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ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร กํอต้ังเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2528 เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขนาดเล็ก 

จัดการศึกษาแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย ต้ังอยูํ เลขที่ 116 หมํู 1 ต าบลหนองตาคง
อ าเภอโปุงน้ าร๎อน จังหวัดจันทบุรี 22140 เบอร์โทรศัพท์ 039-496030 อยูํหํางจากอ าเภอ 35 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ังสิ้น 

160 ไรํ 2 งาน 83 ตารางวา เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2528  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนโปุงน้ าร๎อนวิทยาคม 

เพ่ือสนองความต๎องการท๎องถิ่นในการให๎การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแกํเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและได๎รับ
การประกาศจัดต้ังเม่ือปีการศึกษา 2533 โดยนายมาโนช กล๎องเจริญเป็นผู๎บริหารคนแรก ปัจจุบันท าการสอนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 4 ตุลาคม 2525 สภาต าบลหนองตาคง โดยนายเขียว  นพกิจ เป็นประธานสภา ได๎ขอจัดต้ังโรงเรียน 

มัธยมศึกษาประจ าต าบล โดยมอบที่สาธารณประโยชน์ประจ าหมํูบ๎าน บ๎านโพธิ์และบ๎านจางวาง รวม 160 ไรํ 2 งาน

83 ตารางวา พร๎อมอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 
 13 พฤษภาคม 2528 เริ่มเปิดสอนในนามสาขาของโรงเรียนโปุงน้ าร๎อนวิทยาคมโดยขอใช๎สถานที่ของโรงเรียน 

บ๎านโพธิ์ท าการเรียนการสอน และสํงนายประเสริฐ  พวงศรี มาปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะครูใหญํ พร๎อมครูผู๎ชํวย 3 คน 
 21 สิงหาคม 2528 ได๎ขอยืมศูนย์พัฒนาต าบลหนองตาคงเป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

 20 เมษายน 2533 ได๎แยกตัวจากโรงเรียนโปุงน้ าร๎อนวิทยาคมมาเป็นโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  

 20 สิงหาคม 2533 กรมสามัญศึกษา สํงนายมาโนช  กล๎องเจริญ มาด ารงต าแหนํงครูใหญํ 
 15 พฤศจิกายน 2535 ย๎ายจากศูนย์พัฒนาต าบลมาต้ัง ณ สถานที่ปัจจุบัน 

 9 กรกฎาคม 2536 กรมสามัญศึกษาสํงนายสุวิช  อาบัวรัตน์ มาด ารงต าแหนํงครูใหญํ 
 17 กันยายน 2536 นายสุวิช  อาบัวรัตน์ ได๎รับต าแหนํงอาจารย์ใหญํ 

 30 ธันวาคม 2540 นายสุวิช  อาบัวรัตน์ ได๎รับการแตํงต้ังเป็นผู๎อ านวยการ 

 13 ธันวาคม 2543 นายประเสริฐ  พวงศรี มารักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการ 
 7 เมษายน 2544 นายประเสริฐ พวงศรี  ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการ 

 4 มิถุนายน 2546 โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการ "หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน" 
 7 กุมภาพันธ์ 2549 นายสุทธิพงษ์  ใจตรง มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน 

 12 ธันวาคม 2550 นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์ มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน 

 25 พฤศจิกายน 2557 วําที่ร๎อยตรีสมชาย  ริมคีรี มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน 
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19 ตุลาคม 2560 วําพันตรีกรุณา สืบอุดม มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน 

 16 ตุลาคม 2563 นายชานนท์ ปานเดชา มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
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ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
นายชานนท์ ปานเดชา  

    

                 

    
คณะกรรมการสถานศึกษา 

        คณะกรรมการเครือขําย
ผู๎ปกครองนักเรียน 

   

               

                 

                 

 
หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน

วิชาการ 
  

หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน
งบประมาณ 

  
หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน 

ท่ัวไป 
  

หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน
แผนงานและมาตรฐาน

โรงเรียน 
  

หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

                 
 1.การพัฒนาสาระหลักสูตรท๎องถ่ิน 

2.การวางแผนงานวิชาการ 
3.งานนิเทศการศึกษา 
4.งานห๎องสมุด 
5.งานสํงเสริมและสนับสนุน 
6.งานวิชาการ 
7.งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
8.งานพัฒนาหลักสูตร 

  1.การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ
ต้ังงบประมาณ 
2.การจัดท าแผนปฏิบัติการใช๎จํายเงิน  
ตามที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณ 
3.การอนุมัติการใช๎จํายงบประมาณที่
ได๎รับจัดสรร 
4.การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 
5.การรายงานผลการเบิกจําย

  1.งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.งานจัดระบบการควบคุมภายใน 
3.งานดูแลอาคารสถานที่ 
4.งานโภชนาการและอนามัยโรงเรียน 
5.งานประชาสัมพันธ์งานศึกษา 
6.งานสํงเสริมและประสานงานการ
จัดการศึกษา 
7.งานส่ิงแวดล๎อม 
8.งานสารสนเทศฝุาย 

  1.งานแผนงานโรงเรียน 
2.งานเกียรติภูมิ 
3.งานสารสนเทศ 
4.งานวิจัยในสถานศึกษา 
5.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

  1.งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
2.งานชุมชนสัมพันธ์ 
3.งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
4.งานจราจร 
5.งานนโยบายและแผนกลํุมงาน 
6.งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
7.งานสํงเสริมประชาธิปไตย 
8.งานสารสนเทศกลํุม 
9.งานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
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9.งานจัดการเรียนการสอน 
10.งานพัฒนาส่ือ 
11.การสํงเสริมชุมชนให๎มีความ
เข๎มแข็งทางวิชาการ 
12.งานกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
13.งานสํงเสริมชุมชนให๎มีความ
แข็งแรง 
14.งานพัฒนาและสํงเสริมให๎มี
แหลํงเรียนร๎ู 
15.งานวัดผล  ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
16.งานพัฒนาและสํงเสริมให๎มี
แหลํงเรียนร๎ู 
17.งานพัฒนาส่ือ และใช๎เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
18.งานสํงเสริมชุมชนให๎มีความ
เข๎มแข็งทางด๎านวิชาการ 
19.งานกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
20.งานรับนักเรียน 
21.งานแนะแนว 
22.งานคัดเลือกหนังสือเรียน  
แบบเรียน 
23.งานประสานความรํวมมือในการ
พัฒนาวิชาการ 
24.งานวัดผล  ประเมินผล  และ
การการเทียบโอนผลการเรียน 
25.งานทะเบียน 
26.งานกองทุนเพ่ือการศึกษา 

งบประมาณ 
6.การตรวจสอบ  ติดตามและรายงาน
การใช๎งบประมาณ 
7.การตรวจสอบ  ติดตามและรายงาน
การใช๎ผลผลิตจากงบประมาณ 
8.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
9.การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได๎รับ
มอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
10.การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
11.การวางแผนงาน/พัสดุ 
การก าหนดแบบรูปรายการ  หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
12.งานสารบรรณและเลขากลํุมบริหาร
งบประมาณ 
13.การพัฒนาระบบข๎อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
14.การจัดหาพัสดุ 
15.การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและ
จ าหนํายพัสดุ 
16.การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17.การเบิกเงินจากคลัง 
18.การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การจํายเงิน 
19.การน าเงินคลัง 
20.การจัดท าบัญชีการเงิน 
21.การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ

9.งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
10.งานความปลอดภัย 
11.งานลูกจ๎างประจ า 
12.งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
13.งานประสานงานจัดการศึกษา 
14.งานประสานงานราชการสํวน
ภูมิภาคและสํวนท๎องถ่ิน 
15.งานด าเนินงานธุรการ 
16.งานส านักงานกลํุมบริหารงาน
ทั่วไป 
17.การวางแผนอัตราก าลัง 
18.งานด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
19.งานรายงานการด าเนินการวินัย 
20.งานสํงเสริมมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
21.งานพัฒนาข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
22.งานเปล่ียนต าแหนํงให๎สูงข้ึน  
 การย๎าย 
23.งานลาทุกประเภท 
24.งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
25.งานสํงเสริมวิทยฐานะ 
26.งานขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 
27.งานประเมินผลการประเมินงาน 
28.งานส่ังพักราชการและส่ังให๎ออก
จากราชการไว๎กํอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.งานทัศนศึกษา 
11.งานเลขานุการกลุํมบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
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27.งานจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานด๎านวิชาการ 
28.งานในต าแหนํงพ่ีเล้ียงเด็กพิการ
เรียนรํวมและปฏิบัติหน๎าที่ที่
เก่ียวข๎อง 
 
 

การเงิน 
22.การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  
ทะเบียนรายงาน 
23.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
24.งานพาหนะ 
25.งานประกันอุบัติเหตุ 

29.งานอุทธรณ์และการร๎องทุกข์ 
30.งานสํงเสริมวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม 
31.งานสรรหาและบรรจุแตํงต้ัง 
32.งานเล่ือนข้ันเงินเดือน 
33.งานจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัติ 
34.งานเวรยาม 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 

 

“ความรู๎ น าไปสํูด๎านเทคโนโลยี พร๎อมด๎วยคุณธรรมจริยธรรมและส่ิงแวดล๎อม” 

ความหมาย 

ใบไม๎    ส่ือถึง ส่ิงแวดล๎อม  

อิเลคตรอน   ส่ือถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สามเหล่ียมรอบวงกลม ส่ือถึง พลังงาน ความเจริญงอกงามของความรู๎ 

ฉัตร    ส่ือถึง คุณธรรม จริยธรรม 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
ปญฺญา นราน  รตน  

“ปัญญาประดุจแสงสวํางแหํงนรชน” 

สีประจ าโรงเรียน 
น้ าเงิน –แดง 

ต๎นไม๎ประจ าโรงเรียน 
ต๎นไผํทอง 

อักษรยํอของโรงเรียน 
น.ค.พ. 

อัตลักษณ์ (IDENTITY) 
ย้ิมงําย ไหว๎สวย  มีจิตอาสา 

 

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) 
คุณล าไย 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนํง 

1 นายรัฐวิทย์ ต้ังเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการ 

2 นายชัยณรงค์ วํองไว กรรมการ 

3 นางกิตติวรา มะไหย์ กรรมการ 

4 นายสิทธินนทร์ เชียรธีระสกุล กรรมการ 

5 นางรัฐนันท์   ต้ังเกียรติพชร กรรมการ 

6 นายสินชัย จันทรส กรรมการ 

7 พระธนกร กิตติญาโณ กรรมการ 

8 พระปลัดสาย ปัญญากโร กรรมการ 

9 นางปริม ดารมาก กรรมการ 

10 นายปุณณารัตน์ กลิ่นชั้น กรรมการ 

11 นายกิตติศักด์ิ เหมล๎วน กรรมการ 

12 นายสุทิน ยันตโกเศส กรรมการ 

13 นางสุนีย์ พรหมฉิน กรรมการ 

14 นายสุชาติ นนทรัตน์ กรรมการ 

15 นายชานนท์ ปานเดชา กรรมการและเลขานุการ 
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ข๎อมูลบุคลากรในโรงเรียน 

หมายเลขโทรศัพท์ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน  039-496030  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหนํง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชานนท์ ปานเดชา ผู๎อ านวยการโรงเรียน 084-7266872 

2 นายนพดล ธงชัย รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 094-5599399 

3 นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ ครู 087-8462786 

4 นางสาวจารุวรรณ สะมานี ครู 092-9192697 

5 นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด ครู 085-4317361 

6 นางกิตติวรา มะไหย์ ครู 062-1526165 

7 นายสมพงษ์ คูณทรัพย์ ครู 086-1421416 

8 นางสาวลภัสรดา ผลประทุม ครู 087-9074987 

9 นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ ครู 085-3861269 

10 นายชัยณรงค์ อํอนขาว ครู 084-4696055 

11 นายวุฒิชัย ทีขะระ ครู 087-1291625 

12 นางสาวลักษณวิมล พินิจมงคลชัย ครู 090-3124699 

13 นายปรีตินัส   จันทรากานตานันท์ ครู 061-5462951 

14 นายสุทธิพร พันธ์ชาติ ครู 098-4405396 

15 นายฐิติ เรืองฤทธิ์ ครู 086-9078284 

16 นายวีระศักด์ิ โมคศักด์ิ ครู 084-0441205 

17 นางสาวสุภาพร      พลอยพานิชเจริญ   ครู 085-2793069 

18 นายสมทบ  ศรีคงรักษ์ ครู 096-9921777 

19 นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ ครู 090-3868506 

20 นายชวินวัตร จิระมณี ครู 086-5333929 

21 นางสาวอิสรัศม์ิ วรโชติเจนวิทย์ ครู 062-1415455 

22 นางสาวโสภา แซํโง๎ว ครู 092-8092087 

23 นายอเนกชาติ ดีประชา ครู 062-8671661 

24 นายอนุสรณ์ ค าพิทูล ครู 089-7127796 

25 นายศิริชัย   กมลบาล ครู 084-6451564 

26 นางสาวนงนุช   นิ่มนวล ครู 087-4583253 

27 นางสาวปวัณรัตน์ จ าเริญ ครู 086-3261990 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหนํง หมายเลขโทรศัพท์ 

28 นายสุรเดช  หลักพันค า ครู 088-39298662 

29 นายธนารักษ์ ศรีจันทร์ ครู 082-2187376 

30 นางสาวฐิติมา  นิสสัยซ่ือ ครูผู๎ชํวย 088-9256183 

31 นางสาวบุษราค์ ศรีประภา พนักงานราชการ 098-3554148 

32 นางสาวพัชรียา ทองบํอ พนักงานราชการ 091-5810797 

33 นางสาวณิชากร เห็ดตุม ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 085-2793069 

34 นางสาวดรุณี สอดสาย ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 081-5506103 

35 นางสาวสุชัญญา ทองพูล เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 091-0184614 

36 นายสมศักด์ิ ดิษเวชชัย ชํางปูน ๓ 087-1291709 

37 นายมานพ            พรหมมา พนักงานขับรถ 093-0159125 

38 นายอนุสรณ์ สายทอง นักการฯ 080-2601980 
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1. งานอาคารสถานท่ี ข๎อปฏิบัติของนักเรียนในการใช๎อาคารและสถานท่ี 
 โรงเรียนเป็นสมบัติของสํวนรวมเสมือนนักเรียนเป็นเจ๎าของนักเรียนทุกคนต๎องระลึกไว๎เสมอวําโรงเรียนเป็นบ๎านที่ 2  

ของนักเรียนจึงต๎องมีหน๎าที่ท่ีจะต๎องให๎ความรํวมมือในการรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์ตํางๆในโรงเรียนให๎ใช๎ประโยชน์อยําง

ค๎ุมคําไมํช ารุดเสียหายกํอนเวลาอันควรโดยปฏิบัติตน ดังนี้ 
1. ชํวยกันดูแลและรักษาท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนเม่ือพบเห็นสิ่งที่ไมํเหมาะสมต๎องชํวยกัน 

แก๎ไขทันทีถ๎าเกินความสามารถให๎แจ๎งครู หรือนักการภารโรงทราบ 
2. ท าความสะอาดห๎องเรียนของตนให๎สะอาดอยูํเสมอ 

3. เม่ือได๎รับหน๎าที่ให๎รักษาความสะอาดในบริเวณใดของโรงเรียนต๎องรับผิดชอบให๎เต็มความสามารถท าให๎บริเวณ

