คู่มอื นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม

สานักเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
คู่มือนักเรี ยนและผูป้ กครองโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั เรี ยนและผูป้ กครอง
เข้า ใจโรงเรี ย น สภาพการเรี ย นการสอน และการประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตนให้เหมาะสมกับสภาพ การเป็ นนัก เรี ย น
ของโรงเรี ย นวัง ม่วงวิท ยาคม คู่ มื อนัก เรี ย นฉบับ นี้ มี ส าระสาคัญเกี่ ยวกับ สภาพปั จจุ บ นั ของโรงเรี ย น หลัก สู ตร
และการประเมินผลการเรี ยน ระเบียบเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตนของนักเรี ยน และงานบริ การต่างๆ ในโรงเรี ยน
อันจะเป็ นประโยชน์ ช่ วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาสามารถปรับตนเอง และมองเห็ นลู่ ทางในการประพฤติปฏิบตั ิตน
ได้เป็ นอย่างดี
โรงเรี ย นหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า คู่ มื อนัก เรี ย นและผูป้ กครอง ฉบับ นี้ ค งจะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนช่วยจัดทา
หนังสื อนี้เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้

โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้ า
 พระพุทธมณี รัตนมงคล (พระพุทธรู ปประจำโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม)

ก

 เครื่ องหมำยของโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม

ข

 สี ประจำโรงเรี ยน, ปรัชญำของโรงเรี ยน, คติพจน์ของโรงเรี ยน, ปณิ ธำนของโรงเรี ยน

ค

 ต้นไม้ประจำโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม

ง

 เพลงมำร์ ชโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม

จ

 แผนผังโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม

ฉ

 ประวัติโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม

๑–๒

 โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนโรงเรี ยน

๓–๕

 ทำเนียบผูบ้ ริ หำร

๖

 คณะครู บุคลำกร ผูบ้ ริ หำรโรงเรี ยน ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘

๗–๘

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่ำนิยมองค์กร และกลยุทธ์

๙ – ๑๐

 นโยบำยโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม

๑๑

 โครงสร้ำงหลักสู ตร ช่วงชั้นที่ ๓ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘

๑๒ – ๑๗

 โครงสร้ำงหลักสู ตร ช่วงชั้นที่ ๔ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘

๑๓ – ๓๕

 ระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคมว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรี ยน

๓๖ – ๕๔

ตำมหลักสู ตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
 ระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคมว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตนของนักเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๕ – ๖๑

 ระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคมว่ำด้วยควำมประพฤตินกั เรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๒ – ๖๕

 ระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคมว่ำด้วยเครื่ องแบบและกำรแต่งกำยของนักเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖๖ – ๗๐

ห น้ า | ก
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

พระพุทธรู ปประจำโรงเรียน

พระพุทธมณีรัตนมงคล
เป็ นพระพุ ทธรู ปปางมารวิชัย ประจาโรงเรี ยนวังม่ วงวิท ยาคมให้ขา้ ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ กษา
และนักเรี ยนได้ระลึ กถึ งเสมอในการประกอบความดี เพื่อชนะปั ญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเป็ นสิ ริมงคล
ดังเครื่ องประดับที่สวยงามและเป็ นมงคล

ห น้ า | ข
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

เครื่องหมายของโรงเรียน

มณฑปพระพุท ธบาท หมายถึ ง โรงเรี ย นวัง ม่ ว งวิท ยาคมตั้ง อยู่ใ นเขตจัง หวัด สระบุ รี ซ่ ึ งมี ม ณฑป
พระพุทธบาทเป็ นสัญลักษณ์
มื อ สั มผั ส กั น หมายถึ ง ความร่ วมมื อ ร่ วมใจกั น ทั้ง นั ก เรี ยน ครู ผู ้ป กครอง ศิ ษ ย์ เ ก่ า และชุ ม ชน
ในอันที่จะสร้างสรรค์ความเจริ ญรุ่ งเรื องให้เกิดแก่ส่วนรวมในทุกๆด้าน
รั ศมี ยอดมณฑป หมายถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื องอัน เกิ ดจากความร่ ว มมื อของทุ ก ๆฝ่ ายและความรุ่ ง เรื อ ง
แห่งปั ญญา

ห น้ า | ค
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

สี ประจำโรงเรียน
ม่ วง – ขำว
สี ม่วง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง ความอดทน อดกลั้น อดออม
สี ขำว หมายถึง ความบริ สุทธิ์ จิตใจ แน่วแน่ในการใฝ่ หาความรู ้

ปรัชญำของโรงเรียน
รู้ดี มีความคิด ผลิตได้ รับใช้สังคม

คติพจน์ ของโรงเรียน
ผูท้ าดี เป็ นผูเ้ จริ ญ

ปณิธำนของโรงเรียน
อบรมสั่งสอนศิษย์เสมือนลูก ปลูกฝังคุณธรรมนาความรู ้
กล้าต้อสู ้กบั ชีวติ คิดวิเคราะห์เป็ น เน้นทาคุณให้แผ่นดิน

ห น้ า | ง
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ต้ นไม้ ประจำโรงเรียน

ต้ นตะแบก
ชื่อสามัญ : Queen’s Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia calyculeta Kurz
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น : อินทนิล เสลา

กำรเป็ นมงคล
เชื่อว่าบ้านใดปลูกตะแบกไว้ประจาบ้านจะทาให้มีฐานะสู งขึ้นและมีความมัน่ คง เพราะแบก คือการยกขึ้น
ไว้ให้สูง ไม่ให้ตกต่ า และยังมี ความเข้มแข็งเนื่ องจากบางคนก็เรี ยกตะแบกว่าเสลา ซึ่ งหมายถึ ง ความแข็งแกร่ ง
เปรี ยบได้กบั หิ นนัน่ เอง นอกจากนี้ ตะแบกยังถือได้วา่ เป็ นไม้มงคลนามชนิดหนึ่ ง เพราะยังมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่าอินทนิลที่หมายถึงพระอินทร์ ผูเ้ ป็ นใหญ่ในสวรรค์ซ่ ึ งมีอิทธิ ฤทธิ์ มาก และช่วยปกป้ องคุม้ ครองโลก
เพื่อเป็ นสิ ริมงคลต้นตะแบกควรเป็ นผูใ้ หญ่ที่ควรเคารพนับถือที่ประกอบแต่คุณงามความดี และควรปลูก
ในวันเสาร์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ห น้ า | จ
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

เพลงมาร์ ชโรงเรียน
พวกเรา เหล่าวังม่วงวิทยาคม
อุดมด้วยวิชา และประพฤติดี
มีวนิ ยั ไม่เกียจคร้าน เราขยันเป็ นศรี
น้ าใจดี มีร่างกายแข็งแรง
พวกเรา เหล่าวังม่วงวิทยาคม
อบรม สร้างสังคมที่ดี
ให้โอกาส เยาวชน ได้แสดงศักดิ์ศรี
คุณความดี ให้มี แก่ตน
(สร้อย) ยามเรี ยน เราพร้อมเพรี ยงกัน
จิตใจหมายมัน่ ฝ่ าฝัน สู่จุดหมาย
การกีฬา เราร่ วมใจ และกาย
ม่วงขาว ไงมีชยั ทุกเส้นทาง
พวกเรา เหล่าวังม่วงวิทยาคม
เจียมตน เจียมใจ เจียมกาย
รักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ ชาติรุ่งเรื องมุ่งหมาย
ร่ วมใจกาย พัฒนาไป ให้เจริ ญ (สร้อย)

ห น้ า | ฉ
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

แผนผังโรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม
ถนนวังม่วง – ซับสนุ่น
ศาลา

พระพรหม

สวนป่ า
ศาลตายาย

เหนือ

สนามฟุตซอล

สวนแก้วมังกร
สนาม
ตะกร้อ

สนาม
วอลเลย์บอล
ชายหาด

สนาม
วอลเลย์

ลาน

บอล

ขี้เหล็ก

อาคาร ๓

ศาลา
โรงจอดรถ

อาคาร ๒
ศาลาประชาสัมพันธ์

พระพุทธ
ห้องน้ า

อาคาร ๑

สนามฟุตบอล
ห้องน้ า

ห้องน้ า

โรงน้ า

อาคารประกอบ

สนามเปตอง

โรงอาหาร

โต๊ะปิ งปอง

ห้องน้ า

สวน
เกษตร
บ้านพักครู

ร้านค้า

ห้องน้ า

หอประชุม

อาคารฝึ กงาน
บ้านพักนักการ

ห น้ า | ๑
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ประวัติโรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม
โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม เปิ ดทาการครั้งแรกเมื่ อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยได้ใช้ที่ทาการศูนย์
พัฒนาตาบลคาพรานเป็ นสถานที่ เรี ยนชั่วคราวแห่ งแรกในครั้ งนั้นใช้ชื่อโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนเจริ ญสุ ขวิทยา”
โดยมี นายมีศกั ดิ์ วิมารยางค์กูร ปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นครู ใหญ่ เปิ ดทาการสอนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ในปี แรก
มีนกั เรี ยน ๓๙ คน
ต่ อ มาเมื่ อวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ จัง หวัดสระบุ รี มี ค าสั่ ง ให้แ ต่ ง ตั้ง นายเลอพงษ์ วงษ์ส ง่ า
ปฏิ บตั ิหน้าที่ เป็ นครู ใหญ่ และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ได้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งครู ใหญ่ ตั้งแต่
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ปี การศึกษา ๒๕๒๑ ได้รับบริ จาคที่ดินเพื่อทาการสร้ างอาคารเรี ยน และเพื่อให้เป็ นสถานศึกษาอันถาวร
โดยได้รับบริ จาคที่ดินจาก นางทวีป แกล้วกล้า เป็ นจานวน ๑๖ ไร่ และนางระเบี ยบ โมกข์ศกั ดิ์ จานวน ๑๙ ไร่
รวมเป็ นจานวนที่ดิน ๓๕ ไร่ ซึ่ งที่ ดินดังกล่ าวอยู่ในท้องที่ หมู่ ๕ ตาบลวังม่วง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ปี การศึ ก ษา ๒๕๒๑ ได้ รั บ งบประมาณสร้ า งอาคารเรี ยนชั่ ว คราวจ านวน ๑ หลัง ขนาด ๕ ห้ อ งเรี ยน,
บ้านพักครู ๑ หลัง และส้วมนักเรี ยน ๑ หลัง เมื่อทาการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็ จ จึงได้ยา้ ยที่เรี ยนจากที่เดิมมาเรี ยนที่
อาคารหลัง ใหม่ เมื่ อ วัน ที่ ๒๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๒๑ และได้รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นชื่ อ โรงเรี ย นจากเดิ ม
“โรงเรี ยนเจริ ญสุ ขวิทยา” มาเป็ น “โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม” เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นต้นมา
ปี การศึกษา ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนชัว่ คราวเพิ่มเติมจานวน ๑ หลัง ขนาด ๖ ห้องเรี ยน
อาคารเรี ยนแบบ ๑๐๖ ต ขนาด ๖ ห้องเรี ยน จานวน ๑ หลัง เป็ นอาคารชั้นเดี ยวพื้นล่ างโล่ ง ซึ่ งได้ดดั แปลงเป็ น
ห้องประชุมนักเรี ยนชัว่ คราว, บ้านพักครู ๑ หลัง และบ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง
ปี การศึกษา ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
ปี การศึกษา ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
ปี การศึ ก ษา ๒๕๒๖ ได้รั บ งบประมาณสร้ า งบ้า นพัก ครู ๑ หลัง และห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว มหญิ ง ๑ หลัง
จานวน ๖ ที่
ปี การศึกษา ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
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ต่อมาในปี การศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.๒)
รุ่ น ๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยนแบบถาวร วี เอส ๒๑๗ บี ซึ่งเป็ นอาคารเรี ยนวิทยาศาสตร์ และห้องสมุด
อาคารโรงฝี กงานเอนกประสงค์ ๑ หลัง ๓ หน่ ว ย พร้ อ มทั้ง ระบบประปาและงบประมาณสร้ า งบ้า นพัก ครู
จานวน ๑ หลัง
ปี การศึกษา ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
ปี การศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับการบริ จาควัสดุในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์จานวน ๒ หลัง
ปี การศึ ก ษา ๒๕๓๕ กรมสามัญ ศึ ก ษา อนุ ม ัติ ใ ห้โ รงเรี ย นเปิ ดสอนในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โดยเปิ ดทาการสอน ๒ แผนกการเรี ยน คือ แผนวิทย์ – คณิ ต และแผนคณิ ต – ภาษา มีนกั เรี ยนสมัครเรี ยนในปี แรก
จานวน ๖๐ คน
ปี การศึ ก ษา ๒๕๓๗ กรมสามั ญ ศึ ก ษาได้ ก าหนดต าแหน่ ง ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนวัง ม่ ว งวิ ท ยาคม
ให้เป็ นผูอ้ านวยการ โดยมีนายธงชัย บัวสมบูรณ์ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคมเป็ นคนแรก
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงเรี ยนได้จดั สรรงบประมาณ สร้ างอาคารเรี ยนแบบ ๒๑๖ ล จานวน ๑ หลัง
เงินงบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นายทวี หามนตรี ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
แทนนายธงชัย บัวสมบูรณ์ ซึ่ งได้รับคาสั่งไปปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ านวยการโรงเรี ยนประเทียบวิทยาทาน
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีนกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ จบการศึกษารุ่ นแรกจานวน ๓๐ คน
ปี การศึกษา ๒๕๔๙ ผ่านการรับรองเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรี ยนในฝัน
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคมเป็ นการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ย นอยู่ห่า งจากที่ ว่าการอาเภอวัง ม่ วงประมาณ ๑.๖๐ กิ โลเมตร
ห่ า งจากเขื่ อ นป่ าสั ก ชลสิ ท ธิ์ ๕ กิ โ ลเมตร และห่ า งจากศาลากลางจัง หวัด สระบุ รี ป ระมาณ ๗๗ กิ โ ลเมตร
การคมนาคมระหว่างโรงเรี ยนกับอาเภอและจังหวัดสระบุรีปัจจุบนั เดินทางสะดวกโดยทางรถยนต์
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โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

ฝ่ ายบริหารวิชาการ

ฝ่ ายบริหารงบประมาณและ
แผนงาน

ฝ่ ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายกิจการนักเรียน

 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 งานนโยบายและแผน

 งานธุรการ

 งานอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม

 งานส่งเสริ มประชาธิปไตยและ

งานพัฒนาการเรี ยนการสอนและการ

 งานการเงิน

 งานสถิติ และทะเบียน

 งานสาธารณูปโภค (ซ่อมบารุ ง)

สภานักเรี ยน

นิเทศภายในโรงเรี ยน

 งานการบัญชี

 งานพัฒนาบุคลากรและ

ไฟฟ้ า ประปา

 งานป้ องกันยาเสพติดใน

 งานวัดและประเมินผล

 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน มาตรฐานการปฏิบตั ิราชการ

 งานอนามัยโรงเรี ยน

สถานศึกษา

 งานทะเบียนนักเรี ยน

และรายงานผลการใช้เงิน

 งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

 งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  งานโภชนาการ
 งานสัมพันธ์ชุมชน

 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
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ฝ่ ายบริหารวิชาการ

ฝ่ ายบริหารงบประมาณและ
แผนงาน

ฝ่ ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

 งานพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ

 งานระดมทรัพยากรและการ

 งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ลงทุนเพื่อการศึกษา

ขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  งานโสตทัศนูปกรณ์

 งานเครื อข่ายผูป้ กครอง

 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

 กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา

 งานสวัสดิการและปฏิคม

 งานสหกรณ์โรงเรี ยน

 งานเวรยามรักษาการณ

ภายใน

 งานสวัสดิการค่า

 งานคณะกรรมการสถานศึกษา

 งานลูกจ้างประจา

สถานที่ราชการ

 งานพัฒนาระบบเครื อข่ายข้อมูล

รักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่า ขั้นพื้นฐาน

สารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรี ยน

เช่าบ้าน

 งานจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยน

 งานบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์

รายบุคคล (DMC) ระบบติดตาม

 งานพาหนะ

ประเมินผลนโยบาย (EME)
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(Emis) ระบบรายงานข้อมูลการศึกษา
เพื่อปวงชวน (EFA)
 งานส่งเสริ มพัฒนาการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ
หลักสูตรทวิภาคี (คูข่ นาน)
 งานจัดหาทุนการศึกษา ส่งเสริ ม
สนับสนุนงานวิชาการ
 งานห้องสมุด
 งานแนะแนว

 งานวินยั และรักษาวินยั

 งาน ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ ายกิจการนักเรียน
 งานระเบียบวินยั นักเรี ยน

