทั้ งน้ี  ให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  คร้ัง    ถ้าผูเ้รียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัว           
ตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  ๑   ภาคเรียน   
ส าหรับภาคเรียนท่ี  ๒   ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
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ถา้สอบแกต้วั  ๒  คร้ังแลว้  ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “ ๐ ” อีก   ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

เก่ียวกบัการเปล่ียนผลการเรียนของผูเ้รียน  โดยปฏิบติัดงัน้ี 
 (๑)   ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิานั้น 
(๒)   ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา  ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาใหม่   
๑๐.๒  การเปลี่ยนผลการเรียนจาก  “ ร ”   ให้ผูเ้รียนด าเนินการแกไ้ข  “ ร “   ตามสาเหตุ  เม่ือผูเ้รียนแกไ้ข

ปัญหาเสร็จแลว้ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ -  ๔ ) 
 ถา้ผูเ้รียนไม่ด าเนินการแกไ้ข  “ ร ”  กรณีท่ีส่งงานไม่ครบ   แต่มีผลการประเมินระหวา่งเรียนและปลายภาค    
ใหผู้ส้อนน าขอ้มูลท่ีมีอยูต่ดัสินผลการเรียน   ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัย  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการ
แก ้ “ ร ”  ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน   ส าหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น   
เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้ใหเ้รียนซ ้ า  หากผลการเรียนเป็น “ ๐ ”   ใหด้ าเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์

๑๐ การเปลีย่นผลการเรียน  “ มส ”   มี  ๒  กรณี    
๑) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน  “ มส ”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  

แต่มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๖๐   ของเวลาเรียนในรายวชิานั้น   ใหค้รูผูส้อนจดัให้เรียนเพิ่มเติมโดยใชช้ัว่โมงสอน
ซ่อมเสริม   หรือมอบหมายงานให้ท า   จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับวิชานั้น  แลว้จึงให้วดัผลปลายภาค
เป็นกรณีพิเศษ   ผลการแก ้  “ มส ” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน  “ ๑ ”   การแก ้ 
 “ มส ”  กรณีน้ีให้กระท าให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น   ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้ “ มส ”  ตามระยะเวลา        
ท่ีก าหนดไวน้ี้ให้เรียนซ ้ า  ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย   ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้ “ มส ”  
ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน   

๒) กรณีผูเ้รียนได้ผลการเรียน  “ มส ”  เพราะมีเวลาน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาทั้งหมด               
ใหส้ถานศึกษาด าเนินการดงัน้ี   

    (๑)   ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิานั้น 
    (๒)   ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา  ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียน  
                                                    รายวชิาใหม่  

การเรียนซ ้ารายวิชา     ผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว  ๒  คร้ังแล้วไม่ผ่านเกณฑ ์         
การประเมิน   ให้เรียนซ ้ ารายวิชานั้น  ทั้งน้ี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจดัให้เรียนซ ้ าในช่วงใดช่วงหน่ึง   
ท่ีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม  เช่น  พกักลางวนั  วนัหยดุ  ชัว่โมงวา่งหลงัเลิกเรียน   ภาคฤดูร้อน   เป็นตน้ 
        ในกรณีภาคเรียนท่ี  ๒ หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จ
ส้ิน  ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถดัไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียน       
ของผูเ้รียนได ้ทั้งน้ีหากสถานศึกษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได ้ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/
ตน้สังกดัเป็นผูพ้ิจารณาประสานงานใหมี้การด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียน 
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๑๐.๔     การเปลีย่นผล “มผ”   กรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ล “มผ” สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริม 
ให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้  าจนครบถว้น แลว้จึงเปล่ียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้
ทั้งน้ี ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้น ๆ   ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  ๑ ภาคเรียน   ส าหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น                       
 
             ข้อ  ๑๑.  การเลือ่นช้ัน 
                         ผูเ้รียนจะไดรั้บการเล่ือนชั้น  เม่ือส้ินปีการศึกษาเม่ือมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ ดงัต่อไปน้ี 

๑. ผูเ้รียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
๒. ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นทุกรายวชิาพื้นฐาน 
๓. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผา่นตามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด 
๔. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและรายวชิา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียน 

ท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
                         ทั้งน้ี  ถ้าผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กน้อยตามครูประจ าวิชาแจง้  และเห็นว่าสามารถซ่อมเสริม      
ไดใ้หโ้รงเรียนพิจารณายกเวน้ในขอ้ใดขอ้หน่ึงและใหเ้ล่ือนชั้นได ้
                         อน่ึง  ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีหลกัฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงวา่มีความสามารถดีเลิศ  โรงเรียนอาจให้โอกาส
ผูเ้รียนเล่ือนชั้นกลางปีการศึกษา  โดยโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าในระหว่างปีผูเ้รียนคนใดมีหลกัฐานการเรียนรู้         
ท่ีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ  อาจให้โอกาสผูเ้รียนเล่ือนชั้นกลางปีการศึกษา โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา และผูแ้ทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผูเ้รียน          
และตรวจสอบคุณสมบติัใหค้รบถว้นตามเง่ือนไข ๓ ประการต่อไปน้ี 

๑. มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผา่นมา และมีผลการเรียนในระหวา่งปีท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นเกณฑ ์ 
ดีเยีย่ม 

      ๒. มีวฒิุภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 
      ๓. ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้ นปีท่ีเรียนปัจจุบันและความรู้

ความสามารถทุกรายวชิาในภาคเรียนแรกของชั้นปีท่ีจะเล่ือนชั้น 
                        การอนุมติัให้เล่ือนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงข้ึนได ้๑ ระดบัชั้น จะตอ้งไดรั้บการยินยอม
จากผูเ้รียนและผูป้กครอง และตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๒ ของปีการศึกษานั้น 
                        ส าหรับในกรณีท่ีพบวา่มีผูเ้รียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆมีปัญหาในการเรียนรู้ให้โรงเรียนด าเนินงาน
ร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ / ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดั / ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา / หน่วยงานตน้สังกดัโรงเรียนเฉพาความพิการหาแนวทางการแกไ้ข และพฒันา 
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              ข้อ  ๑๒.  การสอนซ่อมเสริม 
                        การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขขอ้บกพร่องกรณีท่ีผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการ  
หรือมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จะต้องให้โรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อพฒันา          
การเรียนรู้ของผู ้เรียน เต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑         
ก าหนด เป็นการสอนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง กรณีท่ีผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ/ คุณลกัษณะ   
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  เป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติเพื่อพฒันา       
ให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้เป็นการให้โอกาสแก่ผูเ้รียนได้เรียนรู้        
และพฒันา โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงัน้ี 
   ๑)  ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ตอ้งจดัการสอน
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทกัษะพื้นฐาน 
   ๒)  การประเมินระหวา่งเรียน  ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทกัษะกระบวนการ หรือเจตคติ / 
คุณลกัษณะ ท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั   
   ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต ่ากวา่เกณฑ์การประเมิน  ตอ้งจดัการสอนซ่อมเสริมก่อน
จะใหผู้เ้รียนสอบแกต้วั 
   ๔)  ผู ้เ รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้ งน้ีให้อยู ่              
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 
             ข้อ  ๑๓.  การเรียนซ ้าช้ัน 
                        ผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มวา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  
โรงเรียนอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้ าชั้นได้  ทั้ งน้ีให้ค  านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ        
ของผูเ้รียน 
                          ผูเ้รียนท่ีไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑ์การเล่ือนชั้น  โรงเรียนควรให้เรียนซ ้ าชั้น  แต่ทั้งน้ีโรงเรียน     
อาจไดรั้บการพิจารณาใชดุ้ลยพินิจใหเ้ล่ือนชั้นได ้ หากผูเ้รียนมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
   ๑)  ผู ้เ รียนมี เวลาเรียนไม่ ถึง ร้อยละ ๘๐ อันเ น่ืองจากสาเหตุจ า เ ป็น หรือเหตุสุดวิสัย                    
แต่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารเล่ือนชั้นในขอ้อ่ืน ๆ ครบถว้น 
   ๒)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดในแต่ละรายวิชา  แต่พิจารณาเห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติ             
ตามเกณฑก์ารเล่ือนชั้นในขอ้อ่ืนๆ ครบถว้น 
   ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมอยูใ่นเกณฑผ์า่น 
                          ก่อนท่ีจะใหผู้เ้รียน เรียนซ ้ าชั้น ใหแ้จง้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบเหตุผลของการเรียนซ ้ าชั้น 
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              ข้อ  ๑๔.  เกณฑ์การจบ 
   ๑)  ผู ้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียน                
ท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐานผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
คือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของตัวช้ีวดัทั้งหมด  และรายตวัช้ีวดัต้องผ่านการประเมินด้วยคะแนน ไม่ต ่ากว่า         
ร้อยละ ๕๐ 
   ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน        
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  ๕)  ผู ้เ รียนเข้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน            
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                     ๖)  การตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปี ตามสัดส่วน        
ท่ีโรงเรียนก าหนด  

โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคมก าหนดให้ใช้ในการตดัสินผลการเรียนรายวิชา  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การอ่านคิดวเิคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยมีเกณฑก์ารจบการศึกษา      ระดบัประถมศึกษา 

๑. ผูเ้รียนรายวชิาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  ปีละไม่นอ้ยกวา่ ๔๐ ชัว่โมง หรือไม่นอ้ยกวา่  
๑,๐๐๐  ชัว่โมง/ปี  จ  านวน  ๕,๐๔๐  ชัว่โมง  และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม  จ  านวน  
๒๔๐  ชัว่โมง 

