
 

  



  

แนะนำโรงเรียน 



 

 

ประวตัิโรงเรียน 

โรงเรียนเมืองหลังสวน ตั้งอยู่เลขที่ 297 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร ประกาศจัดตั้ง 
เมื่อปี พ.ศ. 2536  เปิดสอนระดับ ช่วงชั้นที่ 3  คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4  คือ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการ 20 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลวังตะกอ หมู่ที่ 1-11, ตำบลนาขา 
หมู่ที่ 1-7, 9 และ 20  เดิมตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2536  ในปีแรกที่เปิด
สอน รับสมัครนักเรียนได้ 231 คน จำนวน 6 ห้องเรียน  โดยอาศัยอาคารชั่วคราวของโรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นสถานที่
เรียน มีครู – อาจารย์ของโรงเรียนสวนศรีวิทยาช่วยสอนจำนวน 20 คน และครูจ้างอีก 4 คน 

ในปีการศึกษาแรกที ่เปิดสอน  นายยืนยง  กลิ ่นรัตน์  ผู ้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีว ิทยา (ในขณะนั ้น)            
เป็นผู้บริหารสาขาด้วย  ช่วงเดือนมกราคม 2537  ผู้ปกครองนักเรียนและชาวอำเภอหลังสวนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรยีน
ชั่วคราว จำนวน 2 หลัง มี 12 ห้องเรียน  และโรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำนักเรียนชั่วคราว จำนวน   2 หลังขึ้นใน
ที่ดินปัจจุบัน  โดยการประสานงานของ  นายสุชิน  บุญเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา   ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารโรงเรียนสาขาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนร่วมกับสภาตำบลวังตะกอ  วันที่ 29 มีนาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้
ประกาศจัดตั้ง  โรงเรียนเมืองหลังสวนจึงได้แยกออกมาเป็นเอกเทศจากโรงเรียนสวนศรี -วิทยา  ทุกวันนี้ชาวอำเภอหลัง
สวนมักนิยมเรียกโรงเรียนเมืองหลังสวนว่า  “สวนศรี 2”  ตามชื่อโรงเรียนเดิม หรือเรียกว่า  “โรงเรียนห้วยกลั้ง ”       
ตามสถานที่ตั้งปีการศึกษา 2537  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเมืองหลังสวน” มีนักเรียน จำนวน 411 คน  มีครู อาจารย์ จำนวน 7 
คน ครูอัตราจ้างจำนวน 3 คน พระภิกษุช่วยสอนจำนวน 1 รูป วันที ่ 13 พฤษภาคม 2537 นายสุชิน บุญเพ็ญ            
ผ ู ้ช ่วยผู ้อำนวยการโรงเร ียนสวนศรีว ิทยา  ได ้ร ับคำส ั ่งแต ่งตั้ งจากกรมสามัญศึกษาให้ร ักษาการในตำแหน่ง                       
“ ครูใหญ่โรงเรียนเมืองหลังสวน” 

ปีการศึกษา 2538 มีนักเรียนจำนวน 643 คน มีครู – อาจารย์ จำนวน 17 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน  3 คน 
พระภิกษุช่วยสอน จำนวน 1 รูป ยาม จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน 

ปีการศึกษา 2541 มีนักเรียนจำนวน 632 คน  มีครู – อาจารย์   จำนวน 29 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 คน และ
นายสุชิน บุญเพ็ญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษา  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

ปีการศึกษา 2543   นายบุญเลิศ  ราชเดิม  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ระหว่างวันที่ 8 
พฤษภาคม 2543  -  วันที ่ 6 พฤศจิกายน 2543 และนางสุจิตร ธนะไชย ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 - วันที่ 30 กันยายน 
2551  

 

 

 



  

ประวตัิโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2551   นายวินัย  กรานมูล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ตั้งแต่วันที่      
2 ธันวาคม 2551  -  2554  มีนักเรียน 1,104 คน  ข้าราชการครู 37 คน  พนักงาน
ราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง  4 คน  ครูต่างชาติชาวจีน 2 คน  นักการภารโรง 1 คน  
พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน เจ้าหน้าที่งาน สารบรรณ 2 คน  
และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 คน 

