
  



  



 

  



คำนำ 

 คู่มือนักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและผู้ปกครอง อันจะนำนักเรียนให้ไปถึงฝั่งบรรลุจุดหมายปลายทาง คือการจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ในคู่มือฉบับนี้ จะบอกถึงหลักสูตรและโครงสร้างที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เกณฑ์การจบหลักสูตร การ
ขอรับบริการเรื่องต่างๆ มีระเบียบปฏิบัติในการส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนและส่วนสำคัญอ่ืนๆที่
นำมาบรรจุไว้ 
 ดังนั้น เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาทำความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางใน
คู่มือนี้แล้ว ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้นักเรียน
สามารถอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเป็นคนดีของ
สังคม สามารถจบการศึกษาตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ ท้ายที่สุดคือนักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จะเป็นผู้เรียน เป็น
เยาวชนที่มีคุณภาพ กล่าวคือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

 

   

                                                                                (นายชัยยา   บวัหอม) 

                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

 

  



สารบัญ 

 
ประวัติโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา         ๓ 
แผนผังโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา         ๔ 
แผนที่ตั้งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา         ๕ 
คณะผู้บริหารโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา        ๖ 
คณะกรรมการสถานศึกษา         ๑๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน         ๑๔ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        ๑๖ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (พ.ศ.2561-2563)    ๑๘ 
ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา         ๓๐ 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ         ๔๔ 
มารยาทในการใช้ห้องสมุด         ๔๘ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป          ๔๙ 
งานอนามัยโรงเรียน          ๕๐ 
งานโภชนาการ           ๕๐ 
ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563   ๕๑ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน      ๕๔ 
คำกล่าวกิจกรรมหน้าเสาธง         ๖๑ 
ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2563   ๖๓ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน       ๖๗ 
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา        ๖๙ 
       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



ประวัติโรงเรียน 

โรงเร ียนน ้ำเกล ี ้ยงว ิทยาเป ็นโรงเร ียนม ัธยมศ ึกษาประจำอำเภอน ้ำเกล ี ้ยงต ั ้ งข ึ ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2530 ในท้องที่ตำบลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

แรกก่อตั้ง นายประณีต คงถาวร  ปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าประจำกิ่ง กิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง และนายพิสุทธิ์ บุญ
เจริญ อดีตศึกษาธิการกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง เห็นว่าควรตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอ เพ่ือเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษา แต่ประสบปัญหาหลายประการ จึงเพียงแต่อนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนกันทรา
รมณ์  เม ื ่อป ีการศ ึกษา  2530 ร ับสม ัครน ักเรี ยนได้  30 คน โดยอาศ ัยเร ียนท ี ่ โรงเร ียนบ ้านท ุ ่ งสว ่าง ปี
การศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำกิ่งอำเภอ
น้ำเกลี้ยงและแต่งตั้ง นายเพ็ง แสนโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ให้เป็นผู้รักษาการณ์ตำแหน่ง ครูใหญ่
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่งพร้อมทั้งย้าย นายศรีสำราญ ประทุมเวียง อาจารย์ 1 โรงเรียนประชาพัฒนา
ศึกษา มาช่วยราชการ ระยะที่เปิดเรียนใหม่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 65 คน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่2 จำนวน 29 คน รวมเป็น 94 คน และย้ายที่เรียนมาเป็นหอประชุมก่ิงอำเภอน้ำเกลี้ยง 

 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้นายเสถียร ทวีชาติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวรคุณ
อุปถัมภ์ มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ จนกระท่ังถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2533 

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2533 นายชัชชัย ชัยชาญ ได้มีคำสั่งให้มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา จนกระทั่งถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2534 จึงย้ายไปรักษาราชการที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้นายสำราญ 
ประทุมเวียง หัวหน้าฝ่ายธุรการ ทำหน้าที่รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ไว้ชั่วคราว 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นายวันชัย พานิชพงษ์ อาจารย์ 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้มา
รักษาการณ์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาจนถึงวันที่  19 พฤศจิกายน 2536 จึงย้ายไปรักษาการณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ. 2536-2540 นายประมวล เงาศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
พ.ศ. 2541-2553 นายดำรงค์ ภุมมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
พ.ศ. 2554-2561 นายสมพร อาษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
15 พ.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 นายอุทัย สาคัมภีร์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
25 ต.ค. 2561 ถึง ปัจจุบัน  นายชัยยา บัวหอม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

 



 
 

แผนที่ตั้งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
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นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน 
ครผููช้ว่ย 



  







  





  



สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

โรงเร ียนน ้ำเกล ี ้ยงว ิทยาเป ็นโรงเร ียนม ัธยมศ ึกษาประจำอำเภอน ้ำเกล ี ้ยง ต ั ้ งข ึ ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ในท้องที่ตำบลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ แรกก่อตั้ง นายประณีต 
คงถาวร  ปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าประจำกิ่ง กิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง และนายพิสุทธิ์ บุญเจริญ อดีตศึกษาธิการกิ่งอำเภอน้ำ
เกลี้ยง เห็นว่าควรตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ประสบปัญหา
หลายประการ จึงเพียงแต่อนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนกันทรารมณ์ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๐ รับ
สมัครนักเรียนได้ ๓๐ คน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ปีการศึกษา ๒๕๓๐ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศ
แต่งตั้งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยงและแต่งตั้ง นายเพ็ง แสนโสม 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ให้เป็นผู้รักษาการณ์ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่ง
พร้อมทั้งย้าย นายศรีสำราญ ประทุมเวียง อาจารย์ ๑ โรงเรียนประชาพัฒนาศึกษา มาช่วยราชการ ระยะที่เปิดเรียน
ใหม่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖๕ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๙ คน รวมเป็น ๙๔ คน และ
ย้ายที่เรียนมาเป็น  หอประชุมกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้นาย
เสถียร ทวีชาติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๓๓ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ นายชัชชัย ชัยชาญ ได้มีคำสั่งให้มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๔ จึงย้ายไปรักษาราชการที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้นาย
สำราญ ประทุมเวียง หัวหน้าฝ่ายธุรการ ทำหน้าที่รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ไว้ชั่วคราว
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นายวันชัย พานิชพงษ์ อาจารย์ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับแต่งตั ้งให้มา
รักษาการณ์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ จึงย้ายไปรักษาการณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษามี
คำสั่งให้นายประมวลเงาศรี อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม รักษาการณ์ในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายดำรงค์ ภุมมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยาและ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้แต่งตั้ง นาย ชัยยา บัวหอม 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน   นายเพ็ง แสนโสม  รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๐ 
นายเสถียร ทวีชาติ รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๐ 
นายชัชชัย  ชัยชาญ รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๓ 
นายศรีสำราญ ประทุมเวียง   รก.ครูใหญ่  ๒๕๓๔ 
นายวันชัย  พานิชพงษ์ อาจารย์ใหญ่  ๒๕๓๔ 
นายประมวล เงาศรี ผู้อำนวยการ  ๒๕๓๖ 
นายดำรง  ภุมมา  ผู้อำนวยการ  ๒๕๔๑ 
นายสมพร  อาษา ผู้อำนวยการ  ๒๕๔๔ 
นายอุทัย   สาคัมภีร์ ผู้อำนวยการ  ๒๕๖๑ 
นายชัยยา  บัวหอม ผู้อำนวยการ  ปัจจุบัน 

ข้อมูลผู้บริหาร 
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายชัยยา บัวหอม      
๒. ข้อมูลโรงเรียนที่ใช้ในการติดต่อ 
ที่ตั้ง :  เลขที ่ ๕๘  หมู่ที่ ๕  ตำบลน้ำเกลี้ยง  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๓๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๔๕๖๐๙๐๔๘ 
โทรสาร  :  ๐๔๕๖๐๙๐๔๙ 
Website :  http//www.ngw.ac.th 
e-mail  :  namklieng@obec.go.th 
สภาพพ้ืนที่โรงเรียน : เป็นที่ราบลุ่ม 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ ปญฺญา   นรานํ   รตฺนํ ”  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน 
อักษรย่อชื่อโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  “ น.ก. ” 
อัตลักษณ์ “ประพฤติดี นำวิถีพอเพียง พากเพียรความรู้ เชิดชูสถาบัน  มุ่งมั่นสู่สากล” 
เอกลักษณ์  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี  นำวิถีพอเพียง 
มาตรการส่งเสริม   โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน  -  ชมพู 

น้ำเงิน  หมายถึง ความพยายาม ความพากเพียร ความอดทน เข้มแข้ง ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
  ชมพู   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความรัก และ ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
      โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ก้าวทันเทคโนโลยีและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและประชาคมโลก    
ปรัชญาของโรงเรียน 
“ ปญฺญา   นรานํ   รตฺนํ ”  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน 
พันธกิจ 
๑.  พัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๒.   นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
๓.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
๔.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
๕.   ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักของมาตรฐานสากล 
๓. ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภาคภูมิใจในการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นไทย 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๖. การพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. ยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
๔. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล 
๕.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖.พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบภาคี 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
จุดเน้น 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๔ 
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
๓. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
๔. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ 
๕. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงลดอัตรา
การออกกาลางคัน  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ 
๗. นักเรียน  ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๘. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๙. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่าน
การรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
๑๐. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (พ.ศ.2561-2563)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/
ภาคเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/
ภาคเรียน   

สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 11 22 440 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 11 22 440 
ท21101 ภาษาไทย1 1.5 3 60 ท21102 ภาษาไทย2 1.5 3 60 
ค21101 คณิตศาสตร์1 2.0 4 80 ค21102 คณิตศาสตร์2 2.0 4 80 
ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5 3 60 ว21104 วิทยาศาสตร์2 1.5 3 60 
ส21101 สังคมศึกษา1 1.0 2 40 ส21103 สังคมศึกษา2 1.0 2 40 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 0.5 1 20 ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5 1 20 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 1 20 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0.5 1 20 
ศ21101 ศิลปะ1 0.5 1 20 ศ21102 ศิลปะ2 0.5 1 20 
ง21101 การงานอาชพี1 1.0 2 40 ง21102 การงานอาชพี2 1.0 2 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 3 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 3 60 

 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 20  ว21105 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 
 ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20  ว21106 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 20 

 
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 3.5 7 140 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 3.5 7 140 
จ21201 ภาษาจีน1 0.5 1 20 จ21202 ภาษาจีน2 0.5 1 20 
อ21201 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน1 0.5 1 20 อ21202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน2 0.5 1 20 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 

 ว21201 เทคโนโลยีและสารสนเทศ1 0.5 1 20 ศ21201 ดนตรีพื้นบ้านท้องถิ่น 0.5 1 20 
  พ21201 ปิงปอง 0.5 1 20  พ21203 ฟุตบอล 0.5 1 20 
  พ21202 ทักษะการเคลื่อนไหวและการ

ทรงตัว 
0.5 1 20  พ21204 ยิมนาสติก1 0.5 1 20 

 ส21201 พุทธประวัติ1 0.5 1 20 ส21202 พุทธประวัติ2 0.5 1 20 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 130 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 
4.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ - 1 20 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ - 1 20 
5.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง - 1 20 
6.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 
        

รวม 14.5   35 700                   รวม 14.5 35 700 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 

 
 

 
 

  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 11 22 440 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 11 22 440 

ท22101 ภาษาไทย3 1.5 3 60 ท22102 ภาษาไทย4 1.5 3 60 
ค22101 คณิตศาสตร์3 2.0 4 80 ค22102 คณิตศาสตร์4 2.0 4 80 
ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5 3 60 ว22104 วิทยาศาสตร์4 1.5 3 60 
ส22101 สังคมศึกษา3 1.0 2 40 ส22103 สังคมศึกษา4 1.0 2 40 
ส22102 ประวัติศาสตร์3 0.5 1 20 ส22104 ประวัติศาสตร์4 0.5 1 20 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5 1 20 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0.5 1 20 
ศ22101 ศิลปะ3 0.5 1 20 ศ22102 ศิลปะ4 0.5 1 20 
ง22101 การงานอาชพี3 1.0 2 40 ง22102 การงานอาชพี4 1.0 2 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5 3 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5 3 60 