นั้นสะอาดสวยงามอยูํเสมอ 
4. เม่ือนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียนต๎องถอดรองเท๎ากํอนขึ้นอาคาร 

6. ไมํน าอาหารและเครื่องด่ืมทุกประเภทไปรับประทานบนอาคารเรียน 
7. ชํวยกันปิดปะตูหน๎าตํางห๎องเรียนกํอนกลับบ๎านหลังเลิกเรียนทุกวัน 

8. ปิดเครื่องใช๎ไฟฟูาพัดลมเม่ือเสร็จจากการใช๎งาน 

9. ไมํท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
10. ปิดน้ าไฟฟูาหลังใช๎งานทุกครั้ง 

2. งานอนามัยโรงเรียน 

 งานอนามัยโรงเรียนเป็นบริการด๎านการสํงเสริมปูองกันและแก๎ไขปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
สารเสพติดและโรคเอดส์ของนักเรียนในโรงเรียนให๎อยูํในสภาพปกติปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาเลําเรียนและ

เจริญเติบโตตามวัย โรงเรียนจัดห๎องพยาบาลส าหรับบริการด๎านการปฐมพยาบาลดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต๎น ให๎ค าปรึกษา
แนะน าและจัดเตียงแยกชายหญิง ส าหรับนักเรียนพักฟ้ืนเม่ือนักเรียนไมํสบายระหวํางเรียนนักเรียนจะต๎องแจ๎งให๎ครูผู๎สอน

ทราบกํอนและขออนุญาตไปพบพยาบาลเพ่ือแจ๎งอาการปุวย 
ระเบียบการใช๎ห๎องพยาบาล 

1. ขออนุญาตกํอนเข๎าห๎องพยาบาลกับครูหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลห๎องพยาบาล 

2. แจ๎งอาการเจ็บปุวย 
3. บันทึกในใบการใช๎บริการห๎องพยาบาล 

4. ห๎ามหยิบยารับประทานเอง 
5. เม่ือรับประทานยาแล๎วล๎างแก๎วยาทุกครั้ง 

6. ขออนุญาตกํอนนอน 

7. เม่ือลุกขึ้นจากเตียงจัดที่นอนให๎เรียบร๎อย 
8. กรณีพบแพทย์หรือกลับบ๎านเจ๎าหน๎าที่พยาบาลจะเป็นผู๎ติดตํอผู๎ปกครอง 

9. เม่ือปุวยมาจากบ๎านจะต๎องรักษาตํอเนื่องให๎นักเรียนน ายาตามแพทย์สั่งมาด๎วย 

     งานบริการภายในโรงเรียนที่นักเรียนควรทราบ 
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ข๎อปฏิบัติของนักเรียนในการรับประทานอาหาร 

1. เข๎าแถวซ้ืออาหารตามล าดับกํอน – หลังตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด  
2. รับประทานอาหารที่โต๏ะตามที่โรงเรียนจัดให๎ 

3. จาน ชาม แก๎วน้ า น าไปไว๎ ณ จุดที่โรงเรียนก าหนด 

4. ไมํน าอาหารไปรับประทานนอกโรงอาหาร 
5. รักษามารยาทขณะรับประทานอาหาร 

 
มาตรการการเฝูาระวังโรคติดตํอเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียน ข๎อปฏิบัติ 

1. ผู๎บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง ประชาชน หนํวยงานภายนอก จะต๎องวัด

อุณหภูมิกํอนเข๎าโรงเรียนหรือติดตํองานทางราชการ 
2. ผู๎บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง ประชาชน  จะต๎องสวมหน๎ากากอนามัย

ตลอดเวลาที่อยูํในสถานศึกษา 
3. นักเรียนที่รับประทานอาหาร ควรเว๎นระยะหํางการเข๎าแถวซ้ืออาหาร และเว๎นระยะหํางการนั่งรับประทาน

อาหารในโรงอาหาร 

4. ผู๎ปกครอง ประชาชน หนํวยงานภายนอก จะต๎องลงชื่อเข๎า-ออกโรงเรียน ผํานระบบไทยชนะหรือลงชื่อในแบบ
บันทึกทุกครั้ง 

5. การเว๎นระยะหํางการนั่งเรียนในห๎องเรียน 

6. กรณีวัดอุณหภูมินักเรียน ได๎ 37.6  โรงเรียนขอให๎นักเรียนรายดังกลําวกลับบ๎านเพ่ือพบแพทย์  

7. กรณีเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง หรือสัมผัสกับผู๎ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให๎ด าเนินการกักตัว 14 วัน หรือพบแพทย์

เพ่ือด าเนินการตรวจหาเชื้อ ตามมาตรการการเฝูาระวังของกระทรวงสาธารณสุข  
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แนวทางการปฏิบัติของผ๎ูเรียน 

ก าหนดให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพดังนี้ 

1. สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
เป็นสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน 5 ประการที่ผู๎เรียนต๎องมีซ่ึงสมรรถนะเหลํานี้ ได๎จัดสอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานการ

เรียนรู๎และตัวชี้วัดของกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ซ่ึงจะมํุงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดจนท าให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
มํุงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซ่ึงคุณลักษณะเหลํานี้ได๎สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

กลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและโครงการตํางๆ ของโรงเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนใน
สังคมได๎อยํางมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 

1. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 

2. ซ่ือสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝุเรียนรู๎ 

5. อยูํอยํางพอเพียง 

6. มํุงม่ันในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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3. มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 
จัดสาระการเรียนรู๎ตามหลักสูตรที่ประกอบไปด๎วยองค์ความรู๎ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎และคุณลักษณะของผู๎เรียน 8 

กลุํมสาระฯ ดังนี้ 
1. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

2. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

3. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

5. กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

7. กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 

8. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

4. เวลาเรียน โรงเรียนจัดเวลาเรียนให๎ส าหรับการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ดังนี้ 

4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นเป็นการศึกษาภาคบังคับ เรียนเป็นรายภาคเรียนใช๎เวลาเรียน 

 3 ปี จัดเวลาเรียนไมํเกิน 30 ชั่วโมง / สัปดาห์ ปีละไมํเกิน 1,200 ชั่วโมง 
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียนเป็นรายภาคเรียน ใช๎เวลา 

เรียน 3 ปี จัดเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา 30 ชั่วโมง / สัปดาห์ ปีละไมํน๎อยกวํา 1,200 ชั่วโมง 

5. การจัดห๎องเรียนตามแผนการเรียน 

ระดับชั้น แผน/กลํุมการเรียน ห๎องเรียนท่ี (ทับ) จ านวนห๎องเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต๎น - - 12 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ 

2. แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 

1 

 

2 และ 3 

3 

 

6 

 

6. เกณฑ์การวัดผลประเมินผลการเรียน 
6.1 การตัดสินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ การอํานคิด 

วิเคราะห์และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ผู๎สอนจะค านึงถึงพัฒนาการของผู๎เรียน
แตํละคนเป็นหลักและต๎องเก็บข๎อมูลของผู๎เรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องในแตํละภาคเรียน รวมทั้งสอนซํอมเสริม

ผู๎เรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพซ่ึงต๎องด าเนินการดังนี้ 
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6.1.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ80 ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
6.1.2 ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

6.1.3 ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

6.1.4 ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา  
ก าหนดไว๎ดังแสดงในตาราง 

 

สัดสํวนในการประเมินระหวํางภาคกับปลายภาค 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระหวํางภาค ปลายภาค ระหวํางภาค ปลายภาค 

1.ภาษาไทย 70 30 70 30 

2.คณิตศาสตร์ 70 30 70 30 

3.วิทยาศาสตร์ 70 30 70 30 

4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70 30 70 30 

5.สุขศึกษาและพลศึกษา 80 20 80 20 

6.ศิลปะ 80 20 80 20 

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 20 80 20 

8.ภาษาตํางประเทศ 70 30 70 30 

7. เกณฑ์การจบการศึกษา 
7.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (การศึกษาภาคบังคับ) 

7.1.1 ผู๎เรียนเรียนวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 81 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 
66 หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 15 หนํวยกิต 

7.1.2 ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 66 

หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมํน๎อยกวํา 11 หนํวยกิต 
7.1.3 ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับ “ผําน” ขึ้นไป 

7.1.4 ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผําน” ขึ้นไป 
7.1.5 ผู๎เรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และได๎รับการตัดสินผลการเรียน “ผําน” ทุกกิจกรรม 

7.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

7.2.1 ผู๎เรียนเรียนวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 81 หนํวยกิต เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 41 
หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 40 หนํวยกิต 



15 
 

 

7.2.2 ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐานจ านวน 41 

หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
7.2.3 ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับ “ผําน” ขึ้นไป 

7.2.4 ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผําน” ขึ้นไป 

7.2.5 ผู๎เรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และได๎รับการตัดสินผลการเรียน “ผําน” ทุกกิจกรรม 

8. ผลการเรียนท่ีมีปัญหา หรือผลการเรียนท่ีมีเงื่อนไข 
  ผลการเรียนที่มีปัญหาหรือผลการเรียนที่มีเง่ือนไข ได๎แกํ ไมํมีสิทธ์ิเข๎ารับผลการประเมินรายภาค  ในรายวิชาและ

รอการตัดสินโดยระบุตัวอักษรแสดงผลการเรียนที่มีเง่ือนไขประกอบด๎วย 
 

8.1 ตัวอักษรท่ีแสดงผลการเรียนในแตํละรายวิชาใน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ดังนี้ 

“มส” หมายถึง ไมํมีสิทธ์ิเข๎ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน เพราะผู๎เรียนมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด ในแตํละรายวิชา และไมํได๎รับการผํอนผันให๎เข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียนหลังจากที่โรงเรียน

ประกาศให๎นักเรียนและผู๎ปกครองมาด าเนินเรื่องขอสอบ 
“ร”  หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมํได๎ เพราะผู๎เรียนไมํมีข๎อมูลคะแนนรายวิชานั้น

ครบถ๎วน เชํน ไมํได๎สอบรายตัวชี้วัด ไมํได๎สอบกลางภาคเรียน ไมํได๎สอบปลายภาคเรียน และไมํได๎สํงงานที่ครูมอบหมายให๎

ปฏิบัติ ซ่ึงงานที่มอบหมายนั้นเป็นสํวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให๎การประเมินผลการเรียนไมํได๎  

8.2 ตัวอักษรท่ีแสดงผลการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน มีดังนี้ 

“ผ”   หมายถึง ผํานเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด 
“มผ” หมายถึง ไมํผํานเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด 

9. การเปลี่ยนผลการเรียน “0” หรือการสอบซํอม 
โรงเรียนจัดให๎มีการสอบซํอมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู๎เรียนสอบไมํผํานกํอนแล๎วจึงสอบแก๎ตัวให๎ และให๎ 

สอบแก๎ตัวได๎ไมํเกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต๎องให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในปีการศึกษานั้นๆ ถ๎าผู๎เรียนไมํด าเนินการสอบแก๎ตัวตาม
ระยะที่โรงเรียนก าหนดให๎ และยังได๎ผลการเรียน “0” อยูํ โรงเรียนจะแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกับการแก๎ไขผล

การเรียนของผู๎เรียนโดยให๎ผู๎เรียนปฏิบัติดังนี้ 
9.1 ให๎ผู๎เรียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นถ๎าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

9.2 ให๎ผู๎เรียนเรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํ ถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให๎อยูํใน 

ดุลยพินิจของโรงเรียน 
9.3 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหมํให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทนรายวิชาใด 
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10. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณีดังนี้ 

10.1 มีเหตุสุดวิสัยท าให๎ประเมินผลการเรียนไมํได๎ เชํน เจ็บปุวยเม่ือผู๎เรียนได๎เข๎าสอบหรือสํง ผลงานที่ติดค๎างอยูํเสร็จ
เรียบร๎อยหรือแก๎ปัญหาเสร็จสิ้นเรียบร๎อยแล๎วให๎ได๎รับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแตํผลการเรียน 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4) 

แล๎วแตํคะแนนรวมที่ผู๎เรียนได๎ 

10.2 ถ๎าโรงเรียนพิจารณาเห็นวําไมํใชํเหตุสุดวิสัย เม่ือผู๎เรียนได๎เข๎าสอบหรือสํงผลงานที่ติดค๎าอยูํเสร็จเรียบร๎อยหรือ
แก๎ปัญหาเสร็จสิ้นแล๎ว ให๎ได๎ระดับผลการเรียนไมํเกิน “0” การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให๎ด าเนินการแก๎ไขตามสาเหตุให๎

เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ๎าผู๎เรียนไมํมาด าเนินการแก๎ไข “ร” ตามระยะที่ก าหนดไว๎ให๎เรียนในรายวิชานั้น ยกเว๎นมี
เหตุสุดวิสัยก็ให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาแก๎ “ร” ออกไปอีกไมํเกิน 1 ภาคเรียน แตํเม่ือพ๎นก าหนดนี้แล๎วให๎

ปฏิบัติดังนี้ 

1) ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น ถ๎าเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
2) ให๎เรียนซ้ า หรือเปลี่ยนเรียนรายวิชาใหมํถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียนในกรณี    

ที่เปลี่ยนรายวิชาใหมํให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทนรายวิชาใด 

11. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณีดังนี้ 

11.1 กรณีผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ 80 แตํมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา      ร๎อยละ 60 

ของเวลาเรียนทั้งหมด ให๎โรงเรียนจัดให๎เรียนเพ่ิมเติมโดยใช๎ชั่วโมงสอนซํอมเสริม หรือเวลาวําง หรือวันหยุด หรือมอบหมาย
งานให๎ท าจนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว๎ในวิชานั้นแล๎วจึงให๎สอบเป็นกรณีพิเศษผลการสอบแก๎ “มส” ให๎ได๎ระดับผล

การเรียนไมํเกิน “1” การแก๎ “มส” ในกรณีนี้ให๎ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปี  ผู๎เรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส เกิน
ครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ถ๎าผู๎เรียนไมํมาด าเนินการแก๎ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนด ให๎

เรียนซ้ า ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก๎ “มส” ออกไปอีกไมํเกิน1 ภาคเรียน แตํ

เม่ือพ๎นก าหนดนี้แล๎วให๎ปฏิบัติดังนี้ 
1) ให๎เรียนซ้ ารายวิชา ถ๎าเป็นวิชาพ้ืนฐาน 

2) ให๎เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนวิชาเรียนใหมํถ๎าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียน  
11.2 กรณีที่ผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ 80 แตํมีเวลาเรียนน๎อยกวําร๎อยละ60     

ของเวลาเรียนทั้งหมด ให๎โรงเรียนจัดให๎เรียนซ้ าในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนรายวิชาใหมํได๎ส าหรับ

รายวิชาเพ่ิมเติมเทํานั้น ในกรณีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมํให๎หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวําเรียนแทนรายวิชาใด   
ในกรณีที่เป็นภาคเรียนที่ 2 หากผู๎เรียนยังมีผลการเรียน “0” , “ร” , “มส” ให๎ด าเนินการให๎เสร็จกํอนเปิดภาคเรียนปี

การศึกษาถัดไป โรงเรียนอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนเพ่ือแก๎ไขผลการเรียนของผู๎เรียนได๎ทั้งนี้โดยส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต๎นสังกัดควรเป็นผู๎พิจารณาประสานให๎มีการ ด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนเพ่ือแก๎ไข     

ผลการเรียนของผู๎เรียน 
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12. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 