ปีการศึกษา 2554 – 2561  นายนพรุจ เขียวสอาด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ตั้งแต่วันที่    
4 กุมภาพันธ์ 2554  - 31 กันยายน 2561  มีนักเรียน 716 คน  ข้าราชการครู 42 คน 
พนักงานราชการ  2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูต่างชาติ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน 
ลูกจ้างประจำ 2 คน 

ปีการศึกษา 2561 – 2562  นายประพัศสร  ซุ่นสุวรรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ตั้งแต่
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 – 17 กันยายน 2562 มีนักเรียน 833 คน  ข้าราชการครู      
45 คน  พนักงานราชการ  2 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ครูภาวะวิกฤต 1 คน นักศึกษา   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน 

ปีการศึกษา 2563  นายไกรวัลย์  สังฆะสา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ตั้งแต่วันที่ 
16 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน  มีนักเรียน 838 คน  ข้าราชการครู 45 คน  พนักงาน
ราชการ  2 คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูภาวะวิกฤต 1 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน 

สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองใหม่ มีประชากรประมาณ 15,000 คน  ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ  เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ 80,000 บาท/คน/ปี  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยทั่วไปคอืแห่พระแข่งเรือข้ึนโขนชิงธง  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ม.3 

ด้านการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส  โรงเรียน
ประถม 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาแงน โรงเรียนบ้านคลองระ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม   
มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน ตำบลวังตะกอ 1 แห่ง   
มีที ่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  3 แห่ง ได้แก่   
วัดสมุหเขตตาราม วัดเสกขาราม วัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน) 

ด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ มีแหล่งป่าไม้ แหล่งแร่ และแหล่งหิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4 แห่ง ได้แก่     
จุดชมวิวเขาเสก ถ้ำงามวัดเขาแงน น้ำตกหินช้างสี และสวนป่าชุมชน ตำบลวังตะกอ 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองในการจัดการศึกษา รวมทั้งครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลวังตะกอ) 

 

 

 



 

 

  

เอกลกัษณ์ 

สามคัคีธรรม กิจกรรมดี  
มีคุณภาพ 

อตัลกัษณ์ 

ลูก ม.ส. เป็นคนดี  

มีสัมมาคารวะ 

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน 

 ต้นแคแสด 



เพลง มำร์ช ม.ส. 





 ดร.กษมำพร  ชวำลติ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 นำยหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 
นำยกฤษฎำ  ทองก ำเหนิด 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

 
 

นำยกติติศักดิ์  เหล่ำสุข         
หัวหน้ำกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

นำยอนุสิทธิ์  บุญวงศ์                  
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกจิกำรนักเรียน 

นำงสำวอจัจิมำ  บรรพต                                   
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ        

และแผนงำน 

คณะผู้บริหาร 

 
นำยประสิทธิ์  นำคสิงห์ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 

 นำงสมัย  สุวรรณอ ำภำ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
นำยโชคชัย สกลวิรัตน์ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 



 

 

  

คณะผู้บริหำร 
ครูที่ปรึกษา ม.1 

 

 

  

  

  

นางสาวศศิวิมล  จงไกรจักร        
ครูที่ปรึกษา ม.1/1 

นายปภินวิช  จุ้ยนคร             
ครูที่ปรึกษา ม.1/5 

นางสาวนิภาวรรณ ชูแก้ว         
ครูที่ปรึกษา ม.1/5 

นางสาวผกามาส บุญแก้ว         
ครูที่ปรึกษา ม.1/4 

นางสาววัชรี เพชรรัตน์            
ครูที่ปรึกษา ม.1/4 

นางสาวเก็จแก้ว วงษ์พุทธ       
ครูที่ปรึกษา ม.1/3 

นางกานต์สิริ  มาตขาว           
ครูที่ปรึกษา ม.1/3 

นางสาวชุติมา  เอมสวัสดิ์         
หัวหน้าระดับชั้น ม.1 

 นางสาวชุติมา  เอมสวัสดิ์         
ครูที่ปรึกษา ม.1/2 

 



 

  

ครูที่ปรึกษา ม.2 
 

 

 

 

  

 

 

นายกิตติพงศ์ จันทร์ดำ     
หัวหน้าระดับชั้น ม.2 

นายโชคชัย สกลวิรัตน์            
ครูที่ปรึกษา ม.2/1 

ว่าที่ร้อยตรีเวคินทร์ จูฑานุวงศ์  
ครูที่ปรึกษา ม.2/5 

ว่าที่ร้อยตรีจุฑามาศ  กาจพิรุณ 
ครูที่ปรึกษา ม.2/1 

นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรอง          
ครูที่ปรึกษา ม.2/4 