 งานสร้างเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม
 ครู ที่ปรึ กษา
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ฝ่ ายบริหารวิชาการ

ฝ่ ายบริหารงบประมาณและ
แผนงาน

ฝ่ ายบริหารงานบุคคล

 งานประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนาวิชาการแก่ชุมชน
 งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
และภายนอกโรงเรี ยน
 โรงเรี ยนในฝัน
 ธนาคารโรงเรี ยน
 โรงเรี ยนสุจริ ต
 งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 งานแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
 งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
 งานหัวหน้าระดับชั้นเรี ยน

นักเรียน

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายกิจการนักเรียน
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ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนวังม่ วงวิทยำคม
๑. นายมีศกั ดิ์

วิมารยางค์กรู

๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐

๒. นายเลอพงศ์

วงษ์สง่า

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ – ตุลาคม ๒๕๓๑

๓. นายธงชัย

บัวสมบูรณ์

ตุลาคม ๒๕๓๑ – มิถุนายน ๒๕๓๒

๔. นางอนันต์

ธันวรักษ์กิจ

มิถุนายน ๒๕๓๒ – มิถุนายน ๒๕๓๔

๕. นายธงชัย

บัวสมบูรณ์

มิถุนายน ๒๕๓๔ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๗

๖. นายทวี

หามนตรี

๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๑

๗. นายสรรเสริ ญ อ่าบุญ

๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ – มกราคม ๒๕๔๓

๘. นายสุรเมธ

ตะวันธวงค์

มีนาคม ๒๕๔๓ – พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๙. นายธีรพงศ์

ภู่เจริ ญ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔

๑๐. นายชวา

หมื่นมี

มิถุนายน ๒๕๕๔ – พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๑. นายอุเทณร์

ขันติยู

มิถุนายน ๒๕๕๖ – พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๒. นางปราณี

ลายเสื อ

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ปัจจุบนั
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คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร
ผู้อานวยการโรงเรี ยน
๑. นางปราณี

ลายเสื อ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

๑. นางแสงดาว

โฉมฉาย

ครู

๒. นางสาวปิ ยฉัตร

อินสุ วรรณ์

ครู ผชู ้ ่วย

๓. นางพวงพยอม

ตาลเหล็ก

พนักงานราชการ

๑. นายฐนพล

โสแพทย์

ครู

๒. นางสาวพิณทิพย์

วิจิตรกลาง

ครู ผชู ้ ่วย

๓. นางสาวแพรทิพย์

พูดเพราะ

ครู ผชู ้ ่วย

๑. นางรุ ้งดาว

ปิ ติพร

ครู ชานาญการพิเศษ

๒. นายปรี ดา

ศรี ตาแย

ครู ผชู ้ ่วย

๓. นางสาวเกตุแก้ว

ยิง่ ยืนยง

ครู ผชู ้ ่วย

๔. นางสาวไพลิน

สร้อยจิต

พนักงานราชการ

๑. นางกณิ ษฐา

หมวกทอง

ครู ชานาญการพิเศษ

๒. นายรัฐปราชญ์

ทาจาปา

ครู ผชู ้ ่วย

กลุ่มสารการเรียนรู้ ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. นางสุ นิสา

แก้วโชติ

ครู ชานาญการ

๒. นางอุบลรัตน์

มอญรัต

ครู

๓. นายประกาศิต

จันทนา

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
๑. นายอรรถพล

บุญเลิศธนา

ครู

๒. นางสาวนันทวัน

ลี้ภยั เจริ ญ

ครู

๓. นางสาวศิริพร

สุ รินทร์

ครู อตั ราจ้าง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
๑. นายธนกฤต

ตั้งชัยวรรณา

ครู ชานาญการพิเศษ

๒. นางสาวเสาวภาคย์

สนิทจันทร์

ครู อตั ราจ้าง

๓. นายพรประสิ ทธิ์

สาระคา

ครู อตั ราจ้าง

๑. นายประดิษฐ์

รัตนมรรคคา

ครู ชานาญการพิเศษ

๒. ว่าที่พนั ตรี ธีระเดช

มาช่วย

ครู ชานาญการพิเศษ

๑. นายอานวย

ศรี บุญเรื อง

พนักงานขับรถ

๒. นายคนอง

พงษ์สิงห์

นักการภารโรง

๑. นางบุญพราว

สุ วรรณรอด

แม่บา้ น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ลูกจ้ างประจา

แม่ บ้าน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ค่ านิยมและกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม จัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ คู่คุณธรรม นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสู่ ระดับสากล

พันธกิจ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรี ยน
การสอน เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้ าหมาย
๑. นักเรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทัว่ ถึง
๒. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน และเป็ นโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
๓. มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักคุณธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. มีระบบการบริ หารจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น

อัตลักษณ์
โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคมจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมนาความรู ้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงได้
กาหนดอัตลักษณ์วา่ “ลูกวังม่ วง ยิม้ ไหว้ ทักทายกัน”

เอกลักษณ์
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ร่ วมกับครู ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกาหนดจุดเน้น จุดเด่นหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะสถานศึกษา
กาหนดแผนปฏิบตั ิงาน โดยระบุเป้ าหมายและกลยุทธการดาเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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สถานศึกษา สร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาดาเนินการพัฒนาระบบการบริ หาร
ส่ งผลทาให้ชุมชนเกิดความพอใจ เป็ นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา จึงกาหนดเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาว่า “บริการ รับใช้ สังคม”

ค่านิยมองค์กร
ร่ วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งรณรงค์ให้คณะครู บุคลากร และนักเรี ยนแต่งกายด้วย
ผ้าไทยทุกๆ วันศุกร์ จึงกาหนดค่านิยมขององค์กรว่า “รักษ์ ความเป็ นไทย”

กลยุทธ์
๑. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรสถานศึกษา และส่ งเสริ มความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาประสิ ท ธิ ภาพ การบริ หารการจัด การศึ ก ษาตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และเน้นการมี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกภาคส่ วน และความร่ วมมือจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
นาไปสู่ คุณภาพระดับสากล
๔. พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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นโยบายของโรงเรียน
1. เร่ งรั ด ปฏิ รู ปการศึ ก ษา โดยยึ ด คุ ณ ธรรมน าความรู ้ น าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในสถานศึ ก ษา สร้ า งความสมานฉัน ท์โ ดยวิถี ท างประชาธิ ป ไตย พัฒ นาผูเ้ รี ย น

โดยใช้คุ ณ ธรรม

เป็ นพื้นฐานของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงความร่ วมมือของบ้าน วัด โรงเรี ยน และชุมชน
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานและโรงเรี ยนที่เป็ นนิ ติบุคคล
3. ส่ งเสริ ม และสนับสนุนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
4. พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีศกั ยภาพเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
5. ประกันสิ ทธิ และโอกาสทางการศึกษา
6. จัด กระบวนการเรี ยนการสอนเน้ น ผู้เ รี ยนเป็ นส าคัญ ให้ ผู้เ รี ยนมี ค วามรู้ ทัก ษะ และเจตคติ ที่ ดี
(สร้างปัญญาและทักษะในการดาเนินชีวติ ) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
7. ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี สุ ขนิ สัย สุ ข ภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ ดี ปลอดจากโรคภัย และสิ่ งเสพติ ด ดารงตน
อยูใ่ นสังคมโลกอย่างมีความสุ ข
8. จัด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้น ให้ผูเ้ รี ย นมี สุ น ทรี ย ภาพ และลัก ษณะนิ สั ย ด้า นศิ ล ปะ ดนตรี และกี ฬ า
มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ สื บ สานวัฒ นธรรมไทย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9. จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
10. ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้มีการสอนเสริ มในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี
การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
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โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๓
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค๒๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๑
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๑
ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๒๑๑๐๑ สุ ขศึกษา ๑
พ๒๑๑๐๓ พละศึกษา ๑
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
ศ ๒๑๑๐๓ ดนตรี -นาฏศิลป์ ๑
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
ส๒๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑
ง๒๑๒๔๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑
ศ๒๑๒๐๑ ทัศนศิลป์ เพิ่มเติม ๑
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
รวมหน่ วยกิตทั้งหมด
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ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค๒๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๒
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒
ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๒๑๑๐๔ พระพุทธศาสนา ๒
ส๒๑๑๐๖ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๑๑๐๒ สุ ขศึกษา ๒
พ๒๑๑๐๔ พละศึกษา ๒
ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒
ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี -นาฏศิลป์ ๒
ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
ส๒๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒
อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
ศ๒๑๒๐๒ ทัศนศิลป์ เพิม่ เติม ๒
IS
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โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๓
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๒๑๙๐๑ ลูกเสื อ – เนตรนารี
ก๒๑๙๐๓ แนะแนว
ก๒๑๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๒๑๙๐๒ ลูกเสื อ – เนตรนารี
ก๒๑๙๐๔ แนะแนว
ก๒๑๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
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โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๓
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค๒๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๓
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
ส๒๒๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๓
ส๒๒๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๓
พ๒๒๑๐๑ สุ ขศึกษา ๓
พ๒๒๑๐๓ พละศึกษา ๓
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓
ศ ๒๒๑๐๓ ดนตรี -นาฏศิลป์ ๓
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๒๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๓
ส๒๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓
ง๒๒๒๔๒ ระบบเครื อข่าย
ศ๒๒๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
รวมหน่ วยกิตทั้งหมด
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ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ค๒๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๔
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔
ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔
ส๒๒๑๐๔ พระพุทธศาสนา ๔
ส๒๒๑๐๖ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๒๒๑๐๒ สุ ขศึกษา ๔
พ๒๒๑๐๔ พละศึกษา ๔
ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๔
ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี -นาฏศิลป์ ๔
ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๔
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๒๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๔
ส๒๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๔
อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔
พ๒๒๒๐๒ พละศึกษาเพิม่ เติม ๒
IS

นก.
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๑.๕
๑๑.๐
นก.
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๓.๕
๑๔.๕

ห น้ า | ๑๕
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๓
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๒๒๙๐๑ ลูกเสื อ – เนตรนารี
ก๒๒๙๐๓ แนะแนว
ก๒๒๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๒๒๙๐๒ ลูกเสื อ – เนตรนารี
ก๒๒๙๐๔ แนะแนว
ก๒๒๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๑๖
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๓
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค๒๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๕
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๕
ส๒๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๕
พ๒๓๑๐๑ สุ ขศึกษา ๕
พ๒๓๑๐๓ พละศึกษา ๕
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕
ศ ๒๓๑๐๓ ดนตรี -นาฏศิลป์ ๕
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๕
ส๒๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๕
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕
ท๒๓๒๐๑ ภาษาไทยเพิม่ เติม ๑
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๑.๕
๑๑.๐
นก.
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๓.๕
๑๔.๕

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๒๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๖
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
ส๒๓๑๐๔ พระพุทธศาสนา ๖
ส๒๓๑๐๖ ประวัติศาสตร์ ๖
พ๒๓๑๐๒ สุ ขศึกษา ๖
พ๒๓๑๐๔ พละศึกษา ๖
ศ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๖
ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี -นาฏศิลป์ ๖
ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
ส๒๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒
อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
ท๒๓๒๐๒ ภาษาไทยเพิม่ เติม ๒
IS

นก.
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๑.๕
๑๑.๐
นก.
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๓.๕
๑๔.๕

ห น้ า | ๑๗
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๓
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๒๓๙๐๑ ลูกเสื อ – เนตรนารี
ก๒๓๙๐๓ แนะแนว
ก๒๓๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๒๓๙๐๒ ลูกเสื อ – เนตรนารี
ก๒๓๙๐๔ แนะแนว
ก๒๓๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๑๘
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๑.๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค๓๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๑
๑.๐ ค๓๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๒
ว๓๑๑๐๑ ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
๑.๕
ว๓๑๑๐๒ เคมีพ้นื ฐาน
๑.๕
ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยาพื้นฐาน
๑.๕
ว๓๑๑๐๔ โลก ดวงดาว ดาราศาสตร์
๑.๕
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
๑.๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑
๐.๕ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๑ สุ ขศึกษา ๑
๐.๕ พ๓๑๑๐๒ สุ ขศึกษา ๒
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
๐.๕ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑
๐.๕ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
๑.๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๑๒.๐
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๓๑๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
๑.๕ ค๓๑๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
ว๓๑๒๐๑ ฟิ สิ กส์ ๑
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑
ว๓๑๒๖๑ โลกดาราศาสตร์ ๑
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๑
๑.๐ อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๒
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๒.๕
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๑๔.๕ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐

๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๖.๐
นก.
๑.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๙.๐
๑๕.๐

ห น้ า | ๑๙
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๑๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๑๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๑๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๑๙๐๔ แนะแนว
ก๓๑๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๑๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๒๐
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ค๓๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๓
๑.๐ ค๓๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๔
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
๑.๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓
๐.๕ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๓๒๑๐๑ สุ ขศึกษา ๓
๐.๕ พ๓๒๑๐๒ สุ ขศึกษา ๔
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒
๐.๕ ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓
๐.๕ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๔
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๑.๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๖.๐
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๓๒๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๓
๑.๕ ค๓๒๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๔
ว๓๒๒๐๒ ฟิ สิ กส์ ๒
๒.๐ ว๓๒๒๐๓ ฟิ สิ กส์ ๓
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒
๑.๕ ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒
๑.๕ ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓
ว๓๒๒๖๒ โลกดาราศาสตร์ ๒
๑.๕ ว๓๒๒๖๓ โลกดาราศาสตร์ ๓
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๓
๑.๐ อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๔
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๙.๐
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๑๕.๐ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๖.๐
นก.
๑.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๙.๐
๑๕.๐

ห น้ า | ๒๑
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๒๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๒๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๒๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๒๙๐๔ แนะแนว
ก๓๒๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๒๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๒๒
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๓๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๓
๑.๐ ค๓๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๖
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
๑.๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
พ๓๓๑๐๑ สุ ขศึกษา ๕
๐.๕ พ๓๓๑๐๒ สุ ขศึกษา ๖
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓
๐.๕ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕
๐.๕ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
๑.๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๕.๕
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๓๓๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๕
๑.๕ ค๓๓๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๖
ว๓๓๒๐๔ ฟิ สิ กส์ ๔
๒.๐ ว๓๓๒๐๕ ฟิ สิ กส์ ๕
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔
๑.๕ ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔
๑.๕ ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕
๑.๐ อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๖
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๗.๕
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๑๓.๐ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๕.๕
นก.
๑.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๗.๕
๑๓.๐

ห น้ า | ๒๓
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๓๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๓๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๓๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๓๙๐๔ แนะแนว
ก๓๓๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๓๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๒๔
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (แผนการเรียนคณิต – ภาษา)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๑.๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค๓๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๑
๑.๐ ค๓๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๒
ว๓๑๑๐๕ ดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ
๑.๐ ว๓๑๑๐๖ สารและสมบัติของสาร
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
๑.๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑
๐.๕ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๑ สุ ขศึกษา ๑
๐.๕ พ๓๑๑๐๒ สุ ขศึกษา ๒
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
๐.๕ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑
๐.๕ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
๑.๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๗.๐
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๓๑๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
๑.๕ ค๓๑๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑
๑.๕ อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
ท๓๑๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๑
๑.๐ ท๓๑๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒
พ๓๑๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม ๑
๐.๕ พ๓๑๒๐๒ พละศึกษาเพิ่มเติม ๒
ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพิม่ เติม ๑
๐.๕ ศ๓๑๒๐๒ ศิลปะเพิม่ เติม ๒
ง๓๑๒๔๓ การใช้โปรแกรมกราฟฟิ ก ๑
๑.๐ ง๓๑๒๔๔ การใช้โปรแกรมกราฟฟิ ก ๒
ส๓๑๒๐๑ สังคมเพิม่ เติม ๑
๐.๕ ส๓๑๒๐๒ สังคมศึกษาเพิม่ เติม ๒
ว๓๑๒๘๑ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
๑.๐
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๗.๕
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๑๔.๕ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๗.๐
นก.
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๖.๕
๑๓.๕