ก าหนดให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 3 กิจกรรม คือ 

12.1 กิจกรรมแนะแนว 
12.2 กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงประกอบด๎วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร โดยผู๎เรียนเลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง 1 กิจกรรม และเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก            

1 กิจกรรม 
12.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  

ในกรณีที่ผู๎เรียนได๎ผลการเรียน “มผ” โรงเรียนต๎องจัดซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ก าหนดหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพลักษณะที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไข แล๎วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ”  ทั้งนี้

ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียน 

13. การเลื่อนชั้น 
ผู๎เรียนจะได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได๎รับการเลื่อนชั้นเม่ือสิ้นปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ดังนี้  

13.1 รายวิชาพ้ืนฐาน ได๎รับการตัดสินผลการเรียนผํานทุกวิชา 

13.2 รายวิชาเพ่ิมเติม ได๎รับการตัดสินผลการเรียนผํานเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด 
13.3 ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในการอํานคิดวิเคราะห์และ

เขียนสื่อความคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

13.4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต๎องไมํต่ ากวํา 1.00 ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมิน 
โรงเรียนสามารถซํอมเสริมผู๎เรียนให๎ได๎รับการแก๎ไขในภาคเรียนถัดไป 

14. การเรียนซ้ า  
โรงเรียนจะจัดให๎ผู๎เรียนเรียนซ้ าใน 2 กรณี ดังนี้ 

14.1 กรณีที่1 เรียนซ้ ารายวิชา หากผู๎เรียนได๎รับการสอนซํอมเสริมและสอบแก๎ตัว 2 ครั้งแล๎ว 
ไมํผํานเกณฑ์การประเมินให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียนในการให๎เรียนซ้ าในชํวงใดชํวงหนึ่ง       

ที่โรงเรียนเห็นวําเหมาะสม เชํน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวําง หลังเลิกเรียน ภาคฤดูร๎อน 

14.2 กรณีที่2 เรียนซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 

1) ผู๎เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากวํา 1.00 และมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 

การขอใบ ปพ. และเอกสารทางการศึกษาแบบตํางๆ จากงานทะเบียน 

เม่ือนักเรียนส าเร็จการศึกษาแตํละชํวงชั้น โรงเรียนจะออกใบ ปพ.1 ให๎ หากก าลังศึกษาอยูํโรงเรียนจะออกใบ ปพ.7 
ให๎ โดยนักเรียนต๎องยื่นค าร๎องตํอนายทะเบียน พร๎อมน ารูปถํายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป ไปให๎นายทะเบียนด๎วย 

หมายเหตุ ผู๎ขอเอกสารตํางๆ จะต๎องยื่นค าร๎องลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วัน 
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การติดตํอฝ่ายทะเบียน 

นักเรียนสามารถติดตํอฝุายทะเบียนได๎ในเรื่องตํางๆ และน าหลักฐานเอกสารไปแสดงตํอนายทะเบียน ดังนี้  

1. การลงทะเบียนวิชาเรียนปกติ โรงเรียนจะเปิดให๎นักเรียนลงทะเบียนพร๎อมกันในวันเปิดภาคเรียน  
2. ส าหรับการสอบแก๎ตัว นักเรียนต๎องขอใบค าร๎องที่นายทะเบียน แล๎วจึงน าบัตรสอบแก๎ตัวไปให๎ครูผู๎สอนประจ าวิชา

เพ่ือนัดหมายท าการซํอมเสริมหรือสอบตํอไป หลังจากนั้นผู๎เรียนต๎องติดตามกับครูประจ าวิชาและครูทะเบียนวํา ผลการสอบ

แก๎ตัว “ผําน” หรือต๎องแก๎ตัวใหมํ 
3. การขอรับใบรับรองและใบประกาศ ผู๎ขอต๎องยื่นค าร๎องและรับเอกสารที่ขอได๎ในวันถัดไป 

4. การขอรับใบ ปพ. ให๎นักเรียนยื่นค าร๎องพร๎อมรูปถํายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป 
5. การขอแก๎ไขหรือเปลี่ยนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดา มารดา ให๎ยื่นค าร๎องและส าเนาหลักฐานการขอ

เปลี่ยนแปลงพร๎อมทั้งกรอกข๎อความตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให๎ 

6. การลาออกจากการเป็นนักเรียน การย๎ายโรงเรียนต๎องให๎ผู๎ปกครอง และนักเรียนติดตํอนายทะเบียนโดยตรง  

โครงสร๎าง 
 เพ่ือให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารเป็นไปตามวิสัยทัศน์ลักการ  จุดมํุงหมาย  และมาตรฐาน

การเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร  และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  จึงก าหนดโครงสร๎างและหลักสูตรโรงเรียน

หนองตาคงพิทยาคารดังนี้ 

1. จัดระดับชั้นการเรียนการสอน 2 ระดับชั้น คือ 
 1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  

 1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
2. สาระการเรียนรู๎มี 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ คือ 

ภาษาไทย : ความรู๎ ทักษะ และวัฒนธรรมการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย  

และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
คณิตศาสตร์ : การน าความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต และ

การศึกษาตํอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอยํางเป็นระบบ การคิดสร๎างสรรค์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การน าความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการศึกษา  ค๎นคว๎าหา

ความรู๎  และแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ การคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม : การอยูํรํวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยํางสันติสุข การเป็นพลเมืองดี  

ศรัทธาในหลักธรรมศาสนาหลักธรรม การเห็นคุณคําของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย  

ภาษาตํางประเทศ : ความรู๎ ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช๎ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู๎และการประกอบอาชีพ 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู๎ทักษะ และเจตคติในการสร๎างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู๎ อ่ืน                   
การปูองกันและปฏิบัติตํอสิ่งตํางๆ ที่มีผลตํอสุขภาพอยํางถูกวิธีและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 



19 
 

 

ศิลปะ : ความรู๎และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพและการเห็นคุณคํา         

ทางศิลปะ 
การงานอาชีพ : ความรู๎ ทักษะ และเจตคติในการท างาน การจัดการ การด ารงชีวิตการประกอบอาชีพ 

3. กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  แบํงออกเป็น 3  รูปแบบคือ 

 3.1 กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนให๎เหมาะสมตามความแตกตําง
ระหวํางบุคคล สามารถค๎นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสร๎างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยจัดให๎ผู๎ เรียน

ได๎เรียนทุกคนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 3.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู๎ เรียนปฏิบัติได๎อยํางครบวงจรต้ังแตํการวางแผน การปฏิบัติตามแผน        

การประเมิน  และการปรับปรุงการท างานโดยเน๎นกระบวนการกลุํมซ่ึงมี 3 กิจกรรม ได๎แกํ 

3.2.1 กิจกรรมชุมนุม จัดให๎ผู๎เรียนได๎รํวมกิจกรรมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
3.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบ าเพ็ญประโยชน์ จัดให๎รํวมกิจกรรมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

3.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดให๎ผู๎เรียนได๎รํวมกิจกรรมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 3.3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรียนจัดสรรเวลาให๎ผู๎ เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม           

ตามที่ก าหนดในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นปีละไมํต่ ากวํา 15 ชั่วโมง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีละไมํต่ ากวํา

ปีละ 20 ชั่วโมง 
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โครงสร๎างหลักสูตรรายวิชา 

ปีการศึกษา 1/2564 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ม.1  ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว21104 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว21105 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว21106 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 20 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 

ศ21102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 0.5 20  ศ21104 ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพฯ 1  1.0 40  ง21102 การงานอาชีพฯ 2 1.0 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รวม 11 440  รวม 11 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 0.5 20  ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5 20 

I20201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความร๎ู 1.0 40  I20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 1.0 40 

ส21201 หน๎าท่ีพลเมือง 1  0.5* 20  ส21202 หน๎าท่ีพลเมือง 2  0.5* 20 
         
         
 วิชาเลือกเสรี 1.0 40   วิชาเลือกเสรี 1.0 40 
 รวม 2.5 100   รวม 3.5 140 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 
  กิจกรรมแนะแนว - 20    กิจกรรมแนะแนว - 20 

  กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   

     ลูกเสือ/เนตรนารี - 20       ลูกเสือ  เนตรนารี - 20 

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10*   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10* 
รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20       จริยธรรม - 20 
    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร๎ู - 60       กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร๎ู - 60 

รวม - 140  รวม - 140 

รวมท้ังหมด 13.5 680  รวมท้ังหมด 14  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ม.2  ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว22104 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว22105 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว22106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 60  ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 60 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 20 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 20  ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5 20 

ศ22102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 3 0.5 20  ศ22104 ดนตรี – นาฏศิลป์ 4 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพฯ 3  1.0 40  ง22102 การงานอาชีพฯ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 0.5 20  ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5 20 

ข22201 ภาษาเขมร 1 0.5 20  ข22202 ภาษาเขมร 2 0.5 20 

ส22203 หน๎าท่ีพลเมือง 3 0.5* 20  ส22204 หน๎าท่ีพลเมือง 4 0.5* 20 

 วิชาเลือกเสรี 1.0 40   วิชาเลือกเสรี 1.0 40 
 รวม 2.0 800   รวม 2.0 80 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว - 20     กิจกรรมแนะแนว - 20 

  กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   

     ลูกเสือ/เนตรนารี - 20       ลูกเสือ  เนตรนารี - 20 

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10*    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10* 
รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20       จริยธรรม - 20 

    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร๎ู - 60       กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร๎ู - 60 

รวม - 140  รวม - 140 

รวมท้ังหมด 14   รวมท้ังหมด 14  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ม.3  ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว23104 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว23105 วิทยาการค านวณ 0.5 20  ว23106 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 60  ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 60 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 0.5 20  ศ23103 ทัศนศิลป์ 6 0.5 20 

ศ23102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 5 0.5 20  ศ23104 ดนตรี – นาฏศิลป์ 6 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพฯ 5  1.0 40  ง23102 การงานอาชีพฯ 6  1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ศ23201 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 1 0.5 20  ศ23201 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2 0.5 20 

ข23201 ภาษาเขมร 3 0.5 20  ข23202 ภาษาเขมร 4 0.5 20 
จ………….. ภาษาจีน 1 0.5 20  จ………….. ภาษาจีน 2 0.5 20 
ส23201 หน๎าท่ีพลเมือง 5 0.5* 20  ส23202 หน๎าท่ีพลเมือง 6 0.5* 20 

 ลงวิชาเพ่ิมได๎ 1.5 นก.     ลงวิชาเพ่ิมได๎ 1.5 นก.   

 วิชาเลือกเสรี 1.0 20   วิชาเลือกเสรี 1.0 20 

 รวม 2.5 100   รวม 2.5 100 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 
  กิจกรรมแนะแนว - 20     กิจกรรมแนะแนว - 20 

  กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   

     ลูกเสือ/เนตรนารี - 20       ลูกเสือ  เนตรนารี - 20 

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10*    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10* 

รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20       จริยธรรม - 20 

    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร๎ู - 60       กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร๎ู - 60 

รวม - 140  รวม - 140 

รวมท้ังหมด 14   รวมท้ังหมด 14  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4  (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 

ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 40  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 1.0 40  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ว31106 โลก และอวกาศ 1.0 40  ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

ว31107 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 40  ง31102 การงานอาชีพฯ 2 1.0 40 

ว31108 วิทยาการค านวณ 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  รวม 6.5 260 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20  ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 60 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20  ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 

ง31101 การงานอาชีพฯ 1 1.0 40  ว31221 เคมี 1 1.5 60 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 60 

รวม 12.0 480  I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 1.0 40 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  ส31204 หน๎าท่ีพลเมือง 1 0.5* 20 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 60  อ31207 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 0.5 20 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความร๎ู  1.0 40      

 วิชาเลือกเสรี 1.5 60   วิชาเลือกเสรี 1.5 60 

 รวม (4 นก.) 4 160  รวม (10 นก.) 9.5 380 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 
   กิจกรรมแนะแนว - 20    กิจกรรมแนะแนว - 20 

  กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20**   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
- 20** 

รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20      จริยธรรม - 20 

รวม - 80  รวม - 80 

รวมท้ังหมด 16.0   รวมท้ังหมด 16.00  

**ไมํนับเวลาเรียนในตารางเรียน 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 (แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป) ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31107 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 40  ว31108 วิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20  ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพฯ 1 1.0 40  ง31102 การงานอาชีพฯ 2 1.0 40 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ว31282 ทรัพยากรดิน หิน แรํ ในท๎องถ่ิน 1.0 40  ว31242 ส่ิงแวดล๎อมศึกษา 1.0 40 

พ31201 ฟุตซอล 1 0.5 20  พ31202 ฟุตซอล 2 0.5 20 

ท31206 เทคนิคห๎องสมุด 1 1.0 40  ท31207 เทคนิคห๎องสมุด 2 1.0 40 

ท.............. ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40  ท.............. ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 

ข31201 ภาษาเขมร 1 0.5 20  ข31202 ภาษาเขมร 2 0.5 20 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5 20  จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและสรา๎งองค์ความรู๎ 1.0 40  I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 1.0 40 

     ส31204 หน๎าท่ีพลเมือง 1 0.5* 20 

 ลงวิชาเพ่ิมได๎ 1.5 นก.     ลงวิชาเพ่ิมได๎  นก.   

 วิชาเลือกเสรี 1.5 60   วิชาเลือกเสรี 1.5 60 

รวม  7.0 280  รวม  7.0 280 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 
   กิจกรรมแนะแนว - 20     กิจกรรมแนะแนว - 20 

  กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20**    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

- 20** 

รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20      จริยธรรม - 20 

รวม - 80  รวม - 80 

รวมท้ังหมด 16.0   รวมท้ังหมด 16.00  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20  ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพฯ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 6.5 260  รวม 5.5 220 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 60  ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 60 

ว32202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80  ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80 

ว32222 เคมี 2 1.5 60  ว32223 เคมี 3 1.5 60 

ว32242 ชีววิทยา 2 1.5 60  ว32243 ชีววิทยา 3  1.5 60 

ว32215 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 40  ว32218 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40 

     ส32204 หน๎าท่ีพลเมือง 2  0.5* 20 
     พ32202 บาสเกตบอล 0.5 20 
     อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 1.0 40 
     อ32204 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2 0.5 20 
 ลงวิชาเพ่ิมได๎ 1 นก.     ลงวิชาเพ่ิมได๎ 1 นก.   

 วิชาเลือกเสรี 1.5 60   วิชาเลือกเสรี 1.5 60 
 รวม (10 นก.) 9.0 360   รวม (11 นก.)   