นางสาวเกษร นาคสิงห์           
ครูที่ปรึกษา ม.2/3 

นางสาวสุพรรษา คล้ายอุดม      
ครูที่ปรึกษา ม.2/3 

นายกิตติพงศ์ จันทร์ดำ           
ครูที่ปรึกษา ม.2/2 



  

ครูที่ปรึกษา ม.3 

 

   

    

 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ พุ่มนวน
หัวหน้าระดับชั้น ม.3 

นายอัมพร จันทร์มณี             
ครูที่ปรึกษา ม.3/5 

นางอรพิน จันทร์เกตุ              
ครูที่ปรึกษา ม.3/5 

นางสาวชนิตา นุ้ยเมือง           
ครูที่ปรึกษา ม.3/5 

นายดุสิทธิ์ ไกรทอง                
ครูที่ปรึกษา ม.3/4 

นางสาววริษฐา พรานบุญ        
ครูที่ปรึกษา ม.3/3 

ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ พุ่มนวน      
ครูที่ปรึกษา ม.3/2 

นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า            
ครูที่ปรึกษา ม.3/1 

นางสิริพร รอดวิจิตร              
ครูที่ปรึกษา ม.3/1 



 

 

  

ครูที่ปรึกษา ม.4 

 

  

  

  

 นางสาวธัญสินี สังขาชาติ        
ครูที่ปรึกษา ม.4/1 

นายวัชระ ขาวนุ้ย                 
ครูที่ปรึกษา ม.4/5 

นายพรชัย ประทานทรัพย์       
ครูที่ปรึกษา ม.4/4 

นายกฤษณ์ คงเปีย                
ครูที่ปรึกษา ม.4/4 

นางสาวรจนา สุดรอด             
ครูที่ปรึกษา ม.4/3 

นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข            
ครูที่ปรึกษา ม.4/3 

นางสาวนันทิกานต์ วังชิต         
ครูที่ปรึกษา ม.4/2 

นางสาวอัจจิมา บรรพต           
ครูที่ปรึกษา ม.4/2 

 นายวัชระ ขาวนุ้ย                 
หัวหน้าระดับชั้น ม.4 



  

ครูที่ปรึกษา ม.5 

 

  

 

  

 

 

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
หัวหน้าระดับชั้น ม.5 

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ครูที่ปรึกษา ม.5/1 

นายนิวัฒน์ ขุนพรม   
ครูที่ปรึกษา ม.5/5 

นายประสิทธิ์ นาคสิงห์
ครูที่ปรึกษา ม.5/5 

นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์
ครูที่ปรึกษา ม.5/4 

นายปฐวี พุฒใหญ่    
ครูที่ปรึกษา ม.5/3 

นางอำนวย ออกเวหา 
ครูที่ปรึกษา ม.5/3 

นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา
ครูที่ปรึกษา ม.5/2 



 

  

ครูที่ปรึกษา ม.6 

 

  

 

 

 

  

 

นายโกวิทย์ ธานีสอน
หัวหน้าระดับชั้น ม.6 

นางรมมดี ชุมแก่น   
ครูที่ปรึกษา ม.6/1 

นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์
ครูที่ปรึกษา ม.6/5 

นางสาวทับทิม พุ่มคล้าย
ครูที่ปรึกษา ม.6/5 

นายโกวิทย์ ธานีสอน
ครูที่ปรึกษา ม.6/4 

นางสาวศิริพร ผุดวรรณา  
ครูที่ปรึกษา ม.6/3 

นางสาวเยาวเรศ ทองเหลือ
ครูที่ปรึกษา ม.6/2 

นางสาวทิวะพร คงบุญมี
ครูที่ปรึกษา ม.6/2 

นางสมัย สุวรรณอำภา 
ครูที่ปรึกษา ม.6/1 



 

  

ระเบียบโรงเรียน 



 

 

  

แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน 

1. ต ้องย ึดม ั ่นในสถาบันชาต ิ ศาสนาพระมหากษัตร ิย ์  และระบอบ
ประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน 

3. ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

4. ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศช่ือเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 

5. ต ้องเคารพและมีความกต ัญญูกตเวท ีต ่อพ่อแม ่ คร ู  ผ ู ้ม ีพระคุณ            
และโรงเรียน 

6. ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 

๗. ต้องมีบุคลิกภาพสุภาพเรียบร้อยสมกับเป็นผู้ท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงาม 

๘. ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

๙. ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 

๑๐. ต้องไมเ่กี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

๑1. ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

๒. จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจำวัน 

๓. แสดงความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 

๔. โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร 

๕. มาโรงเรียนก่อนเวลา๐๗.30น. 