๒. ผู ้เ รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน              
ตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  และรายวิชา/
กิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓. ผู ้เ รียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน  ระดับ  ๑  ข้ึนไปทุกรายวิชาพื้นฐาน                   
จึงจะถือวา่ผา่นรายวชิาพื้นฐาน 

๔. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  ในระดบัดีเยีย่ม/ดี/ผา่น 
๕. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัดีเยีย่ม/ดี/ผา่น 
๖. ผูเ้รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมปีละ  ๑๒๐  ชั่วโมง      

และไดผ้ลการประเมิน  “ผ”  ทุกกิจกรรม 
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หมวด  ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

              ข้อ  ๑๕.  การรายงานผลการเรียน 
                        การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหน้าในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  ซ่ึงโรงเรียนต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู ้ปกครองทราบเป็นระยะๆ              
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  คร้ังอีกทั้ งรายงานผลปลายปีให้ผู ้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานทราบการให้ระดับผลการเรียน  โรงเรียนก าหนดรายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข           
และระบบร้อยละ  ให้ระดบัผลการประเมิน  “ดีเยี่ยม(๔)”“ดีมาก(๓.๕)”“ดี(๓)”“ค่อนขา้งดี(๒.๕)”“น่าพอใจ(๒)”  
พอใช(้๑.๕)”“ผา่นเกณฑ(์๑)”  ไม่ผา่นเกณฑ(์๐)” 
                          การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ใหร้ะดบัการประเมิน  “ดีเยีย่ม(๓)”“ดี(๒)”“ผา่นเกณฑ์
(๑)”“ไม่ผา่นเกณฑ(์๐)”การประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  ใหร้ะดบัการประเมิน  “ดีเยีย่ม(๓)”“ดี
(๒)”“ตอ้งปรับปรุง(๑)” 
                          การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็น  “ผา่น”  และ  “ไม่ผา่น” 
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หมวดที ่ ๕  
 เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 ข้อ  ๑๖.   ให้มีการจัดหาและจัดท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 
                        ๑๖.๑  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลกัฐานการศึกษา  ไดแ้ก่ 
              เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด ประกอบด้วย 
  ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ. ๑:ป)  เป็นเอกสารบนัทึก    ผลการเรียน          
ของผู ้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ  ท่ีได้เรียนในแต่ละชั้ นของหลักสูตรการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เป็นหลกัฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคน ใชเ้ป็นหลกัฐาน
ในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อท างานหรือด าเนินการในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
                             ๒)  หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ใบประกาศนียบตัร)  (ปพ. ๒:ป)  เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษา
ออกให้กับผูส้ าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียนน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับ        
วฒิุการศึกษาของตน 
  ๓) แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓:ป)  เป็นแบบรายงานรายช่ือขอ้มูลของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาคบงัคบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบยืนยนัและรับรองความส าเร็จ    
และวฒิุการศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละคน  ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
                เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาก าหนด 
                             ๑)  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปพ.๔:ป)  เป็นเอกสารรายงาน
พฒันาการด้านคุณลักษณะของผูเ้รียนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์             
ท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพิเศษ  เพื่อการแกปั้ญหาหรือสร้างเอกลกัษณ์ให้ผูเ้รียนตามวิสัยทศัน์
ของสถานศึกษา  เป็นการรายงานผลการประเมินท่ีแสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม           
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนในแต่ละชั้น  สถานศึกษาต้องจัดท าเอกสารน้ีให้ผูเ้รียนทุกๆคน        
ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู ้เ รียน  เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู ้เ รียน                 
เพือ่ประกอบในการสมคัรศึกษาต่อหรือสมคัรท างาน 
  ๒)  แบบแสดงผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  (ปพ. ๕:ป)  เป็นเอกสารส าหรับผูส้อน ใชบ้นัทึก
เวลาเรียน  ข้อมูลผลการวดัและประเมินผลการเรียน  ข้อมูลการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน          
แต่ละคนท่ีเรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกนั  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ปรับปรุง  แกไ้ข  
ส่งเสริม  และตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน  รวมทั้งใช้เป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยนั  สภาพการเรียน      
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนแต่ละคน 
  ๓)  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล  (ปพ. ๖:ป)  เป็นเอกสารส าหรับบนัทึก
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียน  พฒันาการในดา้นต่างๆ  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ของผูเ้รียน 
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  ๔)  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ. ๗:ป)  เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกให้ผูเ้รียนเป็นการเฉพาะกิจ
เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนเป็นการชั่วคราว  ทั้งกรณีผูเ้รียนยงัไม่ส าเร็จการศึกษาและส าเร็จ
การศึกษาแลว้ 
  ๕)  ระเบียนสะสม  (ปพ. ๘:ป)  เป็นเอกสารส าหรับบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและผลงาน
ดา้นต่าง  ของผูเ้รียนทั้งท่ีสถานศึกษาและท่ีบา้น  เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้รียนในทุกๆ  ดา้น 
                             ๖)  สมุดบนัทึกผลการเรียน  (ปพ. ๙:ป)  เป็นสมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน   
เพื่อบนัทึกรายการรายวิชาต่างๆ  ท่ีผูเ้รียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้น  ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา     
พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา  และสถานศึกษาออกให้ผู ้เ รียนส าหรับใช้ศึกษา                  
และน าแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีสนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ        
ของสถานศึกษา  พร้อมด้วยผลการเรียนของผูเ้รียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา  กรณีท่ีผูเ้รียนยา้ยสถานศึกษา     
ข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน          
จากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลกัสูตรของสถานศึกษาใหม่ 
                         ๑๖.๒  การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ  ไดแ้ก่ 
                                 ๑)  รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
                                 ๒)  วารสาร/จุลสารของโรงเรียน 
                                 ๓)  จดหมายส่วนตวั 
                                 ๔)  การใหค้  าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 
                                 ๕)  การใหพ้บครูท่ีปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 
                                 ๖)  การใชข้อ้มูลทาง  Internet  ผา่น  Web  site  วดัผลออนไลน์ของโรงเรียน 
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หมวดที ่ ๖  
 การเทียบโอนผลการเรียน 

ขอ้  ๑๗. ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนจากสถานศึกษาในกรณีต่าง ๆ ไดแ้ก่การยา้ยสถานศึกษา 
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การละทิ้งการศึกษาและการขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ  

 
              ขอ้  ๑๘.  ให้สามารถเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆเช่น  การศึกษา     
จากต่างประเทศและการขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากน้ียงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์
จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบนัทางศาสนา  สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ การจดัการศึกษา
โดยครอบครัว เป็นตน้ 
 

ขอ้  ๑๙. การเทียบโอนผลการเรียนสามารถด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือตน้ภาคเรียนแรก  
ท่ีสถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นนักเรียน ทั้งน้ีนักเรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเน่ือง       
ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยา่งนอ้ย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา จ านวน
หน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

 
 ขอ้ ๒๐. การพิจารณาการเทียบโอนสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  

      ๒๐.๑  พิจารณาจากเอกสารหลกัฐานการศึกษา ซ่ึงจะให้ขอ้มูลท่ีแสดงความรู้  ความสามารถ    
ของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ โดยมีหลกัฐานต่างๆประกอบดงัน้ี 
                               -  แบบค าร้องหรือยืน่ความจ านงขอเทียบโอน 
                               -  แบบประเมิน 
                               -  แบบเสนอขออนุมติัผลการเทียบโอน 
                               -  ใบแจง้ผลการเทียบโอน 
                               -  ทะเบียนผูข้อเทียบโอน 
                               -  เอกสาร/หลกัฐานการศึกษาท่ีแสดงผลการเรียนของนกัเรียน 
(เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ระเบียนผลการเรียน  ประกาศนียบตัร  แบบรายงาน
ผูส้ าเร็จการศึกษา  และเอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด) 
       ๒๐.๒  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  
       ๒๐.๓พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัจริง 
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  ข้อ  ๒๑. การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน จ านวน           
ไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน  การเทียบโอนใหด้ าเนินการดงัน้ี 
     ๑)  กรณีผู ้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิต                
ท่ีมีตวัช้ีวดั/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั/จุดประสงค์/เน้ือหาท่ีสอดคล้องกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐        
มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีรับเทียบโอน 
     ๒)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน (ถ้ามี)     
โดยใหมี้การประเมินดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและใหร้ะดบัผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีรับเทียบโอน 
     ๓)  กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการ            
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียน 
        ทั้ ง น้ี  วิ ธีการเทียบโอนผลการเรียนให้ เ ป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ                  
เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระดบัต ่ากวา่ปริญญา ประกาศ 
ณ วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สิงหาคม ๒๕๔๙ ) 
 