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 
   กิจกรรมแนะแนว - 20    กิจกรรมแนะแนว - 20 

  กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20**   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

- 20** 

รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20      จริยธรรม - 20 

รวม - 80  รวม - 80 

รวมท้ังหมด 16.0   รวมท้ังหมด 16.00  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 (แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป) ปีการศึกษา 2564 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  (ภาคเรียนที่ 1/2564)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  (ภาคเรียนที่ 2/2564) 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32103 โลกและอวกาศ 1.0 40  ว32102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20  ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพฯ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40      

รวม 7.5 300  รวม 6.5 280 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ว32216 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1.0 40  ว32219 บรรยากาศ 1.5 60 

พ32201 วอลเลย์บอล 0.5 20  ส32204 หน๎าท่ีพลเมือง 2 0.5* 20 

ท32208 งานบรรณารักษ์  1.0 40  พ32202 บาสเกตบอล 0.5 20 

ท............ วรรณคดีวิจารณ์ 1 1.0 40  ง32204 พืชเศรษฐกิจ 2 1.0 40 

อ32203 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 0.5 20  ท32206 งานบรรณารักษ์ 4 1.0 40 

จ32201 ภาษาจีน 3 0.5 20  อ32204 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2 0.5 20 

พ32206 นันทนาการ 0.5 20  จ32203 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1.0 40 

ง32207 พืชเศรษฐกิจ  1.0 40  พ32203 นันทนาการ 2 0.5 20 

     ว32213 เทคโนโลยีอาหาร 2 1.5 60 

     ศ32202 การประดิษฐ์อุปกรณ์จัดแสดง 1.0 40 

     ว32211 พลังงานทดแทน 1.0 40 

      ลงวิชาเพิ่มได๎ 7.5 นก.   

 วิชาเลือกเสรี 1.5 60   วิชาเลือกเสรี 1.5 60 

รวม (9 นก.) 7.5 300  รวม (10 นก.) 10 400 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว - 20    กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20**   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
- 20** 

รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20      จริยธรรม - 20 

รวม - 80  รวม - 80 

รวมทั้งหมด 16.0   รวมทั้งหมด 16.00  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20  ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

รวม 5.0 200  รวม 5.0 200 

 รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ท33205 งานบรรณารักษ์ 5 1.0 40  ท33206 งานบรรณารักษ์ 6 1.0 40 

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 60  ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 60 

ว33204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80  ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80 

ว33224 เคมี 4 1.5 60  ว33225 เคมี 5 1.5 60 

ว33244 ชีววิทยา 4 1.5 60  ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 

ส33203 หน๎าท่ีพลเมือง 3 0.5* 20  ส33204 หน๎าท่ีพลเมือง 4 0.5* 20 

     พ33202 ซอฟต์บอล  0.5 20 
     ง33209 โครงงานอาชีพ 1.0 40 

     อ33202 ภาษาอังกฤษรอบร๎ู 2 0.5 20 
     ข33202 ภาษาเขมร 6 0.5 20 
     อ33207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1.0 40 
         
      ลงวิชาเพ่ิมได๎ 2.5 นก.   
 วิชาเลือกเสรี 1.5 60   วิชาเลือกเสรี 1.5 60 
 รวม (11 นก.) 9.0 360   รวม (11 นก.) 11.5 480 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 
  กิจกรรมแนะแนว - 20    กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20**   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

- 20** 

รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20      จริยธรรม - 20 

รวม - 80  รวม - 80 

รวมท้ังหมด 16.0   รวมท้ังหมด 16.00  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป) ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนท่ี1/2564)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.   รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 40  ว33107 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20  ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

รวม 6.0 240  รวม 6.0 240 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม.  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชม. 

ท33205 งานบรรณารักษ์ 5 1.0 40  ท33206 งานบรรณารักษ์ 6 1.0 40 

ท............ วรรณคดีสร๎างสรรค์ 1.0 40  ส33204 หน๎าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

ว33212 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 40  พ33202 ซอฟต์บอล 0.5 20 

ว.............. วิทย์(พ่ียา) 1.5 60  ง33209 โครงงานอาชีพ 1.0 40 

พ33201 เกมส์และกิจกรรมนันทนาการ 0.5 20  ง33205 เกษตรทฤษฎีใหมํ 1.5 60 

ข33201 ภาษาเขมร 5 0.5 20  ข33202 ภาษาเขมร 6 0.5 20 

จ33201 ภาษาจีน 5 0.5 20  จ33202 ภาษาจีน 6 0.5 20 
ศ.............. นาฏศิลป์ไทย 1.0 40  พ33203 นันทนาการ 3 0.5 20 
ส33203 หน๎าท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ศ33202 ละครไทย 0.5 20 

     ท33208 วรรณคดีสร๎างสรรค์ 1.0 40 
     ว33213 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 40 
     ว33214 พลังงาน 1.0 40 

     อ33207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1.0 40 
 วิชาเลือกเสรี 1.5 60   วิชาเลือกเสรี 1.5 60 

รวม (10 นก.) 9.0 360  รวม (10 นก.) 10.5 420 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นก. ชม. 
  กิจกรรมแนะแนว - 20    กิจกรรมแนะแนว - 20 

 กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   

     ชุมนุม - 20       ชุมนุม - 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20**   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

- 20** 

รวม - 60  รวม - 60 

    จริยธรรม - 20      จริยธรรม - 20 

รวม - 80  รวม - 80 

รวมท้ังหมด 16.0   รวมท้ังหมด 16.00  



 
 

 

3. งานแนะแนว 

ท่ีต้ัง  : ชั้นลํางอาคารเรียน 3 เวลาเปิดบริการ 07.00 น. – 7.40 น. และ 12.05 น. – 13.00 น.  
จุดมํุงหมายของการแนะแนว 

1. แนะแนวการศึกษาตํอ 

2. แนะแนวอาชีพ 
3. แนะแนวการปรับตัวและการวางตนในสังคม 

บริการแนะแนว  
1. บริการส ารวจและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

          1.1 ใช๎แบบสอบถามการสังเกตการสัมภาษณ์แบบทดสอบการเยี่ยมบ๎านฯลฯ 

1.2 ส ารวจและรวบรวมศึกษาข๎อมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน 
1.3 ใช๎เทคนิคและเครื่องมือการแนะแนวชํวยให๎นักเรียนได๎รู๎จักและเข๎าใจตนเองได๎อยํางถูกต๎อง 

1.4 ข๎อมูลของนักเรียนเก็บไว๎ในระเบียนสะสม 
2. บริการสารสนเทศ 

 ให๎ความรู๎ข๎อมูลขําวสารที่เก่ียวกับการศึกษาอาชีพและการปรับตัวเพ่ือให๎นักเรียนได๎ทราบข๎อมูลที่เป็น

ปัจจุบันให๎บริการจัดศูนย์สนเทศที่ห๎องแนะแนว จัดบอร์ด จัดนิทรรศการเชิญวิทยากรมาบรรยาย ผลิตเอกสาร
เผยแพรํการใช๎สื่อและอุปกรณ์ตํางๆ 

3. บริการให๎ค าปรึกษา 
 ให๎ค าปรึกษาแกํผู๎รับบริการที่มีปัญหาตํางๆ โดยใช๎ความรู๎ประสบการณ์และเทคนิคการแนะแนวน าผล

ที่วิเคราะห์จากแบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ มาพิจารณาและให๎ค าปรึกษาตามที่

เห็นสมควรเป็นรายบุคคล 
4. บริการจัดวางตัวบุคคล 

           ชํวยให๎นักเรียนตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพที่แท๎จริงของตนเชํนเลือกวิชาเรียนเลือกวิชาชีพ
และกิจกรรมตํางๆ หาทุนและจัดสรรทุนให๎นักเรียนที่สมควรได๎รับทุนการศึกษา หางานพิเศษให๎นักเรียนมี

รายได๎และมีประสบการณ์ ตลอดจนการจัดให๎ก๎ูยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 

5. บริการติดตามและประเมินผล 
  5.1 ติดตามผลการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในปัจจุบัน 

  5.2 ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้น ม.3  และ ม. 6 
  5.3 ติดตามผลนักเรียนที่มารับบริการแนะแนว 

  5.4 น าข๎อมูลนักเรียนมาสรุปจัดท าสถิติและน ามาปรับปรุง  พัฒนาแนะแนวตํอไป 
 

 

 



 

 

4. โครงการกองทุนให๎ก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา 

กยศ. คือ กองทุนเงินหมุนเวียนของรัฐบาลท่ีให๎นักเรียนนักศึกษา 
ได๎ก๎ูยืมเงินจากกองทุน ฯ เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการศึกษาเลําเรียน 

คุณสมบัติผ๎ูมีสิทธ์ิก๎ูยืมเงิน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 
1. เป็นผู๎มีสัญชาติไทย 

2. เป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความวํา มีรายได๎ตํอครอบครัวไมํเกิน 200,000 บาท/ปี (ยกเว๎นผู๎
ขอก๎ูยืมรายเกํา ต้ังแตํปีการศึกษา 2541 ย๎อนหลังไป จะต๎องมีรายได๎ตํอครอบครัวไมํเกิน 300,000 บาท/ปี 

3. เป็นผู๎ที่มีผลการเรียนดี ผํานเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
4. เป็นผู๎มีความประพฤติดี 

5. เป็น ผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาในโรงเรียน 

สถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่อยูํใน สังกัดการควบคุมหรือกกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ
สํวนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 

6. ไมํเคยเป็นผู๎ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากํอน 
7. ไมํเป็นผู๎ที่ท างานในระหวํางศึกษา 

8. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 

9. ไมํ เป็นหรือเคยเป็นผู๎ได๎รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก วันแตํเป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได๎กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

10. ต๎องมีอายุในขณะที่ขอก๎ูโดยเม่ือนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผํอนช าระอีก 
15 ปี รวมกัน แล๎วต๎องไมํเกิน 60 ปี 

วิธีการขอก๎ูยืม 

1. ให๎นักศึกษาขอแบบค าขอก๎ูยืมได๎ที่สถานศึกษา 
2. กรอกแบบค าขอก๎ูยืม  

3. ยื่นแบบค าขอก๎ูยืม ณ สถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยูํ 
4. เม่ือได๎รับอนุมัติจากสถานศึกษา ให๎ท าสัญญาโดยมีการประกันสัญญาก๎ูยืม 

5. ให๎เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได๎ 

ผ๎ูค้ าประกันในสัญญาก๎ูยืมเงิน 
1. บิดา มารดา หรือผู๎ปกครอง 

2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให๎ผู๎ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน  
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได๎นําเชื่อถือ 



 

 

4. กรณีคํูสมรสของผู๎ค้ าประกันไมํให๎ความยินยอมให๎ผู๎ ค้ าประกันลงนามฝุายเดียวได๎ 

5. กรณีไมํมีบุคคลค้ าประกัน ให๎ใช๎หลักทรัพย์แทน 
 

ขั้นตอนการก๎ูยืมของผ๎ูก๎ูยืมในระบบ e-Studentloan 
ขั้นตอนการท างานของนักเรียน นักศึกษาส าหรับผู๎ก๎ูรายใหมํ และผู๎ก๎ูรายเกําที่ยังไมํเคยเข๎ามาท าการ

ขอรหัสผํานในระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนที่ 1 ในแตํละปีการศึกษา (ประมาณ ม.ค. ของปีนั้นๆ)    

เข๎า https://www2.studentloan.or.th คลิกเลือกนักเรียน/นักศึกษา ท าการลงทะเบียนโดยท าการกรอก
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และ อีเมล์ ก าหนดรหัสผําน (ใช๎เป็นเลขท๎าย       

8 หลัก ของเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเทํานั้น เพ่ืองํายตํอการตรวจสอบการลงทะเบียนของนักเรียน )          
เ ม่ือลงทะเบี ยนขอรหั ส เรี ยบร๎ อยแล๎ ว  วั นท า กา ร ถั ด ไปท า กา ร  Login เข๎ า สูํ ร ะบบ  โดย เข๎ า 

https://www2.studentloan.or.th และคลิกเลือกนักเรียน/นักศึกษาและเลือก ส าหรับผู๎ มีรหัสผํานแล๎ว       

การ Login เข๎าสูํระบบใช๎เลขประจ าตัวประชาชน และรหัสผําน หลังจากนั้นให๎ยื่นแบบค าร๎ องข๎อก๎ูยืมส าหรับ     
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษานั้นๆ โดยกรอกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนแล๎วคลิกยืนยันโดยนักเรียนเลือกก๎ูได๎เฉพาะ         

คําครองชีพเทํานั้น เดือนละ 1,200 บาท โดยยืนก๎ูเป็นรายภาค ภาคละ 6 เดือน จํายเป็นรายเดือน ปีละ 
14,000 บาท หลังจากนั้นรอฟังประกาศจากทางโรงเรียน เพ่ือเรียกสัมภาษณ์ และดูประกาศรายชื่อผู๎ มีสิทธิ์

ก๎ูยืม และนัดท าสัญญาตํอไป (ขอรหัสแล๎วไมํยื่นก๎ูในปีนั้นๆก็ได๎ รหัสนี้ใช๎ได๎ทุกระดับการศึกษา ) แตํเม่ือจบ ม.6 

แล๎วในกรณีไปเรียนที่สถาบันใหมํต๎องแจ๎งเรื่องสิทธ์ิผู๎ก๎ูรายเกํา เพ่ือปูองกันการเข๎าระบบซ้ า ซ๎อนกัน 
 

เงื่อนไขการช าระหน้ีหลักเกณฑ์การช าระหน้ี  
1. เม่ือผู๎ก๎ูยืมส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล๎วเป็นเวลา 2 ปี ผู๎ก๎ูยืมเงินมีหน๎าที่ต๎องช าระเงิน            

ก๎ูยืมคืน ให๎แกํ กองทุนเงินให๎ก๎ูยืม เพ่ือการศึกษา ตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว๎ในระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฯ  
2. ผู๎ก๎ูยืมที่ก าลังศึกษาอยูํและไมํได๎ก๎ูยืมเงินติดตํอกันเป็นเวลา 2 ปี และไมํได๎แจ๎งสถานภาพการเป็น

นักเรียนหรือนักศึกษาให๎ธนาคารทราบ ถือวําเป็นผู๎ครบก าหนดช าระหนี้ กํอนวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบ
ก าหนดช าระหนี้ ผู๎ก๎ูยืมจะได๎รับหนังสือจากธนาคาร เพ่ือแจ๎งเงินต๎นทั้งหมด จ านวนเงินที่ต๎องช าระหนี้ งวดแรก 

คําธรรมเนียม การช าระหนี้ รวมทั้งตารางการช าระหนี้ของแตํละปี ให๎ผู๎ก๎ูยืมทราบ  
3. ผู๎ก๎ูยืมที่ครบก าหนดช าระหนี้จะต๎องช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก าหนด

ช าระหนี้  

4. ผู๎ก๎ูยืมต๎องช าระหนี้เงินต๎นพร๎อมดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอปีของเงินต๎นคงค๎างของปีที่ 1 เป็นต๎นไป             
โดยจะต๎องช าระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปีและจะต๎องช าระหนี้ให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี     

นับจากวันครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก  
5. ผู๎ก๎ูยืมสามารถเลือกผํอนช าระหนี้เป็นรายปีหรือรายเดือนได๎แตํระยะเวลารวมกันต๎องไมํเกิน 15 ปี  



 

 

6. หากผู๎ก๎ูยืมไมํช าระหนี้ได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือวํา               

ผู๎ก๎ูยืมผิดนัดช าระหนี้ ซ่ึงผู๎ก๎ูยืมจะต๎อง เสียเบี้ยปรับเฉพาะเงินต๎นที่ค๎างช าระในอัตราดังนี้  
- ค๎างช าระ 1-12 เดือน เสียเบี้ยปรับร๎อยละ 12 ตํอปี  

- ค๎างช าระเกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร๎อยละ 18 ตํอปี  
7. ผู๎ก๎ูยืมอาจช าระหนี้ทั้งหมดหรือบางสํวนกํอนถึง ก าหนดช าระได๎โดยไมํเสียดอกเบี้ย 

5. การเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 

● ต๎องมีขนาดรํางกายตามที่กรมรักษาดินแดนก าหนด 

● ต๎องผํานเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางรํางกายตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน 