ห น้ า | ๒๕
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (แผนการเรียนคณิต – ภาษา)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๑๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๑๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๑๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๑๙๐๔ แนะแนว
ก๓๑๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๑๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๒๖
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (แผนการเรียนคณิต – ภาษา)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ค๓๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๓
๑.๐ ค๓๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๔
ว๓๑๑๐๗ การเคลื่อนที่ฯ
๑.๐ ว๓๑๑๐๘ พันธุกรรม
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
๑.๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓
๐.๕ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๓๒๑๐๑ สุ ขศึกษา ๓
๐.๕ พ๓๒๑๐๒ สุ ขศึกษา ๓
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒
๐.๕ ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓
๐.๕ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๓
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๑.๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๗.๐
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๓๒๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๓
๑.๕ ค๓๒๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๔
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓
๑.๕ อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔
ท๓๒๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๓
๑.๐ ท๓๒๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๔
พ๓๒๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม ๓
๐.๕ พ๓๒๒๐๒ พละศึกษาเพิ่มเติม ๔
ศ๓๒๒๐๑ ศิลปะเพิม่ เติม ๓
๐.๕ ศ๓๒๒๐๒ ศิลปะเพิม่ เติม ๔
ง๓๒๒๔๕ การสร้างเว็บเพจ ๑
๑.๐ ง๓๒๒๔๖ การสร้างเว็บเพจ ๒
ส๓๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑
๐.๕ ส๓๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒
ว๓๑๒๘๒ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
๑.๐
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๗.๕
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๑๔.๕ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๗.๐
นก.
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๖.๕
๑๓.๕

ห น้ า | ๒๗
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (แผนการเรียนคณิต – ภาษา)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๒๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๒๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๒๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๒๙๐๔ แนะแนว
ก๓๒๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๒๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๒๘
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (แผนการเรียนคณิต – ภาษา)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
๑.๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๓๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๕
๑.๐ ค๓๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๖
ว๓๑๑๐๙ ดวงดาวและโลกของเรา
๑.๐ ว๓๓๑๑๐ พลังงาน
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
๑.๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
พ๓๓๑๐๑ สุ ขศึกษา ๕
๐.๕ พ๓๓๑๐๒ สุ ขศึกษา ๖
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓
๐.๕ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕
๐.๕ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
๑.๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๖.๕
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๓๓๒๐๑ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
๑.๕ ค๓๓๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑
๑.๐ อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
ท๓๓๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๑
๑.๐ ท๓๓๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒
พ๓๓๒๐๑ พละศึกษาเพิ่มเติม ๑
๐.๕ พ๓๓๒๐๒ พละศึกษาเพิ่มเติม ๒
ศ๓๓๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๑
๐.๕ ศ๓๓๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๒
ง๓๓๒๔๗ โครงงานคอมพิวเตอร์
๑.๐ ง๓๓๒๔๘ ประกอบเครื่ องคอม
ส๓๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓
๐.๕ ส๓๓๒๐๒ สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๔
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๖.๐
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๑๒.๕ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๖.๕
นก.
๑.๕
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๖.๐
๑๒.๕

ห น้ า | ๒๙
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (แผนการเรียนคณิต – ภาษา)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๓๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๓๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๓๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๓๙๐๔ แนะแนว
ก๓๓๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๓๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๓๐
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (แผนการเรียนทัว่ ไป – ธุรกิจค้ าปลีก)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๑.๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค๓๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๑
๑.๐ ค๓๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๒
ว๓๑๑๐๕ ดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ
๑.๐ ว๓๑๑๐๖ สารและสมบัติของสาร
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
๑.๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑
๐.๕ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๑ สุ ขศึกษา ๑
๐.๕ พ๓๑๑๐๒ สุ ขศึกษา ๒
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
๐.๕ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑
๐.๕ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
๑.๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๗.๐
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ง๓๑๒๗๕ ความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
๒.๐ ง๓๑๒๖๔ การบัญชีเบื้องต้น
ง๓๑๒๖๑ การขายเบื้องต้น ๑
๒.๐ ง๓๑๒๗๘การขายเบื้องต้น ๒
ง๓๑๒๗๖ พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
๒.๐ ง๓๑๒๗๙ พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
ง๓๑๒๖๒ ธุ รกิจค้าปลีก ๑
๕.๐ ง๓๑๒๖๕ ธุ รกิจค้าปลีก ๒
ง๓๑๒๗๗ ธุ รกิจปลีกร้านสะดวกซื้ อ ๑
๕.๐ ง๓๑๒๘๐ ธุ รกิจปลีกร้านสะดวกซื้ อ ๒
พ๓๑๒๐๑ พละศึกษา ๑
๑.๐ พ๓๑๒๐๒ พละศึกษา ๒
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๑๗.๐
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๒๔.๐ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๗.๐
นก.
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๕.๐
๕.๐
๑.๐
๑๕.๐
๒๒.๐

ห น้ า | ๓๑
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (แผนการเรียนทัว่ ไป – ธุรกิจค้ าปลีก)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๑๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๑๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๑๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๑๙๐๔ แนะแนว
ก๓๑๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๑๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๓๒
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (แผนการเรียนทัว่ ไป – ธุรกิจค้ าปลีก)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ค๓๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๓
๑.๐ ค๓๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๔
ว๓๒๑๐๗ การเคลื่อนที่ฯ
๑.๐ ว๓๒๑๐๘ พันธุกรรมฯ
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
๑.๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓
๐.๕ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๓๒๑๐๑ สุ ขศึกษา ๓
๐.๕ พ๓๒๑๐๒ สุ ขศึกษา ๔
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒
๐.๕ ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓
๐.๕ ง๓๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๔
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๑.๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๗.๐
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ส๓๒๒๔๐ เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
๒.๐ ง๓๒๒๕๒ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ
ง๓๒๒๖๖ การบัญชีเบื้องต้น ๒
๒.๐ ต๓๒๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร ๒
ง๓๒๒๖๗ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
๒.๐ พ๓๒๒๐๑ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ต๓๒๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร ๑
๑.๐ ง๓๒๒๗๐ ธุ รกิจค้าปลีก ๔
ง๓๒๒๖๘ ธุ รกิจค้าปลีก ๓
๕.๐ ง๓๒๒๘๒ ธุ รกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้ อ ๔
ง๓๒๒๘๑ ธุ รกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้ อ
๕.๐ ส๓๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒
๓
ส๓๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑
๐.๕ พ๓๒๒๐๑ พละศึกษา ๔
พ๓๒๒๐๑ พละศึกษา ๓
๑.๐
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
๑๘.๕
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด
๒๕.๕ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๗.๐
นก.
๒.๐
๑.๐
๒.๐
๕.๐
๓.๐
๐.๕
๑.๐
๑๔.๕
๒๑.๕

ห น้ า | ๓๓
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (แผนการเรียนทัว่ ไป – ธุรกิจค้ าปลีก)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๒๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๒๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๒๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๒๙๐๔ แนะแนว
ก๓๒๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๒๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๓๔
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (แผนการเรียนทัว่ ไป – ธุรกิจค้ าปลีก)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
นก.
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
๑.๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๓๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๕
๑.๐ ค๓๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๖
ว๓๑๑๐๙ ดวงดาวและโลกของเรา
๑.๐ ว๓๓๑๑๐ พลังงาน
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
๑.๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
พ๓๓๑๐๑ สุ ขศึกษา ๕
๐.๕ พ๓๓๑๐๒ สุ ขศึกษา ๖
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓
๐.๕ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕
๐.๕ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
๑.๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รวมหน่ วยกิตวิชาพืน้ ฐาน
๖.๕
รายวิชาเพิม่ เติม
นก.
รายวิชาเพิม่ เติม
ง๓๒๒๕๔ โครงการ ๑
๒.๐ ง๓๓๒๕๕ โครงการ ๒
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษโครงงาน
๑.๐ อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
สานักงาน
ง๓๓๒๗๒ ธุ รกิจค้าปลีก ๕
๕.๐ ง๓๓๒๘๔ การค้ากลุ่มประชาคมเศษฐกิจ
อาเซี่ยน
ง๓๓๒๘๓ ธุ รกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้ อ
๓.๐ ง๓๓๒๘๕ ฝึ กงาน
๕
ส๓๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓
๐.๕ ส๓๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๔
พ๓๓๒๐๑ พละศึกษา ๕
๑.๐ พ๓๓๒๐๒ พละศึกษา ๖
รวมหน่ วยกิตวิชาเพิม่ เติม
รวมหน่ วยกิตตทั้งหมด

๑๒.๕
๑๙.๐ รวมหน่ วยกิตทั้งหมด

นก.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๖.๕
นก.
๒.๐
๑.๐
๓.๐
๔.๐
๐.๕
๑.๐
๑๑.๕
๑๘.๐
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โครงสร้ างหลักสู ตรช่ วงชั้ นที่ ๔
โรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม อาเภอวังม่ วง จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (แผนการเรียนทัว่ ไป – ธุรกิจค้ าปลีก)
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก๓๓๙๐๑ ลูกเสื อวิสามัญ/
๒๐ ก๓๓๙๐๒ ลูกเสื อวิสามัญ/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
รักษาดินแดน
ก๓๓๙๐๓ แนะแนว
๒๐ ก๓๓๙๐๔ แนะแนว
ก๓๓๙๐๕ ชุมนุมวิชาการและ
๒๐ ก๓๓๙๐๖ ชุมนุมวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน
๖๐ รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