  ข้อ ๒๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูพ้ิจารณา            
การขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์โดยด าเนินการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
   ขอ้ ๒๓  การเทียบโอนผลการเรียน  เป็นการน าผลการเรียนซ่ึงเป็นความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์   
ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  มาประเมินเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง 
  แนวการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยการเทียบโอน
ผลการเรียน  ดงัน้ี 
  ๒๓.๑  ผูข้อเทียบโอนต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งน้ีโดยผูข้อเทียบโอน     
จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นระบบโดยสถานศึกษาดงักล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ในภาคเรียนแรก
ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน  ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็น 
  ๒๓.๒  จ านวนสาระการเรียนรู้  รายวิชา  จ  านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอน  และอายุของผลการ
เรียนท่ีจะน ามาเทียบโอน  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา       
ทั้งน้ีเม่ือเทียบโอนแลว้ตอ้งมีเวลาเรียนอยูใ่นสถานศึกษาท่ีจะรับเทียบโอนไม่นอ้ยกวา่  ๑  ภาคเรียน 
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  ๒๓.๓  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน              
ผลการเรียนจ านวนไม่นอ้ยกวา่  ๓  คนแต่ไม่เกิน  ๕  คน 
 ข้อ ๒๔   การเทยีบโอนใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  ๒๔.๑  การเทียบระดบัการศึกษา  หมายถึงการน าผลการเรียน  ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้      
จากการศึกษาตามอธัยาศยั  และการศึกษานอกระบบ  ไม่แบ่งระดบัมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดบัใด   
ระดบัหน่ึง  มี แนวทางการเทียบระดบัการศึกษาดงัน้ี 
   ๑)  ผูข้อเทียบระดบัการศึกษาจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบ  
หรือสถานศึกษานอกระบบท่ีจดัการศึกษาเป็นระบบเดียวกนักบัการศึกษาในระบบ  และเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา    
ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัการศึกษาท่ีขอเทียบ  ๑  ระดบั   
ผูไ้ม่เคยมีวฒิุการศึกษาใดๆ  จะขอเทียบระดบัการศึกษาไดไ้ม่เกินระดบัประถมศึกษา 
   ๒)  ให้สถานศึกษาซ่ึงเป็นท่ีท าการเทียบระดับการศึกษา  ด าเนินการเทียบระดับ             
ด้วยการประเมินความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ของผู ้ขอเทียบระดับ  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย                  
ทั้งด้วยการทดสอบ  การประเมินแฟ้มผลงาน  การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ  ให้ครอบคลุมคุณลกัษณะของผูเ้รียน     
ทั้งดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทกัษะพิสัย  ตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรท่ีขอเทียบระดบั 
   ๓)  ผู ้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้          
และใบประกาศนียบตัรรับรองระดบัความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๔.๒  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การน าผลการเรียนซ่ึงเป็นความรู้ทักษะ                 
และประสบการณ์ของผู ้เรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย               
และผลการศึกษา  จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา  ตามหลกัสูตรใดหลักสูตรหน่ึง        
ท่ีก าลงัศึกษา  มีแนวการด าเนินการดงัน้ี 
   ๑)  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และวิชาการของสถานศึกษาก าหนดจ านวนรายวิชา  
จ  านวนหน่วยกิต  ท่ีสถานศึกษาจ ากดัให้ผูเ้รียนสามารถขอเทียบโอนไดใ้นการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษา
แต่ละช่วงชั้ น  ทั้ ง น้ีผู ้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาท่ีจะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย  ๑  ภาคเรียน               
พร้อมกบัการก าหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผูเ้รียนศึกษาก่อนเขา้ศึกษา  
ในสถานศึกษา  และกรณีเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนขออนุญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา  จะต้องจัดท า           
เป็นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอน              
ผลการเรียนดว้ย 
   ๒)  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ปฏิบติัหน้าท่ีก าหนดสาระ  จดัสร้างเคร่ืองมือ  ส าหรับการเทียบโอนผลการเรียน  และด าเนินการเทียบโอน      
ผลการเรียน 
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   ๓)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ท าการเทียบโอนผลการเรียน         
ใหผู้เ้รียนในกรณีต่อไปน้ี 
 
   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม   ท่ีเรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา           
ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   ๑)  ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จในภาคเรียนแรกท่ีผูเ้รียนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 
   ๒)  ใหเ้ทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวชิา 
   ๓)  ผูเ้รียนยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ตามรายวิชาในหลักสูตร        
ของสถานศึกษา  ตามจ านวนรายวิชาท่ีสถานศึกษาก าหนดไวใ้นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ใหผู้เ้รียนยืน่ค าร้อง  พร้อมเอกสารหลกัสูตรท่ีน ามาขอเทียบ  และเอกสารการศึกษาท่ีไดรั้บมา  (ถา้ผูเ้รียนมี) 
   ๔)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผูเ้รียน  เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรท่ีเรียนมากบัหลกัสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาท่ีขอเทียบ         
ถา้มีจุดประสงค์และเน้ือหาสาระตรงกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๖๐  ให้รับเทียบโอนได ้ และให้ไดร้ะดบัผลการเรียน
ตามท่ีได้มาในกรณีท่ีผูเ้รียนยา้ยสถานศึกษา  แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่างระบบ          
ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนพิจารณาวา่ควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  ถา้ไม่ยอมรับก็ตอ้งประเมิน
ใหใ้หม่ดว้ยวธีิการต่างๆ  ท่ีเหมาะสม 
   ๕)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จัดให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถ  และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหม่  ตามตวัช้ีวดัของรายวิชาท่ีผูเ้รียนขอเทียบในกรณีท่ีผูเ้รียน            
ไม่มีเอกสาร  หลกัฐานการศึกษาเดิมมาแสดง  หรือหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนน ามาขอเทียบโอนมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
และเน้ือหาสาระของหลักสูตรท่ีขอเทียบไม่ถึงร้อยละ  ๖๐  ผูเ้รียนท่ีผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบโอน           
ผลการเรียนได ้ โดยไดร้ะดบัผลการเรียนตามท่ีประเมินได ้ ส่วนผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมินจะไม่ไดรั้บการเทียบโอน
ผลการเรียน 
   กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหน่ึง  ต่างสถานศึกษาหรือขอศึกษา  
ดว้ยตนเองใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   ๑)   ให้ด า เ นินการโดยผู ้เ รียนยื่นค า ร้องไปศึกษาต่างสถานท่ีหรือต่าง รูปแบบ                   
ต่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  ซ่ึงจะพิจารณาผลการเรียนและความจ าเป็นของผูเ้รียนตามระเบียบ         
การจดัการศึกษา  ๓  รูปแบบ  ของสถานศึกษาท่ีจะจดัการศึกษาในระบบ 
   ๒)  รายวิชาท่ีผู ้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานท่ี  หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค ์          
และเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัรายวชิาในหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีจะน ามาเทียบโอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ 
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   ๓)  กรณีผู ้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบท่ีมีสถานศึกษาจัดการเรียน        
การสอนแน่นอน  ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงาน  เร่ืองการจัดการเรียนการสอน              
การประเมินผล  และการรับโอนผลการเรียนก่อน  เม่ือไดต้กลงร่วมกนัเรียบร้อยแลว้จึงจะอนุญาตเม่ือศึกษาส าเร็จ  
ใหรั้บโอนผลการเรียนไดท้นัที 
   ๔)  กรณีผูเ้รียนขออนุญาตศึกษาดว้ยตนเอง  หรือศึกษาในสถานศึกษาท่ีไม่สามารถติดต่อ
ประสานได้  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นแล้ว  เห็นควรอนุญาต  เม่ือผูเ้รียนมารายงานผลก ารเรียน         
ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนท าการเทียบโอนผลการเรียนให้ผูเ้รียน  เช่นเดียวกันกรณี           
การเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผูเ้รียนศึกษามาก่อนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 
   ๕)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบโอน                
ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  และเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา
อนุมติัผลการเทียบโอนผลการเรียน 
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หมวดที ่ ๗  บทเฉพาะกาล 
             ขอ้  ๒๕. ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม ว่าดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ (ฉบบัปรับปรุง พศ.๒๕๕๗) ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นตน้ไป 
 
             ขอ้ ๒๖.  ใหห้วัหนา้สถานศึกษาเป็นผูอ้นุมติัผลการเรียนและรักษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  การให้มีอ านาจ
อ านาจตีความวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
 

ขอ้  ๒๗.  การเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบน้ี ตอ้งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ของโรงเรียนเพื่อประกาศใชต่้อไป 
 

ขอ้ ๒๘. ในกรณีนกัเรียนท่ีเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔  ซ่ึงควรจะจบ
หลกัสูตรในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  หรือก่อนปีการศึกษา  ๒๕๕๒  แต่ไม่สามารถจบหลกัสูตรไดต้ามก าหนดให้ใช้
ระเบียบฉบบัน้ี 
 

ข้อ  ๒๙.  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการ                       
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
     ข้อ ๓๐. กรณีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข  ให้ เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานอนุมัติ                 
และใหค้วามเห็นชอบก่อนน าไปใช ้
 
 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   ๑๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                         
                        (นางปราณี ลายเสือ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 
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ระเบียบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

****************************************************************************************** 

 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับสภาพและวัย             

เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของโรงเรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควรปรับปรุง                 

และตราระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม วา่ดว้ยการปฏิบติัตนของนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบของโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคมท่ีมีอยูเ่ดิม ระเบียบ ประกาศ หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆซ่ึงขดัแยง้กบั

ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ ๔ ใหห้วัหนา้งานกิจการนกัเรียน เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๕ การปฏิบติัตนโดยทัว่ไปของนกัเรียน 

  ๕.๑ นกัเรียนทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด เช่น 

   ๑. นกัเรียนทุกคนตอ้งมีผูป้กครองท่ีถูกตอ้งตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ                         

                                              พ.ศ. ๒๕๔๘  ถา้เปล่ียนผูป้กครองใหม่ตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ 

   ๒. ตอ้งแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 

  ๕.๒ นักเรียนทุกคนตอ้งมาโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ และตรงเวลา การหยุดเรียนจะตอ้งปฏิบติั      

ใหถู้กตอ้งตามระเบียบวา่ดว้ยการลา 

 ๕.๓ นักเรียนทุกคนตอ้งมีความสามคัคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนบัถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ประพฤติปฏิบติัตน   