● คําใช๎จํายชั้นปีที่ 1 ประมาณ 2,000 – 2,500 บาท (ชั้นปีที่ 2 – 3 คนละ  1,000 บาท / ปี ) 
 

การรับสมัคร 

 ติดตํอผู๎ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนภายในวันที่ 16 พฤษภาคมเพ่ือรับทราบรายละเอียด     

ที่ส าคัญเพ่ิมเติมและเตรียมหลักฐานและสภาพรํางกายให๎ทันการสมัครในปลายเดือนพฤษภาคม หากพ๎น
ก าหนดนี้จะหมดสิทธ์ิการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารที่ย๎ายมาจากโรงเรียนอ่ืนให๎รีบติดตํอผู๎ก ากับนักศึกษา

วิชาทหารของโรงเรียน 
6. งานห๎องสมุด 

สถานท่ีต้ัง  :  ชั้นลํางอาคารเรียน 3 

จัดให๎บริการ 
1. บริการให๎อํานหนังสือและค๎นคว๎า 

2. บริการให๎ยืมหนังสือ – จองหนังสือ 
3. บริการห๎องสมุดศึกษาค๎นคว๎าและจัดเป็นห๎องเรียนอิสระ 

ระเบียบการใช๎ห๎องสมุด   

** หมายเหตุ **   ครูที่ต๎องการน านักเรียนเข๎าศึกษาค๎นคว๎านอกเวลาท าการจะต๎องท าเรื่องจองกํอนลํวงหน๎า
ในสมุดการใช๎ห๎องสมุด 

1. การยืมและสํงคืนหนังสือสิ่งพิมพ์ 
1.1 หนังสือทั่วไป ยืมได๎ครั้งละ  2 เลํม มีก าหนด  7 วัน 

1.2 หนังสือจอง   ยืมได๎ครั้งละ  1 – 2 เลํม มีก าหนด  1 วัน 

1.3 หนังสืออ๎างอิงวารสารเย็บเลํมไมํอนุญาตให๎ยืมออกเว๎นแตํจะน าไปถํายเอกสารในเวลาราชการ  
1.4 งดยืมต้ังแตํกํอนสอบปลายภาคเรียน  1  สัปดาห์ 

2. การปรับ หนังสือทั่วไป ปรับวันละ 2  บาท / เลํม 
 

 



 

 

3. เวลายืมหนังสือ 

- เช๎า 07.00 น.  – 07.40 น. 
- กลางวัน 11.00 น.  – 12.50 น. 

4. การรับสมัครเป็นสมาชิก  นักเรียนต๎องทราบระเบียบและข๎อปฏิบัติการใช๎ห๎องสมุด 
น ารูปขาวด าหรือสีขนาด 1 นิ้วจ านวน 2 รูป และเขียนชื่อ – สกุล เลขรหัสไว๎ด๎านหลังของรูปให๎ชัดเจน เพ่ือขอ

ท าบัตรสมาชิก มารับบัตรห๎องสมุดได๎ที่บรรณารักษ์เวลา 12.00 น. ของวันรุํงขึ้น 

5. ข๎อควรปฏิบัติการใช๎ห๎องสมุด    
1. ไมํน ากระเป๋าแฟูม ถุงยํามและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เข๎าห๎องสมุด 

2. ไมํน าอาหารของขบเค้ียวและเครื่องด่ืมเข๎ามาในห๎องสมุด 
3. หากต๎องการใช๎ห๎องสมุดเป็นห๎องเรียนต๎องแจ๎งบรรณารักษ์ให๎ทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 1 วัน 

4. ผู๎ใดตัดหรือฉีกสิ่งพิมพ์ในห๎องสมุดจะได๎รับโทษตามระเบียบของโรงเรียนดังนี้ 

 - เชิญผู๎ปกครองมารับทราบซ้ือหนังสือเลํมนั้นคืนห๎องสมุดถ๎าซ้ือไมํได๎ให๎ซื้อหนังสือ
เลํมอ่ืนที่มีคุณคําเทําเทียมกัน 

 - ถ๎าไมํปฏิบัติตามจะสํงชื่อไปที่ผู๎อ านวยการสถานศึกษาลงประวัติไว๎ในใบรับรอง
ความประพฤติและผลการเรียน 

5. การอํานหนังสือพิมพ์หรือวารสารควรเลือกอํานทีละ 1 – 2 ฉบับเทํานั้น เม่ืออํานเสร็จแล๎ว

ควรรีบน าเก็บเข๎าที่ เพ่ือที่ผู๎อ่ืนจะได๎มีโอกาสอํานตํอไป เม่ือลุกออกจากที่นั่งควรเลื่อนและจัดเก๎าอ้ีเข๎าที่ เก็บให๎
เรียบร๎อยเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของห๎องสมุด 

6. ให๎ถอดรองเท๎าวางไว๎อยํางเป็นระเบียบที่หน๎าห๎องสมุดที่จัดไว๎ให๎ด๎วย 
7. ห๎ามนอนอํานหนังสือตามชั้นเก็บหนังสือ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

1. โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้ังแตํอนุบาลจนจบการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 
เพ่ือลดคําใช๎จํายผู๎ปกครอง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่นักเรียนได๎รับ ดังนี้ 

ท่ี รายการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น ระดับชั้น 

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

1 คําจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) 

คนละ  

1,750 บาท 

คนละ  

1,900 บาท 

คนละ  

1,750 บาท 

คนละ  

1,900 บาท 

2 คําหนังสือเรียน   

3 คําอุปกรณ์การเรียน 

 

คนละ 

210 บาท 

คนละ 

230 บาท 

คนละ 

210 บาท 

คนละ 

230 บาท 

4 คําเครื่องแบบนักเรียน คนละ 

450 บาท 

คนละ 

500 บาท 
- - 

5 คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 

- กิจกรรมวิชาการ 

- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/
เนตรนารี 

- ทัศนศึกษา 
- การบริการสารสนเทศ / ICT 

คนละ 

440 บาท 

คนละ 

475 บาท 

คนละ 

440 บาท 

คนละ 

475 บาท 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 



 

 

2. รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร) 

ท่ี รายการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น ระดับชั้น 

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

1 คําประกันอุบัติเหตุนักเรียน คนละ 350 บาท 

2 คําโปรแกรม PS Schools  คนละ 280 บาท 

รวม คนละ 630 บาท 

3. การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนอํุนใจ (บริษัท วิริยะ ประกันภัย จ ากัด)  

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ให๎ความค๎ุมครองอุบัติเหตุทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปีเต็ม (ปีการศึกษา) 

2. เข๎ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประจ าอ าเภอทุกแหํง และโรงพยาบาลสิริเวช โดยไมํต๎องช าระเงิน          

เพียงยื่นแบบฟอร์มหนังสือสํงตัว หรือบัตรประจ าตัวผู๎เอาประกันภัยที่ทางบริษัทฯ เป็นผู๎ออกให๎ 

3. ให๎ใช๎ใบเสร็จรับเงิน(ต๎นฉบับ) และใบรับรองแพทย์มาต้ังเบิกกับทางบริษัทฯ กรณีส ารองเงิน 

4. กรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากยานพาหนะทางจราจรให๎เบิกคํารักษาพยาบาลจากทาง พ.ร.บ. ถ๎าไมํ

ประสงค์    จะใช๎สิทธ์ิทาง พ.ร.บ. ให๎ส ารองเงินไปกํอนแล๎วน าหลักฐานตามข๎อ 3 มาเบิก 

5. กรณีที่ต๎องนอนในโรงพยาบาลให๎ใช๎ส าเนาใบรับรองแพทย์มาต้ังเบิกคําชดเชยได๎วันละ 500 บาท            

โดยค๎ุมครองสูงสุดไมํเกิน 50,000 บาท/ปี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี ภัยท่ีค๎ุมครอง 
ทุนประกันภัย (บาท) 

วงเงินค๎ุมครอง 

1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000.- 

2 การสูญเสียอวัยวะ แขน/ขา หรือสายตารวม 2 ข๎าง/ทุพพลภาพถาวร 100,000.- 

3 ทุพพลภาพถาวร เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ จากการขับขี่หรือซ๎อนท๎าย 

รถจักรยานยนต์/การถูกฆาตกรรม 

100,000.- 

4 กรณีอุบัติเหตุสูญเสียแขนหนึ่งข๎าง ขาหนึ่งข๎าง หรือตาหนึ่งข๎าง 60,000.- 

5 คําปลงศพ การเสียชีวิตจากโรคภัยไข๎เจ็บ 20,000.- 

6 คําชดเชยการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในฐานะคนไข๎ใน/วัน 500.- 

7 คํารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ/ครั้ง 10,000.- 

เบ้ียประกันภัย/คน/ปี 350.- 

4. โครงการธนาคารโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ได๎รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโปุงน้ าร๎อน 

 2. ให๎นักเรียนทุกคนรู๎จักการออมเงิน โดยเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก      

ที่สามารถฝาก - ถอน ได๎ ต้ังแตํ 1 บาทขึ้นไปและจะฝาก-ถอนวันละก่ีครั้งก็ได๎ ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศ

ธนาคารประเภท เงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน) 

 3. เวลาเปิด - ปิด ธนาคารเพ่ือให๎บริการ ฝาก - ถอน (ตามประกาศของโรงเรียน)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

ระเบียบโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
วําด๎วยข๎อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2551  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

เพ่ือสร๎างเสริมวินัย คุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีแกํนักเรียนในสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุน  
ให๎การปกครองนักเรียน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จึงเห็นสมควรออกระเบียบโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับนักเรียนขึ้น ดังนี้ 

หมวดท่ัวไป 
ข๎อ 1 ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วําด๎วยข๎อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2551”

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ข๎อ 2 ระเบียบนี้ใช๎บังคับส าหรับนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

ข๎อ 3 ให๎ใช๎ระเบียบนี้ นับต้ังแตํวันถัดจากผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ลงนามเป็นต๎นไป 

ข๎อ 4 ระเบียบนี้ ผู๎ปกครอง หมายถึง บุคคลซ่ึงมีนักเรียนไว๎อุปการะ หรือในความปกครอง หรือบุคคล ที่
นักเรียนนั้นอาศัยอยูํ เป็นผู๎บรรลุนิติภาวะ และไมํอยูํในสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษามีหน๎าที่ควบคุมดูแล

ความประพฤติของนักเรียน 
ข๎อ 5 นักเรียนที่ไมํปฏิบัติตามระเบียบนี้ในข๎อใดข๎อหนึ่ง หรือหลายข๎อก็ดีให๎พิจารณาลงโทษ ตามควรแกํกรณี 

โดยอาศัยอ านาจตาม 
5.1 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 

5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 

5.3 ระเบียบโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารวําด๎วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2551 
5.4 ระเบียบโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารวําด๎วยข๎อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2551  ปรับปรุง พ.ศ. 

2564 
ข๎อ 6 ให๎หัวหน๎ากลุํมงานบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไป

ตามระเบียบนี้ 

หมวดท่ี 1 
ผู๎ปกครองนักเรียน 

ข๎อ 7 นักเรียน อาจมีผู๎ปกครองได๎ 2 คน ดังนี้ 
7.1 ผู๎ปกครองที่ 1 หมายถึง บุคคลซ่ึงรับนักเรียนไว๎ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูเป็นผู๎บรรลุ

นิติภาวะ และไมํอยูํในสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา มีหน๎าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียน  

     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 



 

 

7.2 ผู๎ปกครองคนที่ 2 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนนั้น อาศัยอยูํ เป็นผู๎บรรลุนิติภาวะและไมํอยูํในสภาพ

การเป็นนักเรียน นักศึกษา มีหน๎าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
ข๎อ 8 นักเรียนทุกคนต๎องมีผู๎ปกครองคนที่ 1 และในกรณีที่ มีผู๎ปกครองคนที่ 1 ไมํสามารถอยูํ ดูแลนักเรียน     

เป็นประจ าได๎ นักเรียนจะต๎องมีผู๎ปกครองคนที่ 2 เพ่ิมอีก 1 คน  
ข๎อ 9 นักเรียนต๎องน าลายมือชื่อผู๎ปกครองมาถํายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าที่

ของรัฐ เป็นตัวอยํางให๎โรงเรียนเก็บไว๎เป็นหลักฐานในวันมอบตัว หรือหากจ าเป็นและได๎รับการผํอนผันจากทาง

โรงเรียน ต๎องด าเนินการภาย ใน 5 วัน นับแตํวันมอบตัวเข๎าโรงเรียน หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู๎ปกครอง
พร๎อมแผนผังสถานที่พักอาศัย 1 ชุด  

ข๎อ 10 ในวันมอบตัวนักเรียนใหมํ ผู๎ปกครองเป็นผู๎มอบตัวกับผู๎อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองตาคง
พิทยาคารด๎วยตนเอง ถ๎าไมํสามารถมอบตัวนักเรียนได๎ให๎ตกลงกับผู๎อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองตาคง

พิทยาคารเป็นราย ๆ ไปและหากผู๎ปกครองไมํมามอบตัวนักเรียนถือวํานักเรียนในความปกครองมิไ ด๎

ลงทะเบียนเรียนด๎วย 
ข๎อ 11 ผู๎ปกครองต๎องให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนโดยควบคุมดูแลความประพฤติและการศึกษาเลําเรียนเพ่ือให๎

นักเรียนประพฤติตนให๎ถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียน ตามพันธะสัญญา 

หมวดท่ี 2 
เครื่องแบบและทรงผม 

นักเรียนทุกคนจะต๎องแตํงเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบพลศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดไว๎ไมํวําจะ

เป็นวันเรียนปกติหรือวันอ่ืนใดที่มีกิจธุระติดตํอกับทางโรงเรียน ระเบียบการแตํงกายของนักเรียนเป็น ดังนี้  

ข๎อที่ 12 ทรงผม 

ข๎อที่ 12.1 ทรงผมนักเรียนชาย ม.ต๎น และ ม. ปลาย  

มัธยมศึกษาตอนต๎น ให๎ไว๎ผมทรงนักเรียน ด๎านข๎างและด๎านหลังสั้นเกรียน  ด๎านหน๎า

ยาวไมํเกิน 3 ซม. ด๎านบนยาวไมํเกิน 1 ซม. ห๎าม ไว๎หนวด หรือเครา หรือไว๎จอนผม หรือท าสีผม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ให๎ไว๎ผมรองทรงสูง  ไมํหวีแสกกลาง ไมํทาเจล หรือครีมทา

ผม ไมํท า หรือ ตกแตํงเป็นทรงตํางๆ ที่ไมํเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ห๎ามไว๎หนวด หรือเครา หรือไว๎จอนผม 

หรือท าสีผม 
ข๎อห๎าม 1. ไว๎ผมรองทรง (ม.ต๎น)    

   2. ไว๎จอนกันเล็มไว๎หนวดเครา  
   3. แสกกลางหวีเสย  

   4. ใสํน้ ามัน หรือ เจลตําง ๆ    

   5. ผมยาวปรกต๎นคอ   
   6. ทรงผมแปลกๆ หรือสีตามแฟชั่นตําง ๆ    

   7. ทรงผมด๎านหน๎าด๎านบนยาวเกิน 3 ซม. (ม.ต๎น) 



 

 

ข๎อที่ 12.2 ทรงผมนักเรียนหญิง ม.ต๎น และ ม.ปลาย 

การไว๎ผมส้ัน ให๎ไว๎ยาวพองาม ตัดตรง ไมํเกินปลายคาง  ไมํดัดหรือซอย ไมํท าสีผม ไมํมี
เครื่องประดับผมทุกชนิด ยกเว๎นติดก๊ิบธรรมดาสีด าเทํานั้น 

การไว๎ผมยาว ต๎องรวบผมให๎เรียบร๎อย ด๎วยโบว์สีน้ าเงิน (ม.ต๎น) และโบว์สีขาว (ม.ปลาย) ไมํดัด หรือ     

ซอย ไมํท าสีผม ไมํมีเครื่องประดับผมทุกชนิด ยกเว๎น ติดก๊ิบธรรมดาสีด า เทํานั้น 
ห๎าม ไว๎ผมหน๎าม๎า หรือซอยผมกรณีนักเรียนได๎ไว๎ผมม๎า หรือซอยผมมากํอน อนุโลมให๎ แตํต๎องติด

ก๊ิบให๎เรียบร๎อยจนกวําผมจะยาวถูกต๎องตามระเบียบฯ 
ข๎อห๎าม 1. ซอยตัดหรือตบแตํง ดัดแปลงให๎ผิดไปจากธรรมชาติหรือตามแฟชั่นใหมํๆ 

          2. ติดก๊ิบสีตํางๆ ที่ไมํใชํสีด าหรือใช๎หวีสับและที่คาดผมทุกชนิดทุกสี 

          3. ไว๎ผมด๎านหน๎ายาวปรกหน๎าผากมาถึงค้ิวหรือเกือบจะถึงค้ิวด๎านหลังยาวปรกคอเสื้อ 
          4. ปลํอยผมยาวรุงรังเกล๎าผมมวยหรือถักเปีย 

          5. ม. ต๎นรัดผมจุกยางรัดผม 
**หมายเหตุ : ให๎นักเรียนตัดผมให๎ถูกต๎องตามระเบียบพร๎อมให๎ตรวจในวันที่ 28 ของทุกเดือน 

ข๎อที่ 13 เครื่องแตํงกายนักเรียน  

ข๎อที่ 13.1 เครื่องแตํงกายนักเรียนชายระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย 

เครื่องแตํงกายนักเรียนนักเรียนชาย ระดับ ม.ต๎น 

เส้ือนักเรียนชายระดับ ม.ต๎น   
เสื้อเชิ้ตคอต้ังผ๎าขาวเกลี้ยงไมํบางเกินควร ผําอกตลอดสาบ ที่อกเสื้อกว๎าง 4 เซนติเมตร ใช๎กระดุมขาว

กลมแบนเส๎นผําศูนย์กลางไมํเกิน 4 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงศอกมีกระเป๋าติดแถวราวนมซ๎าย 1 กระเป๋าขนาด
กว๎าง 8 – 12 เซนติเมตรให๎เหมาะกับตัวเสื้อ ไมํรัดรูปด๎านหลังไมํมีสาบด๎านซ๎าย อกเสื้อนักเรียนด๎านขวาให๎ปัก

อักษรยํอ “น.ค.พ.” สูง 1.5 ซม. ที่อกซ๎าย ปักชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด๎วยหนังสือราชการไมํมีลวดลายสูง  

1 ซม. และ ปักดาวระหวํางชื่อ-สกุล ม. 1 ปักดาว 1ดวง , ม. 2 ปักดาว 2 ดวง , ม. 3 ปักดาว 3 ดวง  
สูง 0.7 ซม. ปักด๎วยไหมสีน้ าเงิน  

กางเกงนักเรียนชายระดับ ม.ต๎น   
 ผ๎าสีด าแบบกางเกงไทยขาสั้นเพียงเหนือเขําพ๎นกลางลูกสะบ๎าประมาณ 5  เซนติเมตร เม่ือยืนตรง

สํวนกว๎างของกางเกงหํางจากขาต้ังแตํ 8 – 12 เซนติเมตรตามสํวนขนาดของขาปลายพับเข๎าข๎างในกว๎าง 5 

เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข๎างละ 1 กระเป๋า กางเกงมีจีบด๎านหน๎าข๎างละ  2  จบี ไมํเย็บตายมีหู
ส าหรับร๎อยเข็มขัด 5 – 7 รู กระเป๋าข๎างตรงไมํมีกระเป๋าหลัง เปูาต๎องไมํสั้นรัดรูปหรือยาวเกินไป เวลาสวมให๎

ทับชายเสื้อไว๎ในกางเกงให๎เรียบร๎อยและขอบกางเกงต๎องไมํต่ ากวําสะดือ 
 

 



 

 

เข็มขัดนักเรียนชายระดับ ม.ต๎น   

 ใช๎เข็มขัดหนังสีด าไมํมีลวดลายขนาดกว๎าง 2.5 – 4  เซนติเมตรตามสํวนขนาดของตัวนักเรียน  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด หรือเข็มขัดลูกเสือมีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดส าหรับ

สอดปลายเข็มขัด 
รองเท๎า ถุงเท๎า นักเรียนชายระดับ ม.ต๎น   

 รองเท๎าหุ๎มส๎นชนิดผูกเชือกเป็นผ๎าใบสีด ามีลวดลาย ถุงเท๎ายาวต้ังแตํ 7 ซ.ม. สีน้ าตาลพับถึงข๎อเท๎า 

ห๎ามใช๎ถุงเท๎าลูกฟูกชนิดหนา ไมํมีลวดลาย 

เครื่องแตํงกายนักเรียนนักเรียนชาย ระดับ ม.ปลาย 

เส้ือนักเรียนชายระดับ ม. ปลาย   
 เสื้อเชิ้ตคอต้ังผ๎าขาวเกลี้ยงไมํบางเกินควรผําอกตลอดสาบที่อกเสื้อกว๎าง 4  เซนติเมตร ใช๎กระดุมขาว

กลมแบนเส๎นผําศูนย์กลางไมํเกิน 4  เซนติเมตร แขนเสื้อเพียงศอกมีกระเป๋าติดแถวราวนมซ๎าย 1 กระเป๋า

ขนาดกว๎าง 8 – 12 เซนติเมตรให๎เหมาะกับตัวเสื้อ ไมํรัดรูปด๎านหลังไมํมีสาบด๎านซ๎าย อกเสื้อนักเรียนด๎านขวา
ให๎ปักอักษรยํอ “น.ค.พ.” สูง 1.5 ซม. ทีอ่กซ๎าย ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดกว๎าง 3 ซม . สูง 3.5 ซม . 

ปักชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด๎วยหนังสือราชการไมํมีลวดลายสูง 0.7 ซม. ปักดาวระหวํางชื่อ-สกุล ม . 4 
ปักดาว 1 ดวง , ม. 5 ปักดาว 2 ดวง , ม. 6 ปักดาว 3 ดวง สูง 0.7 ซม. ปักด๎วยไหมสีน้ าเงิน 

กางเกงนักเรียนชายระดับ ม.ปลาย 
 ผ๎าสีด าแบบกางเกงไทยขาสั้นเหนือเขําพ๎นกลางลูกสะบ๎าประมาณ  5 เซนติเมตรเม่ือยืนตรงสํวนกว๎าง

ของกางเกงหํางจากขาต้ังแตํ 8 –12  เซนติเมตรตามสํวนขนาดของขา ปลายพับเข๎าข๎างในกว๎าง 5 เซนติเมตร 

มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข๎างละ 1  กระเป๋า กางเกงมีจีบด๎านหน๎าข๎างละ 2  จีบไมํเย็บตายมีหูส าหรับร๎อยเข็ม
ขัด 5 – 7 รู กระเป๋าข๎างตรง ไมํมีกระเป๋าหลัง เปูาต๎องไมํสั้นรัดรูปหรือยาวเกินไปเวลาสวมให๎ทับชายเสื้อไว๎ใน

กางเกงให๎เรียบร๎อยและขอบกางเกงต๎องไมํต่ ากวําสะดือ 
เข็มขัดนักเรียนชายระดับ ม.ปลาย   

 ใช๎เข็มขัดหนังสีด าไมํมีลวดลายขนาดกว๎าง 2.5 – 4  เซนติเมตรตามสํวนขนาดของตัวนักเรียน หัวเข็ม

ขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 
รองเท๎าถุงเท๎านักเรียนชายระดับ ม.ปลาย   

 รองเท๎าหุ๎มส๎นชนิดผูกเชือกเป็นผ๎าใบสีด าไมํมีลวดลาย ถุงเท๎ายาวต้ังแตํ 7 ซ.ม. สีขาวพับถึงข๎อเท๎า 
ห๎ามใช๎ถุงเท๎าลูกฟูกชนิดหนา ห๎ามมีลวดลาย 

ข๎อที่ 13.2 เครื่องแตํงกายนักเรียนหญิงระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย 

 

 

 



 

 

เครื่องแตํงกายนักเรียนนักเรียนหญิง ระดับ ม.ต๎น 

เส้ือนักเรียนหญิงระดับ ม. ต๎น 
เสื้อผ๎าขาวบางเกลี้ยงไมํบางเกินไปแบบคอพับในตัวปกทหารเรือปลายแขนจีบ 6  จีบ แขนยาวเหนือ

ศอกขอบแขนพับกว๎าง 3 เซนติเมตร ความยาวของเสื้อวัดจากข๎อมือลงไปชายเสื้อด๎านลํางเม่ือยืนตรงประมาณ
10 –15  เซนติเมตร ขนาดตัวเสื้อกว๎างพอเหมาะสมกับล าตัวริมขอบด๎านลํางด๎านขวาติดกระเป๋า 1 ใบ กว๎าง 

10 – 20 เซนติเมตร ยาว 11 – 14  เซนติเมตร ชายเสื้อด๎านลํางพับใหญํไมํเกิน  3  เซนติเมตร อกเสื้อนักเรียน

ด๎านขวาให๎ปักอักษรยํอ “น.ค.พ.” สูง 1.5 ซม. ที่อกซ๎าย ปักชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด๎วยหนังสือราชการ
ไมํมีลวดลายสูง 1 ซม. ปักดาวระหวํางชื่อ-สกุล ม. 1 ปักดาว 1ดวง  ม. 2 ปักดาว 2 ดวง ม. 3 ปักดาว 3

ดวง สูง 0.7 ซม.ปักด๎วยไหมสีน้ าเงิน   ใช๎หูกระตํายคอซองสีน้ าเงิน 
กระโปรงนักเรียนหญิงระดับ ม. ต๎น   

ใช๎ผ๎าสีกรมทําเกลี้ยงไมํมีลวดลายตัดแบบธรรมดา ด๎านหน๎าและด๎านหลังพับจีบข๎างละ 3 จีบ 

หันจีบออกด๎านนอกเย็บจีบจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ  6 –12  เซนติเมตร จีบลึกไมํต่ ากวํา  2 
เซนติเมตรเว๎นระยะความกว๎างตรงกลางพอเหมาะเป็นกระโปรงปลายบานปลายกระโปรงไมํสอบกระโปรงเลย  

กลางก่ึงกลางสะบ๎าลงไป 15 เซนติเมตร กระโปรงตัดมีขอบไมํมีกระเป๋าหลัง 
รองเท๎าและถุงเท๎านักเรียนหญิงระดับ ม. ต๎น  

รองเท๎าหุ๎มส๎น หุ๎มปลายเท๎าเป็นหนังสีด ามีสายรัดหลังเท๎าห๎ามสวมรองเท๎าหัวแหลม ส๎นสูงไมํเกิน 3 
เซนติเมตร วันที่มีการเรียนพลศึกษาให๎ใช๎รองเท๎าผ๎าใบสีขาวไมํมีลวดลาย ถุงเท๎ายาวสีขาวพับถึงข๎อเท๎าเวลา

สวมความกว๎างของรอยพับประมาณ  1.5  นิ้ว ห๎ามใช๎ถุงไนลอนหรือลูกฟูก 

เครื่องแตํงกายนักเรียนนักเรียนหญิง ระดับ ม.ปลาย 
เส้ือนักเรียนหญิงระดับ ม. ปลาย   

 ผ๎าสีขาวเกลี้ยงไมํบางเกินไปแบบคอเชิ้ตผําอกตลอดปลายปกยาวไมํเกิน  7 เซนติเมตร มีกระดุมแบนสี
ขาวจ านวน 5 เม็ดที่สาบเสื้อแขนยาวเหนือข๎อศอกประมาณ  2 เซนติเมตรไมํพับแขนปลายแขนจีบเล็กน๎อย  

ตัวเสื้อและแขนตัดขนาดพอดีสอดชายเสื้อไว๎กับอกเสื้อนักเรียนด๎านขวาให๎ปักอักษรยํอ “น.ค.พ.” สูง 1.5 ซม. 

ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขนาดกว๎าง 3 ซม. สูง 3.5 ซม. ที่อกซ๎าย ปักชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด๎วย
หนังสือราชการไมํมีลวดลายสูง 1 ซม. ปักดาวระหวํางชื่อ-สกุล ม. 4 ปักดาว 1ดวง  ม. 5 ปักดาว 2ดวง  

ม. 6 ปักดาว 3 ดวง สูง 0.7 ซม. ปักด๎วยไหมสีน้ าเงิน 
กระโปรงนักเรียนหญิงระดับ ม. ปลาย   

 ใช๎ผ๎าสีกรมทําเกลี้ยงไมํมีลวดลายตัดแบบธรรมดาด๎านหน๎าและด๎านหลังพับจีบข๎างละ 3 จีบหันจีบออก

ด๎านนอกเย็บจีบจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ  6 – 12  เซนติเมตร จีบลึกไมํต่ ากวํา  2  เซนติเมตรเว๎น
ระยะความกว๎างตรงกลางพอเหมาะเป็นกระโปรงปลายบานชายกระโปรงไมํสอบ กระโปรงยาวเลยก่ึงกลาง

สะบ๎าลงไป  15 เซนติเมตร กระโปรงตัดมีขอบไมํมีกระเป๋าหลัง 



 

 

เข็มขัดนักเรียนหญิงระดับ ม. ปลาย   

 ใช๎เข็มขัดหนังสีด าไมํมีลวดลายขนาดกว๎างพอประมาณ  3 – 4  เซนติเมตรตามสํวนขนาดของนักเรียน
หัวเข็มขัดด ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 

รองเท๎า ถุงเท๎านักเรียนหญิงระดับ ม. ปลาย   
 รองเท๎าหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎าเป็นหนังสีด ามีสายรัดหลังเท๎า  ห๎ามสวมรองเท๎าหัวแหลม ส๎นสูงไมํเกิน 3  

เซนติเมตร วันที่มีเรียนวิชาพลศึกษาให๎ใช๎รองเท๎าผ๎าใบสีขาวไมํมีลวดลาย ถุงเท๎าสั้นสีขาวพับถึงข๎อเท๎า เวลา

สวมความกว๎างของรอยพับประมาณ  1.5  นิ้ว ห๎ามใช๎ถุงเท๎าไนลอนหรือลูกฟูก 

*** นักเรียนหญิงทุกคนต๎องสวมเส้ือซับในกํอนสวมเส้ือนักเรียน *** 
 

ข๎อที่ 13.3 ชุดพลศึกษา   
เครื่องแบบพลศึกษาของโรงเรียนให๎ใช๎สีและแบบตามที่โรงเรียนก าหนดเทํานั้น  

ข๎อที่ 13.4 กระเป๋านักเรียน   

กระเป๋านักเรียน ให๎ใช๎สีด า มีหูหิ้วเดียว มีฝาล็อคกุญแจอยูํข๎างเดียวกัน 2 อัน ขนาดเบอร์ 7 หรือ 8 