ว22102 ออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 ว22105 ออกแบบและเทคโนโลยี 4 0.5 1 20 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1 20 ว22106 วิทยาการคำนวณ 4 0.5 1 20 

         
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 3.5 7 140 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 3.5 7 140 

จ22201 ภาษาจีน3 0.5 1 20 จ22202 ภาษาจีน4 0.5 1 20 
อ22201 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน3 0.5 1 20 อ22202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน4 0.5 1 20 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 
พ22201 กรีฑา 0.5 1 20 พ22202 กีฬากระบี่กระบอง 0.5 1 20 
ศ22201 วาดเส้นเล่นส ี 0.5 1 20 ว22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5 1 20 
I20201 IS1การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู ้
1.0 2 40 I20202 IS2การสื่อสารและการนาเสนอ 1.0 2 40 

          
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  7 140 

1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 
4.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ - 1 20 4.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ - 1 20 
5.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 5.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 
6.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 6.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 
    7.IS3 การจัดกิจกรรมการนาองค์ความรู้ไปใช้

บริการสังคม (I20203) 
0.5 1 20 

                   รวม 14.5 35 700                    รวม 14.5 35 720 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 

 
 

 
  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห ์

/ภาคเรยีน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห ์

/ภาคเรยีน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 11 22 440 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 11 22 440 

ท23101 ภาษาไทย5 1.5 3 60 ท23102 ภาษาไทย6 1.5 3 60 
ค23101 คณิตศาสตร์5 2.0 4 80 ค23102 คณิตศาสตร์6 2.0 4 80 
ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 3 60 ว23104 วิทยาศาสตร์6 1.5 3 60 
ส23101 สังคมศึกษา5 1.0 2 40 ส23103 สังคมศึกษา6 1.0 2 40 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 0.5 1 20 ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 1 20 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 1 20 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5 1 20 
ศ23101 ศิลปะ5 0.5 1 20 ศ23102 ศิลปะ6 0.5 1 20 
ง23101 การงานอาชพี5 1.0 2 40 ง23102 การงานอาชพี6 1.0 2 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 3 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 3 60 

ว23102 ออกแบบและเทคโนโลยี 5 0.5 1 20 ว22105 ออกแบบและเทคโนโลยี 6 0.5 1 20 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 5 0.5 1 20 ว22106 วิทยาการคำนวณ 6 0.5 1 20 

         
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 3.5 7 140 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 3.5 7 140 

จ23201 ภาษาจีน5 0.5 1 20 จ23202 ภาษาจีน6 0.5 1 20 
อ23201 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน5 0.5 1 20 อ23202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน6 0.5 1 20 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 

 พ23201 กีฬาวอลเลย์บอล 0.5 1 20   พ23202 บาสเกตบอล 0.5 1 20 
ศ23201 ดนตรีสากลประยุกต ์ 0.5 1 20   ว23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ    0.5 1 20 

ค23201 คณิตโอเนต 0.5 1 20  อ23201 อังกฤษโอเนต 0.5 1 20 
ท23201 ภาษาไทยโอเนต 0.5 1 20  ว23202 วิทย์โอเนต 0.5 1 20 
          

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 130 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 
4.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ - 1 20 4.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ - 1 20 
5.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 5.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 
6.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 6.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 

รวม 14.5 35 700 รวม 14.5 35 700 
รวมหน่วยกิตตลอดชว่งชั้น         81  หน่วยกิต 

รวมเวลาทัง้ภาคเรียน 4,220 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 

  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  (พ.ศ.2561-2563) 
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 (คณิต – วทิย์) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์/ภาค
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย
กิต 

ชั่วโมง/สปัดาห์/
ภาคเรียน   

สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 7.0 14 280 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.0 12 240 
ท31101 ภาษาไทย1 1.0 2 40 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 2 40 
ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 2 40 ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 2 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ชีววิทยา) 1.0 2 40  ว31103 วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 20 
ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1 20 ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 2 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 2 40 พ31102 สุขศึกษา2 0.5 1 20 

 พ31101 สุขศึกษา1 0.5 1 20 ศ31102 ศิลปะ2 0.5 1 20 
ศ31101 ศิลปะ1 0.5 1 20 ง31102 การงานอาชพี2 0.5 1 20 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 2 40      

          
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 8.0 16 320 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 9.0 18 360 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 2 40 ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2  1.0 2 40 
  ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3 60 ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.0 2 40 
  ว31221 เคม ี1 1.5 3 60 ว31222 เคมี 2 1.0 2 40 
  ว31241 ชีววิทยา 1 1.0 2 40 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 60 

จ31201 ภาษาจีน1 0.5 1 20 จ31202 ภาษาจีน2 0.5 1 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 0.5 1 20 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 0.5 1 20 

  ว31281 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1  1.0 2 40 ว31282 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2  1.0 2 40 
  พ31201 แบตมินตัน 0.5 1 20 พ31202 เทนนิส 0.5 1 20 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 ศ31201 ดนตรีไทย 0.5 1 20 
     ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1 1.5 3 60 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 

1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว  1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
- บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -  10* 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 

รวม 15.0 35 700 รวม 15.0 35 700 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 (คณิต – วทิย์ ) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 7.5 15 300 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 7.5 15 300 

ท32101 ภาษาไทย3 1.0 2 40 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 2 40 
ค32101 คณิตศาสตร์3 1.0 2 40 ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 2 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 2 40  ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 2 40 
ว32102 การออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1 20   ว32104 วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 20 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 2 40 ส32103 สังคมศึกษา4 1.0 2 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์3 0.5 1 20 ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 1 20 
พ32101 สุขศึกษา3 0.5 1 20 พ32102 สุขศึกษา4 0.5 1 20 
ศ32101 ศิลปะ3 0.5 1 20 ศ32102 ศิลปะ4 0.5 1 20 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 20 ง32102 การงานอาชพี4 0.5 1 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 2 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 2 40 

          
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 8 16 320 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 8 16 320 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 2 40 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4  1.0 2 40 
 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1.0 2 40 ว 32202 ฟิสิกส์ 4 1.0 2 40 
 ว32221 เคมี 3 1.0 2 40 ว 32222 เคมี 4 1.0 2 40 
 ว32241 ชีววิทยา3 1.0 2 40 ว 32242 ชีววิทยา 4 1.0 2 40 
จ32201 ภาษาจีน3 0.5 1 20 จ 32202     ภาษาจีน4 0.5 1 20 
ว32261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ2 0.5 1 20 อ32202 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0.5 1 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5 1 20 พ 32202 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 0.5 1 20 
พ32201 บาสเกตบอล 0.5 1 20 ศ 32201 ดนตรีสากลประยุกต ์ 0.5 1 20 
ว32281 การตัดต่อภาพกราฟฟิก1 0.5 1 20 ว 32282 การตัดต่อภาพกราฟฟิก2  0.5 1 20 
I330201 Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู ้
1.0 2 40 I330202 Is2 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2 40 

ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20** ส30233 หน้าที่พลเมือง  0.5 1 20** 
          

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 120 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -  10* 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 60 
    6. IS3 การจัดกจิกรรมการนาองค์ความรู้ไปใช้

บริการสังคม 
0.5 1 20* 

รวม 15.5 36 720 รวม 16 37 740 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 
  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 (คณิต – วทิย์ ) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 

ท33101 ภาษาไทย5 1.0 2 40 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 2 40 
ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 2 40 ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 2 40 
ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 2 40 ส33103 สังคมศึกษา6 1.0 2 40 
ส33102 ประวัติศาสตร์5 0.5 1 20 ส33104 ประวัติศาสตร์6 0.5 1 20 
พ33101 สุขศึกษา5 0.5 1 20 พ33102 สุขศึกษา6 0.5 1 20 
ศ33101 ศิลปะ5 0.5 1 20 ศ33102 ศิลปะ6 0.5 1 20 
ง33101 การงานอาชพี5 0.5 1 20 ง33102 การงานอาชพี6 0.5 1 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 2 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 2 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0.5 1 20 ว33102 วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 20 

         
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 8.5 17 340 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 8.0 16 320 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.0 2 40  ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.0 2 40 
 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1.5 3 60  ว33202 ฟิสิกส์6 1.5 3 60 
 ว33221 เคม ี5 1.0 2 40  ว33222 เคมี 6 1.0 2 40 
 ว31241 ชีววิทยา 5 1.0 2 40  ว33242 ชีววิทยา 6 1.5 3 60 
ว33361 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ3 1.0 2 40  ศ33201 ดนตรีสากล 0.5 1 20 
จ33201 ภาษาจีน5 0.5 1 20  จ33202     ภาษาจีน6 0.5 1 20 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน

จดหมาย 
0.5 1 20  อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 0.5 1 20 

 ว33281 การสร้าง website 1  1.0 2 40  ว33282 การสร้าง website 2  1.0 2 40 
 พ33201 กีฬาลีลาส 0.5 1 20  พ33202 กีฬาแอโรบกิ 0.5 1 20 
ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20      
          

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14.5 5 100 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 
    โอมรูม - 1 20 

รวม 15.0 35 700 รวม 14.5 35 700 
       รวมหน่วยกิตตลอดช่วงชั้น          89.5   หน่วยกิต   

       รวมเวลาตลอดทั้ง6ภาคเรยีน          4,260 

หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 
  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  (พ.ศ.2561-2563) 
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์/ภาค
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/
ภาคเรียน   

สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 
ท31101 ภาษาไทย1 1.0 2 40 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 2 40 
ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 2 40 ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 2 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ชีววิทยา) 1.0 2 40  ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1 20 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 2 40 ว33103 วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 20 
พ31101 สุขศึกษา1 0.5 1 20 ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 2 40 
ศ31101 ศิลปะ1 0.5 1 20 พ31102 สุขศึกษา2 0.5 1 20 
ง31101 การงานอาชพี1 0.5 1 20 ศ31102 ศิลปะ2 0.5 1 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 2 40 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 20 

     อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2 40 
          

สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 7.0 15 300 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 7.5 15 300 
ท31201 ภาษาไทยสร้างสรรค์1 1.0 2 40 ท31202 ภาษาไทยสร้างสรรค์2 1.0 2 40 
จ31201 ภาษาจีน1 0.5 1 20 จ31202 ภาษาจีน2 0.5 1 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 0.5 1 20 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 0.5 1 20 

  พ31202 แบดมินตัน 1.0 2 40 พ31203 เทนนิส 0.5 1 20 
  ว31281 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 1 20 ว31282 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  1.0 2 40 
 ศ31201 ดนตรีไทยประยุกต์  1.0 2  40 ศ31203 ดนตรีไทย 1.0 2 40 
 ศ31202 นาฏศิลป์พื้นบา้นท้องถิ่น  1.0 2 40 ศ31204 นาฏศิลป์พื้นบา้นท้องถิ่น  1.0 2 40 
 ค31203 การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์

สำเร็จรูป1 
0.5 1 20 ค31204 การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์

สำเร็จรูป2 
0.5 1 20 

ว31283 กำเนิดสิ่งมีชีวิต1 0.5 1 20 ว31284 กำเนิดสิ่งมีชีวิต2 0.5 1   20 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5   1 20 ส31201 หน้าที่ชาวพุทธ 0.5 1 20 

        
    รายวิชาเพิ่มเตมิเลือก (เลือก 1 วชิา) 1.0 2 40  รายวชิาเพิม่เตมิเลือก (เลือก 1 วชิา) 1.0 2 40 
ง30201 ช่างทำขนม  

1.0 
 

 2  
  
   40 

ง30202 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ     
    1.0 

 
2 

 
40 ศ30201 ดนตรีสากลประยุกต์1 ศ30202 ดนตรีสากลประยุกต์2 

พ30201 ตะกร้อ พ30202 วอลเล่ย์บอล  
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว  1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
- บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -  10 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 