ชม.
๒๐

๒๐
๒๐
๖๐

ห น้ า | ๓๖
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ระเบียบโรงเรียนวังม่ วงวิทยาคม
ว่าด้ วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘)
*******************************************
โดยที่ โ รงเรี ย นวัง ม่ ว งวิ ท ยาคมได้ป ระกาศใช้ห ลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็ นการสมควรที่กาหนดระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม
ว่า ด้ว ยการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงวางระเบียบ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสถานศึ กษาว่าด้วยการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช ๒๕๕๘)”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิ ก ระเบี ย บข้อ บัง คับ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ใ นระเบี ย บนี้ หรื อ ซึ่ ง ขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบี ยบนี้ ให้ใช้ควบคู่กบั หลักสู ตรสถานศึ กษา โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช ๒๕๕๘)
ข้อ ๕ ให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
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หมวดที่ ๑
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้ อ ๖ การประเมินผลการเรียนให้เป็ นไปตามหลักการในต่อไปนี้
๖.๑ สถานศึ ก ษาเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบประเมิ น ผลการเรี ยนของผู้เ รี ยนโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ
๖.๒ การวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนต้อ งสอดคล้อ งและครอบคลุ ม มาตรฐานการเรี ย นรู้
และตัวชี้วดั ที่กาหนดในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖.๓ การประเมิ น ผลการเรี ย นต้อ งประกอบด้ว ย การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาผู้เ รี ย น
การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน
๖.๔ การประเมิ นผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องดาเนิ นการด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ธรรมชาติของรายวิชา และระดับชั้น
๖.๕ ให้มีการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในแต่ละชั้น
๖.๖ ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละชั้น
๖.๗ ให้มีการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น
๖.๘ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนได้
๖.๙ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและรู ปแบบการศึกษาต่าง ๆ
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หมวดที่ ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้ อ ๗ สถานศึกษาต้ องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ ครบองค์ ประกอบทั้ง ๔ ด้ าน คือกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ให้ผสู้ อนใช้พฒั นาคุณภาพผูเ้ รี ยนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่ แสดงพัฒนาการความก้า วหน้า และความส าเร็ จทางการเรี ย นของผูเ้ รี ยน ให้เป็ นการประเมินเพื่ อปรั บปรุ ง
การเรี ยนมากกว่าการตัดสิ นผลการเรี ยน ประกอบด้วย
๗.๑ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั ๘ กลุ่มสาระ เป็ นการประเมินความรู ้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่กาหนดอยู่ในตัวชี้ วดั ในหลักสู ตร ซึ่ งจะนาไปสู่ การสรุ ปผลการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
๗.๒ การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่ อความของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนในการอ่านหนังสื อ เอกสารและสื่ อต่าง ๆแล้วนาเนื้ อหาสาระที่อ่าน มาคิดวิเคราะห์ นาไปสู่ การถ่ายทอด
ความคิดนั้น ด้วยการเขียน เป็ นความสามารถหลักที่สาคัญและจาเป็ นต้องปลูกฝั งและพัฒนา ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ให้ครู ประจาวิชาดาเนินการวัดผลตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
๗.๒.๑ สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูแ้ ทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ ทนครู ผสู้ อน
ผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยน และผูแ้ ทนนักเรี ยน กาหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุ งแก้ไข และตัดสิ น
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดับ
๗.๒.๒ ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมิ นความสามารถในการอ่ าน คิ ดวิเคราะห์
และเขี ยน ศึ ก ษานิ ย ามหรื อความหมายของความสามารถในการอ่ าน คิ ดวิเคราะห์ และเขี ย น ก าหนดขอบเขต
และตัว ชี้ วัด ที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น ให้ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ทและจุ ด เน้ น
ในแต่ละระดับการศึกษา
๗.๒.๓ คณะกรรมการร่ วมกันศึ ก ษาหลัก การประเมิ นและพิ จ ารณาก าหนดรู ป แบบ
วิธีการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษา
๗.๒.๔ กาหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วดั ในแต่ระดับชั้น
๗.๒.๕ การตัดสิ นผลการประเมินการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ตดั สิ นเป็ นรายปี
โดยกาหนดระดับคุณภาพ หรื อเกณฑ์ในการประเมินเป็ น ๔ ระดับคือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น เพื่อใช้ในการตัดสิ น
ผลรายปี ผูเ้ รี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ต้องได้รับการซ่อมเสริ ม และผ่านการประเมินใหม่
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หมวดที่ ๓
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้ อ ๘ การตัดสิ นผลการเรียนให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๘.๑ พิจารณาตัดสิ นว่า ผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การประเมิ นรายวิชาตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ท้ งั ๘
กลุ่ม และได้รับผลการเรี ยน ๑ ถึง ๔
๘.๒ การตัด สิ น พิ จ ารณาว่า ผูเ้ รี ย นจะนับ จ านวนชั่ว โมง / จ านวนหน่ ว ยกิ ต จะต้อ งได้รั บ ผล
การเรี ยน ๑ ถึง ๔
๘.๓ ได้รั บ การประเมิ นการอ่ า น คิ ด วิเ คราะห์ และเขี ย น เป็ นรายภาค และนาไปตัด สิ น
การเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินเป็ นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมิน ให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผา่ น”
๘.๔ ได้รับการประเมินคุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาค และนาไปตัดสิ น
การเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินเป็ นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็ น “ไม่ผา่ น”
๘.๕ ได้รับการตัดสิ นการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ได้ผลประเมินเป็ น “ผ” และถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์ให้ผลประเมินได้ “มผ”
๘.๖ วัดผลปลายภาคเฉพาะผูม้ ีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยน
ในรายวิชานั้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เสนอผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และวิชาการเห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิ
๘.๗ ผู ้เ รี ย นที่ มี เ วลาเรี ย นไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ ๘๐ ของเวลาเรี ย นในรายวิ ช านั้น และไม่ ไ ด้รั บ
การผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยน “มส”
๘.๘ ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ระดับผลการเรี ยน “๐”
๘.๙ ผูเ้ รี ยนที่ทุจริ ตในการสอบหรื อทุจริ ตในงานที่มอบหมายให้ทาในรายวิชาใด ครั้งใดก็ตาม
ให้ได้คะแนน “๐” ในครั้งนั้น
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ข้ อ ๙ การให้ ระดับผลการเรียน
๙.๑ การตัดสิ นผลการเรี ย นรายวิช าของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ให้ใ ช้ระบบ ตัวเลข แสดงระดับ
ผลการเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดงั นี้
ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
ความหมาย
ระดับผลการเรียน
๘๐ - ๑๐๐
ผลการเรี ยนดีเยีย่ ม
๔
๗๕ - ๗๙
ผลการเรี ยนดีมาก
๓.๕
๗๐ - ๗๔
ผลการเรี ยนดี
๓
๖๕ - ๖๙
ผลการเรี ยนค่อนข้างดี
๒.๕
๖๐ - ๖๔
ผลการเรี ยนน่าพอใจ
๒
๕๕ - ๕๙
ผลการเรี ยนพอใช้
๑.๕
๕๐ - ๕๔
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนด
๑
๐ - ๔๙
ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนด
๐
๙.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ นผ่านและไม่ผา่ น ถ้ากรณี ที่ผ่านกาหนดเกณฑ์
การตัดสิ นเป็ น “ดีเยีย่ ม”“ดี”“ผ่าน”“ไม่ผา่ น”
ดีเยีย่ ม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเ่ สมอ
ดี
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีขอ้ บกพร่ องบางประการ
ไม่ผา่ น หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
หรื อถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอ้ บกพร่ องที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
หลายประการ
๙.๓ การประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่ อนชั้น และจบการศึกษา
เป็ นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ น “ดี เยี่ยม”“ดี ”“ผ่าน”“ไม่ผ่าน” และความหมาย
ของแต่ละระดับดังนี้
ดีเยีย่ ม หมายถึง ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสัยและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากได้ผลการประเมิน
ระดับดีเยีย่ ม จานวน ๕- ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็ นการยอมรับ
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ของสังคม โดยพิจารณาจาก
๑. ได้ ผ ลการประเมิ น ระดับ ดี เ ยี่ ย ม จ านวน ๑-๔ คุ ณ ลั ก ษณะและไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับ ดี หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๘ คุณลักษณะ หรื อ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๕-๗ คุณลักษณะ
และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนด
โดยพิจารณาจาก
๑. ได้ผลการประเมินในระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะหรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑-๔ คุณลักษณะ
และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากาหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผา่ น
ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป
๙.๔ การประเมิ น กิ จ กรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น จะต้องพิ จ ารณาทั้ง เวลาการเข้า ร่ ว มกิ จกรรมการปฏิ บ ัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดและให้ผลการประเมินเป็ นผ่านและไม่ผา่ น
ผ่า น หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นมี เวลาเข้า ร่ ว มกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น ปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมและมี ผ ลงาน
ตามเกณฑ์ตามที่โรงเรี ยนกาหนด และผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ทุกชั้นปี ในระดับการศึกษานั้น
ไม่ ผ่า น หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นมี เ วลาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมแต่ มี ผ ลงาน
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ตามที่โรงเรี ยนกาหนด และผูเ้ รี ยนผลการประเมินระดับ “มผ” บางชั้นปี ในระดับการศึกษานั้น
ในกรณี ที่ ผู้เ รี ย นได้ “มผ” ครู ผู ้ดู แ ลกิ จ กรรมต้อ งจัด ซ่ อ มเสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นท ากิ จ กรรมในส่ ว น
ที่ ผู ้ เ รี ยนไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมหรื อไม่ ไ ด้ ท าจนครบถ้ ว นแล้ ว จึ ง เปลี่ ย นผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของโรงเรี ยน
ข้ อ ๑๐ การเปลีย่ นผลการเรียน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๑๐.๑ การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “ ๐ ” ให้ครู ผสู ้ อนดาเนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยจัดสอนซ่ อมเสริ ม
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขผูเ้ รี ย นในผลการเรี ยนรู ้ ที่ค าดหวัง ไม่ ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่ า แล้วประเมิ นด้วยวิธีก ารที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
จนผูเ้ รี ยนสามารถผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ นและให้ระดับผลการเรี ยนใหม่ ให้ได้ระดับ ผลการเรี ย นไม่เกิ น “ ๑ ”
ตามเงื่ อ นไขที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ทั้ง นี้ ให้ ส อบแก้ต ัวได้ไ ม่ เ กิ น ๒ ครั้ ง ถ้า ผูเ้ รี ย นไม่ ด าเนิ น การสอบแก้ต ัว
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรี ยน
สาหรับภาคเรี ยนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
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ถ้าสอบแก้ตวั ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรี ยน “ ๐ ” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาใหม่
๑๐.๒ การเปลี่ยนผลการเรียนจาก “ ร ” ให้ผเู ้ รี ยนดาเนิ นการแก้ไข “ ร “ ตามสาเหตุ เมื่อผูเ้ รี ยนแก้ไข
ปัญหาเสร็ จแล้วให้ได้ระดับผลการเรี ยนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔ )
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาเนิ นการแก้ไข “ ร ” กรณี ที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างเรี ยนและปลายภาค
ให้ผสู ้ อนนาข้อมูลที่มีอยูต่ ดั สิ นผลการเรี ยน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการ
แก้ “ ร ” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน สาหรับภาคเรี ยนที่ ๒ ต้องดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้เรี ยนซ้ า หากผลการเรี ยนเป็ น “ ๐ ” ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
๑๐ การเปลีย่ นผลการเรียน “ มส ” มี ๒ กรณี
๑) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “ มส ” เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
แต่มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยนในรายวิชานั้น ให้ครู ผสู ้ อนจัดให้เรี ยนเพิ่มเติมโดยใช้ชวั่ โมงสอน
ซ่ อมเสริ ม หรื อมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรี ยนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับวิชานั้น แล้วจึงให้วดั ผลปลายภาค
เป็ นกรณี พิเศษ ผลการแก้ “ มส ” ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “ ๑ ” การแก้
“ มส ” กรณี น้ ี ให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนิ นการแก้ “ มส ” ตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้น้ ี ให้เรี ยนซ้ า ยกเว้นมี เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึกษาที่ จะขยายเวลาการแก้ “ มส ”
ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน
๒) กรณี ผูเ้ รี ยนได้ผลการเรี ย น “ มส ” เพราะมี เวลาน้อยกว่าร้ อยละ ๖๐ ของเวลาทั้ง หมด
ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยน
รายวิชาใหม่
การเรี ยนซ้ า รายวิช า ผูเ้ รี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนซ่ อ มเสริ ม และสอบแก้ต ัวแล้ว ๒ ครั้ งแล้วไม่ ผ่า นเกณฑ์
การประเมิน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรี ยนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่ ง
ที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชัว่ โมงว่างหลังเลิกเรี ยน ภาคฤดูร้อน เป็ นต้น
ในกรณี ภาคเรี ยนที่ ๒ หากผูเ้ รี ยนยังมีผลการเรี ยน “๐” “ร” “มส” ให้ดาเนินการให้เสร็ จ
สิ้ น ก่ อนเปิ ดเรี ยนปี การศึ กษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดาเนิ นการเปิ ดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ต้นสังกัดเป็ นผูพ้ ิจารณาประสานงานให้มีการดาเนินการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
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๑๐.๔ การเปลีย่ นผล “มผ” กรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมในส่ วนที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้
ทั้งนี้ ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน สาหรับภาคเรี ยนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
ข้ อ ๑๑. การเลือ่ นชั้น
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อสิ้ นปี การศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนตลอดปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๒. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๓. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด
๔. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรี ยน
ที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ทั้งนี้ ถ้าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องเพียงเล็กน้อยตามครู ประจาวิชาแจ้ง และเห็ นว่าสามารถซ่ อมเสริ ม
ได้ให้โรงเรี ยนพิจารณายกเว้นในข้อใดข้อหนึ่งและให้เลื่อนชั้นได้
อนึ่ง ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนมีหลักฐานการเรี ยนรู ้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ โรงเรี ยนอาจให้โอกาส
ผูเ้ รี ยนเลื่ อนชั้นกลางปี การศึ กษา โดยโรงเรี ยนพิจารณาเห็ นว่า ในระหว่างปี ผูเ้ รี ยนคนใดมี หลัก ฐานการเรี ยนรู ้
ที่ แ สดงว่า มี ค วามสามารถดี เ ลิ ศ อาจให้ โ อกาสผูเ้ รี ย นเลื่ อ นชั้น กลางปี การศึ ก ษา โดยแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ประกอบด้ว ย ฝ่ ายวิช าการของสถานศึ ก ษา และผูแ้ ทนของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ต้น สั ง กัด ประเมิ นผูเ้ รี ย น
และตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ๓ ประการต่อไปนี้
๑. มีผลการเรี ยนในปี การศึกษาที่ผา่ นมา และมีผลการเรี ยนในระหว่างปี ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์
ดีเยีย่ ม
๒. มีวฒ
ุ ิภาวะเหมาะสมที่จะเรี ยนในชั้นที่สูงขึ้น
๓. ผ่ า นการประเมิ น ผลความรู ้ ค วามสามารถทุ ก รายวิ ช าของชั้ น ปี ที่ เ รี ยนปั จ จุ บ ัน และความรู ้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรี ยนแรกของชั้นปี ที่จะเลื่อนชั้น
การอนุ มตั ิให้เลื่ อนชั้นกลางปี การศึกษาไปเรี ยนชั้นสู งขึ้นได้ ๑ ระดับชั้น จะต้องได้รับการยินยอม
จากผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง และต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ ๒ ของปี การศึกษานั้น
สาหรับในกรณี ที่พบว่ามีผเู ้ รี ยนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆมีปัญหาในการเรี ยนรู ้ให้โรงเรี ยนดาเนิ นงาน