(ความยาว  16- 18 นิ้ว) หรือกระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือ ที่โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารก าหนดให๎ใช๎ มีปัก

ตราสัญลักษณ์ และชื่อโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ห๎ามใช๎ ยํามหรือกระเป๋าอ่ืนใดที่มีลวดลาย หรือดัดแปลง
ท าลวดลาย ปะรูป เขียนหรือวาดรูป หรือข๎อความใด ๆ ลงกระเป๋า โดยเด็ดขาด 

 ข๎อที่ 13.5 เครื่องแบบลูกเสือ ใช๎เครื่องแบบสีกากี ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและให๎แตํงใน

วันพุธหรือวันที่โรงเรียนก าหนด 

 ข๎อที่ 13.6 เครื่องแบบเนตรนารี ใช๎เครื่องแบบสีเขียว ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและให๎

แตํงในวันพุธหรือวันที่โรงเรียนก าหนด 

หมวดท่ี 3 
การมาเรียน 

ข๎อ 14 นักเรียนต๎องมาโรงเรียนในวันที่เปิดท าการสอนตามวันราชการทุกวัน และเข๎าเรียนทุกคาบวิชาตามที่
ลงทะเบียนไว๎ไมํหลบหนีการเรียน หรือไมํเข๎าเรียนช๎ากวําที่โรงเรียนก าหนด 

ข๎อ 15 นักเรียนไมํมาโรงเรียน ซ่ึงอาจปุวยหรือมีกิจธุระ ต๎องสํงใบลากับครูที่ปรึกษาทุกครั้ง หรือเม่ือมาเรียนใน
วันแรกและใบลานั้นต๎องมีลายเซ็นของผู๎ปกครองลงชื่อรับรอง ถ๎าไมํมาเรียนติดตํอกัน 3 วันโดยไมํทราบเหตุ 

ผู๎ปกครองและครูที่ปรึกษาต๎องก ากับ ติดตาม และรายงานผู๎อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองตาคงพิทยา

คารทราบ 
ข๎อ 16 นักเรียนที่ไมํมาเรียนเนืองๆ และไมํมีสิทธ์ิสอบในรายวิชานั้นต๎องมีหลักฐานมาแสดงตํอทางโรงเรียน 

เชํน ใบรับรองแพทย์ ใบลา เป็นต๎น 
 



 

 

หมวดท่ี 4 
การตรงตํอเวลา 

ข๎อ 17 นักเรียนต๎องเป็นผู๎ตรงตํอเวลา 

ข๎อ 18 นักเรียนต๎องมาโรงเรียนทันเข๎าแถวเคารพธงชาติกํอนเพลงมาร์ชโรงเรียนจบ เพ่ือท าพิธีเคารพธงชาติใน
วันเปิดท าการสอนทุกวัน 

ข๎อ 19 นักเรียนที่มาไมํทันเข๎าแถวเคารพธงชาติ ต๎องไปเข๎าแถวแยกตํางหากจากนักเรียนที่มาทันตามที่ครูเวร

ประจ าวันก าหนด และลงชื่อในสมุดบันทึกการมาสายของนักเรียน และท ากิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย  
ข๎อ 20 นักเรียนที่มาสายบํอยครั้งให๎แจ๎งผู๎ปกครองทราบ 

ข๎อ 21 เม่ือสัญญาณเข๎าเรียนในแตํละคาบให๎นักเรียนเข๎าห๎องเรียนให๎เรียบร๎อยโดยเร็วท่ีสุด 
ข๎อ 22 เม่ือเลิกเรียนให๎นักเรียนรีบกลับบ๎าน และจะอยูํในโรงเรียนไมํเกิน 16.30 น. เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจาก

โรงเรียน 

หมวดท่ี 5 
การใช๎ยานพาหนะมาโรงเรียน 

ข๎อ 23 นักเรียนที่มาโรงเรียนโดยพาหนะรถประจ าทางหรือมีผู๎มาสํงให๎จอดลงที่ประตูหน๎าโรงเรียนและเดินแถว
ด๎านขวาของถนนเข๎าสูโํรงเรียน 

ข๎อ 24 นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต๎องตรวจตรายานพาหนะให๎มีอุปกรณ์สํวนควบคุมครบถูกต๎อง
ตามกฎหมาย และต๎องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู๎ขับขี่และผู๎โดยสาร เม่ือถึงทางเข๎าโรงเรียนต๎องลงจากรถ ให๎หยุดรถ

และท าความเคารพครูเวรประจ าวัน แล๎วจึงน ายานพาหนะไปจอดในสถานที่ท่ีโรงเรียนก าหนด ห๎ามน าพาหนะ

ออกจากสถานที่จนกวําจะถึงเวลาที่โรงเรียนเลิก หรือได๎รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 

หมวดท่ี 6 
การใช๎ทรัพย์สินของสํวนรวม 

ข๎อ 25 นักเรียนต๎องใช๎ทรัพย์สินของทางโรงเรียน และสํวนรวมอยํางระมัดระวังมิให๎เกิดช ารุด สูญหาย  

ข๎อ 26 นักเรียนต๎องชํวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนและชั้นเรียนให๎สะอาด ทิ้งขยะให๎ถูกที่ไมํขีดเขียนท า

ความสกปรกให๎เกิดกับทรัพย์สินโรงเรียนและของสํวนรวม 
ข๎อ 27 การใช๎ทรัพย์สินของโรงเรียนและของสํวนรวมอ่ืน ๆ ให๎นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของ

การใช๎ทรัพย์สินของโรงเรียนและสํวนรวมนั้น ๆ 
ข๎อ 28 การใช๎ทรัพย์สินของโรงเรียนและของสํวนรวมอ่ืนๆ ถ๎านักเรียนจงใจกระท าให๎เกิดความเสียหาย 

นักเรียนต๎องชดใช๎ตามมูลคําของที่ช ารุดนั้นหรือท าให๎อยูํในสภาพเดิม 

ข๎อ 29 ทรัพย์สินที่นักเรียนน ามาโรงเรียนต๎องดูแลรักษาให๎ดี ถ๎าสูญหายโรงเรียนไมํรับผิดชอบ 

 
 



 

 

หมวดท่ี 7 
การปฏิบัติตนท่ัวไปในวันหยุดราชการ 

ข๎อ 30 นักเรียนที่มาโรงเรียนในวันหยุดราชการ เพ่ือประกอบกิจกรรมตําง ๆ ต๎องได๎รับอนุญาตจากโรงเรียน

หรือต๎องเป็นการนัดหมายจากครู ซ่ึงได๎รับอนุญาตจากโรงเรียนมาแล๎ว  
ข๎อ 31 การมาโรงเรียนตามข๎อ 30 ต๎องมีหนังสืออนุญาตของผู๎ปกครองแสดงตํอโรงเรียนด๎วยและเม่ือเสร็จ

กิจกรรมแล๎วให๎รีบกลับบ๎าน จะถือโอกาสเป็นการอ๎างเพ่ือเที่ยวเตรํที่อ่ืนไมํได๎ 

หมวดท่ี 8 
การปฏิบัติท่ัวไปในโรงเรียน 

ข๎อ 32 ในเวลา 08.00 น.ให๎นักเรียนยืนตรงเพ่ือเคารพธงชาติ 
ข๎อ 33 ในระหวํางที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ห๎ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนยกเว๎นกรณีที่ มีความ

จ าเป็น เทํานั้นจะอนุญาตให๎ออกชํวงพักกลางวัน หากนักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาอ่ืน ต๎องให๎
ผู๎ปกครองมาขออนุญาตด๎วยตนเองโดยผํานความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาหรือหัวหน๎าระดับ และกลุํมงาน

บริหารทั่วไปอนุญาต 

ข๎อ 34 เม่ืออยูํในบริเวณโรงเรียน นักเรียนพึงอยูํในความสงบ ไมํสํงเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู๎อ่ืนและเม่ือมี
เวลาวํางนักเรียนพึงใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มที่ 

ข๎อ 35 นักเรียนน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาโรงเรียนได๎เพ่ือใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ด๎านการศึกษาเทํานั้นและ
ประกอบการเรียนการสอนตามที่ครูผู๎สอนในแตํละวิชาอนุญาต แตํไมํอนุญาตให๎น ามาเลํนเกมส์ ดูภาพอนาจาร 

หรือสื่อตํางๆที่ไมํเหมาะสมกับนักเรียน  ไมํให๎ใช๎โทรศัพท์ในขณะเรียนหนังสือซ่ึงไมํได๎รับการอนุญาตจาก

ครูผู๎สอนไมํอนุญาตโดดเด็ดขาด 
ข๎อ 36 การชี้แจง ประกาศ อบรม หน๎าเสาธงหรือในโอกาสที่โรงเรียนจัดให๎มีกิจกรรมอ่ืนๆ ให๎ถือวําเป็นหน๎าที่

ของนักเรียนทุกคนจะต๎องรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
ข๎อ 37 เม่ือนักเรียนเดินเข๎าชั้นเรียน เปลี่ยนคาบเรียน หรือเลิกเรียนให๎เดินเป็นแถวอยํางมีระเบียบโดยเดินชิด

ขวาทุกครั้ง 

ข๎อ 38 การเลํนที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดต๎องเป็นลักษณะที่ไมํเป็นอันตรายหรือขัดตํอศีลธรรม 
ข๎อ 39 การใช๎ห๎องพิเศษตํางๆ ให๎เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการใช๎ห๎องพิเศษนั้น ๆ 

หมวดท่ี 9 

การปฏิบัติท่ัวไป 
ข๎อ 40 นักเรียนต๎องไมํเที่ยวเรํรํอนในที่สาธารณะ หรือสถานที่อันเป็นเหตุให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและ

สถาบัน 
ข๎อ 41 นักเรียนต๎องแสดงกิริยามารยาท หรือการกระท าที่สุภาพเรียบร๎อย เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน

และตํอครูและบุคคลทั่วไป 



 

 

ข๎อ 42 นักเรียนต๎องไมํไปม่ัวสุม กํอความเดือดร๎อนร าคาญตํอผู๎อ่ืน 

ข๎อ 43 นักเรียนต๎องไมํเที่ยวเตรํในเวลากลางคืนระหวําง 22.00-04.00 น. ของวันรุํงขึ้นเว๎นแตํไปกับบิดาหรือ
มารดาหรือผู๎ปกครอง 

ข๎อ 44 นักเรียนต๎องไมํเข๎าไปในสถานบริการที่ ที่ไมํเหมาะกับสถานภาพของนักเรียน เชํน สถานเริงรมย์ สถาน
หญิงโสเภณี บํอนการพนัน โรงรับจ าน า เว๎นแตํเป็นผู๎อาศัย หรือเข๎าไปเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น  

ข๎อ 45 นักเรียนต๎องไมํไปงานหรือรํวมงานสังสรรค์ที่มีการเต๎นร า หรือการแสดงที่ไมํเหมาะสมกับสภาพการเป็น

นักเรียน เว๎นแตํไปกับบิดา มารดา ผู๎ปกครอง หรือได๎รับอนุญาตจากครูที่ปรึกษา  
ข๎อ 46 นักเรียนต๎องไมํปฏิบัติตนในท านองชู๎สาว หรือในลักษณะที่ท าให๎ผู๎พบเห็นอาจเข๎าใจในลักษณะชู๎สาว 

หรือหนทางน าไปสูํลักษณะชู๎สาว 
ข๎อ 47 ห๎ามนักเรียนเลํนการพนันซ่ึงต๎องห๎ามตามกฎหมาย และห๎ามท ากิจกรรมที่มีการพนันเพ่ือเอาทรัพย์สิน  

ข๎อ 48 ห๎ามนักเรียนโพสต์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข๎องกับการพนันซ่ึงต๎องห๎ามตามกฎหมาย และห๎าม

กระท าที่ใดที่เข๎าขําย ชักจูง จูงใจ หรือให๎ผลประโยชน์ที่เป็นการพนัน และหรือผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด 
ข๎อ 49 ห๎ามนักเรียนสูบบุหรี่ สูบกัญชา ด่ืมสุรา เสพสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาตําง ๆหรือมีสิ่ง ดังกลําวไว๎ใน

ครอบครอง 
ข๎อ 50 ห๎ามนักเรียนลักขโมย พกพาอาวุธหรือของเลํนที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่สามารถใช๎เป็นอาวุธเพ่ือใช๎ใน

การประทุษร๎าย 
ข๎อ 51 ห๎ามนักเรียนน าวัสดุลามกอนาจาร และสื่อยั่วยุอ่ืนๆ มาโรงเรียน 

ข๎อ 52 ห๎ามนักเรียนหญิงเข๎าประกวดนางงาม หรือประกวดเทพีอยํางอ่ืนไมํวําจะเรียกชื่อลักษณะใด และผู๎ใด

จัดขึ้น 
ข๎อ 53 การใช๎บริการตําง ๆ นักเรียนพึงใช๎บริการตามล าดับกํอนหลังและเข๎าแถวรับบริการอยํางเป็นระเบียบ  

ข๎อ 54 นักเรียนต๎องไมํกระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ตํออ านาจบริหารโรงเรียนหรือบังคับ ขูํเข็ญ ยุยงสํงเสริม หรือ
สนับสนุนให๎นักเรียนกระท าการเชํนวํานั้น 

ข๎อ 55 นักเรียนพึงแสดงออกถึงความเคารพตํอครู ทั้งตํอหน๎าและลับหลังไมํแสดงกิริยาวาจาที่ขาดสัมมาคารวะ

หรือขาดความเคารพย าเกรงตํอครู 
ข๎อ 56 นักเรียนพึงเป็นผู๎มีกิริยาวาจามารยาทอันดี 

ข๎อ 57 ห๎ามนักเรียนจัดงานเลี้ยงฉลอง หรือทัศนาจรกันเอง โดยไมํได๎รับอนุญาต โดยไมํมีผู๎ปกครองควบคุมดูแล 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 
      

      (นายชานนท์ ปานเดชา) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 



 

 

                          ระเบียบโรงเรียนหนองตาคงพทิยาคาร 

วําด๎วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2551 
 

เพ่ือให๎การปกครองนักเรียนเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยถูกต๎องตามระเบียบแบบแผน กฎ ข๎อบังคับ       
ของโรงเรียน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

จึงได๎จัดแบํงงานดูแลนักเรียนออกเป็น ระดับ ๆ ตําง ๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการด าเนินงาน ตามระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนทั้งเป็นการปลุกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให๎แกํนักเรียน ดังนี้ 

ข๎อ 1 ระเบียบนี้ชื่อวํา “ระเบียบโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วําด๎วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน                

พ.ศ. 2551” 
ข๎อ 2 ให๎ใช๎ระเบียบนี้ต้ังแตํวันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต๎นไป 

ข๎อ 3 ในระเบียบนี้ 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารที่มีสถานภาพการเป็นนักเรียนปัจจุบัน

ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

          “ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครู ครูผู๎ชํวย พนักงานราชการ อัตราจ๎างโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  
ซ่ึงได๎รับแตํงต้ังเป็นครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ท าหน๎าที่ปกครองนักเรียนในระดับชั้นของตน 

   “หัวหน๎าระดับ” หมายถึง ครูที่ปรึกษาได๎รับการแตํงต้ังให๎เป็นหัวหน๎าระดับท าหน๎าที่ปกครอง
นักเรียนในระดับ และเป็นประธานคณะกรรมการในระดับชั้นนั้น 

   “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝุาฝืนระเบียบข๎อบังคับของโรงเรียน 

หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง โดยมีจุดมํุงหมายเพ่ือสั่งสอนให๎มีความประพฤติดีหรือเข็ด
หลาบ 

   “การกระท าผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด หรือฝุาฝืนระเบียบข๎อบังคับของโรงเรียน หรือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กฎกระทรวง 

   “การท ากิจกรรม” หมายถึง การให๎นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอตนเอง ตํอ

ครอบครัว ตํอสถานศึกษาหรือตํอชุมชน 
ข๎อ 4 ให๎กลุํมงานบริหารทั่วไป พิจารณา เสนอแตํงต้ังบุคคล คณะบุคคลตํอผู๎อ านวยการสถานศึกษาให๎ปฏิบัติ

หน๎าที่อ่ืนเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตํอระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะในสํวน

ที่เก่ียวข๎องกับงานตามโครงสร๎างและภารกิจของกลุํมงานบริหารทั่วไป  

ข๎อ 5 ให๎นักเรียนแตํละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ 100 คะแนน ตํอ 1 ปีการศึกษาเม่ือนักเรียนกระท า
ความผิดหรือฝุาฝืนระเบียบข๎อบังคับจะต๎องถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือ เป็นไปตามรายการลงโทษตาม

ตารางที่ปรากฏในภาคผนวกท๎ายระเบียบนี้ 



 

 

ข๎อ 6 การลงโทษนักเรียนให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎อ านวยการสถานศึกษา หรือ ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน 

ก าหนดลงโทษนักเรียน ตามระเบียบวําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 คือ 
6.1 วํากลําวตักเตือน รวมทั้งมีลายลักษณ์อักษรและไมํมีลายลักษณ์อักษร  

6.2 ท าทัณฑ์บน  
6.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 

6.4 ท ากิจกรรม 

6.5 พักการเรียน 
ข๎อ 7 คะแนนเป็นเครื่องวัดความประพฤติของนักเรียนแตํละคน ในรอบ 1 ปีการศึกษา เพ่ือพัฒนา สํงเสริม 

ปรับปรุง แก๎ไข พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ของนักเรียน 
ข๎อ 8 การด าเนินการส าหรับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีดังนี้ 

8.1 ถูกตัด 30-40 คะแนน ให๎ครูที่ปรึกษาเชิญผู๎ปกครองมาพบ เพ่ือรับทราบปัญหาและหาทางแก๎ไข

รํวมกัน โดยบันทึกข๎อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  
8.2 ถูกตัด 41-50 คะแนน ให๎หัวหน๎าระดับเชิญผู๎ปกครองมาพบรํวมกันแก๎ไขปัญหา และศึกษาปัญหา

รํวมกับครูที่ปรึกษา หรือครูแนะแนว และบันทึกข๎อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 
8.3 ถูกตัด 51-60 คะแนน กลุํมงานบริหารทั่วไปเสนอท าทัณฑ์บน และพันธะสัญญาระหวําง

ผู๎ปกครองนักเรียน นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน และโรงเรียน โดยกลุํมงานบริหารทั่วไป  
8.4 ถูกตัด 61-70 คะแนน กลุํมงานบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมเข๎าคํายเพ่ือปรับพฤติกรรมโดยผู๎ปกครอง 

หัวหน๎าระดับ ครูที่ปรึกษา รับผิดชอบในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน 

8.5 ถูกตัด 71 คะแนนขึ้นไป ให๎อยูํในดุลยพินิจของหัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาความเหมาะสม 
ข๎อ 9 ในกรณีที่กระท าผิดร๎ายแรง และไมํได๎ระบุรายการลงโทษไว๎ในตารางภาคผนวกให๎คณะกรรมการกลุํมงาน

บริหารทั่วไปหรือบุคคลที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียนพิจาณาการลงโทษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
ข๎อ 10 ให๎หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไปรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบ 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

              (นายชานนท์ ปานเดชา) 
     ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

 
 

 



 

 

เกณฑ์คะแนนความประพฤติ 

ท่ี ประเภทความผิด 
ลักษณะ

ความผิด 

เกณฑ์การ 

พิจารณาโทษ 

ตัด

คะแนน 
หมายเหตุ 

1 มาสายโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร ไมํร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

5 มาสายบํอยครั้งแจ๎ง

ผู๎ปกครอง 

2 ไมํเข๎าแถวเคารพธงชาติ ไมํร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

5 ไมํเข๎าแถวบํอยครั้ง 

แจ๎งผู๎ปกครอง 

3 ขาดเรียน (ไมํสํงใบลา) ไมํร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

5 ครบ 3 ครั้ง  
แจ๎งผู๎ปกครอง 

4 ท าความสกปรกในโรงเรียน ไมํร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

5 ครบ 3 ครั้ง  
แจ๎งผู๎ปกครอง 

5 แตํงกายผิดระเบียบของโรงเรียน ไมํร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

5 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

6 ทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียน ไมํร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

5 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

7 น าสินค๎ามาจ าหนํายในโรงเรียนโดย

ไมํได๎รับอนุญาต 

ไมํร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

5 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

8 ใช๎โทรศัพท์โดยไมํได๎รับอนุญาต ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

10 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

9 ใช๎โทรศัพท์ในเวลาที่ไมํเหมาะสม ร๎ายแรง ตักเตือนหรือหัก
คะแนน 

10 ครบ 3 ครั้ง  
แจ๎งผู๎ปกครอง 

10 ไมํรํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

10 ครบ 3 ครั้ง  
แจ๎งผู๎ปกครอง 

11 ไมํต้ังใจเรียน ไมํน าอุปกรณ์การเรียนมา 
หรือสร๎างความรบกวนเพ่ือนรํวมห๎อง

ขณะเรียน 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

10 ครบ 3 ครั้ง  
แจ๎งผู๎ปกครอง 

12 พูดเท็จจนท าให๎เกิดความเสียหาย ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

10 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

13 หนีเรียนทั้งวันหรือหนีเรียนบางวิชา ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

10 ครบ 3 ครั้ง  
แจ๎งผู๎ปกครอง 

 



 

 

ท่ี ประเภทความผิด ลักษณะ
ความผิด 

เกณฑ์การ 
พิจารณาโทษ 

ตัด
คะแนน 

หมายเหตุ 

14 ใช๎วาจาไมํสุภาพ ก๎าวร๎าวครูและบุคคล
ทั่วไป ทั้งตํอหน๎าและสื่อออนไลน์ 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

20 ครบ 3 ครั้ง  
แจ๎งผู๎ปกครอง 

15 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและผู๎อ่ืน ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

20 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

16 เข๎าไปม่ัวสุมในสถานที่ไมํเหมาะสม ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

20 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

17 ปลอมลายมือครู ผู๎ปกครองและบุคคล

ทั่วไป 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

20 ครบ 3 ครั้ง  

แจ๎งผู๎ปกครอง 

18 เลํนการพนัน หรือมีอุปกรณ์เลํนการ

พนัน 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

30 แจ๎งผู๎ปกครอง 

19 กลั่นแกล๎ง รังแก บีบบังคับ ขูํเข็ญ 
อนาจารโดยวาจาหรือการกระท าตํอ

ผู๎อ่ืน 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

30 แจ๎งผู๎ปกครอง 

20 ทะเลาะวิวาทหรือยุยงให๎แตกความ

สามัคคี 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

30 แจ๎งผู๎ปกครอง 

21 พกพายาเสพติด สื่อลามก เข๎ามาใน

โรงเรียน 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

30 แจ๎งผู๎ปกครอง 

22 ลักขโมย ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

30 แจ๎งผู๎ปกครอง 

23 พกพาอาวุธหรือวัตถุอ่ืน เพ่ือกํอการ
ทะเลาะวิวาท 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

30 แจ๎งผู๎ปกครอง 

24 พกพา จ าหนําย เสพ สารเสพติด (บุหรี่ 
เหล๎า ของมึนเมา) 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 
หักคะแนน 

30 แจ๎งผู๎ปกครอง 

25 มีความประพฤติไมํเหมาะสมท าให๎เสื่อม

เสียชื่อเสียงของสถาบันอยํางร๎ายแรง 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

50 แจ๎งผู๎ปกครอง 

26 ค๎า เสพ สารเสพติด (ยาบ๎า เฮโรอีน ฝิ่น 

กัญชา ฯลฯ) 

ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

50 แจ๎งผู๎ปกครอง 

27 ชู๎สาว (แล๎วแตํกรณี) ร๎ายแรง ตักเตือนหรือ 

หักคะแนน 

30-50 แจ๎งผู๎ปกครอง 

 



 

 

ตารางเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ 
 

พิจารณาให๎คะแนนความประพฤติ ต๎องมีหลักฐานแสดงวําเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ชํวยเหลือสังคม
สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน เป็นแบบอยํางกับผู๎อ่ืนเป็นที่ประจักษ์ จึงก าหนดเกณฑ์ไว๎ดังนี้ 

 

รหัส ลักษณะของพฤติกรรม เพ่ิมคะแนน 

1 

เก็บสิ่งของหรือเงิน มีมูลคําไมํเกิน 200 บาท สํงคืนเจ๎าของ 5 

มีมูลคําต้ังแตํ 201 แตํไมํเกิน 500 บาท สํงคืนเจ๎าของ 10 

มีมูลคําต้ังแตํ 501 แตํไมํเกิน 1,000 บาท สํงคืนเจ๎าของ 15 

มีมูลคําเกิน 1,000 บาท สํงคืนเจ๎าของ 20 

2 บ าเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั่วไป 5 

3 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันกิจกรรมรายการตําง ๆ ภายนอก
โรงเรียน 

5 

4 ได๎รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแขํงขันกิจกรรมตํางๆ ภายในโรงเรียน 10 

5 ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ รองหัวหน๎าชั้นเรียนของแตํละปีการศึกษา 10 

6 ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ คณะกรรมการฝุายตําง ๆ ในคณะสี 10 

7 ให๎ข๎อมูลการกระท าความผิดตําง ๆ 10 

8 อุทิศตน เสียสละชํวยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ 10 

9 ได๎รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแขํงขันกิจกรรมตํางๆ ภายนอกโรงเรียน 15 

10 ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ หัวหน๎าชั้นเรียนของแตํละปีการศึกษา 15 

11 ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ คณะกรรมการนักเรียนฝุายตําง ๆ  15 

12 ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ รองประธานในคณะสี 15 

13 ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ รองประธานคณะกรรมการนักเรียน 20 

14 ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ ประธานคณะสี 20 

15 ได๎รับการยกยํองชมเชยจากชุมชน 20 

16 รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ ปรานคณะกรรมการนักเรียน 25 

17 สร๎างชื่อเสียงที่ดีด๎านตําง ๆ ให๎กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากสังคม 25 

 
 
 

 



 

 

ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
      1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเหลือต่ ากวํา 60 คะแนน จะถูกตัดสิทธ์ิในการเสนอชื่อเข๎า

รับเกียรติบัตรในวันส าคัญตําง ๆ ของโรงเรียนและไมํได๎รับสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภทของโรงเรียน  

      2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเหลือต่ ากวํา 50 คะแนน นักเรียนจะต๎องท ากิจกรรมเข๎าคําย
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยตามก าหนดเวลา และสถานที่ท่ี

โรงเรียนก าหนด โดยผู๎ปกครองนักเรียนจะต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายในการเข๎าคํายอบรมทั้งหมด และเม่ือกลับ

มาแล๎วพฤติกรรมยังไมพัฒนาขึ้น ก็จะพิจารณาให๎เข๎ารับการอบรมเพ่ิมเติม หรือพิจารณาอยํางอ่ืนตามที่คณะ
ครูเห็นสมควร 

      3. นักเรียนที่กระท าความผิดร๎ายแรง อันจะน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศมาสูํโรงเรียน ให๎อยูํใน
ดุลยพินิจของคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      4. นักเรียนที่กระท าความดีให๎เพ่ิมคะแนนความประพฤติได๎ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะครู 
 

วิธีการลงโทษ 
      1. ครูในโรงเรียนทุกคน มีอ านาจในการพิจารณาหักคะแนนนักเรียนในความผิดที่ชัดแจ๎ง และให๎

บันทึกในแบบบันทึกคะแนนพฤติกรรม 

      2. เม่ือพบเห็นนักเรียนที่กระท าความผิด ให๎ครูที่พบเห็นเหตุการณ์ ด าเนินการสอบสวน หรือเสนอตํอ
คณะกรรมการฝุายปกครองพิจารณาความผิดของนักเรียน 

      3. ความผิดที่นักเรียนกระท าซ้ าซาก ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะครูเป็นผู๎พิจารณาด าเนินการ  

 4. ความผิดอ่ืนที่ไมํได๎ก าหนดไว๎ในระเบียบ ให๎คณะครูที่เก่ียวข๎องเป็นผู๎พิจารณาด าเนินการ 
 5. เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ต๎องแจ๎งให๎ครูที่ปรึกษา ผู๎ปกครองและผู๎อ านวยการ

รับทราบ 
 

การแจ๎งผู๎ปกครอง 
 1. เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ระดับคะแนน 15-29 คะแนน ให๎แจ๎งให๎ผู๎ปกครองได๎รับ

ทราบ ตักเตือนด๎วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

 2. เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ที่ระดับคะแนน 30-69 คะแนน ให๎เชิญผู๎ปกครองมาท า
ทัณฑ์บน 

 3. เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ที่ระดับคะแนน 70 คะแนน ให๎เชิญผู๎ปกครองมารับทราบ  

และอาจด าเนินการให๎ย๎ายสถานศึกษา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 



 

 

คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม  
3. กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝุหาความรู๎ หม่ันศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรง และทางอ๎อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อ่ืน เผื่อแผํและแบํงปัน  

7. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ  

9. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
10. รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เม่ือยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจํายจ าหนําย และพร๎อมที่จะ

ขยายกิจการเม่ือมีความพร๎อม เม่ือมีภูมิค๎ุมกันที่ดี  
11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย  

เกรงกลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 

 

ที่ปรึกษา    :  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

     คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน 
นายชานนท์  ปานเดชา ผู๎อ านวยโรงเรียน 

นายนพดล        ธงชัย  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวจารุวรรณ      สะมานี  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ 
นางกิตติวรา  มะไหย์  หัวหน๎ากลุํมบริหารงานแผนงานและมาตรฐานโรงเรียน 

นางสาวลภัสรดา  ผลประทุม หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 
นายสุทธิพร   พันธ์ชาติ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ 

นายฐิติ        เรืองฤทธิ์          หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 

 
 

 



 

 

คณะผู๎จัดพิมพ์ :   

นายฐิติ        เรืองฤทธิ์          หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายวุฒิชัย       ทีขะระ    หัวหน๎างานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์ หัวหน๎างานทัศนศึกษา และงานคุณธรรม จริยธรรม 
นายเอนกชาติ  ดีประชา  หัวหน๎างานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด และงานจราจร 

นางสาวลักษณวิมล พินิจมงคลชัย ผู๎ชํวยงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด และงานจราจร 

นางสาวศิริรักษ์  สุภาพ           หัวหน๎างานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
นายธนารักษ์  ศรีจันทร์ หัวหน๎างานสํงเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน 

นางสาวพัชรียา  ทองบํอ  หัวหน๎างานเลขานุการกลุํมบริหารงานฯ 
 