รวม 14.5 35 680 รวม 15.0 35 700 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
  



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 7.5 15 300 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 7.5 15 300 

ท32101 ภาษาไทย3 1.0 2 40 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 2 40 
ค32101 คณิตศาสตร์3 1.0 2 40 ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 2 40 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 2 40 ส32103 สังคมศึกษา4 1.0 2 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 2 40 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 2 40 
ว32102 การออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1 20   ว32104 วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 20 
ส32102 ประวัติศาสตร์3 0.5 1 20 ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 1 20 
พ32101 สุขศึกษา3 0.5 1 20 พ32102 สุขศึกษา4 0.5 1 20 
ศ32101 ศิลปะ3 0.5 1 20 ศ32102 ศิลปะ4 0.5 1 20 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 20 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 2 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 2 40 

          
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 6.5 13 260 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 6.5 13 260 

ท32201 ประวัติวรรณคดีไทย1 0.5 1 20  ท32202 ประวัติวรรณคดีไทย2 0.5 1 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5 1 20  อ32202 ภาษาอังกฤษโครงงาน  0.5 1 20 

 จ32201     ภาษาจีน3 0.5 1 20  จ32202     ภาษาจีน4 0.5 1 20 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 ส30233 หน้าที่พลเมือง  0.5 1 20 
พ32201 บาสเกตบอล 0.5 1 20  พ32202 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 0.5 1 20 
ว32281 การตัดต่อภาพกราฟฟิก 1 0.5 1 20  ว32282 การตัดต่อภาพกราฟฟิก 2  0.5 1 20 
ศ32201 ดนตรีสากล  0.5 1   20  ศ32202 ดนตรีสากลประยุกต ์ 0.5 1 20 
ศ32202 นาฏศิลป์ไทย  1.0 2   40  ศ32203 นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  1.0 2 40 
ค32203 การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์

สำเร็จรูป3 
0.5 1 20  ค32204 การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์

สำเร็จรูป4 
0.5 1    20 

ว32283 อะตอมน่ารู้1 0.5 1 20  ว32284 อะตอมน่ารู้2 0.5 1 20 
I330201 Is1การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู ้
1.0 2 40  I330202 Is2การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 2 40 

   รายวชิาเพิ่มเติมเลือก (เลือก 1 วชิา) 1.0 2 40   รายวิชาเพิ่มเติมเลือก (เลือก 1 วิชา) 1.0 2 40 
ง30203 งานประดิษฐ์ 1  

1.0 
 

 
 4 

  
  40  

 

 ง30204 งานประดิษฐ์ 2  
1.0 

 
   2 

 

  
   40 

 
ศ30203 วาดเส้นเล่นส1ี  ศ30204 วาดเส้นเล่นสี2 
พ30203 กีฬาเทเบิลเทนนิส พ30204 กีฬาฟุตซอล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 4 80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 4 80 
1. กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 

-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 

 
1 

 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 

-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 

 
1 

 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์      - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 
 

- 10* 

4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง -   1   20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง  1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  1 20 
    IS3 การจัดกจิกรรมการนาองค์ความรู้ไปใช้

บริการสังคม (I330202) 
0.5 1 20* 

               รวม 15.0 35 680                  รวม 15.0 35 680 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 (แผนการเรียนทั่วไป)  

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 

ท33101 ภาษาไทย5 1.0 2 40 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 2 40 
ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 2 40 ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 2 40 
ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 2 40 ส33103 สังคมศึกษา6 1.0 2 40 
ส33102 ประวัติศาสตร์3 0.5 1 20 ส33104 ประวัติศาสตร์6 0.5 1 20 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0.5 1 20 ว33102 วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 20 
พ33101 สุขศึกษา5 0.5 1 20 พ33102 สุขศึกษา6 0.5 1 20 
ศ33102 ศิลปะ5 0.5 1 20 ศ33102 ศิลปะ6 0.5 1 20 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 20 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 2 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 2 40 

         
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 6.5 15 300 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ  14 280 

ท33201 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 0.5 1 20 ท33202 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2 0.5 1 20 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขยีนจดหมาย 0.5 1 20 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 0.5 1 20 
จ33201 ภาษาจีน5 0.5 1 20 จ33202 ภาษาจีน6 0.5 1 20 

 พ33201 กีฬาลีลาศ 0.5 1 20  พ33202 กีฬาแอโรบกิ 0.5 1 20 
 ว33281 การสร้าง website 1  1.0 2 40  ว33282 การสร้าง website 2  1.0 2 40 
ศ33201 นาฏศิลป์การละคร  1.0 2   40 ศ33203 นาฏศิลป์พื้นบา้นท้องถิ่น  1.0 2     40 
ศ33202 ภาพพิมพ์  1.0 2   40 ศ33204 ศิลปะไทย     1.0   2     40 
ค33203 การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์

สำเร็จรูป5 
0.5 1   20 ค33204 การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์

สำเร็จรูป6 
0.5 1      20 

ว33283 นิวเคลียร์อย่างง่าย1 0.5 1 20 ว33284 นิวเคลียร์อย่างง่าย2 0.5 1 20 
ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 ส33201 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 1.0 2 40 
          
   รายวชิาเพิ่มเติมเลือก (เลือก 1 วชิา) 1.0 2 40    รายวชิาเพิ่มเติมเลือก (เลือก 1 วชิา) 1.0 2 40 
ง30205 การเขียนแบบเบื้องต้น  

1.0 
 

 
   2 

 

  
   40 

 

ง30206 การเขียนโปรแกรม  
1.0 

 

 
   2 

 

  
   40 

 
ศ30205 วาดเส้นเล่นส3ี ศ30206 วาดเส้นเล่นสี4 
พ30205 เปตอง พ30206 กีฬาพื้นบ้าน 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 

1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 
    โฮมรูม  1 20 

รวม 15.0 35 700 รวม 14.5 35 700 
รวมหน่วยกิตตลอดชว่งชั้น          89 หน่วยกิต 
  
รวมเวลาตลอดทั้ง6ภาคเรยีน        4,140 ชั่วโมง 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  (พ.ศ.2561-2563) 
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 (แผนการเรียน ทวิศึกษา) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/

สัปดาห์/ภาค
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/
ภาคเรียน   

สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 
ท31101 ภาษาไทย1 1.0 2 40 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 2 40 
ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 2 40 ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 2 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ชีววิทยา) 1.0 2 40  ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี1 0.5 1 20 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 2 40 ว31103 วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 20 
พ31101 สุขศึกษา1 0.5 1 20 ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 2 40 
ศ31101 ศิลปะ1 0.5 1 20 พ31102 สุขศึกษา2 0.5 1 20 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 20 ศ31102 ศิลปะ2 0.5 1 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 2 40 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 20 

     อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2 40 
         

สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 1.0 2 40 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 1.0 2 40 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 0.5 1 20   อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 0.5 1 20 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20 

          
          
          

          
          

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 

1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
- บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -  10* 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 

รวม 7.5 20 400 รวม 7.5 20 400 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                     วิชาเพิ่มเติมทวิศึกษา 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 (แผนการเรียน ทวิศึกษา ) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 7.5 15 300 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 7.5 15 300 

ท32101 ภาษาไทย3 1.0 2 40 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 2 40 
ค32101 คณิตศาสตร์1 1.0 2 40 ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 2 40 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 2 40 ส32103 สังคมศึกษา4 1.0 2 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 2 40 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 2 40 
ว32102 การออกแบบเทคโนโลยี2 0.5 1 20   ว32104 วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 20 
ส32102 ประวัติศาสตร์1 0.5 1 20 ส32104 ประวัติศาสตร์2 0.5 1 20 
พ32101 สุขศึกษา3 0.5 1 20 พ32102 สุขศึกษา4 0.5 1 20 
ศ32101 ศิลปะ3 0.5 1 20 ศ32102 ศิลปะ4 0.5 1 20 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 20 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 2 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 2 40 

         
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 1.0 2 40 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 1.0 2 40 

อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5 1 20  อ32202 ภาษาอังกฤษโครงงาน  0.5 1 20 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 1 20** ส30233 หน้าที่พลเมือง  0.5 1 20** 
          
          
          
          
          

        
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -  10* 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 

รวม 8.5 22 440 รวม 8.5 22 440 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

                             วิชาเพิ่มเติมทวิศึกษา 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
แผนการจัดการเรยีน ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 (แผนการเรียน ทวิศึกษา)  

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สปัดาห์/

ภาคเรียน   
สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 6.5 13 260 

ท33101 ภาษาไทย5 1.0 2 40 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 2 40 
ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 2 40 ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 2 40 
ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 2 40 ส33103 สังคมศึกษา6 1.0 2 40 
ส33102 ประวัติศาสตร์3 0.5 1 20 ส33104 ประวัติศาสตร์6 0.5 1 20 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 0.5 1 20 ว33102 วิทยาการคำนวณ3 0.5 1 20 
พ33101 สุขศึกษา5 0.5 1 20 พ33102 สุขศึกษา6 0.5 1 20 
ศ33101 ศิลปะ5 0.5 1 20 ศ33102 ศิลปะ6 0.5 1 20 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 20 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 2 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 2 40 

         
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 1.0 1 20 สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 1.0 1 20 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
จดหมาย 

0.5 1 20  อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 0.5 1 20 

          
          
          
          

          
          
          

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5 100 

1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 
-บำเพ็ญประโยชน์/ นักศึกษาวิชาทหาร 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10* 
4.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 1 20 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง - 1 20 
5.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 

รวม 7.5 19 380 รวม 7.5 19 380 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 47 หน่วยกติ 

รวมเวลาทัง้ 6 ภาคเรียน 2,440 ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                             วิชาเพิ่มเติมทวิศึกษา 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา พุทธศักราช 2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

------------------------------------------------------------------ 
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ตาม

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293 /2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จึงวาง
ระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา”  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” พุทธศักราช 2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 

ในระเบียบนี้คำว่า “สถานศึกษา” หมายถึงโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” คำว่า 
“ผู้เรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา”กำหนดไว้ หรือซึ่ง

ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” 

พุทธศักราช 2560 
******ข้อ 5 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการบริหารวิชาการของโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” 
ดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
******ข้อ  5  หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



หมวดที ่1 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียน 

 

ข้อ 6 การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 
6.1 โรงเรียนมีหน้าที่ในการวัดและประเมินผลการเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” ในเรื่องของเกณฑ์และแนวดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน  และเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน 

6.2 ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยคิดเป็นหน่วยกิต การคิดจำนวนหน่วยกิตให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” พุทธศักราช 2560 

6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้  / ตัวชี้วัด /ผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่กำหนดใน
หลักสูตรและจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

6.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน  การสอน  ต้องดำเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้ และให้เป็นไปตามหลักการและทฤษฎีการวัดและประเมินผล 

6.5 การประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และตัดสิน
ผลการเรียน 

6.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
6.7 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
6.8 ให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผล

การเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 

หมวดที ่2 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 

 ข้อ 7  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน  และตามผล
การเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้  ผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลายๆ
แหล่ง   โดยวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน  ผู้สอนควรเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง  เช่น  การประเมินการปฏิบัติงาน 
การประเมินจากโครงงาน ฯลฯ  ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่างๆ 

7.1 การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  
  



 
 
แจ้งให้ผู้เรียนทราบตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  เกณฑ์การผ่านแต่ละตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้  และเกณฑ์ข้ันตํ่าของการผ่านรายวิชา  ก่อนสอนรายวิชานั้นๆ 

7.2 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้รายวิชาจะต้องครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาพุทธศักราช 2560 

7.3 การประเมินผลก่อนเรียน เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนทุกรายวิชาที่
ต้องทำการสำรวจ เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละ
คน                                                                                                                                   

7.4 วัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน  เพื่อศึกษาผลการเรียน การจัดการสอนซ่อมเสริมและการนำ
คะแนนจากการวัดและประเมินผลไปรวมกับการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน ประกอบด้วย 