ให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้อง พึงละเวน้การทะเลาะวิวาท หรือการกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดการ

แตกแยก 

 ๕.๔ นกัเรียนตอ้งรู้จกัคารวะบุคคลตอ้งท าความเคารพเม่ือพบครูทุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน 

รู้จกักล่าวค าวา่ “สวสัดี ขอโทษ ขอบคุณ” ในโอกาสสมควร 

 ๕.๕ เม่ือมาติดต่อกบัทางโรงเรียนทุกคร้ังไม่ว่ากรณีใด โอกาสใด ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน 

หา้มสวมรองเทา้แตะฟองน ้า ถา้แต่งกายไม่สุภาพโรงเรียนจะไม่รับติดต่อดว้ย 

 ๕.๖ ห้ามนกัเรียนมีไวห้รือน ามาซ่ึงอุปกรณ์การพนนัทุกชนิดมาโรงเรียน หรือห้ามเล่นการพนนั  

ทุกชนิดทุกประเภทในบริเวณโรงเรียน 
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 ๕.๗ ห้ามนักเรียนน าเคร่ืองประดับหรือของมีค่าท่ีเกินความจ าเป็นมาโรงเรียน เช่น วิทย ุ         

กลอ้งถ่ายรูป โทรศพัท ์แวน่กนัแดด อ่ืนๆ (หากจ าเป็นจะตอ้งน ามาโรงเรียนตอ้งขออนุญาตหวัหนา้

งานกิจการนกัเรียนก่อน) 

 ๕.๘ หา้มนกัเรียนสูบบุหร่ี สูบกญัชา ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิดและมีหนงัสือ 

ภาพ เทป ท่ีขดัต่อศีลธรรมไวค้รอบครอง 

 ๕.๙ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบติัของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี หากผูใ้ดท าให้เกิด      

การช ารุดเสียหาย ผูน้ั้นจะตอ้งรู้ส านึกในความรับผดิชอบ ชดใชค้่าเสียหายใหก้บัทางโรงเรียน 

 ๕.๑๐ นกัเรียนตอ้งไม่ชกัชวนเพื่อนนกัเรียนและผูอ่ื้นไปตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงสถานท่ีนั้นเวลานั้น 

ไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน หรือการจดัทศันาจรท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากทางโรงเรียน 

  ๕.๑๑ นกัเรียนตอ้งไม่เล่นเกินเหตุ ข่มขู่ ข่มแหง กา้วร้าว หรือท าร้ายผูอ่ื้น 

 ๕.๑๒ นกัเรียนตอ้งไม่ถือของผูอ่ื้นเป็นของตน 

 ๕.๑๓ นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นคนมีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต รู้จกัเกรงใจผูอ่ื้น 

 ๕.๑๔ นกัเรียนตอ้งเป็นผูเ้สียสละทั้งกาย ใจ และสมอง เพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ เพื่อพฒันาโรงเรียน

ใหเ้จริญกา้วหนา้ในทุกๆดา้น 

 ๕.๑๕ นกัเรียนตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าตกัเตือนของครูทุกท่าน 

 ๕.๑๖ นกัเรียนตอ้งเป็นผูมี้ประชาธิปไตยอนัอยูใ่นขอบเขตท่ีถูกตอ้ง มีความเขา้ใจหนา้ท่ีและสิทธิ

ของตน รู้จกัเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

 ๕.๑๗ การเข้าพบครูทุกคร้ังให้นักเรียนส ารวมกิริยา วาจา มารยาทให้เรียบร้อย ถ้าเป็นกลุ่ม        

ควรเขา้แถวจดัล าดบัก่อนหลงั ไม่ควรลุมรลอ้ม 

ข้อ ๖ การปฏิบติัตนในการมาโรงเรียนของนกัเรียน 

 ๖.๑ ตอ้งแต่งกายเคร่ืองแบบนกัเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดนกัศึกษาวิชาทหารและชุดกิจกรรม 

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 ๖.๒ ตอ้งมีเคร่ืองแบบเรียนใหค้รบ 

 ๖.๓ ตอ้งมาโรงเรียนใหท้นัสัญญาณเขา้แถว (เวลา ๐๘.๐๐ น.) 

 ๖.๔ ในวนัหยุดราชการ หยุดเรียน ถา้โรงเรียนหรือครูมีความประสงคจ์ะให้นกัเรียนมาโรงเรียน

เพื่อท ากิจกรรมใดๆ จะมีใบขออนุญาตใหผู้ป้กครองทราบและอนุญาตก่อนทุกคร้ัง 

 ๖.๕ การมาโรงเรียนในวนัหยุด แต่ยงัเป็นวนัราชการปกติ นักเรียนตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน    

ใหเ้รียบร้อย 

 ๖.๖ ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนมาคา้งท่ีโรงเรียนหรือมาโรงเรียนในวนัหยดุโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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 ๖.๗ เม่ือเลิกเรียนแลว้ตอ้งรับกลบับา้นเวน้แต่จะมีครูควบคุมการฝึกซอ้มหรือเล่นกีฬา 

ข้อ ๗ การปฏิบติัตนก่อนเขา้หอ้งเรียนหรือการเขา้แถวเคารพธงชาติ โดยถือปฏิบติัดงั 

 ๗.๑ เม่ือไดย้นิสัญญาณคร้ังท่ี ๑ ใหน้กัเรียนทุกคนมาแถวท่ีหนา้เสาธง 

 ๗.๒ สัญญาณคร้ังท่ี ๒ นักเรียนทุกคนเข้าแถวเรียบร้อย (นักเรียนคนใดอยู่ในโรงอาหาร           

หรือบริเวณอ่ืนนอกสถานท่ีท่ีเขา้แถวถือวา่ผดิระเบียบ ตอ้งถูกบนัทึกความผดิ หากมีครูไปพบเห็น) 

 ๗.๓ หัวหน้าเวรบอกท าความเคารพธงชาติ ขณะท่ีตวัแทนนกัเรียนเชิญธงข้ึนสู่ยอดเสา นกัเรียน

ร้องเพลงชาติพร้อมกนั 

 ๗.๔ ตวัแทนนักเรียนน าสวดมนต์ ไหวพ้ระ แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญ และร้องเพลงมาร์ช    

โรงเรียน 

 ๗.๕ ฟังครู หรือตัวแทนนักเรียนแจ้งเรียน แจ้งข้าวประจ าวนัของโรงเรียนด้วยความสงบ           

และเป็นระเบียบ 

 ๗.๖ หวัหนา้เวรบอกแยก (เวลา ๐๘.๒๐ น.) เพื่อพบครูท่ีปรึกษาท่ีห้องเรียน โดยเดินเป็นแถวอยา่ง

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ข้อ ๘ การปฏิบติัตนเม่ือยูใ่นอาคารเรียน 

 ๘.๑ การเดินบนอาคารเรียนใหเ้ดินชิดขวา 

 ๘.๒ ไม่ท าเสียงอึกทึกรบกวนชั้นอ่ืนๆ ท่ีก าลงัเรียนอยู ่

 ๘.๓ ช่วยรักษาความสะอาดของอาคารเรียน 

 ๘.๔ ไม่วิง่หรือเล่นเกมต่างๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล หรือกีฬาอ่ืนๆ 

 ๘.๕ ไม่ปีนหรือนั่งบนราวบันได ขั้นบันได ชายคา ระเบียงอาคาร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ            

แก่นกัเรียน 

  ๘.๖ ไม่เขียนขอ้ความ ขดูขีด ภาพเคร่ืองหมายใหเ้ป็นรอยตามฝาผนงัอาคารเรียน ห้องน ้ า ห้องสมุด

ของโรงเรียน 

 ๘.๗ เม่ือท าความสะอาดหอ้งเรียนหลงัเลิกเรียนตอนเยน็แลว้ทุกคนตอ้งออกจากหอ้งเรียน 

ข้อ ๙ การปฏิบติัตนในหอ้งเรียน 

 ๙.๑ นกัเรียนตอ้งตั้งใจเรียน ไม่คุย หรือเล่นกนัในหอ้ง ไม่ลุกออกจากท่ีนัง่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 ๙.๒ ไม่เอางานวชิาอ่ืนข้ึนมาท าโดยท่ีครูผูส้อนไม่อนุญาต 

 ๙.๓ หากอาจารย์ไม่เข้าสอนเกิน ๕ นาที ให้หัวหน้าห้องรีบรายงานหมวดวิชา หรือกลุ่มงาน       

เพื่อจดัครูเขา้สอนแทน 
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ข้อ ๑๐ การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการออกนอกหอ้งเรียน ในขณะท่ีมีการเรียนการสอน 

 ๑๐.๑ ในระหวา่งท่ีมีชัว่โมงการเรียนการสอน นกัเรียนจะตอ้งอยูใ่นหอ้งเรียน 

 ๑๐.๒ หากมีความจ าเป็นต้องออกนอกห้องเรียนให้ขออนุญาตครูท่ีก าลังสอน แล้วไม่ควรลา    

ออกนอกหอ้งเรียนในคาบแรกท่ีเขา้เรียนทั้งตอนเชา้และหลงัพกักลางวนั 

 ๑๐.๓ หากครูไม่อยู่ในห้องเรียนให้ทุกคนอยู่ใยห้องด้วยความเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวน     

หอ้งขา้งเคียง ถา้จะออกนอกหอ้งเรียนใหแ้จง้หวัหนา้ชั้นทราบ 

ข้อ ๑๑ การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการเดินเปล่ียนระหวา่งคาบเรียน 