ร่ วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด / ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรี ยนเฉพาความพิการหาแนวทางการแก้ไข และพัฒนา
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ข้ อ ๑๒. การสอนซ่ อมเสริม
การสอนซ่ อมเสริ มเป็ นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องกรณี ที่ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ทักษะกระบวนการ
หรื อ มี คุ ณ ลัก ษณะไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด จะต้อ งให้ โ รงเรี ย นจัด ให้ มี ก ารสอนซ่ อ มเสริ ม เพื่ อ พัฒ นา
การเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ย น เต็ ม ตามศัก ยภาพ ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑
กาหนด เป็ นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ อง กรณี ที่ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ กระบวนการ หรื อ เจตคติ/ คุ ณลักษณะ
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ส ถานศึ ก ษาก าหนด เป็ นการสอนกรณี พิเศษนอกเหนื อไปจากการสอนปกติเพื่อพัฒนา
ให้ผูเ้ รี ย นสามารถบรรลุ ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ / ตัวชี้ วดั ที่ ก าหนดไว้ เป็ นการให้โอกาสแก่ ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้
และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้
๑) ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ /ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึ กษาในแต่ละรายวิชานั้น ต้องจัดการสอน
ซ่อมเสริ ม ปรับความรู ้/ทักษะพื้นฐาน
๒) การประเมินระหว่างเรี ยน ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะกระบวนการ หรื อเจตคติ /
คุณลักษณะ ที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
๓) ผลการเรี ยนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรื อต่ากว่าเกณฑ์การประเมิน ต้องจัดการสอนซ่ อมเสริ มก่อน
จะให้ผเู ้ รี ยนสอบแก้ตวั
๔) ผู ้เ รี ยนมี ผ ลการเรี ยนไม่ ผ่ า น สามารถจัด สอนซ่ อ มเสริ มในภาคฤดู ร้ อ น ทั้ง นี้ ให้ อ ยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ข้ อ ๑๓. การเรียนซ้าชั้น
ผูเ้ รี ยนที่ไม่ผา่ นรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
โรงเรี ย นอาจตั้ง คณะกรรมการพิ จารณาให้เรี ยนซ้ า ชั้นได้ ทั้งนี้ ใ ห้ค านึ ง ถึ ง วุฒิภาวะและความรู ้ ค วามสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ย นที่ ไ ม่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่ อนชั้น โรงเรี ย นควรให้เรี ย นซ้ า ชั้น แต่ท้ งั นี้ โรงเรี ย น
อาจได้รับการพิจารณาใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนชั้นได้ หากผูเ้ รี ยนมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผู ้เ รี ยนมี เ วลาเรี ยนไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ ๘๐ อัน เนื่ อ งจากสาเหตุ จ าเป็ น หรื อเหตุ สุ ดวิ สั ย
แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน
๒) ผูเ้ รี ยนมี ผลการประเมิ นผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ โรงเรี ย น
ก าหนดในแต่ ล ะรายวิ ช า แต่ พิ จ ารณาเห็ น ว่า สามารถสอนซ่ อ มเสริ ม ได้ใ นปี การศึ ก ษานั้น และมี คุ ณ สมบัติ
ตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่นๆ ครบถ้วน
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยูใ่ นเกณฑ์ผา่ น
ก่อนที่จะให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนซ้ าชั้น ให้แจ้งผูป้ กครองและผูเ้ รี ยนทราบเหตุผลของการเรี ยนซ้ าชั้น
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ข้ อ ๑๔. เกณฑ์ การจบ
๑) ผู ้เ รี ย นเรี ยนรายวิ ช าพื้ น ฐานและรายวิ ช า/กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ตามโครงสร้ า งเวลาเรี ย น
ที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
คื อไม่ น้อยกว่า ร้ อ ยละ ๘๐ ของตัวชี้ วดั ทั้ง หมด และรายตัวชี้ วัดต้อ งผ่า นการประเมิ นด้วยคะแนน ไม่ ต่ า กว่า
ร้อยละ ๕๐
๓) ผูเ้ รี ยนมี ผ ลการประเมิ นการอ่าน คิ ดวิเคราะห์ และเขี ยน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผูเ้ รี ย นมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ในระดับ ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๕) ผู ้เ รี ยนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เ รี ยนและมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๖) การตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิช า โดยใช้ผลการประเมิ นระหว่างปี และปลายปี ตามสัดส่ วน
ที่โรงเรี ยนกาหนด
โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคมกาหนดให้ใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชา กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีเกณฑ์การจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา
๑. ผูเ้ รี ยนรายวิชาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖ ปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ ชัว่ โมง หรื อไม่นอ้ ยกว่า
๑,๐๐๐ ชัว่ โมง/ปี จานวน ๕,๐๔๐ ชัว่ โมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิ จกรรมเพิ่มเติม จานวน
๒๔๐ ชัว่ โมง
๒. ผู ้เ รี ยนเรี ยนรายวิ ช าพื้ น ฐานและรายวิ ช า/กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ นรายวิ ช าพื้ น ฐาน
ตามโครงสร้ างเวลาเรี ยนที่ หลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้นฐานกาหนด และรายวิชา/
กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๓. ผู ้เ รี ยนต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน ระดั บ ๑ ขึ้ นไปทุ ก รายวิ ช าพื้ น ฐาน
จึงจะถือว่าผ่านรายวิชาพื้นฐาน
๔. ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีเยีย่ ม/ดี/ผ่าน
๕. ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยีย่ ม/ดี/ผ่าน
๖. ผูเ้ รี ย นต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น โดยมี เวลาเข้า ร่ วมกิ จกรรมปี ละ ๑๒๐ ชั่วโมง
และได้ผลการประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม
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หมวด ๔
การรายงานผลการเรียน
ข้ อ ๑๕. การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรี ยนเป็ นการสื่ อสารให้ผปู ้ กครองและผูเ้ รี ยนทราบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ย น ซึ่ งโรงเรี ย นต้อ งสรุ ป ผลการประเมิ น และจัด ท าเอกสารรายงานให้ผู้ป กครองทราบเป็ นระยะๆ
หรื อ อย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ ๑ ครั้ งอี ก ทั้ง รายงานผลปลายปี ให้ ผู ้ป กครองและคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐานทราบการให้ร ะดับ ผลการเรี ย น โรงเรี ย นก าหนดรายวิ ช าให้ ร ะดับ ผลการเรี ย นเป็ นระบบตัว เลข
และระบบร้อยละ ให้ระดับผลการประเมิน “ดีเยี่ยม(๔)”“ดีมาก(๓.๕)”“ดี(๓)”“ค่อนข้างดี(๒.๕)”“น่ าพอใจ(๒)”
พอใช้(๑.๕)”“ผ่านเกณฑ์(๑)” ไม่ผา่ นเกณฑ์(๐)”
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับการประเมิน “ดีเยีย่ ม(๓)”“ดี(๒)”“ผ่านเกณฑ์
(๑)”“ไม่ผา่ นเกณฑ์(๐)”การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับการประเมิน “ดีเยีย่ ม(๓)”“ดี
(๒)”“ต้องปรับปรุ ง(๑)”
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่ น”
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หมวดที่ ๕
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้ อ ๑๖. ให้ มีการจัดหาและจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ การรายงานผลการเรี ยนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
เอกสารหลักฐานการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด ประกอบด้ วย
๑) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript) (ปพ. ๑:ป) เป็ นเอกสารบันทึก ผลการเรี ยน
ของผู ้เ รี ย นตามสาระการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม วิ ช าและกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้เ รี ย นในแต่ ล ะชั้น ของหลัก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เป็ นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสาเร็ จในการศึกษาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ใช้เป็ นหลักฐาน
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อทางานหรื อดาเนินการในเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ. ๒:ป) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษา
ออกให้ก ับผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาและรั บ รองวุฒิก ารศึ ก ษาของผูเ้ รี ย น ให้ผูเ้ รี ยนนาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงระดับ
วุฒิการศึกษาของตน
๓) แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.๓:ป) เป็ นแบบรายงานรายชื่อข้อมูลของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ภาคบังคับหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานสาหรั บตรวจสอบยืนยันและรั บรองความสาเร็ จ
และวุฒิการศึกษาของผูส้ าเร็ จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส่ ถานศึกษากาหนด
๑) แบบแสดงผลการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ (ปพ.๔:ป) เป็ นเอกสารรายงาน
พัฒ นาการด้า นคุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ย นเกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์
ที่สถานศึกษากาหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรื อสร้างเอกลักษณ์ให้ผเู ้ รี ยนตามวิสัยทัศน์
ของสถานศึ ก ษา เป็ นการรายงานผลการประเมิ น ที่ แ สดงถึ ง สภาพหรื อระดับ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
หรื อ คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข องผูเ้ รี ย นในแต่ ล ะชั้น สถานศึ ก ษาต้อ งจัด ท าเอกสารนี้ ให้ ผูเ้ รี ย นทุ ก ๆคน
ควบคู่ ก ับ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ยนของผู ้เ รี ยน เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ นหลัก ฐานแสดงคุ ณ ลัก ษณะของผู ้เ รี ยน
เพือ่ ประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรื อสมัครทางาน
๒) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน (ปพ. ๕:ป) เป็ นเอกสารสาหรับผูส้ อน ใช้บนั ทึก
เวลาเรี ย น ข้อมู ลผลการวัดและประเมิ นผลการเรี ย น ข้อมูลการพัฒนาคุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ของผูเ้ รี ย น
แต่ละคนที่เรี ยนในห้องเรี ยนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ปรับปรุ ง แก้ไข
ส่ งเสริ ม และตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมทั้งใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
๓) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล (ปพ. ๖:ป) เป็ นเอกสารสาหรับบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรี ยน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผูเ้ รี ยน
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๔) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. ๗:ป) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผเู้ รี ยนเป็ นการเฉพาะกิจ
เพื่อรั บรองสถานภาพทางการศึ กษาของผูเ้ รี ยนเป็ นการชัว่ คราว ทั้งกรณี ผเู ้ รี ยนยังไม่สาเร็ จการศึ กษาและสาเร็ จ
การศึกษาแล้ว
๕) ระเบียนสะสม (ปพ. ๘:ป) เป็ นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงาน
ด้านต่าง ของผูเ้ รี ยนทั้งที่สถานศึกษาและที่บา้ น เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้ รี ยนในทุกๆ ด้าน
๖) สมุดบันทึกผลการเรี ยน (ปพ. ๙:ป) เป็ นสมุ ดบันทึ กผลการเรี ยนรู ้ ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้ น
เพื่ อบันทึ ก รายการรายวิช าต่ า งๆ ที่ ผูเ้ รี ย นจะต้องเรี ยนในแต่ ล ะชั้น ตามโครงสร้ า งหลัก สู ตรของสถานศึ ก ษา
พร้ อ มด้ ว ยผลการประเมิ น การเรี ยนของแต่ ล ะรายวิ ช า และสถานศึ ก ษาออกให้ ผู ้เ รี ยนส าหรั บ ใช้ ศึ ก ษา
และนาแสดงให้บุ ค คลหรื อหน่ วยงานที่ ส นใจได้ท ราบโครงสร้ า งหลัก สู ตรและรายละเอี ย ดของรายวิช าต่ า งๆ
ของสถานศึ ก ษา พร้ อมด้วยผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการเรี ย นแต่ ล ะรายวิช า กรณี ที่ผูเ้ รี ยนย้า ยสถานศึ ก ษา
ข้อ มู ล ในสมุ ดบันทึ ก ผลการเรี ย นรู้ จ ะเป็ นประโยชน์ ใ นการนาไปใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการเที ย บโอนผลการเรี ย น
จากสถานศึกษาเดิมไปเป็ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตรของสถานศึกษาใหม่
๑๖.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ ได้แก่
๑) รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
๒) วารสาร/จุลสารของโรงเรี ยน
๓) จดหมายส่ วนตัว
๔) การให้คาปรึ กษาหารื อเป็ นรายบุคคล
๕) การให้พบครู ที่ปรึ กษาหรื อการประชุมเครื อข่ายผูป้ กครอง
๖) การใช้ขอ้ มูลทาง Internet ผ่าน Web site วัดผลออนไลน์ของโรงเรี ยน
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หมวดที่ ๖
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๗. ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากสถานศึกษาในกรณี ต่าง ๆ ได้แก่การย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การละทิง้ การศึกษาและการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ
ข้อ ๑๘. ให้สามารถเที ยบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่ งการเรี ยนรู ้ อื่นๆเช่ น การศึ กษา
จากต่างประเทศและการขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยงั สามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
จากแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึ กอบรมอาชี พ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เป็ นต้น
ข้อ ๑๙. การเทียบโอนผลการเรี ยนสามารถดาเนิ นการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรกหรื อต้นภาคเรี ยนแรก
ที่ สถานศึ กษารั บผูข้ อเที ยบโอนเป็ นนักเรี ยน ทั้งนี้ นักเรี ยนที่ ได้รับการเที ยบโอนผลการเรี ยนต้องศึ กษาต่อเนื่ อง
ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรี ยน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกาหนดรายวิชา จานวน
หน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๐. การพิจารณาการเทียบโอนสามารถดาเนินการได้ดงั นี้
๒๐.๑ พิจารณาจากเอกสารหลัก ฐานการศึก ษา ซึ่ งจะให้ขอ้ มูล ที่แสดงความรู้ ความสามารถ
ของนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ โดยมีหลักฐานต่างๆประกอบดังนี้
- แบบคาร้องหรื อยืน่ ความจานงขอเทียบโอน
- แบบประเมิน
- แบบเสนอขออนุมตั ิผลการเทียบโอน
- ใบแจ้งผลการเทียบโอน
- ทะเบียนผูข้ อเทียบโอน
- เอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรี ยนของนักเรี ยน
(เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ระเบียนผลการเรี ยน ประกาศนี ยบัตร แบบรายงาน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา และเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด)
๒๐.๒ พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ ง การทดสอบ การสัมภาษณ์
๒๐.๓พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบตั ิจริ ง
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ข้อ ๒๑. การเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ด าเนิ น การในรู ปของคณะกรรมการการเที ย บโอน จ านวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
๑) กรณี ผู ้ข อเที ย บโอนมี ผ ลการเรี ย นมาจากหลัก สู ต รอื่ น ให้ น ารายวิ ช าหรื อหน่ ว ยกิ ต
ที่ มีตวั ชี้ วดั /มาตรฐานการเรี ยนรู้ /ผลการเรี ย นรู้ ที่คาดหวัง/จุ ดประสงค์/เนื้ อหาที่ สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
มาเทียบโอนผลการเรี ยนและพิจารณาให้ระดับผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที่รับเทียบโอน
๒) กรณี การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี )
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่ องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที่รับเทียบโอน
๓) กรณี ก ารเที ย บโอนที่ นัก เรี ยนเข้า โครงการแลกเปลี่ ย นต่ า งประเทศ ให้ ด าเนิ น การ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ องหลักการและแนวปฏิ บตั ิการเที ยบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่ เข้าร่ วม
โครงการแลกเปลี่ยน
ทั้ง นี้ วิ ธี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ยนให้ เ ป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ากว่าปริ ญญา ประกาศ
ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรี ยนเข้าสู่ การศึกษาในระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งจัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สิ งหาคม ๒๕๔๙ )
ข้อ ๒๒. คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รและงานวิ ช าการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเป็ นผูพ้ ิ จารณา
การขอเทียบโอนความรู ้ และประสบการณ์โดยดาเนินการเป็ นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรี ยนกาหนด
ข้อ ๒๓ การเทียบโอนผลการเรี ยน เป็ นการนาผลการเรี ยนซึ่ งเป็ นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการศึกษาตามหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ง
แนวการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรี ยน ดังนี้
๒๓.๑ ผูข้ อเที ย บโอนต้อ งขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนัก เรี ย นของสถานศึ ก ษา ทั้ง นี้ โดยผูข้ อเที ย บโอน
จะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นระบบโดยสถานศึกษาดังกล่าวดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ในภาคเรี ยนแรก
ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยน ยกเว้นกรณี มีเหตุจาเป็ น
๒๓.๒ จานวนสาระการเรี ยนรู ้ รายวิชา จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน และอายุของผลการ
เรี ย นที่ จะนามาเที ย บโอน ให้อยู่ใ นดุ ล พิ นิ จของคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรและวิช าการของสถานศึ ก ษา
ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรี ยนอยูใ่ นสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคเรี ยน
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๒๓.๓ การเที ย บโอนผลการเรี ยนให้ ด าเนิ น การในรู ป ของคณะกรรมการการเที ย บโอน
ผลการเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน
ข้ อ ๒๔ การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
๒๔.๑ การเทียบระดับการศึกษา หมายถึ งการนาผลการเรี ยน ความรู้ และประสบการณ์ ที่ไ ด้