๖. แสดงความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าอย่างเป็นระเบียบ 

๗. เข้าแถวเพ่ือทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา๐๗.๕๕น.(เพลงมาร์ช) 

๘. ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น 

9. การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ ต้องได้อนุญาตจากผู้ปกครอง และ       
มีครูผู้ควบคุมดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรปฏิบัติตนของนักเรียนในกำรมำโรงเรียน 



 

  

๑. ต้องเข้าเรียนตรงเวลา 

๒. ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 

๓. รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 

๔. ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 

๕. การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและทำความเคารพ
ครูผู้สอนก่อน 

๖. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 

๗. ไม่ทำความเสียหายหรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๘. ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่นทั้งในและนอกเวลาเรียน 

9. เมื ่อเปลี ่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย          
ไม่ส่งเสียงดัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรปฏิบัติตนเม่ืออยู่ในห้องเรียน 



  

๑. อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ 

๒. สื่อลามกอนาจาร 

๓. สิ่งเสพติดให้โทษทุกประเภท 

๔. อุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท 

5. เครื่องเล่นเพ่ือความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 

6. สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจำเป็นต่อการเรียน 

7. บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว 

8. สัตว์เลี้ยง 

9. สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่นักเรียนต้องไม่น ำเข้ำมำในโรงเรียน 



 

  

ก.ในห้องเรียน 

๑. เมื่อครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียน
ทำความเคารพ 

๒. เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะนำให้
นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพ
คร ู

ข.นอกห้องเรียน 

๑. แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง          
ทำความเคารพด้วยการไหว้ หรือโค้งคำนับ พร้อมกล่าวคำว่า“สวัสดี
ครับ”  “สวัสดีค่ะ” 

๒. กรณีที่นักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระ
สิ ่งของอยู ่ ให้นักเรียนหยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวคำว่า“สวัสดีครับ”  
“สวัสดีค่ะ” 

๓. การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและ
น้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรแสดงควำมเคำรพ 



 

 

  

๑. มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 

๒. ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร 

๓. ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

๔. พูด และแสดงกริยามารยาทที่สุภาพต่อกัน 

๕. เคารพนักเรียนรุ่นพ่ี หรือผู้อาวุโสกว่า 

๖. ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม 

๗. เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียน 



  

กำรปฏิบัติตนในกำรสอบ 

๑. แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 

๒. ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การทำข้อสอบให้พร้อมเสมอ 

๓. ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาพอสมควร 

๔. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 

๕. ไม่นำเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ 

๖. นั่งประจำที่นั่งสอบตามที่กำหนด 

๗. กรอกข้อมูลประจำตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 

๘. ปฏิบัติตามคำชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 

๙. ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบ โดยเด็ดขาด 

๑๐. ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑๑. ไม่ออกห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด 

๑๒. เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือทำกริยา
รบกวนผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั ้น จำเป็นต้องจัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์  ที่เปน็ประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนกำหนดหรือ
แจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

กำรร่วมกจิกรรมของทำงโรงเรียน 

กำรร่วมกจิกรรมนอกโรงเรียน 

นักเรียนที่มีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอื ่นๆ กับหน่วยงาน  
องศ์กร ชุมชนภายนอกในเวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยให้
ผู้ที่จะนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึง
สามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 



 

  

กำรขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียน 

ถือปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมี 

คุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจำเป็น 

๒. มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๓. เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 

๔. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

๑. ผู้ปกครองหรือครู นำนักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจำเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขออนุญาต
นำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึก กร. 