 ๑๑.๑ เดินเป็นแถวใหเ้รียบร้อยโดยเดินชิดขวาตลอด 

 ๑๑.๒ ไม่แวะหรือไปท าธุระท่ีอ่ืนในขณะท่ีเดินเปล่ียนคาบเรียน 

 ๑๑.๓ หากมีความประสงค์จะไปธุระส่วนตวั เช่น ปัสสาวะ ด่ืมน ้ า หรืออ่ืนๆ ให้ขออนุญาต          

ครูประจ าวชิาในวชิาถดัไป 

 ๑๑.๔ หากเขา้หอ้งชา้ในระหวา่งเปล่ียนคาบเรียน ครูประจ าวชิาอาจท าโทษตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๑๒ การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมสาย 

 ๑๒.๑ ถ้ามาไม่ทนัเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ห้ามเข้าไปในแถวโดยไม่ได้รับอนุญาต       

ใหเ้ขา้แถวกลุ่มผูม้าสาย โดยอยูใ่นความดูแลของครูเวร หรือผูท่ี้ทางโรงเรียนก าหนด 

 ๑๒.๒ มาไม่มนัเขา้เรียน เวลา ๐๘.๔๐ น. เป็นตน้ไปตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

   ๑. ถา้นกัเรียนมาสายเกิน ๓ คร้ัง ครูท่ีปรึกษาจะแจง้ผูป้กครองเพื่อรับทราบสาเหตุ          

                                         และช่วยกนัแกไ้ขต่อไป 

   ๒. หากมีการมาสายซ ้ าๆอีก ทางโรงเรียนจะท าโทษตามสมควร และเชิญผูป้กครองทราบ 

                                         เพื่อหาทางแกไ้ข 

ข้อ ๑๓ การปฏิบติัตนในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 เม่ือนกัเรียนมาถึงโรงเรียนแลว้ตอ้งอยูใ่นความควบคุมดูแลของครู จะออกนอกบริเวณโรงเรียน 

โดยพลการไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด จนกวา่จะถึงเลิกเรียน นกัเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนระหวา่งเรียนไดเ้ม่ือ 

 ๑๓.๑ ผูป้กครองมาขออนุญาตดว้ยตนเอง 

 ๑๓.๒ ผู ้ปกครองเขียนหนังสือขออนุญาตให้เ รียนถือมา ให้นักเรียนกรอกแบบอนุญาต              

ออกนอกบริเวณโรงเรียนตามรายการท่ีก าหนดโดยผา่นความเห็นชอบของครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อน 

และหวัหนา้งานกิจการนกัเรียน 

 ๑๓.๓ ในกรณีท่ีนักเรียนลืมอุปกรณ์การเรียน ส่ิงของ เ ม่ือมาถึงโรงเรียน ทางโรงเรียน                 

จะไม่อนุญาตใหอ้อกนอกบริเวณเพื่อกลบัไปเอาของส่ิงนั้น 
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 ๑๓.๔ ในกรณีท่ีจ าเป็น เช่น รับธนาณัติ พสัดุ ไปธนาคาร ให้หวัหนา้งานกิจการนกัเรียนพิจารณา

อนุญาต 

ข้อ ๑๔ การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการลากิจ – ลาป่วย 

 ๑๔.๑ การลาหยุดโรงเรียนเน่ืองจากมีกิจธุระหรือป่วยทุกคร้ังนักเรียนจะต้องใช้แบบฟอร์ม         

การเขียนใบลาของโรงเรียน และยืน่ใบลาเม่ือมาถึงโรงเรียนในวนัแรก 

 ๑๔.๒ การลาป่วย เม่ืออยูใ่นโรงเรียน 

   ๑. แจง้ครูผูส้อน ครูท่ีปรึกษา หวัหนา้งานอนามยัโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเขา้พกั            

                                         หอ้งพยาบาล 

   ๒. กรณีป่วยตอ้งกลบับา้น ตอ้งแจง้ต่อกลุ่มงานกิจการนกัเรียน และน าใบอนุญาต 

  ไปแจง้แก่ครูท่ีปรึกษา และครูผูส้อน จึงอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนได ้

 ๑๔.๓ ทุกคร้ัง ท่ีนัก เ รียนลา  หรือหยุดเ รียน ผู ้ปกครองอาจแจ้งให้ทางโรงเ รียนทราบ               

ในทางโทรศพัทไ์ด ้โดยโทร ๐๓๖ – ๓๖๔๔๓๔ 

ข้อ ๑๕ การขาดเรียน โรงเรียนไม่ประสงคใ์หน้กัเรียนขาดเรียนไม่วา่กรณีใดๆ นกัเรียนคนใดขาดเรียนโดยไม่ทราบ 

สาเหตุ โรงเรียนไดว้างหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี 

 ๑๕.๑ ขาดเรียน ๑ วนั ครูท่ีปรึกษาจะติดต่อโดยแจง้ผูป้กครอง 

 ๑๕.๒ หากนกัเรียนขาดเรียน ๒ วนั ติดต่อกนัโดยไม่ไดรั้บแจง้จากผูป้กครองจะด าเนินการ ดงัน้ี 

   ๑. ครูท่ีปรึกษาจะส่งใบแจง้ผูป้กครองคร้ังท่ี ๒ 

   ๒. หากไม่ไดรั้บการติดต่อภายใน ๒ วนั ทางโรงเรียนยงัไม่ทราบเหตุผล  

จะเชิญผูป้กครองมาพบท่ีโรงเรียนจะติดต่อเป็นคร้ังท่ี ๓ 

   ๓. หากผูป้กครองไม่ติดต่อมาอีก กลุ่มงานกิจการนกัเรียนจะน าเสนอผูอ้  านวยการ 

เพื่อพิจารณาสั่งจ  าหน่ายพน้สภาพการเป็นนกัเรียนของโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม  

ข้อ ๑๖ การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการพบกบับุคคลภายนอกวา่ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 ๑๖.๑ นกัเรียนตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครอง – ญาติ เพื่อน ทราบวา่นกัเรียนอยูช่ั้นอะไรหอ้งท่ีเท่าไหร่ 

 ๑๖.๒ ใหผู้ม้าขอพบนกัเรียนรอท่ีห้องกิจการนกัเรียน และงานกิจการนกัเรียนควรถามสอบดว้ยวา่

มาติดต่อเร่ืองอะไร 

 ๑๖.๓ หากกลุ่มงานกิจการนักเรียนพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่จ  าเป็น อาจไม่ให้พบ       

กบันกัเรียนก็ได ้
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ข้อ ๑๗ การหนีเรียน หากนักเรียนหายไปจากห้องเรียนในเวลาเรียน โดยไม่ได้แจ้งให้ครูประจ าวิชาทราบ              

ถือวา่ “หนีเรียน” ถา้มีความจ าเป็นตอ้งไปปฏิบติัภารกิจต่างๆ เช่น ไปตอบปัญหา แข่งกีฬา ตอ้งแจง้ให้ครูประจ าวิชา

ทราบ หากไม่แจง้ถือวา่หนีเรียน ครูประจ าวิชาจะท าโทษและบนัทึกไวใ้นสมุดติดตามการเรียนการสอนหรือแจง้  

ครูท่ีปรึกษาทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๘ การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการประชุม 

            โรงเรียนจะจดัใหมี้การประชุมนกัเรียนในหอประชุมทุกวนัศุกร์ (คาบสุดทา้ย) โดยถือปฏิบติัดงัน้ี 

 ๑๘.๑ นกัเรียนจะตอ้งถือวา่เป็นหนา้ท่ีของนกัเรียนท่ีจะตอ้งเขา้รับฟังการประชุมทุกคร้ัง 

 ๑๘.๒ คณะกรรมการนักเรียนระดบัชั้นจะเป็นผูจ้ดัเตรียมและรับผิดชอบในการจดัโต๊ะหมู่บูชา 

อุปกรณ์การประชุม น าสวดมนต ์ตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด 

 ๑๘.๓ เดินเขา้หอ้งประชุมอยา่งมีระเบียบ นัง่ประจ าท่ีของตนเองอยา่งสงบ ไม่พดูหรือส่งเสียงดงั 

 ๑๘.๔ หวัหนา้หอ้งเรียนรายงานช่ือนกัเรียน ท่ีขาดประชุมต่อครูทีปรึกษา 

 ๑๘.๕ เม่ือเสร็จส้ินการประชุม ต้องร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความสงบ          

พร้อมเพรียงกนั 

 ๑๘.๖ นักเรียนต้องได้รับอนุญาตให้ออกจากหอประชุมเสียก่อน จึงแยกออกจากหอประชุม       

อยา่งมีระเบียบเรียบร้อย 

ข้อ ๑๙ การปฏิบติัตนในการรับประทานอาหาร 

    ๑๙.๑ ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพกั หรือก่อนเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดโดยเฉพาะสัญญาณ    

คร้ังท่ี ๑ (๐๘.๐๐ น) เม่ือเขา้แถวตอนเชา้ 

 ๑๙.๒ ไม่น าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมไปรับประทานนอกโรงเรียนหรือในหอ้งเรียน 

 ๑๙.๓ นกัเรียนท่ีน าอาหารมาจากบา้นใหน้ าไปรับประทานในโรงอาหารหรือท่ีโรงเรียนจดัไวใ้ห้ 

 ๑๙ .๔  รับประทานอาหารด้วย กิ ริ ย าม ารยาท ท่ี เ รี ยบ ร้อย  ไม่ ส่ ง เ สี ย งดังห รือ คุ ยกัน                   

ในขณะรับประทานอาหาร 

ข้อ ๒๐ การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการแสดงความเคารพ 

           การแสดงความเคารพเป็นความแสดงออกของผูที้ได้รับการศึกษาและเป็นผูท่ี้มีวินัยในตนเองอย่างดี           

จึงก าหนดหลกัปฏิบติัเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอุปนิสัยรู้จกัเคารพครู และผูใ้หญ่ ดงัน้ี 

 ๒๐.๑ การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน 

 ๑. เม่ือครูเขา้ห้องเรียนก่อนหรือก่อนออกจากห้องเรียน หัวหน้าบอกค าว่า “นักเรียน ... 