จากการศึ กษาตามอัธยาศัย และการศึ กษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมิ นเพื่อเทียบเท่าการศึ กษาระดับใด
ระดับหนึ่ง มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
๑) ผูข้ อเที ยบระดับการศึ กษาจะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ กาลังศึ กษาอยู่ในสถานศึ กษาในระบบ
หรื อสถานศึ กษานอกระบบที่ จดั การศึ กษาเป็ นระบบเดี ยวกันกับการศึกษาในระบบ และเป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษา
ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ในระดับที่ต่ากว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ ๑ ระดับ
ผูไ้ ม่เคยมีวฒ
ุ ิการศึกษาใดๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
๒) ให้ ส ถานศึ ก ษาซึ่ งเป็ นที่ ท าการเที ย บระดับ การศึ ก ษา ด าเนิ น การเที ย บระดับ
ด้ว ยการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์ ข องผู้ข อเที ย บระดับ ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย
ทั้งด้วยการทดสอบ การประเมิ นแฟ้ มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุ มคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตรที่ขอเทียบระดับ
๓) ผู ้ผ่ า นการประเมิ น จะได้รั บ หลัก ฐานแสดงผลการประเมิ น เที ย บระดับ ความรู ้
และใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒๔.๒ การเที ย บโอนผลการเรี ยน หมายถึ ง การน าผลการเรี ยนซึ่ งเป็ นความรู้ ท ัก ษะ
และประสบการณ์ ข องผู ้เ รี ย นที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
และผลการศึ กษา จากต่างสถานศึ กษามาประเมิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษา ตามหลัก สู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ ง
ที่กาลังศึกษา มีแนวการดาเนินการดังนี้
๑) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และวิชาการของสถานศึกษากาหนดจานวนรายวิชา
จานวนหน่วยกิต ที่สถานศึกษาจากัดให้ผเู ้ รี ยนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสู ตรของสถานศึกษา
แต่ ล ะช่ ว งชั้น ทั้ง นี้ ผู ้เ รี ยนจะต้อ งเหลื อ รายวิ ช าที่ จ ะต้อ งศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาอี ก อย่ า งน้ อ ย ๑ ภาคเรี ยน
พร้อมกับการกาหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณี เทียบโอนผลการเรี ยนเดิมที่ผเู ้ รี ยนศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในสถานศึ ก ษา และกรณี เ ที ย บโอนผลการเรี ย นที่ ผูเ้ รี ย นขออนุ ญาตไปศึ ก ษาต่ า งสถานศึ ก ษา จะต้อ งจัด ท า
เป็ นระเบี ย บการเที ย บโอนผลการเรี ย นของสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ กฎกระทรวงว่า ด้ว ยการเที ย บโอน
ผลการเรี ยนด้วย
๒) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยนของสถานศึกษา
ให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่กาหนดสาระ จัดสร้ างเครื่ องมื อ สาหรับการเที ยบโอนผลการเรี ยน และดาเนิ นการเที ยบโอน
ผลการเรี ยน
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๓) คณะกรรมการด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น ท าการเที ย บโอนผลการเรี ย น
ให้ผเู ้ รี ยนในกรณี ต่อไปนี้
กรณี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นเดิ ม ที่ เ รี ย นศึ ก ษามาก่ อ นเข้า ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ให้ดาเนินการดังนี้
๑) ให้ดาเนินการให้เสร็ จในภาคเรี ยนแรกที่ผเู้ รี ยนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
๒) ให้เทียบโอนผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
๓) ผูเ้ รี ย นยื่น ค าร้ อ งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรขอเที ย บความรู้ ต ามรายวิ ช าในหลัก สู ต ร
ของสถานศึกษา ตามจานวนรายวิชาที่สถานศึกษากาหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรี ยนของสถานศึกษา
ให้ผเู้ รี ยนยืน่ คาร้อง พร้อมเอกสารหลักสู ตรที่นามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา (ถ้าผูเ้ รี ยนมี)
๔) คณะกรรมการดาเนิ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นพิ จารณาหลัก สู ตรและหลัก ฐาน
เอกสารเดิ ม ของผูเ้ รี ยน เพื่อเปรี ยบเที ยบหลักสู ตรที่ เรี ยนมากับหลักสู ตรของสถานศึ ก ษาในรายวิชาที่ ขอเที ย บ
ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้ อหาสาระตรงกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรี ยน
ตามที่ ไ ด้ม าในกรณี ที่ ผูเ้ รี ย นย้า ยสถานศึ ก ษา แต่ ถ้า เป็ นกรณี เที ย บโอนผลการเรี ย นจากสถานศึ ก ษาต่ า งระบบ
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรี ยนเดิ มหรื อไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ตอ้ งประเมิน
ให้ใหม่ดว้ ยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม
๕) คณะกรรมการด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ย นใหม่ ตามตัวชี้ วัดของรายวิช าที่ ผูเ้ รี ย นขอเที ย บในกรณี ที่ ผูเ้ รี ย น
ไม่มีเอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรื อหลักสู ตรที่ผเู ้ รี ยนนามาขอเทียบโอนมีความสอดคล้องกับตัวชี้ วดั
และเนื้ อหาสาระของหลัก สู ตรที่ ข อเที ย บไม่ ถึ ง ร้ อยละ ๖๐ ผูเ้ รี ย นที่ ผ่า นการประเมิ นจะได้รับ การเที ย บโอน
ผลการเรี ยนได้ โดยได้ระดับผลการเรี ยนตามที่ประเมินได้ ส่ วนผูท้ ี่ไม่ผา่ นการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอน
ผลการเรี ยน
กรณีผ้ ูเรี ยนขออนุ ญาตไปศึ กษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึ กษาหรื อขอศึ กษา
ด้วยตนเองให้ดาเนินการดังนี้
๑) ให้ ด าเนิ น การโดยผู ้ เ รี ยนยื่ น ค าร้ อ งไปศึ ก ษาต่ า งสถานที่ ห รื อต่ า งรู ปแบบ
ต่อคณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น ซึ่ ง จะพิ จารณาผลการเรี ย นและความจาเป็ นของผูเ้ รี ย นตามระเบี ย บ
การจัดการศึกษา ๓ รู ปแบบ ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ
๒) รายวิ ช าที่ ผู ้เ รี ยนขอไปศึ ก ษาต่ า งสถานที่ หรื อต่ า งรู ป แบบต้อ งมี จุ ด ประสงค์
และเนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสู ตรของสถานศึกษาที่จะนามาเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
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๓) กรณี ผู ้เ รี ย นขอไปศึ ก ษาต่ า งสถานศึ ก ษาหรื อ ระบบที่ มี ส ถานศึ ก ษาจัด การเรี ย น
การสอนแน่ น อน ถ้า เห็ น ควรอนุ ญ าตให้ ไ ปเรี ย นได้ใ ห้ มี ก ารประสานงาน เรื่ อ งการจัด การเรี ย นการสอน
การประเมินผล และการรับโอนผลการเรี ยนก่อน เมื่อได้ตกลงร่ วมกันเรี ยบร้อยแล้วจึงจะอนุ ญาตเมื่อศึกษาสาเร็ จ
ให้รับโอนผลการเรี ยนได้ทนั ที
๔) กรณี ผเู ้ รี ยนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรื อศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อ
ประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิ จารณาความจาเป็ นแล้ว เห็ นควรอนุ ญาต เมื่ อผูเ้ รี ย นมารายงานผลก ารเรี ย น
ให้ค ณะกรรมการดาเนิ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นท าการเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ผูเ้ รี ย น เช่ นเดี ย วกันกรณี
การเทียบโอนผลการเรี ยนเดิมที่ผเู ้ รี ยนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
๕) คณะกรรมการด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ยน รายงานผลการเที ย บโอน
ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
อนุมตั ิผลการเทียบโอนผลการเรี ยน
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หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕. ให้ใช้ระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตร
สถานศึกษา โรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุ ง พศ.๒๕๕๗) ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
ถึง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ในปี การศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒๖. ให้หวั หน้าสถานศึกษาเป็ นผูอ้ นุมตั ิผลการเรี ยนและรักษาให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ การให้มีอานาจ
อานาจตีความวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๗. การเปลี่ ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติ มระเบี ยบนี้ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
หลัก สู ตรและวิช าการของสถานศึ ก ษา แล้วเสนอขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
ของโรงเรี ยนเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ข้อ ๒๘. ในกรณี นกั เรี ยนที่เรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่ งควรจะจบ
หลักสู ตรในปี การศึกษา ๒๕๕๒ หรื อก่อนปี การศึกษา ๒๕๕๒ แต่ไม่สามารถจบหลักสู ตรได้ตามกาหนดให้ใช้
ระเบียบฉบับนี้
ข้ อ ๒๙. ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตรและวิ ช าการของสถานศึ ก ษารั ก ษาการ
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๐. กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข ให้ เ สนอคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอนุ ม ั ติ
และให้ความเห็นชอบก่อนนาไปใช้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางปราณี ลายเสื อ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม
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ระเบียบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
ว่าด้วยการปฏิ บัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘
******************************************************************************************
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนโรงเรี ยนวัง ม่ ว งวิ ท ยาคมได้ ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นอย่ า งเหมาะสมกับ สภาพและวัย
เป็ นไปตามเป้ าหมาย นโยบายของโรงเรี ยนและนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง สมควรปรั บ ปรุ ง
และตราระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม ว่าด้วยการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิ กระเบียบของโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคมที่มีอยูเ่ ดิ ม ระเบียบ ประกาศ หรื อข้อตกลงอื่นๆซึ่ งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้หวั หน้างานกิจการนักเรี ยน เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ข้ อ ๕ การปฏิบตั ิตนโดยทัว่ ไปของนักเรี ยน
๕.๑ นักเรี ยนทุกคนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบที่โรงเรี ยนกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด เช่น
๑. นักเรี ยนทุกคนต้องมีผปู้ กครองที่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถ้าเปลี่ยนผูป้ กครองใหม่ตอ้ งแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ
๒. ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
๕.๒ นักเรี ยนทุ กคนต้องมาโรงเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ และตรงเวลา การหยุดเรี ยนจะต้องปฏิ บตั ิ
ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลา
๕.๓ นักเรี ยนทุกคนต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่ นน้องนับถื อรุ่ นพี่ รุ่ นพี่ประพฤติปฏิ บตั ิตน
ให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ รุ่นน้อง พึงละเว้นการทะเลาะวิวาท หรื อการกระทาใดๆ ที่ ก่อให้เกิ ดการ
แตกแยก
๕.๔ นักเรี ยนต้องรู้จกั คารวะบุคคลต้องทาความเคารพเมื่อพบครู ทุกท่านทั้งในและนอกโรงเรี ยน
รู ้จกั กล่าวคาว่า “สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ” ในโอกาสสมควร
๕.๕ เมื่ อมาติ ดต่อกับทางโรงเรี ยนทุ กครั้ งไม่ว่ากรณี ใด โอกาสใด ต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยน
ห้ามสวมรองเท้าแตะฟองน้ า ถ้าแต่งกายไม่สุภาพโรงเรี ยนจะไม่รับติดต่อด้วย
๕.๖ ห้ามนักเรี ยนมีไว้หรื อนามาซึ่ งอุปกรณ์ การพนันทุกชนิ ดมาโรงเรี ยน หรื อห้ามเล่นการพนัน
ทุกชนิดทุกประเภทในบริ เวณโรงเรี ยน
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๕.๗ ห้ า มนัก เรี ยนน าเครื่ องประดับ หรื อ ของมี ค่ า ที่ เ กิ น ความจ าเป็ นมาโรงเรี ย น เช่ น วิ ท ยุ
กล้องถ่ายรู ป โทรศัพท์ แว่นกันแดด อื่นๆ (หากจาเป็ นจะต้องนามาโรงเรี ยนต้องขออนุญาตหัวหน้า
งานกิจการนักเรี ยนก่อน)
๕.๘ ห้ามนักเรี ยนสู บบุหรี่ สู บกัญชา ดื่มสุ รา เสพยาเสพติด หรื อของมึนเมาทุกชนิ ดและมีหนังสื อ
ภาพ เทป ที่ขดั ต่อศีลธรรมไว้ครอบครอง
๕.๙ นัก เรี ย นต้องช่ วยกันรั กษาทรั พย์ส มบัติข องโรงเรี ย นให้อยู่ในสภาพดี หากผูใ้ ดท าให้เกิ ด
การชารุ ดเสี ยหาย ผูน้ ้ นั จะต้องรู ้สานึกในความรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั ทางโรงเรี ยน
๕.๑๐ นักเรี ยนต้องไม่ชกั ชวนเพื่อนนักเรี ยนและผูอ้ ื่นไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ งสถานที่น้ นั เวลานั้น
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน หรื อการจัดทัศนาจรที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรี ยน
๕.๑๑ นักเรี ยนต้องไม่เล่นเกินเหตุ ข่มขู่ ข่มแหง ก้าวร้าว หรื อทาร้ายผูอ้ ื่น
๕.๑๒ นักเรี ยนต้องไม่ถือของผูอ้ ื่นเป็ นของตน
๕.๑๓ นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุ จริ ต รู้จกั เกรงใจผูอ้ ื่น
๕.๑๔ นักเรี ยนต้องเป็ นผูเ้ สี ยสละทั้งกาย ใจ และสมอง เพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรี ยน
ให้เจริ ญก้าวหน้าในทุกๆด้าน
๕.๑๕ นักเรี ยนต้องเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาตักเตือนของครู ทุกท่าน
๕.๑๖ นักเรี ยนต้องเป็ นผูม้ ีประชาธิ ปไตยอันอยูใ่ นขอบเขตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจหน้าที่และสิ ทธิ
ของตน รู้จกั เคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
๕.๑๗ การเข้า พบครู ทุ ก ครั้ งให้ นัก เรี ย นส ารวมกิ ริย า วาจา มารยาทให้ เรี ย บร้ อย ถ้า เป็ นกลุ่ ม
ควรเข้าแถวจัดลาดับก่อนหลัง ไม่ควรลุมรล้อม
ข้ อ ๖ การปฏิบตั ิตนในการมาโรงเรี ยนของนักเรี ยน
๖.๑ ต้องแต่งกายเครื่ องแบบนักเรี ยน ชุ ดลูกเสื อ เนตรนารี ชุ ดนักศึกษาวิชาทหารและชุ ดกิ จกรรม
ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
๖.๒ ต้องมีเครื่ องแบบเรี ยนให้ครบ
๖.๓ ต้องมาโรงเรี ยนให้ทนั สัญญาณเข้าแถว (เวลา ๐๘.๐๐ น.)
๖.๔ ในวันหยุดราชการ หยุดเรี ยน ถ้าโรงเรี ยนหรื อครู มีความประสงค์จะให้นกั เรี ยนมาโรงเรี ยน
เพื่อทากิจกรรมใดๆ จะมีใบขออนุญาตให้ผปู ้ กครองทราบและอนุญาตก่อนทุกครั้ง
๖.๕ การมาโรงเรี ยนในวันหยุด แต่ยงั เป็ นวันราชการปกติ นักเรี ยนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยน
ให้เรี ยบร้อย
๖.๖ ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนมาค้างที่โรงเรี ยนหรื อมาโรงเรี ยนในวันหยุดโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
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๖.๗ เมื่อเลิกเรี ยนแล้วต้องรับกลับบ้านเว้นแต่จะมีครู ควบคุมการฝึ กซ้อมหรื อเล่นกีฬา
ข้ อ ๗ การปฏิบตั ิตนก่อนเข้าห้องเรี ยนหรื อการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยถือปฏิบตั ิดงั
๗.๑ เมื่อได้ยนิ สัญญาณครั้งที่ ๑ ให้นกั เรี ยนทุกคนมาแถวที่หน้าเสาธง
๗.๒ สั ญ ญาณครั้ งที่ ๒ นั ก เรี ยนทุ ก คนเข้า แถวเรี ย บร้ อ ย (นัก เรี ย นคนใดอยู่ ใ นโรงอาหาร
หรื อบริ เวณอื่นนอกสถานที่ที่เข้าแถวถือว่าผิดระเบียบ ต้องถูกบันทึกความผิด หากมีครู ไปพบเห็น)
๗.๓ หัวหน้าเวรบอกทาความเคารพธงชาติ ขณะที่ตวั แทนนักเรี ยนเชิ ญธงขึ้นสู่ ยอดเสา นักเรี ยน
ร้องเพลงชาติพร้อมกัน
๗.๔ ตัวแทนนักเรี ยนนาสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา ร้ องเพลงสรรเสริ ญ และร้ องเพลงมาร์ ช
โรงเรี ยน
๗.๕ ฟั ง ครู หรื อ ตัว แทนนัก เรี ย นแจ้ง เรี ย น แจ้ง ข้า วประจ าวัน ของโรงเรี ย นด้ว ยความสงบ
และเป็ นระเบียบ
๗.๖ หัวหน้าเวรบอกแยก (เวลา ๐๘.๒๐ น.) เพื่อพบครู ที่ปรึ กษาที่ห้องเรี ยน โดยเดินเป็ นแถวอย่าง
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ข้ อ ๘ การปฏิบตั ิตนเมื่อยูใ่ นอาคารเรี ยน
๘.๑ การเดินบนอาคารเรี ยนให้เดินชิดขวา
๘.๒ ไม่ทาเสี ยงอึกทึกรบกวนชั้นอื่นๆ ที่กาลังเรี ยนอยู่
๘.๓ ช่วยรักษาความสะอาดของอาคารเรี ยน
๘.๔ ไม่วงิ่ หรื อเล่นเกมต่างๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล หรื อกีฬาอื่นๆ
๘.๕ ไม่ ปี นหรื อ นั่ง บนราวบัน ได ขั้น บัน ได ชายคา ระเบี ย งอาคาร เพราะอาจเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
แก่นกั เรี ยน
๘.๖ ไม่เขียนข้อความ ขูดขีด ภาพเครื่ องหมายให้เป็ นรอยตามฝาผนังอาคารเรี ยน ห้องน้ า ห้องสมุด
ของโรงเรี ยน
๘.๗ เมื่อทาความสะอาดห้องเรี ยนหลังเลิกเรี ยนตอนเย็นแล้วทุกคนต้องออกจากห้องเรี ยน
ข้ อ ๙ การปฏิบตั ิตนในห้องเรี ยน
๙.๑ นักเรี ยนต้องตั้งใจเรี ยน ไม่คุย หรื อเล่นกันในห้อง ไม่ลุกออกจากที่นงั่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๙.๒ ไม่เอางานวิชาอื่นขึ้นมาทาโดยที่ครู ผสู ้ อนไม่อนุ ญาต
๙.๓ หากอาจารย์ไ ม่ เข้า สอนเกิ น ๕ นาที ให้ หัวหน้า ห้องรี บ รายงานหมวดวิช า หรื อกลุ่ ม งาน
เพื่อจัดครู เข้าสอนแทน
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ข้ อ ๑๐ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการออกนอกห้องเรี ยน ในขณะที่มีการเรี ยนการสอน
๑๐.๑ ในระหว่างที่มีชวั่ โมงการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะต้องอยูใ่ นห้องเรี ยน
๑๐.๒ หากมี ค วามจาเป็ นต้องออกนอกห้องเรี ย นให้ข ออนุ ญาตครู ที่ ก าลัง สอน แล้วไม่ ค วรลา
ออกนอกห้องเรี ยนในคาบแรกที่เข้าเรี ยนทั้งตอนเช้าและหลังพักกลางวัน
๑๐.๓ หากครู ไ ม่ อยู่ใ นห้องเรี ย นให้ทุ ก คนอยู่ใ ยห้องด้วยความเรี ย บร้ อยไม่ ส่ ง เสี ย งดัง รบกวน
ห้องข้างเคียง ถ้าจะออกนอกห้องเรี ยนให้แจ้งหัวหน้าชั้นทราบ
ข้ อ ๑๑ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการเดินเปลี่ยนระหว่างคาบเรี ยน
๑๑.๑ เดินเป็ นแถวให้เรี ยบร้อยโดยเดินชิดขวาตลอด
๑๑.๒ ไม่แวะหรื อไปทาธุ ระที่อื่นในขณะที่เดินเปลี่ยนคาบเรี ยน
๑๑.๓ หากมี ค วามประสงค์จ ะไปธุ ร ะส่ ว นตัว เช่ น ปั ส สาวะ ดื่ ม น้ า หรื อ อื่ น ๆ ให้ข ออนุ ญ าต
ครู ประจาวิชาในวิชาถัดไป
๑๑.๔ หากเข้าห้องช้าในระหว่างเปลี่ยนคาบเรี ยน ครู ประจาวิชาอาจทาโทษตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๑๒ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการมสาย
๑๒.๑ ถ้ามาไม่ท นั เข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ห้ามเข้าไปในแถวโดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญาต
ให้เข้าแถวกลุ่มผูม้ าสาย โดยอยูใ่ นความดูแลของครู เวร หรื อผูท้ ี่ทางโรงเรี ยนกาหนด