7.4.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียน เป็นระยะ ๆ โดยให้โรงเรียนเป็น 
ผู้กำหนดตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  แบ่งการประเมินเป็น 3  ครั้ง  การประเมินก่อนกลางภาค  การประเมินกลางภาค  
และการประเมินหลังกลางภาค 

7.4.2 วัดและประเมินผลกลางภาคเรียนอย่างน้อย 1 ครั้งโดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนด 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

7.4.3 วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยวัดให้ครอบคลุมตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ที่สำคัญ ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนด 
   7.4.4 กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียน  ดังนี้ 
                            กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาไทย  คณิตศาสตร ์   ว ิทยาศาสตร ์   ส ังคมศ ึกษา  และ
ภาษาต่างประเทศ  สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อปลายภาค  70 : 30   สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  คือ  คะแนน
ก่อนกลางภาค : คะแนนกลางภาค : คะแนนหลังกลางภาค    25 : 20 : 25                             
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อปลายภาค  80 : 20  สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  คือ  คะแนนก่อนกลางภาค : 
คะแนนกลางภาค : คะแนนหลังกลางภาค    30 : 20 : 30            

ข้อ 8 การตัดสินผลการเรียนให้นำคะแนนระหว่างเรียน คะแนนกลางภาคเรียน คะแนน 
ปลายภาคเรียน ตามสัดส่วนที่กำหนดมารวมกัน แล้วนำมาตัดสินให้เป็นระดับผลการเรียน               

ข้อ 9 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
4 หมายถึง    ผลการเรียนดีเยี่ยม  ร้อยละ  80-100 

  3.5 หมายถึง    ผลการเรียนดีมาก  ร้อยละ  75-79  
  3 หมายถึง    ผลการเรียนดี   ร้อยละ  70-74 

2.5 หมายถึง    ผลการเรียนค่อนข้างดี  ร้อยละ  65-69 
2 หมายถึง    ผลการเรียนปานกลาง  ร้อยละ  60-64 
1.5 หมายถึง    ผลการเรียนพอใช้  ร้อยละ  55-59  
1 หมายถึง    ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ร้อยละ  40-54  
0 หมายถึง    ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  35-39  

 



ข้อ 10 ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการเรียน ที่มีเง่ือนไขในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
มส       หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
ร       หมายถึง   รอการตัดสินหรือยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ 
มก       หมายถึง    เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต มีเวลาเรียนครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 ข้อ  11 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม  
และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มี  3  ลักษณะ  คือ 
   1)  กิจกรรมแนะแนว 
   2)  กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 

       2.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                 (1)  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์   โดยผู้เรียนเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม   
                 (2)  กิจกรรมชุมนุม     1  กิจกรรม 

         2.2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        กิจกรรมชุมนุม     2  กิจกรรม 
   3)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน  ดังนี้ 
   “ผ”    หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนกำหนดกำหนด 
  “มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 

          การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนเป็นรายภาค  ครูที ่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 12  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   12.1  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  ประกอบด้วย 
    1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   2)  ซื่อสัตย์สุจริต 
    3)  มีวินัย 
   4)  ใฝ่เรียนรู้ 
   5)  อยู่อย่างพอเพียง 
   6)  มุ่งมั่นในการทำงาน 
   7)  รักความเป็นไทย 
   8)  มีจิตสาธารณะ 
  
 
 



 12.2  โรงเรียนมอบหมายให้ครูผู ้สอนดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง    โดยใช้เครื่องมือประเมินที่โรงเรียนกำหนด  และนำผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชั้นปี 

     12.3  ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือ 
การเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ ได้แก่  3,  2,  1,  0  และความหมายของแตล่ะ
ระดับดังนี ้ 

3   หมายถึง ดีเยี ่ยม  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม   โดยพิจารณาจากผลการประเมิน  ระดับดีเยี่ยม  จำนวน 5-8คุณลักษณะ  และไม่
มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า ระดับดี 
           2  หมายถึง  ดี  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็น 
การยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 1) ได้ผลการประเมิน  ระดับดีเยี่ยม  จำนวน 1-4  คุณลักษณะ 

และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 
     ๒) ได้ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะและ 

ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 
๓) ผลการประเมิน ระดับดี  จำนวน 5-8  คุณลักษณะ  และไม่ 
มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 

  1  หมายถึง   ผ่าน   ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียน กำหนดโดยพิจารณาจาก  
                  1) ผลการประเมิน  ระดับผ่าน จำนวน 5-8  คุณลักษณะ  และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 

2) ผลการประเมิน ระดับดี จำนวน 4  คุณลักษณะและ ไม่มี 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 

 0 หมายถึง   ไม่ผ่าน     ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด  โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่  1 คุณลักษณะ  

ข้อ  13  การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความของผู้เรียน 
13.1  ขอบเขตและตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

   ขอบเขตการประเมิน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) 
   การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ  ข้อคิด  ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่านนำไปคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิด คุณค่าท่ีได้  นำไปประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ  
และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์  วารสาร  
หนังสือเรียน  บทความ  สุนทรพจน์  คำแนะนำ  คำเตือน  แผนภูมิ  ตาราง  แผนที่  

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 

 สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
 
 
 

  



3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและความ 
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 

4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว  

โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
ขอบเขตการประเมิน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4– 6) 

   การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ    ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด
ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอื ้อให้ผู ้อ่าน วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือ
สนับสนุน  ทำนาย  คาดการณ์  ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิง
สร้างสรรค์  รายงาน  บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา  เช่น  อ่านบทความวิชาการ  วรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ  

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ ์และการประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน 
2. สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อท่ีมีความซับซ้อน 
3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ ์ให้ 

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ 
          4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 

5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่าง 
เพียงพอและสมเหตุสมผล 

13.2  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ 
ผ่าน กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น 3, 2, 1    และความหมายของแต่ละระดับดังนี้  

3   หมายถึง   ดีเยี่ยม   ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์    และ
เขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
2  หมายถึง   ดี    ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม  
1  หมายถึง   ผ่าน   ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน 

ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
0 หมายถึง  ไม่ผ่าน  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
 
 
 
 
 
  



 
หมวดที ่3 

การตัดสินผลการเรียน 
 

การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะคือ การผ่านรายวิชากำหนดเป็นภาค
เรียน การเลื่อนชั้นปีกำหนดเป็นปีการศึกษาและการจบระดับชั้นกำหนดเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียน  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  
2551 มีดังนี ้

ข้อ 13 การตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
13.1 พิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา และรายภาคเรียนผู้เรียนต้องมีเวลาเรียน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น การอนุญาตให้ผู้เรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา 

13.2 ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาค ให้ได้ผลการเรียน “มส” 

13.3 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา 
กำหนด 

13.3.1 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินในตัวชี้วัดแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 
เกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนดร้อยละ 60 

13.3.2 เกณฑ์การผ่านแต่ละตัวชี้วัด ควรกำหนดให้สอดคล้องและเหมาะสม 
กับบริบทของรายวิชา 

13.4 การผ่านวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ตัวชี้วัดที่ต้องผ่าน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 
ขั้นต่ำที่กำหนด ของแต่ละรายวิชา ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

13.5 ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ให้ได้ระดับผลการเรียน “0” 
13.6 ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ทำในรายวิชาใด 

ครั้งใดก็ตาม ให้ได้คะแนน “0” ในครั้งนั้น 
13.7 ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหรือมีเหตุ 

สุดวิสัย ที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร” กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน“ร” เพราะไม่ส่งงานนั้น 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน 

13.8 ผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนวิชาใดโดยไม่ต้องการหน่วยการเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
หัวหน้าสถานศึกษาที่จะอนุญาตให้เข้าเรียนได้ และถ้ามีเวลาเรียนครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดให้ได้ผลการ
เรียน “มก” 

13.9 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
13.10 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน 

กำหนดใน การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

  



13.11 วิชาที่จะนับหน่วยกิตได้ จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 
13.12 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นั้น ให้ระดับการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
13.13 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม 

กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และการให้ผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน ให้ “ผ” และไม่ผ่าน ให้ “มผ” 

ข้อ 14 การเปลี่ยนระดับผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
14.1 การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “0” ให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมใน 

ตัวชี้วัดที่ผู้สอนประเมินไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัว และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ 
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น การสอบแก้ตัวให้ได้ผลการเรียนไม่เกิน “1” 

14.1.1 ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้ 
อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณา ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 

14.1.2 ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้ 
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 

 1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำ 
 2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้เรียนซ้ำ หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 3) ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียน 

แสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนวิชาใด 
14.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  มี 2 กรณี   ดังนี้                                                                                                                                                                                                                  
14.2.1 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัยทำให้ 

ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จ 
เรียบร้อยแล้วหรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต ่0-4) 

14.2.2 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่ 
เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับ
ผลการเรียนไม่เกิน “1” 

14.2.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในปี 
การศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เรียนซ้ำรายวิชา ยกเว้นเหตุสุดวิสัย ให้อยู่
ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายให้แก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 

   1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชา 
   2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้เรียนซ้ำ หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ โดย 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   3) ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผล 

การเรียนว่าเรียนแทนวิชาใด 
 
 

  



14.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณีดังนี้ 
14.3.1 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลา 

เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือ
เวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายให้งานทำ จนมีเวลาเรียนจนครบกำหนดไว้ สำหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็น
กรณีพิเศษ ผลการสอบแก ้“มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 

14.3.2 การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่ 
ดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เรียนซ้ำ รายวิชา ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนที่
จะขยายให้แก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชา 
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้เรียนซ้ำ หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ โดยให้ 

อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน 
3) ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการ 

เรียนว่าเรียนแทนวิชาใด 
14.3.3 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลา 

เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเรียนซ้ำในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ 
สำหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนวิชาใด 

14.3.5 การเรียนซ้ำในทุกกรณีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งที่จะ 
กำหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ำให้เหมาะสม และต้องประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบการเรียนซ้ำ จะได้คะแนนตาม
ข้อ 9 

14.3.6 ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ดำเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัด ควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการดำเนินการ
เรียนการสอนภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 

14.3.7 การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ”โรงเรียนต้อง 
จัดซ่อมเสริมให้ผู ้เรียนทำกิจกรรมจนครบตามเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติกิจกรรม   เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ยกเว้น
มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

ข้อ 15 การอนุมัติการจบหลักสูตร 
15.1 การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   15.1.1 ผู้เรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็น 

รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
                                15.1.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 
 
 



                                15.1.3 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

           15.1.4 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน 
เกณฑ์ประเมิน 

           15.1.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน 
เกณฑ์ประเมิน 

15.2  การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             15.2.1 ผู้เรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดย 

เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
            15.2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็น 

รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
             15.2.3 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับ 

ผ่านเกณฑ ์ประเมิน   
  15.2.4 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน 
เกณฑ์ประเมิน 
  15.2.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ประเมิน 

              15.3 ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการจบหลักสูตร 
ข้อ 16 การเลื่อนชั้น ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปี

การศึกษา โดยมีสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้ 
            16.1 รายวิชาพ้ืนฐานได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา 
            16.2 รายวิชาเพ่ิมเติม ได้รับผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
            16.3 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ ในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            16.4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า  1.00  ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน โรงเรียนสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป 
ข้อ 17 การเรียนซ้ำ โรงเรียนจะจัดให้ผู้เรียน เรียนซ้ำใน 2 กรณ ีดังนี้ 

17.1 เรียนซ้ำรายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว 
ไม่ผ่านการประเมินให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดให้เรียนซ้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่
โรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

17.2 เรียนซ้ำชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 
17.2.1 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00 

และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 
 
 

 
  



17.2.2 ผู้เรียนมีผลการเรียน 0 , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ 
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียน
ใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการแก้ไขผลการเรียน 

หมวดที ่4 
การเทียบโอนผลการเรียน 

ข้อ 18 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ 
การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละท้ิงการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษา
ต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศนอกจากนี้  ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถานบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ 
การศึกษาโดยครอบครัว 

ข้อ 19 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง  ใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา จำนวนหน่วย
กิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

ข้อ 20 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
20.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้  ความสามารถ 

ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
20.2 พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ                                                                                                                                                                     

การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
20.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
20.4 ในกรณีมีเหตุผลจำเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงขอไปศึกษา 

บางรายวิชา ในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แล้วนำมาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 

20.5 การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน 

ข้อ 21 การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้ 
21.1 กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให้นำรายวิชาหรือ 

หน่วยกิตที่มีตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์ / เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

21.2 กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร 
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
รับเทียบโอน 
 
 

          
  



 21.3 กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้อง 

หมวดที ่5 
หน้าที่ของสถานศึกษา 

 

ข้อ 22 โรงเรียนมีหน้าที่ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา" พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกรอบการ
ประเมินและข้อกำหนดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

22.1 วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ได้แก่การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียนระหว่าง
เรียน เพื่อหาคำตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและค่านิยมอันพึงประสงค์ จากการร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ที่จะสะท้อนความสำเร็จในการเรียน
ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของผู้สอน เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องนำไปพัฒนาผู้เรียน ให้
บรรลุตามผล (ตัวชี้วัด) ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

22.2 วัดและประเมินผลระดับสถานศึกษาได้แก่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งพัฒนาการของ
ผู้เรียนปลายภาค และเมื่อสิ้นสุดของแต่ละหลักสูตร เพื่อนำผลไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรรวมทั้งการนำผลการประเมินไปใช้พิจารณาตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
และตัดสินการจบหลักสูตร 

22..3 ประเมินคุณภาพการศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 เข้ารับการประเมิน 

22.4 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ การประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคน ในปี
สุดท้ายของแต่ละหลักสูตรของระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะ
กำหนดให้มีการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความจำเป็น เป็นรายปี ข้อมูลจากการประเมินจะนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาชาติ 

22.5 ตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
22.5.1 ตัดสินให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม

เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) 
22..5.2 ตัดสินให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) 
 
 
 
 

  



ข้อ 23. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
23.1 ให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นเอกสาร 

ประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นเอกสารหลักฐานทางศึกษา ดังนี้ 
23.1.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ 

- ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 
- ประกาศนียบัตร (ปพ. 2) 
- แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) 

23.1.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด ได้แก่ 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ. 5) 
- แบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ. 6) 
- ใบรับรองผลการเรียน (ปพ. 7) 

ข้อ 24 การเทียบโอนผลการเรียน ให้สถานศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนดังนี้ 
24.1 ให้ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนแรก 
24.2 ผู้เรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
24.3 การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตาม 

ความเหมาะสม 
24.4 การเทียบโอนให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

24.4.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ 
24.4.2 พิจารณาจากความรู ้ความสามารถของผู้เรียนโดยทดสอบทั้ง 

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
24.4.3 พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

ข้อ 25 การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียน  รับทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน และจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง
รับทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

หมวดที ่6 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 25 ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544ซึ่งควรจะจบในปี
การศึกษา 2554 หรือก่อนปีการศึกษา 2554 แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามกำหนด ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ 

ข้อ 26 ให้ใช้ระเบียบนี้กับผู้เรียนที่ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 



******ข้อ 25  การเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ให้ดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 *****ข้อ 26  ให้ใช้ระเบียบนี้ตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
    18.1  ปีการศึกษา 2562  ใช้กบัผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
   18.2  ปีการศึกษา 2563  ใช้กบัผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 , 4  และ 5 
  18.3  ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไปใช้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น            
 ประกาศ    ณ   วันที่  10 มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 

              
                (นายลพบุรี  สังลา)                                                 (นายสมพร   อาษา) 
     ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยง                ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา             
                 10 มีนาคม 2559                                                   10 มีนาคม 2559          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
1. การด าเนินงานตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษา 
2. เงนิอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐานนักเรยีนยากจน  
๓. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
๔. งานประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลหมู่ 
๕. หลกัเกณฑเ์งนิบ ารุงการศกึษาของสถานศกึษา 

รายละเอยีดดงันี้ 
1. การด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา 
รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรบัโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไดแ้ก่  

     ๑) ค่าจดัการเรยีนการสอน  
๒) ค่าหนงัสอืเรยีน  
๓) ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
๔) ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน  

โดยมแีนวทางการด าเนินการและเกณฑก์ารจดัสรร ดงันี้  
๑) ค่าจดัการเรียนการสอน  
ค่าจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ เงนิงบประมาณงบเงนิอุดหนุน ประเภทเงนิอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
  - ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรยีนละ ๑,๗๕๐บาท/คน) 

 - ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรยีนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน) 
๒) ค่าหนังสือเรียน  
งบประมาณค่าหนงัสอืเรยีนไดจ้ดัสรรใหน้กัเรยีนมหีนงัสอืใชเ้รยีนครบทุกคน โดยมอีตัราดงันี้   

- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑  จ านวนเงนิ     ๗๖๔  บาท/คน/ปี  
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒  จ านวนเงนิ     ๘๗๗  บาท/คน/ปี  
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓  จ านวนเงนิ     ๙๔๙  บาท/คน/ปี  
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔  จ านวนเงนิ  ๑,๓๑๘  บาท/คน/ปี  
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๕  จ านวนเงนิ  ๑,๒๖๓  บาท/คน/ปี  
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖  จ านวนเงนิ  ๑,๑๐๙  บาท/คน/ปี 

ลกัษณะของหนังสอืทีใ่ช้ กระทรวงศกึษาธกิารสนับสนุนงบประมาณใหส้ถานศกึษาจดัซื้อหนังสอืตามโครงการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษา (ม.๑ - 
ม.๖) เป็นหนังสอืเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ื้นฐาน รายวชิาพืน้ฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๓) ค่าอปุกรณ์การเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรยีน หมายถงึ อุปกรณ์การเรยีนทีจ่ าเป็นและสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ไดแ้ก่ 

สมุด ดนิสอ ปากกา ยางลบ ไมบ้รรทดั ฯ ในอตัราดงันี้ 
- ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้     ๔๒๐  บาท/คน/ปี(ภาคเรยีนละ ๒๑๐ บาท/คน)  
- ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ๔๖๐  บาท/คน/ปี(ภาคเรยีนละ ๒๓๐ บาท/คน)  

 



 
โรงเรยีนจดัหาอุปกรณ์การเรยีนใหก้บันกัเรยีนตามวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรขา้งต้น 

๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน ประกอบดว้ย เสือ้ กางเกง กระโปรง ในอตัรา ดงันี้  

- ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    ๔๕๐ บาท/คน/ปี  
- ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี  

การใช้จ่ายเงนิค่าเครื่องแบบนักเรยีน สถานศกึษาแจ้งให้นักเรยีนและ/หรอืผู้ปกครองจดัซื้อจดัหาเครื่องแบบ
นักเรยีนได้ตามความต้องการโดยด าเนินการให้ทนัก่อนเปิดภาคเรยีน หากมเีครื่องแบบเพยีงพอแลว้สามารถ
จดัซือ้เขม็ขดั รองเทา้ ถุงเทา้ ชุดลูกเสอื/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ชุดกฬีาได ้ตามวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร 

๕) ค่ากิจกรรมพฒันาคณุภาพผู้เรียน  
งบประมาณค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน งบประมาณพฒันากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีนต่อ

นกัเรยีน ๑ คน ดงันี้  
 - ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้     ๘๘๐  บาท/คน/ปี(ภาคเรยีนละ ๔๔๐ บาท/คน)  
 - ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ๙๕๐  บาท/คน/ปี(ภาคเรยีนละ ๔๗๕ บาท/คน) 

แนวทางการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ให้
โรงเรยีนสามารถจดักจิกรรม ใหค้รอบคลุม โดยวางแผนด าเนินการในแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
และสามารถใช้งบประมาณ งบเงนิอุดหนุน รายการกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ในการด าเนินการตาม
กจิกรรมดงักล่าวได ้กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน มสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้  

(๑) กิจกรรมวิชาการ เป็นกจิกรรมทีส่ถานศกึษาจดัเพิม่เตมินอกจากการเรยีนปกตใินชัน้เรยีน เพื่อให้
นักเรยีนทุกคนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ส่งเสรมิเดก็เก่งใหม้คีวามเป็นเลศิ และแก้ไขขอ้บกพร่องของ
นักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนใหม้ศีกัยภาพสูงขึน้ เน้นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งจนิตนาการ ใหโ้อกาสนักเรยีนไดเ้รยีนรูไ้ดแ้ก่ 
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีนด้านประชาธิปไตย ทัง้นี้  เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้โดยพัฒนา
ความสามารถดา้นการสื่อสารดา้นการคดิ และการพฒันากรอบความคดิแบบเปิดกวา้ง (Growth Mindset) ดา้น
การแก้ปัญหา ดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละทกัษะการเรยีนรู้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะการท างาน การด ารงชพีและทกัษะชวีติโดยตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการ  
ของผู้เรยีนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกการท างาน ทกัษะทางอาชีพ ทรพัย์สนิทางปัญญา  อยู่อย่าง
พอเพยีงและมวีนิัยทางการเงนิ พฒันาความสามารถด้านการใช้ทกัษะชวีติและสร้างเสรมิสมรรถนะทางกาย
รวมทัง้การส่งเสรมิการศกึษาอาชพีเพื่อการมงีานท า โดยก าหนดใหด้ าเนินการกจิกรรมดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 
๑ ครัง้ 
 

(๒) กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมที่
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะและค่านิยม โดยปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสงัคมมีจิตสาธารณะและการ
ให้บริการด้านต่างๆ ทัง้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติศาสนา และ
พระมหากษตัรยิ ์ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม (มวีนิัย ซื่อสตัยส์ุจรติ เสยีสละ อดทน มุ่งมัน่ในการท างาน ความ
กตญัญู) และปลูกฝังความรกัความภาคภูมใิจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบตัขิองชาติโดยมสีาระส าคญั  
ดงัต่อไปนี้  กจิกรรมคุณธรรม จรยิธรรม จติอาสา ได้แก่ ค่ายเดก็ดขีองชุมชน ค่ายรกัษ์โลกค่ายรกัษ์สตัวค์่าย
ยุวชนคนดีค่ายสนัติวธิีกิจกรรมอาสาพฒันา กิจกรรมอนุรกัษ์ธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม กิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ เป็นต้น ๒) ลูกเสอื/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์



เป็นกจิกรรม ภาคปฏบิตัใินการเรยีนลูกเสอื/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ โดยใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู้  
จากประสบการณ์จรงิฝึกทกัษะการจดัการเผชญิสถานการณ์การใชช้วีติร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
 
 
 
ไดแ้ก่ การเดนิทางไกลการอยู่ค่ายพกัแรม การผจญภยั(ไต่เขา ปีนตน้ไมฯ้ลฯ) โดยก าหนดใหม้กีารด าเนินการ 
กจิกรรมดงักล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้  

(๓) กิจกรรมทศันศึกษา โดยเน้นภูมศิาสตร์และประวตัิศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นและ/หรือทศัน
ศกึษาตามแหล่งเรยีนรูต้่างๆ เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรยีนทีเ่พิม่เตมิจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 
เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์อย่างกวา้งขวาง โดยก าหนดใหด้ าเนินการกจิกรรมดงักล่าวอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้  

(๔) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็นกิจกรรมการให้บรกิาร
ICT/บรกิารคอมพวิเตอร์แก่นักเรยีนเพิม่เติมจากการเรยีนคอมพวิเตอร์พื้นฐานตามหลกัสูตรปกติ  เช่น การ
ให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจดัท าสื่อรายงาน การ
น าเสนอขอ้มูล การออกแบบสรา้งสรรคด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นต้น โดยก าหนดใหด้ าเนินการกจิกรรม
ดงักล่าวอย่างน้อย ๔๐ ชัว่โมง/คน/ปี   

๒. เงินอดุหนุนปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน 
เงนิอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐานนักเรยีนยากจน คอืเงนิงบประมาณทีจ่ดัสรรใหแ้ก่สถานศกึษาทีม่นีักเรยีนยากจน 

เพื่อจดัหาปัจจยัพื้นฐาน ที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติและเพิม่โอกาสทางการศกึษาเป็นการช่วยเหลอืนักเรยีนที่
ยากจน ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มโีอกาสได้รบัการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้น 
นักเรยีนยากจน หมายถึง นักเรยีนยากจนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อครวัเรอืนไม่เกิน ๓ ,๐๐๐ บาท/เดือน และผ่าน
เกณฑร์ะบบการคดักรองปัจจยัพื้นฐานนักเรยีนยากจนทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานก าหนด  
วตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการเงนิอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรบันักเรยีนยากจน เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ นักเรยีนกลุ่มเป้าหมายได้รบัประโยชน์ส่งผลในการพฒันาคุณภาพการศกึษา  เกณฑก์าร
พจิารณาจดัสรรให้นักเรยีนที่ยากจนในชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๓ ของสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณา ดงันี้  

๑) เบือ้งตน้ใหพ้จิารณาจากครอบครวัทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท 
๒) เมื่อผ่านเกณฑก์ารพจิารณาขอ้ ๑) แลว้ จะพจิารณาเกณฑส์ถานะครวัเรอืน เพือ่จดัระดบัความ

ยากจน ดงันี้  
- ครอบครวัมภีาระพึง่พงิ ไดแ้ก่ ในครอบครวัมคีนพกิารหรอืผูส้งูอายุเกนิ ๖๐ ปีหรอืมคีนอายุ ๑๕-๖๕ ปี

ว่างงาน (ทีไ่ม่ใช่นกัเรยีน/นักศกึษา) หรอืเป็นพอ่แม่เลีย้งเดีย่ว   
- สภาพทีอ่ยู่อาศยัสภาพบา้นช ารุดทรุดโทรม หรอืบา้นท าจากวสัดุพืน้บา้น เช่น ไมไ้ผ่ ใบจาก หรอืวสัดุ

เหลอืใชห้รอือยู่บา้นเช่า หรอืไม่มหีอ้งสว้มในทีอ่ยู่อาศยัและบรเิวณ 
- ไม่มรีถยนตส์ว่นบุคคลหรอืรถปิกอพั หรอืรถบรรทุกเลก็ หรอืรถตูห้รอื รถไถ/รถเกีย่วขา้ว/รถอแีต๋น/รถ

อื่นๆ ประเภทเดยีวกนั เป็นเกษตรกรที่ไม่มทีี่ดนิท ากนิ (รวมเช่า) ไม่เกนิ ๑ ไร่ หรอืไม่มทีี่ดนิเป็นของตนเอง  
การจดัสรรงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณจะจดัให้นักเรยีนยากจน ๒ กลุ่ม คอื กลุ่มระดบัยากจน และ
ระดบัยากจนพเิศษโดยจดัสรรระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ คนละ ๑,๕๐๐ บาท/ภาคเรยีน (๓,๐๐๐ บาท/ปี) 
การใช้จ่ายงบประมาณ  วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถ
ด าเนินการ ได้ ๒ วิธีดงันี้  สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง โดยให้  



สถานศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย ๓ คน โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน หรือ   
สถานศึกษาจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรงตามรายชื่อ  ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี้  ค่าหนงัสอืเรยีนและอุปกรณ์การเรยีน   ค่า
เสือ้ผา้และวสัดุเครื่องแต่งกายนักเรยีน ค่าอาหารหรอืคปูองค่าอาหาร ค่าพาหนะในการเดนิทางหรอืจา้งเหมารถ
รบั-ส่งนักเรยีน ค่าใช้จ่ายที่นักเรยีนยากจนต้องการจ าเป็นในการด ารงชวีติประจ าวนั  นอกเหนือจาก รายการ
ขา้งตน้ 
 
 

๓. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ดำเนินการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และ
สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้องตามความ
ถนัดและความต้องการตาม ศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการดำเนินงาน   

       ๑) คัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขกับ 
กสศ.  
        ๒) จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว และสนับสนุน
สถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  

        ๓) ติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนของนักเรียนทุนเสมอภาค ครอบครัว และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตาม
เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน  
การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กสศ.ดำเนินการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี  
จ่ายให้นักเรียน/ผู้ปกครอง  

๔. งานประกนัอบุติัเหตุส่วนบุคคลหมู่ 
โรงเรยีนน ้าเกลีย้งวทิยา ไดจ้ดัท าประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลหมู่ใหแ้ก่นกัเรยีน 

ในการดำเนินการขอใช้บริการ 

๑) ในกรณทีี่นักเรียนประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจนต้งอรับการรักษาพยาบาล หากประสงค์จะเบิก
ค่าใช้จ่ายจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้  
(๑) ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) 
(๒) ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) 
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

๒) ในกรณีที่นักเรียนประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต ให้ผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดาหรือผู้ดูแลนักเรียน) ไป
ติดต่อกับงานประกันอุบัติเหตุ โดยนำเอกสารมาประกอบการขอรับสินไหม ดังนี้ 
(๑) สำเนาใบมรณะ  ๒ ชุด 

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน  ๒ ชุด 

(๓) สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่  ๒ ชุด 

(๔) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต ๒ ชุด 



(๕) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน(บิดาหรือมารดา) ๒ ชุด  
และลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ทางโรงเรียนจะจัดส่งให้กับบริษัทเพ่ือขอรับสินไหมทดแทนเป็น

ลำดับต่อไป 

 

 
มารยาทและระเบียบในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

 
มารยาทในการใช้ห้องสมุด โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
2. สำรวมและไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุดเนื่องจากอาจรบกวนสมาชิกท่านอ่ืนได้ 
3. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด 
4. วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่ล็อคเกอร์ที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ 
5. เมื่อลุกจากเก้าอ้ีควรเลื่อนเก้าอ้ีเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
6. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นักเรียนวางหนังสือเหล่านั้น ไว้ในที่พักหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ 
7. รักษามารยาทการมาก่อน-หลังในการให้บริการยืมคืนหนังสือ 
8.ไม่ฉีก ขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือห้องสมุด 
9. ไม่นำหนังสือ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต 
10. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติของห้องสมุด 
11. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์ 
ระเบียบห้องสมุดโรงเรียน 
 หมายถึง กฎ ข้อบังคับหรือข้อตกลงที่กำหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพยากรห้องสมุด ป้องกันการชำรุด สูญหายรวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดปฏิบัติอย่าง เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
สม่ำเสมอ 
ระเบียบห้องสมุดโรงเรียน 

หมายถึง กฎ ข้อบังคับหรือข้อตกลงที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อให้ผู ้ใช้บริการปฏิบัติ เพื ่อความปลอดภัยของ
ทรัพยากรห้องสมุด ป้องกันการชำรุด สูญหายรวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดปฏิบัติ อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
สม่ำเสมอ 
ระเบียบของห้องสมุดโรงเรียน 

1. สมาชิกของห้องสมุดโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประกอบไปด้วย นักเรียน คณะครูอาจารย์โรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา 

2. เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
- ช่วงเปิดภาคเรียน 07.40 – 16.30 น. 

    3.   สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ ดังนี้ 
 - คณะครูอาจารย์ 10 เล่ม/ ภาคเรียน        
 - นักเรียน  5 เล่ม/ สัปดาห์ 

 
 



 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 หน้าที่และขอบข่ายของงาน 
1. ควบคุม ดูแลรักษา และจัดการบริการด้านอาคารสถานที่ 
2. จัดหาบริการและทำนุบำรุง สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค 
3. จัดบริเวณโรงเรียนให้เหมาะสม เป็นบรรยากาศทางการศึกษา พร้อมทั้งควบคุมดูแลรักษาให้สะอาด  สวยงาม

อยู่เสมอ 
4. ควบคุม ดูแล และสนับสนุน เอ้ืออำนวยความสะดวกในโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในด้านอาคาร

สถานที่ 
5. จัดทำแผนงาน โครงงาน และการประเมินงานอาคารสถานที่ 

 
ระเบียบการใช้ห้องเรียนและอาคารเรียน 

1. รักษาความสะอาดของห้องเรียน มีเวรประจำวัน 
2. ไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องเรียน และอาคารเรียน 
3. ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ บนโต๊ะเรียน หรือผนังห้องเรียน 
4. ไม่ทำลายสิ่งของที่อยู่ภายในห้องเรียน และอาคารเรียน 
5. ไม่นั่งบนขอบระเบียง หรือเดินบนกันสาด เพราะจะเกิดอันตรายได้ 
6. ไม่เปิดไฟฟ้า พัดลมทิ้งไว้ ถ้าไม่มีนักเรียนอยู่ 
7. ห้ามเคลื่อนย้าย โต๊ะ เก้าอ้ี ม้าหิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต 
8. ถ้าพบเห็นสิ่งของหรือสมบัติใดๆ ของโรงเรียนเกิดความเสียหายต้องแจ้งให้ครูทราบโดยเร็ว 

 
ระเบียบการใช้ห้องน้ำ  ห้องส้วม 

1.  ราดน้ำทุกครั้งที่ใช้ 
2.  ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ตามผนังห้องน้ำ ห้องส้วม 
3.  ไม่ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นแหล่งมั่วสุมในทางที่ผิด เช่น สูบบุหรี่ เสพยาหรือเล่นการพนัน 
4.  ชว่ยกันรักษาเครื่องสุขภัณฑ์ให้คงทนถาวร 
5.  ทิ้งกระดาษหรือผ้าอนามัยในถังท่ีเตรียมไว้ให้ (ไม่ทิ้งลงในโถส้วม) 
6.  ไม่เปิดน้ำประปาทิ้งไว้ 
7.  ถ้าพบเห็นความเสียหายใดๆ ในห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องแจ้งให้ครูทราบโดยเร็ว 

 
 
 
 
 



 

งานอนามัยโรงเรียน 
 

งานบริการจากห้องพยาบาล 
1.  เป็นที่สำหรับให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่ป่วย ได้พักผ่อน 
2.  เป็นที่สำหรับให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารับบริการด้านอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพ การปฐม
พยาบาล  เป็นต้น 
3.  เป็นที่สำหรับตั้งตู้เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การพยาบาล  ตลอดจนเอกสารด้านอนามัย 
4.  เป็นสถานที่สำหรับสาธิต และฝึกปฏิบัติด้านอนามัยแก่นักเรียน 

 
แนวปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล 
            เพ่ือความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความปลอดภัยในการใช้ยา และเพ่ือรักษาของใช้ให้คงทนถาวร  จึงขอให้
ทุกคนปฏิบัติดังนี้ 

1. ไม่หยิบยา และเครื่องมือต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต 
2. การขอยืมของจากห้องพยาบาล ต้องบอกเจ้าหน้าที่ และเซ็นชื่อในสมุดทุกครั้ง 
3. ทุกครั้งที่เบิกยา และรับบริการ กรุณาเซ็นชื่อในสมุดทุกครั้ง 
4. ผู้ที่เข้ามานอนพัก ต้องเซ็นชื่อและเวลา  พร้อมทั้งขออนุญาตครูผู้สอนในคาบนั้นๆ 
5. นอกจากครูพยาบาลแล้ว นักเรียนจะขอเบิกยาได้จากอาจารย์ผู้ช่วยพยาบาลทุกท่าน 
6. ไม่นั่งบนเตียงผู้ป่วย 
7. ไม่สวมรองเท้าเข้าห้องพยาบาล 
8. ไม่ส่งเสียงดัง ไม่เล่นในห้องพยาบาล 

 

งานโภชนาการ 
ข้อปฏิบัติในการใช้โรงอาหาร 

1. นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม 
2. นักเรียนนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร และสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น 
3. นักเรียนไม่ส่งเสียงดังเอะอะ ในขณะรับประทานอาหาร 
4. นักเรียนไม่ทิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะหรือพ้ืน 
5. หลังจากนักเรียนรับประทานอาหารแล้ว ให้นำภาชนะใส่อาหารวางในที่ท่ีจัดไว้ 
6. ซื้ออาหาร และขนมหวานด้วยเงินสดตามราคาที่ป้ายกำหนดไว้ 
7. นักเรียนไม่ใช้ช้อนส้อม หรืออุปกรณ์อ่ืนใด กรีดหรือทำให้โต๊ะรับประทานอาหารชำรุดเสียหาย 
8. นักเรียน และผู้จำหน่ายอาหารทุกคน ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด 

 
 
 



 
ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา วา่ดว้ยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2563 

---------------------------- 
1. ข้อบังคับทั่วไป 
 1.1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา  พ.ศ.  2563” 
 1.2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป 
 1.3  สถานที่จำหน่ายอาหาร  หมายถึง  “โรงอาหารโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา” 

1.4  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ.  2562  
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  

 2.  ข้อบังคับว่าด้วยประเภทของอาหาร  และราคาอาหารที่จำหน่าย 
 2.1.  ประเภทของอาหารและราคาอาหาร               

2.1.1 ร้านข้าวราดแกง  อาหารจานเดียว 
 ข้าวมันไก่  ข้าวหน้าไก่  
ข้าวมันไก่กรอบ  ข้าวหมูแดง  ข้าวหมูกรอบ   
ข้าวขาหมู  ข้าวหมกไก่  ข้าวคลุกกะปิ 

จานละ 20 บาท 

2.1.2 ร้านอาหารประเภทเส้น ก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่
เหลือง  ราดหน้า  สุกี้  ผัดซีอิ้ว ผัดไทย   ( ยกเว้น
อาหารที่ประกอบจากเส้นมาม่า ทุกชนิดทุกประเภท  ) 

ชามละ 20 บาท 

2.1..3 
 
 

ร้านขนมจีน จานละ  15 บาท 
ขนมหวาน  ขนมสด   น้ำแข็งใส    และผลไม้สด อย่างละ 10 บาท 

ซูชิ ชิ้นละ  5 บาท 
 ข้าวเหนียว  ส้มตำ  ตำแตงกว่า  ตำถั่วฝักยาว 

 ไก่ย่าง  ไก่ทอด น่องไก่ทอด  ปีกบนไก่ทอด  
 ปีกกลางไก่ทอด ปีกปลายไก่ทอด อกไก่ทอด 
 หมูแดดเดียว  ลาบหมู  ลาบไก่  หมูน้ำตก   
 ลาบปลา   หมูปิ้ง  ทอดมัน 

อย่างละ    5 ,10 
20 

บาท 

 2.2  อาหารที่นำมาจำหน่ายในโรงอาหารโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  ต้องเป็นอาหารที่ประกอบมาจากวัตถุดิบที่
มีคุณลักษณะเฉพาะตามชนิด  ประเภทของวัตถุดิบ  จากธรรมชาติ     มีคุณภาพดี  สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ  
และมีความปลอดภัยต่อนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้มาใช้บริการโรงอาหาร  เป็นสำคัญ 
 
 
   

 



2.3  โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่  และยาเสพติด และการพนัน ห้ามผู้จำหน่ายอาหารนำมาเป็นธุรกิจในการ
จัดหาหรือจำหน่าย  ซึ่งบุหรี่  สุรา  ยาเสพติด  ของมึนเมาท้ังหลาย  ห้ามนำมาจำหน่ายในโรงเรียน 
 2.4  ห้ามจำหน่ายอาหารที่ใช้ถุงพลาสติก  หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะคล้ายถุงพลาสติก  นอกจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  เช่น  ใบตอง  กระดาษ  เป็นต้น  
 3.  ข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพอนามัยของผู้จำหน่ายและความสะอาด 
 3.1  ภาชนะใส่อาหาร  ภาชนะใส่เครื่องปรุงอาหาร  ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกที่สีหลุดลอกได้  เมื่อถูกความ
ร้อน 

3.2  จัดให้มีมุ้งครอบอาหารตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  และให้ใส่ถาดอาหารภายในมุ้งครอบอาหารเท่านั้น 
 3.3  ผู้จำหน่ายอาหารทุกคนต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย  เช่น  โรคเรื้อน  วัณโรค  โรคผิวหนัง  โรคหวัด  
โรคเรื้อรังท่ีมือ  หรือโรคเอดส์ 
 3.4  ผู้จำหน่ายและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 
 3.5  ผู้จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด    การจัดบริการอาหารและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด 
  3.6  ผู้จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บริเวณ  ภายในร้าน  หน้าร้าน  ภาชนะใส่อาหาร  และที่ล้างภาชนะ 
 3.7  ภาชนะใส่อาหารทุกชิ้น  ต้องล้างให้สะอาด 
  ครั้งที่  1  น้ำเปล่า 
  ครั้งที่  2  น้ำผสมน้ำยาล้างจาน 
  ครั้งที่  3  น้ำเปล่า (1) 
  ครั้งที่  4  น้ำเปล่า  (2)  แล้วนำไปคว่ำในที่โล่ง  หรือผึ่งแดด 
 3.8  ผู้จำหน่ายอาหารต้องรวบรวมขยะใส่ถุงพลาสติก  ผูกปากถุง  นำไปกำจัดนอกโรงเรียน  ทุกวัน 
  3.9  ผู้จำหน่ายและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องแต่งกายให้สะอาด  ใส่ชุดเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนด  ใส่
หมวกคลุมผมสีขาว ผ้ากันเปื้อนสีขาว  เสื้อสีขาว  และไม่ใส่เสื้อแขนกุด  สวมรองเท้าหุ้มส้น  ห้ามกางเกงขาสั้นหรือ
สามส่วน  ห้ามสวมรองเท้าแตะ  ตลอดเวลาที่จำหน่ายอาหาร 
 3.10  ผู้จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ 
 3.11  ผู้จำหน่ายอาหารต้องมีหม้อต้มน้ำร้อนฆ่าเชื้อ  ช้อน – ส้อม  ไว้บริการตลอดเวลาที่มีการจำหน่าย
อาหาร 
 4.  ข้อบังคับว่าด้วยข้อห้าม 
 4.1  ห้ามนำสารหรือวัสดุที่เป็นพิษมาประกอบอาหารที่จำหน่าย  เช่น  ผงปรุงรส ผงชรูส  สีย้อมผ้า   
หัวน้ำส้ม  สารช่วยให้อาหารเปื่อย  กรอบ  หรือสารเสพติดเป็นพิษ 
 4.2  ให้ใช้เตาแก๊สสำหรับประกอบอาหารได้ 
 4..3  ห้ามผู้จำหน่ายอาหารนำพัสดุของโรงเรียน  เช่น โต๊ะ  เก้าอ้ี  ไปใช้ในการจำหน่ายอาหารนอกจากสิ่งของ
ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ 
 4.4  ห้ามผู้จำหน่ายอาหารทุกคนสูบบุหรี่  ดื่มสุรา เล่นการพนัน เพราะโรงเรียนเป็นเขตปลอดสารเสพติดทุก
ชนิด 
 
           4.5  ผู้จำหน่ายอาหารต้องชำระค่าน้ำและค่าไฟฟ้าตามมาตราวัด  ภายในวันที่  5  ของทุก ๆเดือน 
 4.6  ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลมทุกชนิด 



 4.7  ห้ามจำหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมักดอง ของสุกๆ ดิบๆ  รวมทั้งไม่ใช้ผงชูรส 
           4.8  ห้ามจำหน่ายอาหารที่ก่อให้เกิดความสกปรกแก่สถานที่  เช่น  เมล็ดแตงโม  เมล็ดทานตะวัน  ทอฟฟ่ี  
หมากฝรั่ง  ฯลฯ 
 

5.  สิทธิการเข้าจำหน่ายอาหารและการยกเลิกการจำหน่ายอาหาร 
 5.1  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารมีสิทธิจำหน่ายอาหารเป็นระยะเวลา  1 ปีการศึกษา  ตามประกาศของ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 5.2  ผู้จำหน่ายอาหารยินดีจะชำระค่าบริหารให้แก่โรงเรียนดังนี้ 
  5.2.1  ค่าประกันของเสียหาย  ปีการศึกษาละ  2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน)  โดยโรงเรียนจะ
จ่ายคืนให้ครบเต็มจำนวน  หากไม่มีสิ่งของเสียหาย  แต่หากสิ่งของทางโรงเรียนเสียหายจะหักเงินประกันตามมูลค่า
ของสิ่งของ  โดยโรงเรียนจะตรวจสอบความเสียหายภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
  5.2.2  ค่าบำรุงสถานที่  2,000  บาท/ปี 
  5.2.3  เงินผลประโยชน์อยู่ในเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกำหนด 
 5.3  ผู้จำหน่ายอาหารจะต้องนำอาหารมาจำหน่ายทุกวัน  หากผู้จำหน่ายอาหารรายใดไม่มาจำหน่ายอาหาร
ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างน้อย 1  วัน  และจะต้องได้รับอนุญาตก่อน  หากผู้จำหน่าย
อาหารรายใดไม่มาจำหน่ายอาหาร  เป็นเวลา  3  วันติดต่อกัน  หรือ  5  ครั้งในเวลา  1  เดือน  โดยไม่ทราบสาเหตุ  
และไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  โดย
ไม่มีข้อแม้ใด  ๆ  ทั้งสิ้น 
 5.4  ผู้จำหน่ายอาหารรายใดฝ่าฝืน  ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจำหน่ายอาหารฉบับนี้  ทาง
โรงเรียนมีสิทธิ์ให้บุคคลผู้นั้นหยุดจำหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  โดยไม่มีข้อแม้ใด  ๆทั้งสิ้น 
 5.5  ห้ามโอนหรือขายหรือกระทำการอันใดที่เป็นการเปลี่ยนสิทธิการจำหน่ายให้แก่ผู้อ่ืนมาทำการจำหน่าย
แทนโดยเด็ดขาด 
 5.6  ให้คณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหาร  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดย
เคร่งครัด 

5.7  กรณีโรงเรียนมีเหตุจำเป็นต้อง  เปิด – ปิด  สถานศึกษานอกจากวันเสาร์  วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ต้องเป็นอำนาจของโรงเรียนโดยผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ 
  ประกาศ  ณ  วันที่  16   มิถุนายน   พ.ค.  2563 

   
(นายชัยยา  บัวหอม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



คำกล่าวกิจกรรมหน้าเสาธง 
“ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วย 

ความภาคภูมิใจในเอกราชและความรักความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทยเรา  ธงขึ้นตรง” 
1. เพลงชาติไทย 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน 

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล 
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี 
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด 

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ 
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี 

เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย 
 

2. ประนมมือสวดมนต์ไหว้พระ (ผู้นำกล่าว) 
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ  
• พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
 ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (ไหว้) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ  
•พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (ไหว้) 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ  
•พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (ไหว้) 

3. เบญจศีล (ผู้นำกล่าว) 
ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  ห้ามฆ่าสัตว์ 
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  ห้ามลักทรัพย์ 
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  ห้ามประพฤติผิดในกาม 
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  ห้ามพูดเท็จ 
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  ห้ามดื่มของมึนเมา 

4. สัพเพสัตว์ตา (ผู้นำกล่าว) 
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 
 
 
 
 



5. สงบนิ่ง  (เลิกปฏิบัติ) (ผู้นำกล่าว) 
6. คำปฏิญานตน (ผู้นำกล่าว) 

" พวกเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะเรามีชาติ มีศาสนา พระมหากษัตริย์ซ่ึงบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด 
เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องบำรุงศาสนา เราต้องรักษา
พระมหากษัตริย์เรานักเรียนจักต้องประพฤติตน อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน
เรานักเรียนจักต้องไม่ทำตน ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน เรานักเรียนจะต้องเทิดทูน เคารพเชื่อฟังและทำ
ตามที่บิดามารดา และครูอาจารย์สั่งสอนทุกเวลาเพื่อจะได้เป็นนักเรียนที่ดีในปัจจุบัน และเป็นพลเมืองที่ดีใน
อนาคต 
7.ขอให้นักเรียนทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้า (ผู้นำกล่าว) 
ลูกน้ำเงินชมพู  ต้องเป็นคนดี ทั้งกาย วาจา และใจ รู้จักหน้าที่ มีความกตัญญู เชิดชูสถาบัน 
8.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ผู้นำกล่าว) 

1.  ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  7.  เรียนรู้อธิปธิปไตยของประชา  
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้   8.  รักษาวินัย กฎหมายไทย  
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ สุดหัวใจ   9.  ปฏิบัติตามพระราชดำรัส  
4.  มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา   10. ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 
5.  รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ   11. ต้องเข้มแข็งท้ังร่างกาย  
6.  ไม่ขาดศีลธรรม ศาสนา   12.  คิดอะไรเพื่อส่วนรวม 

9.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (ผู้นำกล่าว) 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

10.คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (ผู้นำกล่าว) 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขอให้คำม่ันสัญญาต่อพันธกรณีในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 
    1. เราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ 
    2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
    3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซ่ือสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน 
ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล 

 
 
 



 
ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  
พุทธศักราช  2563 

…………………… 
 เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ .ศ. 2563  
ระเบียบโรงเรียนเกลี้ยงวิทยา ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน  พุทธศักราช  2563ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ว่า
ด้วยการประพฤติ  และธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียน พุทธศักราช  2563  และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานศึกษา   

อาศัยอำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยง  ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา โดยมติของคณะกรรมการโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  
พุทธศักราช  2563” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการสถานศึกษา” หมายถึง คณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ซึ่ง
ได้รับ 

การแต่งตั้งจากโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน  หลักสูตรพื้นฐานโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา  พุทธศักราช 2551  พ.ศ. 2563 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 ข้อ  4. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากำหนดให้นักเรียน แต่ละคนที่กำลังศึกษาอยู่ ในโรงเรียน ในแต่ละหลักสูตร มี
คะแนนความประพฤติคนละ  100  คะแนน  

ข้อ  5. นักเรียนคนใด กระทำความผิดโดยการฝ่าฝืนระเบียบฉบับใด ๆ  ที่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาประกาศ 
ไว้ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาจะพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ เป็นเฉพาะเรื่อง  เฉพาะครั้ง และเป็นรายกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ  1.  หลักเกณฑ์ในการหักคะแนนมีดังนี้ 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ลำดับที่ การกระทำความผิด คะแนน 
1 ทรงผม -5 
2 ถุงเท้าผิดระเบียบ -5 
3 ริบบิ้นหรือโบว์ผูกผมผิดระเบียบ -5 
4 ไว้เล็บยาว  ทาสีเล็บ -5 
5 ใช้โทรศัพท์  หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในขณะเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต -5 
6 ส่งเสียงดัง/เล่นบนอาคารเรียน -5 
7 กางเกง/กระโปรงผิดระเบียบ/ชุดพละผิดระเบียบ -5 
8 เครื่องดื่ม(น้ำหวาน)ขึ้นบนอาคารเรียน/ทานอาหารในห้องเรียนในขณะที่คุณครูกำลังสอน -5 
9 กล่าววาจาไม่สุภาพต่อผู้อื่น(ก้าวร้าวครูผู้สอน) -5 
10 แต่งเครื่องแบบไม่ตรงกับวันที่โรงเรียนกำหนด -5 
11 หนีคาบเรียน/กิจกรรมโฮมรูม/คาบประชุม/ออกจากโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต -5 
12 มาสาย/มาไม่ทันเข้าแถวตามเวลาที่กำหนด -5 
13 นำเสื้อออกนอกกางเกง/กระโปรง -2 
14 กระเป๋าผิดระเบียบ -5 
15 สวมรองเท้าแตะ/เหยียบส้นรองเท้า หรือสวมรองเท้าผิดระเบียบมาโรงเรียน/ 

นำรองเท้าขึ้นอาหาร 
-5 

16 เล่นกันหรือหยอกล้อทำให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บ -5 
17 เจตนามีอุปกรณ์เพ่ือการพนันไว้ในครอบครอง -5 
18 เสริมสวย/แต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอาง/ใช้เครื่องประดับ -5 
19 ทรงผมผิดระเบียบ/ผมหน้าม้า/ไว้หนวด/ไว้เครา -5 
20 ไม่นำส่งเอกสารทางราชการให้ผู้ปกครอง/ปลอมแปลงเอกสาร -5 
21 แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะอยู่ในแถว -5 
22 ลักลอบหรือไม่รับประทานอาหารตามเวลาที่กำหนด -10 
23 ขีดเขียน/ดัดแปลงเสื้อผ้าของตนเอง  หรือผู้อ่ืน โดยใช้คำพูดไม่เหมาะสม -10 
24 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน -20 
25 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน -20 
26 สูบบุหรี่หรือมีอุปกรณ์การเสพไว้ในครอบครอง -20 
27 วางตนไม่เหมาะสมกับเพ่ือนต่างเพศ -20 
28 ให้การเท็จ/กรอกข้อมูลเท็จ -20 
29 เจาะหู/ระเบิดหู -20 
30 หลบหนีการกระทำความผิด -20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ข้อ  6.  นักเรียน ที่ถูกตัดคะแนนตามข้อ  7  แล้ว  อาจถูกพิจารณาให้ได้รับโทษตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา  พ.ศ.  2548  ควบคู่กันไปด้วยก็ได้  หรืออาจให้ชดใช้
ค่าเสียหายเฉพาะเรื่อง เป็นรายกรณีไป   ทั้งนี้ ตามที่โรงเรียนพิจารณาเห็นสมควร 

1) ถูกตัดคะแนน 30 คะแนน ให้ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้ง 
ผู้ปกครองรับทราบ และ/หรือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

2) ถูกตัดคะแนน 50 คะแนน ให้ได้รับโทษทำทัณฑ์บนโดยแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทราบด้วย 
3) ถูกตัดคะแนน 75 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนตามอำนาจของผู้อำนวยการ และแจ้งให้

ผู้ปกครองรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ  9.  นักเรียน คนใดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติหมดทั้ง  100  คะแนน  ถือว่าต้องเข้าสู่โครงการสาน
ฝันของทางโรงเรียน 
 

ลำดับที่ การกระทำความผิด คะแนน 
31 ขับข่ีรถยนต์มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต -30 
32 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน -30 
33 ไม่มารายงานตัวตามฐานความผิดที่โรงเรียนกำหนด -30 
34 ดัดแปลงอุปกรณ์การเรียนเป็นอาวุธ -30 
35 แสดงกิริยาและวาจาที่ขาดความเคารพครู -30 
36 บันทึกภาพ/วีดีโอ ของผู้อื่นนำไปเผยแพร่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย -50 
37 ประพฤติตนทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง -50 
38 ลักทรัพย์หรือนำทรัพย์ผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต -50 
39 รุมทำร้ายผู้อื่นหรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ -50 
40 ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู้อื่นโดยเจตนา -50 
41 ทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอกหรือมีส่วนร่วม -50 
42 ยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายและแตกความสามัคคี -50 
43 ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล/ขู่กรรโชกทรัพย์ของผู้อื่น -50 
44 พกอาวุธ/สิ่งเทียมอาวุธหรือวัตถุระเบิดเข้ามาในสถานศึกษา -50 
45 ทัณฑ์บน -50 
46 ขู่กรรโชกทรัพย์ของผู้อื่น -50 
47 เล่นการพนันทุกชนิด -50 
48 ดื่มสุราในสถานศึกษา  หรือมีไว้ในครอบครอง -50 
49 ประพฤติตนในลักษณะอนาจาร/ชู้สาว -50 
50 เสพยาเสพติดหรือเก่ียวข้องกับสารเสพติดร้ายแรงทุกประเภท -50 
51 กระทำการใดๆ ที่ก่อความวุ่นวายในสถานศึกษา -50 



 
 
 

 
ข้อ 10. ให้หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

               ประกาศ   ณ   วันที่  6  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2563 
       
 

                                
         ( นายชัยยา  บัวหอม )                 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คำสั่งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

ที่ 151/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน 

******************************************** 
ด้วย โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้จะจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ  ตามความในมาตรา 39 
(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 และ  

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
1. นายชัยยา บัวหอม  ผู้อำนวยการ     ประธานกรรมการ  
2. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  รองประธานกรรมการ  
3. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ  
4. นางสาวปัณณธร ละโป้  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย กรรมการ  
5. นางสาวณัฎฐ์ชานันทน์ คำมา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ  
6. นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ   กรรมการ 
7. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้คำปรึกษาและตัดสินใจเพ่ือให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. นางสาวพัชรวดี บุญมากตำแหน่ง  คร ู    ประธานกรรมการ  
2. นายธงชัย อภิพุทธิกุล    ตำแหน่ง ครู    กรรมการ  
3. นางจันทนา อภิพุทธิกุล   ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ  
4. นางนาตยา จันทรักษ ์   ตำแหน่ง ครู    กรรมการ  
5. นางฐิติชญา อาเรนส ์    ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ  
6. นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรด ี   ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ ์   ตำแหน่ง ครู    กรรมการ  
8. นางสาวหัสยา บัวแก้ว    ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ  
9. นางสาวจินตนา มกรนันท์   ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวณัฐวรรณ สายยา   ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ  
11. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา   ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ  
12. นางสาวดวงนภา สุราวุธ   ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ  
13. นางสาววิภาพร จวนสาง   ตำแหน่ง คร ู   กรรมการ  
 
 
 
 



14. นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  ตำแหน่ง คร ู    กรรมการ  
15. นางสาววนิษา จันคะนา  ตำแหน่ง คร ู    กรรมการ  
16. นายเชาวฤทธิ์ ชินวรรณะ  ตำแหน่ง คร ู    กรรมการ  
17. นางสาวตวงพร คำเสียง  ตำแหน่ง คร ู    กรรมการ  
18. นางสาววิชุดา ชินชัย   ตำแหน่ง ครู     กรรมการ  
19. นางพัชนีย์ เช้ือชม   ตำแหน่ง คร ู    กรรมการ  
20. นางสาวอาริยา แสงนิล  ตำแหน่ง คร ู    กรรมการ  
21. นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
22. นางประภาพรรณ พันธ์แก่น  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
23. นายคณิต โพธิ์ทิพย ์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
24. นายวิชัย หอมจันทร์   ตำแหน่ง พนักงานราชการ   กรรมการ  
25. นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ   กรรมการ  
26. นายสุรัตน์ สายสินธ ์   ตำแหน่ง พนักงานราชการ   กรรมการ  
27. นางรัศมี อินตา   ตำแหน่ง พนักงานราชการ   กรรมการ  
28. นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
29. นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
30. นางอรพินท์ จวงพันธ์  ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  กรรมการ  
31. นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว  ตำแหน่ง ครูธุรการ    กรรมการ 
32. นางสาวหนึ่งฤทัย เสนาฤทธิ์  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
33. นายสุนันท์สงจันทร ์   ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
34. นางพัชนีย์ เช้ือชม   ตำแหน่ง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่วางแผนการทำงาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดความพร้อมเพรียง และจัดทำข้อมูลนักเรียนให้สมบูรณ์เรียบร้อย 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563  
      

           
          (นายชัยยา  บัวหอม) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

  



  



  



  

 
 

  



 

 

 

 