เคารพ” ให้นกัเรียนทุกคนยืนข้ึน โดยนกัเรียนชายจะกล่าวค าว่า “สวสัดีครับ” พร้อมกบั

ไหว ้นกัเรียนหญิงจะกล่าววา่ “สวสัดีค่ะ” พร้อมกบัไหว ้
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   ๒. เม่ือเดินสวนกบัครูใหห้ยดุยนืตรงแลว้ยกมือไหว ้

 ๓. เม่ือนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับท่ี ครูเดินผ่านในระยะใกล้ให้แสดงความเคารพ           

ดว้ยการยนืตรงแลว้ไหว ้

๔.  เม่ือข้ึนหรือลงบนัไดสวนกบัครู ให้หยุดยืนตรงแลว้ไหว ้แลว้ให้ครูเดินผ่านไปก่อน

แลว้ค่อยเดินตาม 

   ๕. เม่ือเดินผา่นครูซ่ึงนัง่อยูใ่หค้อ้มตวัลงกม้ศีรษะ และเดินห่างระยะพอสมควร 

๖. เ ม่ือนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรเดินแซงข้ึนหน้า หรือครูเดินตามหลังมา              

ในระยะใกล ้ควรหยดุใหค้รูเดินผา่นไปก่อน 

 ๗. ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในชุดเคร่ืองแบบให้ท าความเคารพ             

ตามแบบลูกเสือ เนตรนารี และแบบทหาร 

 ๘. เม่ือมีแขกผูใ้หญ่ทางราชการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้นักเรียนฟังค าสั่งครูผูส้อน   

ในขณะนั้น และถา้นกัเรียนพบเห็นแขกผูใ้หญ่เขา้มาในโรงเรียน จะตอ้งท าเคารพดว้ย 

   ๙. นกัเรียนตอ้งถือปฏิบติัท่ีตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือครูทุกท่านของโรงเรียน  

  วงัม่วงวทิยาคม 

 ๒๐.๒ การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน 

                       เม่ือนกัเรียนพบครูนอกโรงเรียน ให้นกัเรียนแสดงความเคารพโดยการไหวทุ้กคร้ัง พร้อมกบั

กล่าวว่า “สวสัดีครับ” หรือ “สวสัดีค่ะ” แลว้ทกัทายปราศรัยครูตามสมควร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัเวลา  

และสถานท่ี 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   ๑๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

                                         

                        (นางปราณี ลายเสือ) 

                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 
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ระเบียบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

****************************************************************************************** 

 โดยเห็นเป็นการสมควรท่ีจะวางระเบียบวา่ดว้ยการประพฤติของนกัเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และเป็นการส่งเสริมระเบียบวนิยัของนกัเรียนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

 อาศัยอ านาจความตามมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖              

และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการลงโทษนกัเรียน นกัศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๔๘ จึงออกเป็นระเบียบ   

ของโรงเรียนเรียกวา่ ระเบียบวา่ดว้ยความประพฤติของนกัเรียนโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๘ ดงัน้ี 

หมวด ๑ บทลงโทษ 

 ข้อ ๑ การลงโทษนักเรียนทีก่ระท าความผดิมี ๔ สถาน คือ 

  ๑. วา่กล่าวตกัเตือน 

  ๒. ท าทณัฑบ์น  

  ๓. ตดัคะแนนความประพฤติ 

  ๔. ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

หมวด ๒ ลกัษณะความประพฤติ 

 ข้อ  ๒ ความประพฤติทีถ่ือว่าเป็นความผดิขั้นร้ายแรง 

            ความผิดขั้นร้ายแรงของนกัเรียน หมายถึง ความผิดทั้งหลายทั้งท่ีน าความเสียหายและความเส่ือเสีย

มาสู่โรงเรียน และส่วนรวมอยา่งร้ายแรงหรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดท่ีกระทบกระเทือน

ต่อระเบียบวนิยัอนัดี และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทย ความผดิขั้นร้ายแรง ไดแ้ก่ 

  ๑. ชูส้าวขั้นร้ายแรง 

  ๒. ลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ จ้ีทรัพย ์

  ๓. ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นจนไดรั้บบากเจบ็สาหสั 

  ๔. เสพสุรา เคร่ืองดองของเมา หรือยาเสพติดใหโ้ทษทุกชนิด 

  ๕. ท่องเท่ียวในสถานเริงรมยใ์นยามวกิาล 

  ๖. แสดงกิริยาวาจาหลบหลู่ดูหม่ินครูอยา่งร้ายแรง 

  ๗. พกพาอาวธุเขา้มาภายในบริเวณโรงเรียน 
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  ๘. ประพฤติตนเป็นนกัเลงการพนนั 

  ๙. ประพฤติตนเป็นนกัเลงอนัธพาล 

  ๑๐. ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน หรือทรัพยสิ์นของราชการโดยเจตนา  

  ๑๑. ฝ่าฝืนค าสั่งของโรงเรียนเก่ียวกบัเร่ืองระเบียบวนิยั 

  ๑๒. ท าความผดิอ่ืนท่ีมีลกัษณะร้ายแรงท านองเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 บทลงโทษ :  ถา้นกัเรียนกระท าผิดตามขอ้ ๒ ถือว่าท าความผิดขั้นร้ายแรงจะถูกลงโทษตดัคะแนนความ

ประพฤติ และท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 ข้อ ๓ ความประพฤติทีถ่ือว่าเป็นความผดิขั้นปานกลาง 

          ความผดิขั้นปานกลาง หมายถึง ความผิดทั้งหลายท่ีไม่ถึงขั้นร้ายแรงตามขอ้ ๑ แต่อาจจะเป็นความผิด

อนัจะท าใหเ้กิดความผดิขั้นร้ายแรงต่อไปได ้เช่น 

  ๑. ประพฤติตนส่อไปทางชูส้าว 

  ๒. เท่ียวกลางคืนเป็นนิจ 

  ๓. สูบบุหร่ี 

  ๔. ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย และไม่เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน 

  ๕. แสดงกิริยาไม่เคารพ คารวะต่อครู 

 ๖. แต่งกายไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน และไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน       

เป็นประจ า 

  ๗. กา้วร้าว  - รังแกเพื่อนกัเรียนดว้ยกนัเป็นประจ า 

  ๘. ยยุงส่งเสริมสนบัสนุน หรือใหก้ารสนบัสนุนบุคคลอ่ืนกระท าความผดิ 

  ๙. ทะเลาะววิาทถึงขั้นใชพ้ละก าลงั 

  ๑๐. เล่นการพนนั หรือเล่นการพนนัอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะพนนั 

  ๑๑. ขีดเขียนฝาผนงัหอ้งเรียน โตะ๊เรียนดว้ยขอ้ความต่างๆ หรือขอ้ความท่ีสุภาพ 

  ๑๒. หลบัหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 บทลงโทษ : ถ้านักเรียนกระท าความผิดตามข้อ ๓ ถือว่าเป็นความผิดขั้นปานกลาง จะถูกลงโทษ               

ท าทณัฑบ์น ตดัคะแนนความประพฤติ 
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 ข้อ ๔ ความประพฤติทีถ่ือว่าเป็นความผดิขั้นเบา 

          ความผดิขั้นเบา หมายถึง ความผดิท่ีกระท าลงไปแลว้ไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืนหรือทรัพยสิ์น

ของบุคคลอ่ืน หรือทรัพยสิ์นของส่วนรวมและราชการ แต่การกระท าผิดนั้นส่อแสดงถึงอุปนิสัยหรือนิสัยท่ีไม่ดี 

เช่น 

  ๑. หลีกเล่ียงและขาดเรียนโดยเจตนา 

  ๒. มาโรงเรียนสายโดยเจตนา  

  ๓. แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียนเป็นคร้ังคราว 

  ๔. ไม่รักษาความสะอาดของตนเอง และอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

  ๕. ไม่รับผดิชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน 

  ๖. แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย 

  ๗. หลบหนี ละเลย หลีกเล่ียง การเขา้แถวตามระเบียบของโรงเรียน 

  ๘. เขา้หอ้งเรียนชา้เป็นนิตย ์

  ๙. ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้นขณะอยูใ่นหอ้งเรียน 

  ๑๐. ไม่ใหค้วามร่วมมือต่อกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

  ๑๑. ความผดิอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนักบัขา้งตน้ 

 บทลงโทษ : ถา้นกัเรียนกระท าความผิดตามขอ้ ๔ ถือวา่เป็นความผิดขั้นเบาจะถูกลงโทษวา่กล่าวตกัเตือน 

ท าทณัฑบ์น 
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หมวด ๓ บทเฉพาะ 

 ข้อ ๕ ในกรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดแต่ละคร้ัง จะบันทึกการลงโทษในทะเบียนประวติันักเรียน        

แล้วแจง้ให้ผูป้กครองทราบ ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิดขั้นปานกลาง และขั้นเบามีการกระท าซ ้ าอีกถือว่า    

เป็นความผดิท่ีกระท าโดยเจตนา จะถือวา่เป็นความผดิขั้นร้ายแรงทั้งน้ีแลว้แต่กรณี 

 ข้อ ๖ ใหห้วัหนา้งานกิจการนกัเรียนรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

                        (นางปราณี ลายเสือ) 

                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 

 

หมายเหตุ ครูทุกท่านมีสิทธ์ิโดยชอบท่ีจะวา่กล่าวตกัเตือนหรือท าโทษนกัเรียนโดยการตดัคะแนนความประพฤติ 

ตามความผดิท่ีปรากฏ และเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียน 
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ระเบียบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

****************************************************************************************** 

 เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม แต่งกายไดถู้กตอ้งตามระเบียบ และใหเ้ป็นไปตามความเหมะสม

กบัสภาพการเป็นนกัเรียน จึงควรปรับปรุงและตราระเบียบไว ้ดงัน้ี 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบโรงเรียนวงัม่วงวิทยาคม วา่ดว้ยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของนกัเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบเดิม ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ และขดัแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ข้อ ๔ ใหห้วัหนา้งานกิจการนกัเรียนเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 ข้อ ๕ นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งกาย ดงัต่อไปน้ี 

  ๕.๑ ตอ้งแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 

   ๕.๒ หา้มไวห้นวด เครา เจาะหู หรือล้ิน 

  ๕.๓ หา้มยอ้มสี ดดัผม ซอยผม หรือไวผ้มยาวกวา่ท่ีระเบียบก าหนด 

  ๕.๔ หา้มไวเ้ล็บ แต่งเล็บ ทาเล็บ 

  ๕.๕ หา้มทาปาก เขียนคิ้ว แต่งหนา้ ใชเ้คร่ืองส าอาง หรือใชส่ิ้งแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวย 

  ๕.๖ หา้มใชเ้คร่ืองประดบัใดๆ ยกเวน้นาฬิกาขอ้มือ และใชส้ายนาฬิกาท่ีสุภาพ 

  ๕.๗ นกัเรียนหญิง ใหใ้ส่เส้ือซบัในชนิดคอกระเชา้สีขาวสวมทบัเส้ือชั้นในธรรมดาอีกชั้นหน่ึง 

 ๕.๘ ห้าม นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมธัยมศึกษาตอนปลาย ปล่อยชายเส้ือ ออกนอกกางเกง

และกระโปรง 

 ๕.๙ ตอ้งแต่งกายใหดู้สุภาพ และไม่ควรใชเ้คร่ืองแต่งกายท่ีราคาแพงเกินไป 

 ๕.๑๐ หา้มนกัเรียนปัก ปะ หรือ ติดสต๊ิกเกอร์ ท่ีส่วนส่วนหน่ึงของเคร่ืองแบบ 

 ๕.๑๑ หา้มสวมเคร่ืองแบบของผูอ่ื้น หรือ ใหผู้อ่ื้นสวมเคร่ืองแบบของตนเอง 

 ๕.๑๒ หา้มพบัแขนเส้ือ และหา้มปลดกระดุมเส้ือเกินกวา่ ๑ เมด็ 
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 ข้อ ๖ เคร่ืองแบบท่ีก าหนดให ้

  ๖.๑ เคร่ืองแบบนกัเรียนชาย 

   ๑. กางเกงขาสั้น เป้าไม่สั้น เวลาสวมขอบกางเกงไม่ต ่ากวา่ระดบัสะดือ ขาไม่บานหรือฟิต

จนเกินไป ขนาดกวา้งระหวา่ง ๘ – ๑๐ ซม.ปลายขากางเกงเม่ือยืนตรง สูงกวา่ลูกสะบา้ไม่เกิน ๘ ซม. ผา่ตรงกลาง    

มีซิปหรือกระดุมขนาดย่อมติดซ่อนไวข้้างในกระเป๋าแนวตะเข็บด้านข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง       

รอบเอวมีหูขนาดกวา้ง ๑ – ๑๕ จ านวน ๖ – ๗ หู พอเหมาะส าหรับร้อยเขม็ขดัสวมทบัชายเส้ือไวใ้หเ้รียบร้อย 

   ๒. เส้ือ เป็นเส้ือเช้ิตคอตั้ง สีขาวเกล้ียง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ห้ามใช้ผา้แพร

หรือผา้ท่ีสามารถรักษารูปทรงเอาไวได ้ผา่อกตลอด มีสาบหนา้พบัดา้นนอกกวา้ง ๔ ซม. ใชก้ระดุมสีขาวกลมแบน

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑ ซม. แขนสั้ นเพียงข้อศอก แผ่นหลังเรียบ ไม่ตีเกล็ดหรือมีจีบ มีกระเป๋าระดบัราวนม        

เบ้ืองซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกวา้ง ๘ – ๑๒ ซม. ลึก ๑๐ – ๑๕ ซม. พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ เส้ือนักเรียน              

ปักอกัษรยอ่ ว.ม.ว. ท่ีหนา้อกเบ้ืองขวา ปักช่ือ – นามสกุล ท่ีหนา้อกเบ้ืองซา้ย เส้ือนกัเรียน 

   ๓. เขม็ขดั ใชเ้ขม็ขดัหนงัสีด า ขนาดกวา้ง ๓ – ๔ ซม. ความยาวตามส่วนขนาดตวันกัเรียน 

หัวเข็มขดัเป็นโลหะเงินสีเงินรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ชนิดหัวกลดัมีเข็มสอดเพียงเข็มเดียว มีปลอกสีเดียวกบัเข็มขดั         

๑ ปอกขนาดกวา้ง ๑.๕ ซม. ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั เขม็ขดัน้ีใชส้อดเขา้ไปในหูกางเกง การสวมหา้มกลบัดา้นออก 

   ๔. กระเป๋า โรงเรียนอนุญาตใหน้กัเรียนใชก้ระเป๋า ดงัต่อไปน้ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

    ๑) กระเป๋าเป้ของโรงเรียน 

    ๒) กระเป๋าถือของโรงเรียน 

   ๕. รองเทา้ ใช้รองเทา้หุ้มส้นชนิดผูกบนหลงัเทา้ ผา้ใบสีด าเรียบไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืน  

ปนเชือกผกูแน่นพื้นรองเทา้ใชสี้เดียวกบัรองเทา้ ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ใหส้วมหุม้ส้นตลอดเวลา 

   ๖. ถุงเทา้ใชถุ้งเทา้สั้น ท่ีไม่สั้นกวา่ตาตุ่ม สีขาว ไม่มีลวดลาย 

   ๗. ผมนักเรียนชาย ม. ต้น ให้ตัดผมเกรียนทั้ งด้านข้างและด้านหลัง ผมบนศีรษะ           

ยาวไม่เกิน ๓ ซม. ไม่ใส่น ้ามนัหรือเจล และไม่เปล่ียนสีผม 

         ผมนกัเรียนชาย ม. ปลาย ตดัผมรองทรงสูง ดา้นขา้งโดยรอบตดัสั้นเกรียน ดา้นบนยาว

ไม่เกิน ๔ ซม. ไม่หวแีสกกลางหรือหวเีสยตั้ง และไม่ใส่น ้ามนัหรือเจล และไม่เปล่ียนสีผม 

   ๘. เส้ือพลศึกษา อนุญาตให้ใช้เฉพาะวนัท่ีเรียนพลศึกษาเท่านั้น ใช้เส้ือคอโปโลสีม่วง      

มีเคร่ืองหมายตราโรงเรียนท่ีกระเป๋าดา้นซา้ย และสวมกางเกงพลศึกษาของโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
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  ๖.๒ เคร่ืองแบบนกัเรียนหญิง 

   ๖.๒ เคร่ืองแบบนกัเรียนหญิง 

   ๑) ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

        ๑.  กระโปรงสีกรมท่าไม่ มีลวดลาย มีลักษณะเป็นกระเป๋าธรรมดา ด้านหน้า            

และด้านหลงัพบัเป็นจีบออกดา้นนอกขา้งละ ๓ จีบ เย็บทบัจีบลงมาประมาณ ๖ – ๗ ซม. เวน้ระยะความกวา้ง       

ตรงกลางพองาม  ความยาวของกระโปรงเลยใตเ้ข่ามาประมาณ ๑ ฝ่ามือ เวลานั่งคุกเข่ากระโปรงยาวปิดหัวเข่า      

ใหช้ายกระโปรงติดพื้น ไม่รัดรูป ปลายกระโปรงบาน ไม่เป็นทรงตรงหรือปลายแคบ 

        ๒. เส้ือ ใชผ้า้สีขาวเกล้ียง ไม่เป็นมนั และไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผา้แพร 

ผา้ดิบ หรือผา้ท่ีบางไม่สามารถรักษารูปทรงเอาไวไ้ด ้ตวัเส้ือเป็นคอพบัในตวั สึกพอสมควรสวมศีรษะเขา้ไดส้ะดวก 

สาบตลบเข้าข้างในมีปกขนาด ๑๐ ซม. ใช้ผา้เย็บแบบเข้าถ ้ า แขนสั้ นเพียงข้อศอก ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย 

ประกอบด้วยผา้สองชั้นกวา้ง ๓ ซม. ขนาดตวัเส้ือกวา้งพอเหมาะส าหรับกบัล าตวั ไม่รัดเอว ท่ีริมขอบล่างขวา       

ติดกระเป๋า ขนาดกว้าง ๕ ซม. ปักอักษร ว.ม.ว. ท่ีหน้าอกเบ้ืองขวา ปักช่ือ – นามสกุล ท่ีหน้าอกเบ้ืองซ้าย              

เส้ือนกัเรียน 

        ๓. ผ ้าผูกคอ (คอซอง) ผ้าสีกรมท่า ชายสามเหล่ียมกว้าง ๓.๕ – ๕ ซม.                      