๑๒.๒ มาไม่มนั เข้าเรี ยน เวลา ๐๘.๔๐ น. เป็ นต้นไปต้องปฏิบตั ิดงั นี้
๑. ถ้านักเรี ยนมาสายเกิน ๓ ครั้ง ครู ที่ปรึ กษาจะแจ้งผูป้ กครองเพื่อรับทราบสาเหตุ
และช่วยกันแก้ไขต่อไป
๒. หากมีการมาสายซ้ าๆอีก ทางโรงเรี ยนจะทาโทษตามสมควร และเชิญผูป้ กครองทราบ
เพื่อหาทางแก้ไข
ข้ อ ๑๓ การปฏิบตั ิตนในการขออนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนมาถึงโรงเรี ยนแล้วต้องอยูใ่ นความควบคุมดูแลของครู จะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน
โดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเลิกเรี ยน นักเรี ยนจะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนระหว่างเรี ยนได้เมื่อ
๑๓.๑ ผูป้ กครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง
๑๓.๒ ผู้ป กครองเขี ย นหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตให้ เ รี ยนถื อ มา ให้ นัก เรี ยนกรอกแบบอนุ ญ าต
ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนตามรายการที่กาหนดโดยผ่านความเห็นชอบของครู ที่ปรึ กษา ครู ผสู ้ อน
และหัวหน้างานกิจการนักเรี ยน
๑๓.๓ ในกรณี ที่ นั ก เรี ยนลื ม อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยน สิ่ งของ เมื่ อ มาถึ ง โรงเรี ยน ทางโรงเรี ยน
จะไม่อนุญาตให้ออกนอกบริ เวณเพื่อกลับไปเอาของสิ่ งนั้น
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๑๓.๔ ในกรณี ที่จาเป็ น เช่น รับธนาณัติ พัสดุ ไปธนาคาร ให้หวั หน้างานกิจการนักเรี ยนพิจารณา
อนุญาต
ข้ อ ๑๔ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการลากิจ – ลาป่ วย
๑๔.๑ การลาหยุ ด โรงเรี ย นเนื่ อ งจากมี กิ จ ธุ ร ะหรื อ ป่ วยทุ ก ครั้ งนัก เรี ย นจะต้อ งใช้แ บบฟอร์ ม
การเขียนใบลาของโรงเรี ยน และยืน่ ใบลาเมื่อมาถึงโรงเรี ยนในวันแรก
๑๔.๒ การลาป่ วย เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน
๑. แจ้งครู ผสู้ อน ครู ที่ปรึ กษา หัวหน้างานอนามัยโรงเรี ยน เพื่อขออนุญาตเข้าพัก
ห้องพยาบาล
๒. กรณี ป่วยต้องกลับบ้าน ต้องแจ้งต่อกลุ่มงานกิจการนักเรี ยน และนาใบอนุญาต
ไปแจ้งแก่ครู ที่ปรึ กษา และครู ผสู ้ อน จึงอนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนได้
๑๔.๓ ทุ ก ครั้ งที่ นั ก เรี ยนลา หรื อหยุ ด เรี ยน ผู้ป กครองอาจแจ้ ง ให้ ท างโรงเรี ยนทราบ
ในทางโทรศัพท์ได้ โดยโทร ๐๓๖ – ๓๖๔๔๓๔
ข้ อ ๑๕ การขาดเรี ยน โรงเรี ยนไม่ประสงค์ให้นกั เรี ยนขาดเรี ยนไม่วา่ กรณี ใดๆ นักเรี ยนคนใดขาดเรี ยนโดยไม่ทราบ
สาเหตุ โรงเรี ยนได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
๑๕.๑ ขาดเรี ยน ๑ วัน ครู ที่ปรึ กษาจะติดต่อโดยแจ้งผูป้ กครอง
๑๕.๒ หากนักเรี ยนขาดเรี ยน ๒ วัน ติดต่อกันโดยไม่ได้รับแจ้งจากผูป้ กครองจะดาเนินการ ดังนี้
๑. ครู ที่ปรึ กษาจะส่ งใบแจ้งผูป้ กครองครั้งที่ ๒
๒. หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน ๒ วัน ทางโรงเรี ยนยังไม่ทราบเหตุผล
จะเชิญผูป้ กครองมาพบที่โรงเรี ยนจะติดต่อเป็ นครั้งที่ ๓
๓. หากผูป้ กครองไม่ติดต่อมาอีก กลุ่มงานกิจการนักเรี ยนจะนาเสนอผูอ้ านวยการ
เพื่อพิจารณาสัง่ จาหน่ายพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม
ข้ อ ๑๖ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการพบกับบุคคลภายนอกว่าให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๑๖.๑ นักเรี ยนต้องแจ้งให้ผปู้ กครอง – ญาติ เพื่อน ทราบว่านักเรี ยนอยูช่ ้ นั อะไรห้องที่เท่าไหร่
๑๖.๒ ให้ผมู ้ าขอพบนักเรี ยนรอที่ห้องกิจการนักเรี ยน และงานกิจการนักเรี ยนควรถามสอบด้วยว่า
มาติดต่อเรื่ องอะไร
๑๖.๓ หากกลุ่ ม งานกิ จ การนัก เรี ย นพิ จารณาเห็ นว่า ไม่ เหมาะสมหรื อ ไม่ จาเป็ น อาจไม่ ใ ห้พ บ
กับนักเรี ยนก็ได้
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ข้ อ ๑๗ การหนี เ รี ย น หากนัก เรี ย นหายไปจากห้ อ งเรี ย นในเวลาเรี ย น โดยไม่ ไ ด้แ จ้ง ให้ ค รู ป ระจ าวิ ช าทราบ
ถือว่า “หนีเรี ยน” ถ้ามีความจาเป็ นต้องไปปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ เช่น ไปตอบปั ญหา แข่งกีฬา ต้องแจ้งให้ครู ประจาวิชา
ทราบ หากไม่แจ้งถื อว่าหนี เรี ยน ครู ประจาวิชาจะทาโทษและบันทึกไว้ในสมุดติดตามการเรี ยนการสอนหรื อแจ้ง
ครู ที่ปรึ กษาทราบโดยเร็ ว
ข้ อ ๑๘ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการประชุม
โรงเรี ยนจะจัดให้มีการประชุมนักเรี ยนในหอประชุมทุกวันศุกร์ (คาบสุ ดท้าย) โดยถือปฏิบตั ิดงั นี้
๑๘.๑ นักเรี ยนจะต้องถือว่าเป็ นหน้าที่ของนักเรี ยนที่จะต้องเข้ารับฟังการประชุมทุกครั้ง
๑๘.๒ คณะกรรมการนักเรี ยนระดับชั้นจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมและรั บผิดชอบในการจัดโต๊ะหมู่บูชา
อุปกรณ์การประชุม นาสวดมนต์ ตามเวลาที่โรงเรี ยนกาหนด
๑๘.๓ เดินเข้าห้องประชุมอย่างมีระเบียบ นัง่ ประจาที่ของตนเองอย่างสงบ ไม่พดู หรื อส่ งเสี ยงดัง
๑๘.๔ หัวหน้าห้องเรี ยนรายงานชื่อนักเรี ยน ที่ขาดประชุมต่อครู ทีปรึ กษา
๑๘.๕ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม ต้อ งร่ ว มกัน ร้ อ งเพลงสรรเสริ ญพระบารมี ด้ ว ยความสงบ
พร้อมเพรี ยงกัน
๑๘.๖ นัก เรี ย นต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตให้อ อกจากหอประชุ ม เสี ย ก่ อน จึ ง แยกออกจากหอประชุ ม
อย่างมีระเบียบเรี ยบร้อย
ข้ อ ๑๙ การปฏิบตั ิตนในการรับประทานอาหาร
๑๙.๑ ไม่รับประทานอาหารก่ อนเวลาพัก หรื อก่ อนเวลาที่ โรงเรี ยนกาหนดโดยเฉพาะสัญญาณ
ครั้งที่ ๑ (๐๘.๐๐ น) เมื่อเข้าแถวตอนเช้า
๑๙.๒ ไม่นาอาหารหรื อเครื่ องดื่มไปรับประทานนอกโรงเรี ยนหรื อในห้องเรี ยน
๑๙.๓ นักเรี ยนที่นาอาหารมาจากบ้านให้นาไปรับประทานในโรงอาหารหรื อที่โรงเรี ยนจัดไว้ให้
๑๙.๔ รั บ ประ ทานอาหารด้ ว ย กิ ริ ย ามารยาทที่ เ รี ย บร้ อย ไม่ ส่ งเสี ย งดั ง หรื อคุ ยกั น
ในขณะรับประทานอาหาร
ข้ อ ๒๐ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพเป็ นความแสดงออกของผูท้ ี ไ ด้รั บ การศึ ก ษาและเป็ นผูท้ ี่ มี วิ นัย ในตนเองอย่า งดี
จึงกาหนดหลักปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีอุปนิสัยรู ้จกั เคารพครู และผูใ้ หญ่ ดังนี้
๒๐.๑ การแสดงความเคารพภายในบริ เวณโรงเรี ยน
๑. เมื่อครู เข้าห้องเรี ยนก่ อนหรื อก่อนออกจากห้องเรี ยน หัวหน้าบอกคาว่า “นักเรี ยน ...
เคารพ” ให้นกั เรี ยนทุกคนยืนขึ้น โดยนักเรี ยนชายจะกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” พร้ อมกับ
ไหว้ นักเรี ยนหญิงจะกล่าวว่า “สวัสดีค่ะ” พร้อมกับไหว้
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๒. เมื่อเดินสวนกับครู ให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้
๓. เมื่ อ นั ก เรี ยนนั่ ง หรื อยื น อยู่ ก ับ ที่ ครู เ ดิ น ผ่ า นในระยะใกล้ใ ห้ แ สดงความเคารพ
ด้วยการยืนตรงแล้วไหว้
๔. เมื่อขึ้นหรื อลงบันไดสวนกับครู ให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้ แล้วให้ครู เดิ นผ่านไปก่อน
แล้วค่อยเดินตาม
๕. เมื่อเดินผ่านครู ซ่ ึ งนัง่ อยูใ่ ห้คอ้ มตัวลงก้มศีรษะ และเดินห่างระยะพอสมควร
๖. เมื่ อ นั ก เรี ยนเดิ น ตามหลั ง ครู ไม่ ค วรเดิ น แซงขึ้ นหน้ า หรื อครู เดิ น ตามหลั ง มา
ในระยะใกล้ ควรหยุดให้ครู เดินผ่านไปก่อน
๗. ลู ก เสื อ เนตรนารี นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ อ ยู่ ใ นชุ ด เครื่ องแบบให้ ท าความเคารพ
ตามแบบลูกเสื อ เนตรนารี และแบบทหาร
๘. เมื่ อ มี แขกผูใ้ หญ่ ท างราชการมาตรวจเยี่ย มโรงเรี ย นให้ นัก เรี ย นฟั ง ค าสั่ ง ครู ผูส้ อน
ในขณะนั้น และถ้านักเรี ยนพบเห็นแขกผูใ้ หญ่เข้ามาในโรงเรี ยน จะต้องทาเคารพด้วย
๙. นักเรี ยนต้องถือปฏิบตั ิที่ตอ้ งให้ความเคารพนับถือครู ทุกท่านของโรงเรี ยน
วังม่วงวิทยาคม
๒๐.๒ การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนพบครู นอกโรงเรี ยน ให้นกั เรี ยนแสดงความเคารพโดยการไหว้ทุกครั้ง พร้อมกับ
กล่าวว่า “สวัสดีครับ” หรื อ “สวัสดี ค่ะ” แล้วทักทายปราศรัยครู ตามสมควร โดยคานึ งถึ งความเหมาะสมกับเวลา
และสถานที่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางปราณี ลายเสื อ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม
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ระเบียบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘
******************************************************************************************
โดยเห็ นเป็ นการสมควรที่จะวางระเบียบว่าด้วยการประพฤติของนักเรี ยนเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
และเป็ นการส่ งเสริ มระเบียบวินยั ของนักเรี ยนให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
อาศัย อ านาจความตามมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ จึงออกเป็ นระเบียบ
ของโรงเรี ยนเรี ยกว่า ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรี ยนโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ดังนี้
หมวด ๑ บทลงโทษ
ข้ อ ๑ การลงโทษนักเรียนทีก่ ระทาความผิดมี ๔ สถาน คือ
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ทาทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หมวด ๒ ลักษณะความประพฤติ
ข้ อ ๒ ความประพฤติทถี่ ือว่าเป็ นความผิดขั้นร้ ายแรง
ความผิดขั้นร้ายแรงของนักเรี ยน หมายถึง ความผิดทั้งหลายทั้งที่นาความเสี ยหายและความเสื่ อเสี ย
มาสู่ โรงเรี ยน และส่ วนรวมอย่างร้ายแรงหรื อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อความผิดที่กระทบกระเทือน
ต่อระเบียบวินยั อันดี และขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติไทย ความผิดขั้นร้ายแรง ได้แก่
๑. ชูส้ าวขั้นร้ายแรง
๒. ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น จี้ทรัพย์
๓. ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นจนได้รับบากเจ็บสาหัส
๔. เสพสุ รา เครื่ องดองของเมา หรื อยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
๕. ท่องเที่ยวในสถานเริ งรมย์ในยามวิกาล
๖. แสดงกิริยาวาจาหลบหลู่ดูหมิ่นครู อย่างร้ายแรง
๗. พกพาอาวุธเข้ามาภายในบริ เวณโรงเรี ยน
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๘. ประพฤติตนเป็ นนักเลงการพนัน
๙. ประพฤติตนเป็ นนักเลงอันธพาล
๑๐. ทาลายทรัพย์สินของโรงเรี ยน หรื อทรัพย์สินของราชการโดยเจตนา
๑๑. ฝ่ าฝื นคาสั่งของโรงเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบวินยั
๑๒. ทาความผิดอื่นที่มีลกั ษณะร้ายแรงทานองเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น
บทลงโทษ : ถ้านักเรี ยนกระทาผิดตามข้อ ๒ ถื อว่าทาความผิดขั้นร้ ายแรงจะถูกลงโทษตัดคะแนนความ
ประพฤติ และทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้ อ ๓ ความประพฤติทถี่ ือว่าเป็ นความผิดขั้นปานกลาง
ความผิดขั้นปานกลาง หมายถึง ความผิดทั้งหลายที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงตามข้อ ๑ แต่อาจจะเป็ นความผิด
อันจะทาให้เกิดความผิดขั้นร้ายแรงต่อไปได้ เช่น
๑. ประพฤติตนส่ อไปทางชูส้ าว
๒. เที่ยวกลางคืนเป็ นนิจ
๓. สู บบุหรี่
๔. ประพฤติตนไม่สุภาพเรี ยบร้อย และไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็ นนักเรี ยน
๕. แสดงกิริยาไม่เคารพ คารวะต่อครู
๖. แต่ ง กายไม่ เหมาะสมกับ สภาพการเป็ นนัก เรี ย น และไม่ ถู ก ต้องตามระเบี ย บของโรงเรี ย น
เป็ นประจา
๗. ก้าวร้าว - รังแกเพื่อนักเรี ยนด้วยกันเป็ นประจา
๘. ยุยงส่ งเสริ มสนับสนุน หรื อให้การสนับสนุนบุคคลอื่นกระทาความผิด
๙. ทะเลาะวิวาทถึงขั้นใช้พละกาลัง
๑๐. เล่นการพนัน หรื อเล่นการพนันอื่นๆ ที่มีลกั ษณะพนัน
๑๑. ขีดเขียนฝาผนังห้องเรี ยน โต๊ะเรี ยนด้วยข้อความต่างๆ หรื อข้อความที่สุภาพ
๑๒. หลับหนีออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน
บทลงโทษ : ถ้า นัก เรี ย นกระท าความผิด ตามข้อ ๓ ถื อ ว่า เป็ นความผิ ดขั้น ปานกลาง จะถู ก ลงโทษ
ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ
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ข้ อ ๔ ความประพฤติทถี่ ือว่าเป็ นความผิดขั้นเบา
ความผิดขั้นเบา หมายถึง ความผิดที่กระทาลงไปแล้วไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นหรื อทรัพย์สิน
ของบุ คคลอื่ น หรื อทรั พย์สินของส่ วนรวมและราชการ แต่การกระทาผิดนั้นส่ อแสดงถึ งอุปนิ สัยหรื อนิ สัยที่ไม่ดี
เช่น
๑. หลีกเลี่ยงและขาดเรี ยนโดยเจตนา
๒. มาโรงเรี ยนสายโดยเจตนา
๓. แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรี ยนเป็ นครั้งคราว
๔. ไม่รักษาความสะอาดของตนเอง และอาคารสถานที่ของโรงเรี ยน
๕. ไม่รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรี ยน
๖. แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย
๗. หลบหนี ละเลย หลีกเลี่ยง การเข้าแถวตามระเบียบของโรงเรี ยน
๘. เข้าห้องเรี ยนช้าเป็ นนิตย์
๙. ส่ งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่นขณะอยูใ่ นห้องเรี ยน
๑๐. ไม่ให้ความร่ วมมือต่อกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
๑๑. ความผิดอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกันกับข้างต้น
บทลงโทษ : ถ้านักเรี ยนกระทาความผิดตามข้อ ๔ ถือว่าเป็ นความผิดขั้นเบาจะถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน
ทาทัณฑ์บน
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หมวด ๓ บทเฉพาะ
ข้ อ ๕ ในกรณี ที่ นัก เรี ย นกระท าความผิด แต่ ล ะครั้ ง จะบันทึ ก การลงโทษในทะเบี ย นประวัติ นัก เรี ย น
แล้วแจ้งให้ผูป้ กครองทราบ ถ้านักเรี ยนคนใดกระทาความผิดขั้นปานกลาง และขั้นเบามี การกระทาซ้ าอี กถื อว่า
เป็ นความผิดที่กระทาโดยเจตนา จะถือว่าเป็ นความผิดขั้นร้ายแรงทั้งนี้แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๖ ให้หวั หน้างานกิจการนักเรี ยนรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางปราณี ลายเสื อ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม
หมายเหตุ ครู ทุกท่านมีสิทธิ์ โดยชอบที่จะว่ากล่าวตักเตือนหรื อทาโทษนักเรี ยนโดยการตัดคะแนนความประพฤติ
ตามความผิดที่ปรากฏ และเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
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ระเบียบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘
******************************************************************************************
เพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบ และให้เป็ นไปตามความเหมะสม
กับสภาพการเป็ นนักเรี ยน จึงควรปรับปรุ งและตราระเบียบไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม ว่าด้วยเครื่ องแบบและการแต่งกายของนักเรี ยน
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบเดิม ที่กาหนดไว้แล้ว และขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้หวั หน้างานกิจการนักเรี ยนเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ข้ อ ๕ นักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแต่งกาย ดังต่อไปนี้
๕.๑ ต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบที่โรงเรี ยนกาหนด
๕.๒ ห้ามไว้หนวด เครา เจาะหู หรื อลิ้น
๕.๓ ห้ามย้อมสี ดัดผม ซอยผม หรื อไว้ผมยาวกว่าที่ระเบียบกาหนด
๕.๔ ห้ามไว้เล็บ แต่งเล็บ ทาเล็บ
๕.๕ ห้ามทาปาก เขียนคิว้ แต่งหน้า ใช้เครื่ องสาอาง หรื อใช้สิ่งแปลกปลอมเพื่อการเสริ มสวย
๕.๖ ห้ามใช้เครื่ องประดับใดๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และใช้สายนาฬิกาที่สุภาพ
๕.๗ นักเรี ยนหญิง ให้ใส่ เสื้ อซับในชนิดคอกระเช้าสี ขาวสวมทับเสื้ อชั้นในธรรมดาอีกชั้นหนึ่ง
๕.๘ ห้าม นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิ งมัธยมศึ กษาตอนปลาย ปล่อยชายเสื้ อ ออกนอกกางเกง
และกระโปรง
๕.๙ ต้องแต่งกายให้ดูสุภาพ และไม่ควรใช้เครื่ องแต่งกายที่ราคาแพงเกินไป
๕.๑๐ ห้ามนักเรี ยนปั ก ปะ หรื อ ติดสติ๊กเกอร์ ที่ส่วนส่ วนหนึ่งของเครื่ องแบบ
๕.๑๑ ห้ามสวมเครื่ องแบบของผูอ้ ื่น หรื อ ให้ผอู้ ื่นสวมเครื่ องแบบของตนเอง
๕.๑๒ ห้ามพับแขนเสื้ อ และห้ามปลดกระดุมเสื้ อเกินกว่า ๑ เม็ด
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ข้ อ ๖ เครื่ องแบบที่กาหนดให้
๖.๑ เครื่ องแบบนักเรี ยนชาย
๑. กางเกงขาสั้น เป้ าไม่ส้ นั เวลาสวมขอบกางเกงไม่ต่ากว่าระดับสะดือ ขาไม่บานหรื อฟิ ต
จนเกินไป ขนาดกว้างระหว่าง ๘ – ๑๐ ซม.ปลายขากางเกงเมื่อยืนตรง สู งกว่าลูกสะบ้าไม่เกิน ๘ ซม. ผ่าตรงกลาง
มี ซิ ป หรื อกระดุ มขนาดย่อมติ ดซ่ อนไว้ข ้างในกระเป๋ าแนวตะเข็บด้า นข้า ง ข้า งละ ๑ กระเป๋ า ไม่ มี ก ระเป๋ าหลัง
รอบเอวมีหูขนาดกว้าง ๑ – ๑๕ จานวน ๖ – ๗ หู พอเหมาะสาหรับร้อยเข็มขัดสวมทับชายเสื้ อไว้ให้เรี ยบร้อย
๒. เสื้ อ เป็ นเสื้ อเชิ้ ตคอตั้ง สี ขาวเกลี้ ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิ นสมควร ห้ามใช้ผา้ แพร
หรื อผ้าที่สามารถรักษารู ปทรงเอาไวได้ ผ่าอกตลอด มีสาบหน้าพับด้านนอกกว้าง ๔ ซม. ใช้กระดุมสี ขาวกลมแบน
ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ก ลาง ๑ ซม. แขนสั้นเพี ยงข้อศอก แผ่นหลังเรี ยบ ไม่ตีเกล็ดหรื อมี จีบ มี ก ระเป๋ าระดับราวนม
เบื้ อ งซ้ า ย ๑ กระเป๋ า ขนาดกว้า ง ๘ – ๑๒ ซม. ลึ ก ๑๐ – ๑๕ ซม. พอเหมาะกับ ขนาดของเสื้ อ เสื้ อ นัก เรี ย น
ปั กอักษรย่อ ว.ม.ว. ที่หน้าอกเบื้องขวา ปั กชื่อ – นามสกุล ที่หน้าอกเบื้องซ้าย เสื้ อนักเรี ยน
๓. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสี ดา ขนาดกว้าง ๓ – ๔ ซม. ความยาวตามส่ วนขนาดตัวนักเรี ยน
หัวเข็มขัดเป็ นโลหะเงิ นสี เงิ นรู ปสี่ เหลี่ ย มผืนผ้า ชนิ ดหัวกลัดมี เข็มสอดเพียงเข็ม เดี ยว มี ป ลอกสี เดี ย วกับเข็มขัด
๑ ปอกขนาดกว้าง ๑.๕ ซม. สาหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดนี้ใช้สอดเข้าไปในหูกางเกง การสวมห้ามกลับด้านออก
๔. กระเป๋ า โรงเรี ยนอนุญาตให้นกั เรี ยนใช้กระเป๋ า ดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑) กระเป๋ าเป้ ของโรงเรี ยน
๒) กระเป๋ าถือของโรงเรี ยน
๕. รองเท้า ใช้รองเท้าหุ ้มส้ นชนิ ดผูกบนหลังเท้า ผ้าใบสี ดาเรี ยบไม่มีลวดลายหรื อสี อื่น
ปนเชือกผูกแน่นพื้นรองเท้าใช้สีเดียวกับรองเท้า ส้นสู งไม่เกิน ๓ ซม. ให้สวมหุม้ ส้นตลอดเวลา
๖. ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสั้น ที่ไม่ส้ นั กว่าตาตุ่ม สี ขาว ไม่มีลวดลาย
๗. ผมนัก เรี ย นชาย ม. ต้น ให้ ต ัด ผมเกรี ย นทั้ง ด้า นข้า งและด้า นหลัง ผมบนศี ร ษะ
ยาวไม่เกิน ๓ ซม. ไม่ใส่ น้ ามันหรื อเจล และไม่เปลี่ยนสี ผม
ผมนักเรี ยนชาย ม. ปลาย ตัดผมรองทรงสู ง ด้านข้างโดยรอบตัดสั้นเกรี ยน ด้านบนยาว
ไม่เกิน ๔ ซม. ไม่หวีแสกกลางหรื อหวีเสยตั้ง และไม่ใส่ น้ ามันหรื อเจล และไม่เปลี่ยนสี ผม
๘. เสื้ อพลศึ กษา อนุ ญาตให้ใช้เฉพาะวันที่ เรี ยนพลศึ กษาเท่านั้น ใช้เสื้ อคอโปโลสี ม่วง
มีเครื่ องหมายตราโรงเรี ยนที่กระเป๋ าด้านซ้าย และสวมกางเกงพลศึกษาของโรงเรี ยนกาหนดเท่านั้น