๒. นักเรียนนำแบบบันทึก (กร.) ไปแจ้งครูผู ้สอนครูที ่ปรึกษา ครูเวรประจำวันและ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 

๓. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก
(กร.)แล้วนำแบบบันทึก (กร.) ไปแลกบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน ยังห้องกิจการนักเรียน 

๔.นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องนำบัตรพกติดตัวไปด้วยขณะอยู่
นอกบริเวณโรงเรียน 

๕. เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด ให้แสดงบัตรต่อครูฝ่ายกิจการ
นักเรียนพร้อมคืนบัตรแก่ผู้ให้อนุญาต 

๖. ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนที่ขออนุญาตลงใน
แบบบันทึกของฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



  

กำรขออนุญำตกลบับ้ำนก่อนเวลำเลกิเรียน 

เมื ่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน       
ให้นักเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. มีผู้ปกครองเท่านั้นมาเป็นผู้ขอรับกลับบ้านโดยมีเหตุผลความจำเป็น 

๒. มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๓. เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 

๔. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

๑. ผู้ปกครองหรือครู นำนักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจำเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขอ
อนุญาตนำกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน โดยบันทึกคำร้อง (กร. 1) 

๒. นักเรียนนำแบบบันทึก(กร. 1)ไปแจ้งครูที่ปรึกษาและครูเวรประจำวันเพื่อขอ
อนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 

๓. ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก(กร. 1) 

๔. ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึกแล้วบันทึกข้อมูลการขอ
อนุญาตของนักเรียนที่ขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

กำรใช้พำหนะในโรงเรียน 

๑. ห้ามนักเรียนใช้ยานพาหนะทุกชนิดบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒. ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึง 

หน้าประตูโรงเรียนเพื่อทำความเคารพครู นำรถไปจอดไว้ในที่ที่จัดให้จอดพร้อม 

ล็อคหรือใส่กุญแจเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง 

๓. นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจำทาง ให้ลงที่ 

หน้าโรงเรียนแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ทำความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย สำหรับการขึ้นรถกลับบ้านหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่ 

โรงเรียนกำหนดเท่านั้น 

4. นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ควรมีอุปกรณ์ป้องกันความ 

ปลอดภัยในการขับข่ี และไม่ดัดแปลงสภาพรถ พร้อมรักษาดูแลสภาพรถให้อยู่ 

ในสภาพท่ีใช้การได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

กำรใช้อำคำรเรียนสถำนที่  
ห้องปฏิบัติกำร และห้องพเิศษ 

๑. ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจำห้องนั้นๆ 

๒. ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏบิัติการ ห้องพิเศษต่างๆ  

ตามระเบียบการใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดแูลอย่างเคร่งครัด 

๓. ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆในห้องโดยเดด็ขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

กำรลงโทษนักเรียนของ
โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ว่ำกล่ำวตักเตือน 
ตัดคะแนน 

ควำมประพฤต ิ

ท ำทัณฑ์บน ท ำกจิกรรมเพ่ือให้ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิด 

ไม่ร้ายแรง 

ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่า
ด ้ วยการต ัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวนพร้อม
ทั้งทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมรือกรณีทำให้เสื่อมเสีย
ชื ่อเสียงเกียรติศักดิ ์ของสถานศึกษา 
หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา 
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว 
แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ใช้ในกรณีที ่น ักเรียนกระทำ
ความผิดที ่สมควรต้องปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมการทำกิจกรรม เพื ่อให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



 

  

กำรตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ 

 
นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เม่ือเร่ิมเข้ำศึกษำ

ในโรงเรียนหรือเม่ือเปิดภำคกำรศึกษำใหม่ 



 

  

กำรตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ 



 

  

กำรเพิม่คะแนนพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 



 

  

กำรเพิม่คะแนนพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 



 

  

กำรเพิม่คะแนนพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 



 

  

กำรเพิม่คะแนนพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 



 

 

  

ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น การประกาศเกียรติคุณ 

คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน ยกย่องชมเชย 

คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป ประกาศเกียรติคุณ 

คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป มอบเกียรติบัตรการทำความด ี

คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันสำคัญต่างๆ 

นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พงึประสงค์ถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีของนักเรียน
และส่วนรวมจึงควรแก่กำรยกย่อง เชิดชู หรือประกำศเกยีรติคุณ 



 