ยาว ๘๐ – ๑๐๐ ซม. ผกูเง่ือนกะลาส ใหป้มของเง่ือนอยูร่ะดบัเดียวกบัคอเส้ือ 

        ๔. เส้ือชั้ นในสีครีม สีเน้ือ หรือสีสุภาพ เอวยาว ถ้าใช้ยกทรงแบบบราเซียตวัสั้ น      

หรือตวัยาวตอ้งสวมเส้ือซบัมนสีขาวทบัอีกตวัหน่ึง 

        ๕.  รอง เท้า ใช้รอง เท้าหนัง สีด า  ไม่ มีลวดลาย  แบบหุ้มส้น หุ้มปลา  หัวมน                     

มีสายรัดหลงัเทา้ ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. 

        ๖. ถุงเทา้ใชถุ้งเทา้สั้น ท่ีไม่สั้นกวา่ตาตุ่ม สีขาว ไม่มีลวดลาย 

        ๗. ผม ตดัผมสั้ น ไม่ดดั ไม่ซอย ไม่ดดัมว้นปลาย ตดัธรรมดายาวประมาณปลายหู     

ไม่ใส่ครีมหรือน ้ ามนั ไม่ฉีดสเปรย ์ไม่ยีผม ไม่ตดัผมหน้ามา้ ไม่เปล่ียนสีผมและต้องงติดก๊ิบสีด าให้เรียบร้อย 

โรงเรียนอนุโลมใหไ้วผ้มยาวได ้แต่ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่อไปน้ี 

    ๑) ตอ้งรวบผมใหเ้รียบร้อย ไม่ดดั ไม่ยอ้ม ไม่ยดืผม เม่ืออยูใ่นเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเวน้เม่ือตอ้งการหวีหรือจดัผม ให้เรียบร้อยในห้องน ้ าเท่านั้น     

ผมท่ีรวบแล้วจุดรวมจะต้องอยู่ในระดับขอบหูด้านบน ไม่มีไรผมหรือจอนท่ีรุงรังท่ีด้านข้าง ส่วนด้านหน้า       

จะตอ้งไม่ปล่อยยาวในลกัษณะผมมา้หรือยกกระบงัหนา้ใหสู้งข้ึน 
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    ๒) อุปกรณ์ท่ีใช้การรวบผมหรือมดัผม ตอ้งเป็นยางสีด าและผูกดว้ยโบว์สีขาว    

ไม่มีลวดลาย ขนาดกวา้ง ๑ – ๑.๕ น้ิว ถา้จ าเป็นตอ้งติดก๊ิบ ให้ใช้เฉพาะสีด าเพียงสีเดียว อุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือ  

จากน้ีหา้มใชเ้ด็ดขาด 

    ๓) ผมท่ีไวย้าวจะยาวไดไ้ม่เกินก่ึงกลางสะบกัหลงั (ขอบบนของเส้ือชั้นใน) 

    ๔) การไวผ้มยาวของนักเรียนต้องไม่เป็นข้ออ้าง หรืออุปสรรคในการเรียน    

หรือท าใหเ้สียเวลา เช่น ท าใหม้าโรงเรียนสายเพราะเสียเวลาในการท าผมหรือตอ้งแต่งผมหรือตอ้งหวใีนขณะเรียน 

        ๘. ชุดพลศึกษา ใช้กางเกงวอร์มสีด า ห้ามใช้กางเกงผา้ร่ม กระเป๋าข้างตะเข็บมีซิป     

ปิด – เปิด รองเท้าใช้รองเท้าผา้ใบสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีเส้นท่ีขอบรองเท้าเป็นสีอ่ืน ผูกเชือก ใช้เฉพาะ               

วนัท่ีมีเรียนพลศึกษาเท่านั้น เส้ือโปโลสีม่วงตราโรงเรียน 

   ๒) ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

        ๑.  กระโปรงสีกรมท่าไม่ มีลวดลาย มีลักษณะเป็นกระเป๋าธรรมดา ด้านหน้า            

และด้านหลงัพบัเป็นจีบออกดา้นนอกขา้งละ ๓ จีบ เย็บทบัจีบลงมาประมาณ ๖ – ๗ ซม. เวน้ระยะความกวา้ง       

ตรงกลางพองาม  ความยาวของกระโปรงเลยใตเ้ข่ามาประมาณ ๑ ฝ่ามือ เวลานั่งคุกเข่ากระโปรงยาวปิดหัวเข่า      

ใหช้ายกระโปรงติดพื้น ไม่รัดรูป ปลายกระโปรงบาน ไม่เป็นทรงตรงหรือปลายแคบ 

        ๒. เส้ือ เส้ือเช้ิตสีขาวเรียบ ไม่รัดรูป ผ้าไม่หนาหรือบางเกินไป ไม่มีลวดลาย          

หรือลายเส้น ผา่ตลอด ไม่มีสาบ ติดกระดุมสีขาวจ านวน ๕ เม็ด แขนยาวเท่าศอกพองาม ตน้แขและปลายแขนจีบ 

ขอบปลายแขนกวา้ง ๓ ซม. เม่ือสวมใหส้อดชายเส้ือบงัทรงดว้ย หา้มปล่อยชายเส้ือรุ่มร่าม 

        ๓. เส้ือชั้ นในสีครีม สีเน้ือ หรือสีสุภาพ เอวยาว ถ้าใช้ยกทรงแบบบราเซียตวัสั้ น      

หรือตวัยาวตอ้งสวมเส้ือซบัมนสีขาวทบัอีกตวัหน่ึง 

        ๔ .  รอง เท้าใช้รอง เท้าหนัง สีด า  ไม่ มีลวดลาย  แบบหุ้ม ส้น หุ้มปลา  หัวมน                     

มีสายรัดหลงัเทา้ ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. 

        ๕. ถุงเทา้ใชถุ้งเทา้สั้น ท่ีไม่สั้นกวา่ตาตุ่ม สีขาว ไม่มีลวดลาย 

        ๖. เข็มขดั ใช้เข็มขดัหนังสีด า กวา้ง ๓ – ๔ ซม.ความยาวตามขนาดตวัของนักเรียน    

หัวเข็มขดัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ชนิดหัวกลัด และหุ้มหนังสีด า มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขดัขนาดกวา้ง ๑.๕ ซม. 

ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั ซ่ึงท่ีคาดทบักบักระโปรง 

        ๗. ผม ตดัผมสั้ น ไม่ดดั ไม่ซอย ไม่ดดัมว้นปลาย ตดัธรรมดายาวประมาณปลายหู     

ไม่ใส่ครีมหรือน ้ ามนั ไม่ฉีดสเปรย ์ไม่ยีผม ไม่ตดัผมหน้ามา้ ไม่เปล่ียนสีผมและต้องงติดก๊ิบสีด าให้เรียบร้อย 

โรงเรียนอนุโลมใหไ้วผ้มยาวได ้แต่ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่อไปน้ี 
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    ๑) ตอ้งรวบผมใหเ้รียบร้อย ไม่ดดั ไม่ยอ้ม ไม่ยดืผม เม่ืออยูใ่นเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเวน้เม่ือตอ้งการหวีหรือจดัผม ให้เรียบร้อยในห้องน ้ าเท่านั้น     

ผมท่ีรวบแล้วจุดรวมจะต้องอยู่ในระดับขอบหูด้านบน ไม่มีไรผมหรือจอนท่ีรุงรังท่ีด้านข้าง ส่วนด้านหน้า       

จะตอ้งไม่ปล่อยยาวในลกัษณะผมมา้หรือยกกระบงัหนา้ใหสู้งข้ึน 

    ๒) อุปกรณ์ท่ีใช้การรวบผมหรือมดัผม ตอ้งเป็นยางสีด าและผูกดว้ยโบวสี์ขาว    

ไม่มีลวดลาย ขนาดกวา้ง ๑ – ๑.๕ น้ิว ถา้จ าเป็นตอ้งติดก๊ิบ ให้ใช้เฉพาะสีด าเพียงสีเดียว อุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือ  

จากน้ีหา้มใชเ้ด็ดขาด 

    ๓) ผมท่ีไวย้าวจะยาวไดไ้ม่เกินก่ึงกลางสะบกัหลงั (ขอบบนของเส้ือชั้นใน) 

    ๔) การไวผ้มยาวของนักเรียนต้องไม่เป็นข้ออ้าง หรืออุปสรรคในการเรียน    

หรือท าใหเ้สียเวลา เช่น ท าใหม้าโรงเรียนสายเพราะเสียเวลาในการท าผมหรือตอ้งแต่งผมหรือตอ้งหวใีนขณะเรียน 

        ๘. ชุดพลศึกษา ใช้กางเกงวอร์มสีด า ห้ามใช้กางเกงผา้ร่ม กระเป๋าข้างตะเข็บมีซิป     

ปิด – เปิด รองเท้าใช้รองเท้าผา้ใบสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีเส้นท่ีขอบรองเท้าเป็นสีอ่ืน ผูกเชือก ใช้เฉพาะ              

วนัท่ีมีเรียนพลศึกษาเท่านั้น เส้ือโปโลสีม่วงตราโรงเรียน 

 

ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

                        (นางปราณี ลายเสือ) 

                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม 

 

หมายเหตุ ครูทุกท่านมีสิทธ์ิโดยชอบท่ีจะวา่กล่าวตกัเตือนหรือท าโทษนกัเรียนโดยการตดัคะแนนความประพฤติ 

ตามความผดิท่ีปรากฏ และเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียน 

 

    

 