ห น้ า | ๖๘
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

๖.๒ เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิง
๖.๒ เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิง
๑) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. กระโปรงสี กรมท่ า ไม่ มี ล วดลาย มี ล ั ก ษณะเป็ นกระเป๋ าธรรมดา ด้ า นหน้ า
และด้านหลังพับเป็ นจีบออกด้านนอกข้างละ ๓ จีบ เย็บทับจีบลงมาประมาณ ๖ – ๗ ซม. เว้นระยะความกว้าง
ตรงกลางพองาม ความยาวของกระโปรงเลยใต้เข่ามาประมาณ ๑ ฝ่ ามื อ เวลานัง่ คุ กเข่ากระโปรงยาวปิ ดหัวเข่า
ให้ชายกระโปรงติดพื้น ไม่รัดรู ป ปลายกระโปรงบาน ไม่เป็ นทรงตรงหรื อปลายแคบ
๒. เสื้ อ ใช้ผา้ สี ขาวเกลี้ ยง ไม่เป็ นมัน และไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผา้ แพร
ผ้าดิบ หรื อผ้าที่บางไม่สามารถรักษารู ปทรงเอาไว้ได้ ตัวเสื้ อเป็ นคอพับในตัว สึ กพอสมควรสวมศีรษะเข้าได้สะดวก
สาบตลบเข้า ข้า งในมี ป กขนาด ๑๐ ซม. ใช้ ผ า้ เย็บ แบบเข้า ถ้ า แขนสั้ นเพี ย งข้อ ศอก ปลายแขนมี จี บ เล็ ก น้อ ย
ประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง ๓ ซม. ขนาดตัวเสื้ อกว้า งพอเหมาะสาหรั บ กับลาตัว ไม่รัดเอว ที่ ริมขอบล่ างขวา
ติ ด กระเป๋ า ขนาดกว้า ง ๕ ซม. ปั ก อัก ษร ว.ม.ว. ที่ ห น้ า อกเบื้ อ งขวา ปั ก ชื่ อ – นามสกุ ล ที่ ห น้ า อกเบื้ อ งซ้ า ย
เสื้ อนักเรี ยน
๓. ผ้า ผู ก คอ (คอซอง) ผ้า สี กรมท่ า ชายสามเหลี่ ย มกว้า ง ๓.๕ –

๕ ซม.

ยาว ๘๐ – ๑๐๐ ซม. ผูกเงื่อนกะลาส ให้ปมของเงื่อนอยูร่ ะดับเดียวกับคอเสื้ อ
๔. เสื้ อชั้น ในสี ค รี ม สี เนื้ อ หรื อ สี สุ ภ าพ เอวยาว ถ้า ใช้ย กทรงแบบบราเซี ย ตัว สั้ น
หรื อตัวยาวต้องสวมเสื้ อซับมนสี ขาวทับอีกตัวหนึ่ง
๕. รองเท้ า ใช้ ร องเท้ า หนั ง สี ด า ไม่ มี ล วดลาย แบบหุ ้ ม ส้ น หุ ้ ม ปลา หั ว มน
มีสายรัดหลังเท้า ส้นสู งไม่เกิน ๓ ซม.
๖. ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสั้น ที่ไม่ส้ นั กว่าตาตุ่ม สี ขาว ไม่มีลวดลาย
๗. ผม ตัดผมสั้ น ไม่ดดั ไม่ซอย ไม่ดดั ม้วนปลาย ตัดธรรมดายาวประมาณปลายหู
ไม่ ใ ส่ ค รี มหรื อน้ า มัน ไม่ ฉีดสเปรย์ ไม่ ยีผ ม ไม่ ตดั ผมหน้า ม้า ไม่เปลี่ ย นสี ผมและต้องงติ ดกิ๊ บ สี ดาให้เรี ยบร้ อย
โรงเรี ยนอนุโลมให้ไว้ผมยาวได้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบต่อไปนี้
๑) ต้องรวบผมให้เรี ยบร้อย ไม่ดดั ไม่ยอ้ ม ไม่ยดื ผม เมื่ออยูใ่ นเครื่ องแบบนักเรี ยน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ยกเว้นเมื่อต้องการหวีหรื อจัดผม ให้เรี ยบร้ อยในห้องน้ าเท่านั้น
ผมที่ ร วบแล้ว จุ ด รวมจะต้อ งอยู่ ใ นระดับ ขอบหู ด้า นบน ไม่ มี ไ รผมหรื อ จอนที่ รุ ง รั ง ที่ ด้า นข้า ง ส่ ว นด้า นหน้ า
จะต้องไม่ปล่อยยาวในลักษณะผมม้าหรื อยกกระบังหน้าให้สูงขึ้น
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๒) อุปกรณ์ ที่ใช้การรวบผมหรื อมัดผม ต้องเป็ นยางสี ดาและผูกด้วยโบว์สีขาว
ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง ๑ – ๑.๕ นิ้ ว ถ้าจาเป็ นต้องติดกิ๊ บ ให้ใช้เฉพาะสี ดาเพียงสี เดียว อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนื อ
จากนี้หา้ มใช้เด็ดขาด
๓) ผมที่ไว้ยาวจะยาวได้ไม่เกินกึ่งกลางสะบักหลัง (ขอบบนของเสื้ อชั้นใน)
๔) การไว้ผ มยาวของนัก เรี ย นต้องไม่ เ ป็ นข้อ อ้า ง หรื อ อุ ป สรรคในการเรี ย น
หรื อทาให้เสี ยเวลา เช่น ทาให้มาโรงเรี ยนสายเพราะเสี ยเวลาในการทาผมหรื อต้องแต่งผมหรื อต้องหวีในขณะเรี ยน
๘. ชุ ดพลศึ กษา ใช้กางเกงวอร์ มสี ดา ห้ามใช้กางเกงผ้าร่ ม กระเป๋ าข้างตะเข็บมี ซิ ป
ปิ ด – เปิ ด รองเท้า ใช้ ร องเท้า ผ้า ใบสี ข าว ไม่ มี ล วดลาย ไม่ มี เ ส้ น ที่ ข อบรองเท้า เป็ นสี อื่ น ผูก เชื อ ก ใช้เ ฉพาะ
วันที่มีเรี ยนพลศึกษาเท่านั้น เสื้ อโปโลสี ม่วงตราโรงเรี ยน
๒) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. กระโปรงสี กรมท่ า ไม่ มี ล วดลาย มี ล ั ก ษณะเป็ นกระเป๋ าธรรมดา ด้ า นหน้ า
และด้านหลังพับเป็ นจีบออกด้านนอกข้างละ ๓ จีบ เย็บทับจีบลงมาประมาณ ๖ – ๗ ซม. เว้นระยะความกว้าง
ตรงกลางพองาม ความยาวของกระโปรงเลยใต้เข่ามาประมาณ ๑ ฝ่ ามือ เวลานั่งคุ กเข่ากระโปรงยาวปิ ดหัวเข่า
ให้ชายกระโปรงติดพื้น ไม่รัดรู ป ปลายกระโปรงบาน ไม่เป็ นทรงตรงหรื อปลายแคบ
๒. เสื้ อ เสื้ อเชิ้ ต สี ข าวเรี ย บ ไม่ รั ด รู ป ผ้า ไม่ ห นาหรื อ บางเกิ น ไป ไม่ มี ล วดลาย
หรื อลายเส้น ผ่าตลอด ไม่มีสาบ ติดกระดุ มสี ขาวจานวน ๕ เม็ด แขนยาวเท่าศอกพองาม ต้นแขและปลายแขนจีบ
ขอบปลายแขนกว้าง ๓ ซม. เมื่อสวมให้สอดชายเสื้ อบังทรงด้วย ห้ามปล่อยชายเสื้ อรุ่ มร่ าม
๓. เสื้ อชั้น ในสี ค รี ม สี เนื้ อ หรื อ สี สุ ภ าพ เอวยาว ถ้า ใช้ย กทรงแบบบราเซี ย ตัว สั้ น
หรื อตัวยาวต้องสวมเสื้ อซับมนสี ขาวทับอีกตัวหนึ่ง
๔. รองเท้ า ใช้ ร องเท้ า หนั ง สี ด า ไม่ มี ล วดลาย แบบหุ ้ ม ส้ น หุ ้ ม ปลา หั ว มน
มีสายรัดหลังเท้า ส้นสู งไม่เกิน ๓ ซม.
๕. ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสั้น ที่ไม่ส้ นั กว่าตาตุ่ม สี ขาว ไม่มีลวดลาย
๖. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสี ดา กว้าง ๓ – ๔ ซม.ความยาวตามขนาดตัวของนักเรี ยน
หัวเข็มขัดรู ปสี่ เหลี่ ย มผืนผ้าชนิ ดหัวกลัด และหุ ้มหนัง สี ดา มี ป ลอกหนัง สี เดี ย วกับเข็ม ขัดขนาดกว้าง ๑.๕ ซม.
สาหรับสอดปลายเข็มขัด ซึ่ งที่คาดทับกับกระโปรง
๗. ผม ตัดผมสั้ น ไม่ดดั ไม่ซอย ไม่ดดั ม้วนปลาย ตัดธรรมดายาวประมาณปลายหู
ไม่ ใ ส่ ค รี มหรื อน้ า มัน ไม่ ฉีดสเปรย์ ไม่ ยีผ ม ไม่ ตดั ผมหน้า ม้า ไม่เปลี่ ย นสี ผมและต้องงติ ดกิ๊ บ สี ดาให้เรี ยบร้ อย
โรงเรี ยนอนุโลมให้ไว้ผมยาวได้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบต่อไปนี้

ห น้ า | ๗๐
คู่มอื นักเรียนและผู ป้ กครองโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

๑) ต้องรวบผมให้เรี ยบร้อย ไม่ดดั ไม่ยอ้ ม ไม่ยดื ผม เมื่ออยูใ่ นเครื่ องแบบนักเรี ยน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ยกเว้นเมื่อต้องการหวีหรื อจัดผม ให้เรี ยบร้ อยในห้องน้ าเท่านั้น
ผมที่ ร วบแล้ว จุ ด รวมจะต้อ งอยู่ ใ นระดับ ขอบหู ด้า นบน ไม่ มี ไ รผมหรื อ จอนที่ รุ ง รั ง ที่ ด้า นข้า ง ส่ ว นด้า นหน้ า
จะต้องไม่ปล่อยยาวในลักษณะผมม้าหรื อยกกระบังหน้าให้สูงขึ้น
๒) อุปกรณ์ ที่ใช้การรวบผมหรื อมัดผม ต้องเป็ นยางสี ดาและผูกด้วยโบว์สีขาว
ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง ๑ – ๑.๕ นิ้ ว ถ้าจาเป็ นต้องติดกิ๊ บ ให้ใช้เฉพาะสี ดาเพียงสี เดี ยว อุปกรณ์ อื่นๆ นอกเหนื อ
จากนี้หา้ มใช้เด็ดขาด
๓) ผมที่ไว้ยาวจะยาวได้ไม่เกินกึ่งกลางสะบักหลัง (ขอบบนของเสื้ อชั้นใน)
๔) การไว้ผ มยาวของนัก เรี ย นต้องไม่ เ ป็ นข้อ อ้า ง หรื อ อุ ป สรรคในการเรี ย น
หรื อทาให้เสี ยเวลา เช่น ทาให้มาโรงเรี ยนสายเพราะเสี ยเวลาในการทาผมหรื อต้องแต่งผมหรื อต้องหวีในขณะเรี ยน
๘. ชุ ดพลศึกษา ใช้กางเกงวอร์ มสี ดา ห้ามใช้กางเกงผ้าร่ ม กระเป๋ าข้างตะเข็บมี ซิ ป
ปิ ด – เปิ ด รองเท้า ใช้ ร องเท้า ผ้า ใบสี ข าว ไม่ มี ล วดลาย ไม่ มี เ ส้ น ที่ ข อบรองเท้า เป็ นสี อื่ น ผูก เชื อ ก ใช้เ ฉพาะ
วันที่มีเรี ยนพลศึกษาเท่านั้น เสื้ อโปโลสี ม่วงตราโรงเรี ยน
ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางปราณี ลายเสื อ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวังม่วงวิทยาคม
หมายเหตุ ครู ทุกท่านมีสิทธิ์ โดยชอบที่จะว่ากล่าวตักเตือนหรื อทาโทษนักเรี ยนโดยการตัดคะแนนความประพฤติ
ตามความผิดที่ปรากฏ และเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน

