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นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

 จากยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ.2560-2579 ซ่ึงเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่าง

ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 มีสภาพปญหา

อันเปนที่มาของแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศชาติไม่ต่อเนื่อง จึงเกิด

แนวคิดการพัฒนาคนไทยให้มีความสุข และสร้างรายได้ระดับสูง สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาค และเปนธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจ 4.0

 การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือ การเรียนการสอนที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถน�า

องค์ความรูท้ีม่อียูท่กุหนทกุแห่งบนโลกนี ้มาบรูณาการเชงิสร้างสรรค์ เพือ่พฒันานวตักรรม

ต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม การเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่

ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับ ให้ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ

รบัผิดชอบ มคีวามด ีควบคูก่บัการเปนคนใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน โดยใช้ Internet มคีวามคดิสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) และมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ดี (Social interaction) และรู้จักท�างาน

เปนทีม (Team work)

 โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตระหนกัถงึการศกึษา เพือ่การมงีานท�าในอนาคต มุง่เน้นให้

นักเรียนค้นพบตัวตน ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น และจัดโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย 

ทีจ่ะได้ตอบสนองต่อความถนดัและความสนใจของนกัเรยีน ครจูะได้ปรบัการเรยีนการสอน

ตามแนวการจัดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะ (Competency) 

และสาขาวิชาชีพแก่ผู้เรียนในอนาคต

 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้รู ้จักตนเอง ค้น

พบตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ว่า จะวางแผนเพื่อศึกษาต่อ เพื่อเข้าสู่สาขาอาชีพ

(จดหมายเปดผนึก)
สารจากผูอํานวยการโรงเรียน
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ได้ ในอนาคต ผ่านการส�ารวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง (Career 

Exploration) มีรายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียน (Shopping 

course) นักเรียนจะเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝกทักษะกระบวนการท�างาน

อาชีพ และได้เรียนวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ ให้เรียนต่อเน่ืองเปนภาควิชา (Block course) 

และรายวิชา Shoping Course รวมถึงมีห้องเรียนพิเศษ เฉพาะให้เลือกเรียน คือ 

ห้องเรยีนพเิศษพหภุาษา MP (Multilingual Program) ห้องเรียนพเิศษภาษาองักฤษ MEP 

(Mini English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

SMAT (Science Math & Technology) รวมถึงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร์ ISM 

(Intesive Science Math) อีกด้วย

 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการศึกษาเพื่อเตรียม

ผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพ (Career Preparation) และจัดการศึกษาต่อในวิชาชีพท่ี

ตนถนัด เพื่อต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีแผนการเรียนหลักสูตรที่หลากหลาย 

ตอบสนองต่อความสนใจของห้องเรียน อาทิ ห้องเรียนอาชีพของ สพฐ. อาชีพธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ และอาชีพการบัญชี จบแล้วได้วุฒิ ม.6 และ ปวช. (BMBA Program)

มีวิชาเพิ่มเติมทางภาษาจีน ภาษาเมียนมาร์ เปนแผนการเรียนเฉพาะ มีห้องเรียนพิเศษ

พหุภาษา MP (Multilingual Program) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini 

English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMAT 

(Science Math & Technology) รวมถึงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

ห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมสถาปตยกรรมศาสตร์ ISM (Intensive 

Science Math) และห้องเรียนเลือกอิสระ (Personal Aptitude Program)

 กระบวนการพฒันาผูเ้รยีนทีเ่น้นเปนนโยบาย คอืผูเ้รียนทุกคน ไม่มผีลการเรียนเปน 0 

ลดผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ร, มส เน้นการเปนคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชน รวมทั้งต้อง

เปนคนทีค่ดิวเิคราะห์ อ่าน เขยีน ได้ด ีครบทกุด้าน รวมถงึต้องมสีมรรถนะ (Competency)

 ในส่วนระบบส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน

สรรพวทิยาคม ใช้รูปแบบองิมาตรฐานของโรงเรยีนเอง คอื SBA model (Standard Based 

Administration) ควบคู่ไปกับระบบการดูแลความช่วยเหลือนักเรียน และควบคู่ไปกับ

ระบบบริหารจัดการวัดผลประเมินผลโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์ I-student (Day Map)

 ในส่วนกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสรรพวทิยาคม ซึง่เปนโรงเรยีน

ยอดนิยมของประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เข้าสู่

สาขาวิชาชีพ ที่ผู้เรียนค้นพบและคาดหวังสู่การประกอบอาชีพ และเข้าศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษา และเปนพลเมืองที่มีอนาคตดี เปนคนดี คนเก่ง และเปนคนมีความสุข ของ

สังคมไทย ในยุคประเทศไทย 4.0 และเปนพลโลกในศตวรรษที่ 21 โดยสมบูรณ์

 โดยพวกเราชาวสรรพวิทยาคม ทุกฝ่าย จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น โดยใช้มาตรฐานตามรูปแบบโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ใช้มาตรฐานคุณภาพ OBECQA และมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปนต้นไป
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 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จดัท�าขึน้มาเพือ่ให้นกัเรยีน ผูป้กครอง คร ูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ได้ศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและแนวทาง

การปฏิบัติตนตามระเบียบที่โรงเรียนก�าหนด ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ซึ่งเปนส่ิงจ�าเปนอย่างยิ่งที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องทราบรายละเอียดและปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน เพราะ

การจัดการศึกษาแนวใหม่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

 การจดัการเรยีนการสอนท่ีมปีระสทิธภิาพนักเรียนจะต้องปฏบิตัตินให้ถกูต้อง

ตามระเบยีบ โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการปกครองของโรงเรยีน นกัเรยีนจะต้อง

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและผู้ปกครองจ�าเปนต้องทราบรายละเอียดของระเบียบ

ด้วยเพราะจะได้ช่วยควบคุมและว่ากล่าวตักเตือนเพื่อมิให้นักเรียนประพฤติ

ผิดระเบียบ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียนและผู้ปกครองต้องศึกษา

และท�าความเข้าใจร่วมกัน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ

และความสนใจแตกต่างกัน การที่นักเรียนจะเลือกเรียนจะต้องค�านึงถึงความรู้ 

ความสามารถ และความสนใจของนักเรียนด้วย 

 ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดท�าคู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 

และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือใช้เปนแนวทางในการจดัการศกึษา

ให้มีประสิทธิภาพและหวังเปนอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนี้คงเปนประโยชน์ต่อ 

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอย่างดียิ่ง
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	 -	การปฏิบัติตนในห้องเรียนของนักเรียน		 91
	 -	การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน		 91
	 -	การแสดงความเคารพ		 92
	 -	การปฏิบัติในการใช้รถจักรยาน	รถจักรยานยนต์		 93
	 -	การตรวจค้นนักเรียน		 94
	 -	โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 95
	 -	ระบบการบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียน	 95
	 -	ระบบการบันทึกการเข้าเรียนตามรายวิชา	 96
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
	 -	โครงสร้างการบริหาร	 118
	 -	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	 119
	 -	โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา	2562	-	2564	 120
	 -	คู่มือลงทะเบียนออนไลน์รายวิชาเพิ่มเติม	 189
	 -	TCAS	ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่	เริ่มใช้ปี	2561	 202
	 -	ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน	 208
	 -	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่องานทะเบียน	-	วัดผล	 225
	 -	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 230
	 -	กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	(นศท.)	 236
	 -	งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	(E	-	Library)	 239
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	 -	วิธีการติดตั้งโปรแกรม	EBOOK	ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์	PC	 242
	 -	วิธีการติดตั้งโปรแกรม	EBOOK	ในโทรศัพท์มือถือ	 246
	 -	ทุนอัจฉริยภาพ	 250
 -	การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น	(ฺBest	Teacher	Award)	 251
 -	การรับย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษา	 253
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
	 -	โครงสร้างการบริหาร	 256
	 -	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าประสงค์	 257
	 -	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	 258
	 -	การบริหารงบประมาณ	งบเงินอุดหนุน	ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	 260	
	 -	การเก็บเงินบ�ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร	 262
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 -	โครงสร้างการบริหาร	 278
	 -	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	 279
	 -	งานประชาสัมพันธ์	 280
	 -	แนวปฏิบัติการใช้โรงอาหาร	 281
	 -	แนวปฏิบัติงานประกันอุบัติเหตุ	 281
	 -	แนวปฏิบัติงานทุนการศึกษา	 282
	 -	แนวปฏิบัติงานสงเคราะห์และสวัสดิการ	 284
	 -	แนวปฏิบัติการใช้ห้องอาคารพยาบาล	 285
	 -	แนวปฏิบัติในการด�าเนินงานส่งเสริมจิตอาสา	จิตสาธารณะของนักเรียน	 286
	 -	แนวปฏิบัติการจอดรถและการจราจรในบริเวณสถานศึกษา	 287
	 -	มาตรการการให้ความปลอดภัยทางถนน	 288
	 -	มาตรการด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน	 289
	 -	แผนผังเขตพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่รักษาความสะอาดของครูและนักเรียน	 290
ฝ่ายส�านักอ�านวยการ

	 -	โครงสร้างการบริหาร	 292
	 -	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ	 293
	 -	คู่มือการสรรหา	เลือก	และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		 295
	 -	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 298
	 -	ระเบียบฯ	ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง	พ.ศ.	2551	 299
	 -	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	(MOU)	 301
	 -	บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ	 306
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าเอกสารคู่มือนักเรียนฯ 308
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	 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต	 38	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ตั้งอยู่	
เลขที่	 51	 ถนนประสาทวิถี	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 รหัสไปรษณีย์	 63110	 จัดตั้งและเปิดท�า
การสอนในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2458	 ชื่อ	 “โรงเรียนประจ�าอ�าเภอแม่สอด”	 ตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดมณีไพรสณฑ์	ถนนอินทรคีรี	อ�าเภอแม่สอด	ท�าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่	1	ถึงชั้นประถมปีที่	3	
มีนายเท้ง		สุขนาม	เป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2460 – 2464 	นายปลีก		แสนวงษ์	ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่คนที่	2
พ.ศ. 2464 – 2468  นายทองอยู่		วงษ์ภูมิ	ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่คนที่	3
พ.ศ. 2468 – 2481 	นายบริบูรณ์	(แนบ)		อินทรสูตร	ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่คนที่	4
พ.ศ. 2478	 	 พระสมัครสรรพการ	 นายอ�าเภอแม่สอด	 ได้ของบประมาณกระทรวงธรรมการ	
(กระทรวงศึกษาธิการ)	มาสร้างอาคารเรียนถาวรในที่ดินราชพัสดุ	ริมถนนประสาทวิถี	(ที่ตั้งโรงเรียน
ในปัจจุบัน)	แล้วย้ายโรงเรียนออกจากวัดมณีไพรสณฑ์
พ.ศ. 2481  นายมงคล	 	 ยุวะเวส	 	 ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่คนที่	 5	 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึง
ชั้นมัธยมปีที่	3	ใน	พ.ศ.	2486
พ.ศ. 2488 – 2489		นายทรง		ยิ่งยวด	ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่คนที่	6
พ.ศ. 2489 – 2497	 	 นายสุเมธ	 	 สารวิทย์	 ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่คนที่	 7	 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึง
ชั้นมัธยมปีที่	6	และในขณะเดียวกันก็ลดชั้นประถมลงปีละชั้น	นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาให้ก้าวหน้า	 และได้ขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างขวางออกไป	 โดยได้รับความร่วมมือ
และช่วยเหลือจาก	นายทรงศักดิ์		ภูมิพานิช	คหบดีอ�าเภอแม่สอดได้บริจาคเงินจ�านวน	10,000	บาท	
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	ซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนให้เป็นกรรมสิทธิ์	ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2499  กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้ประกาศให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่	 เป็น	 โรงเรียนแม่สอด	
“สรรพวิทยาคม”	ในสมัยนายเทพ	ไกรโชค	ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่คนที่	8
พ.ศ. 2502 	นายถนอม		สังขพิทักษ์	ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่	คนที่	9	ได้ตัดชั้นมัธยมปีที่	1,	2	และ	3	
ออก	 และเปลี่ยนชื่อเรียกชั้นมัธยมปีที่	 4	 ,	 5	 และ	 6	 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ,	 2	 และ	 3	 และ
ได้รับบริจาคเงินจากประชาชน	เพื่อสร้างอาคารผู้ปกครองสงเคราะห์	เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน
พ.ศ.2511– 2516 	นายชื่น		ศรีสวัสดิ์	ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่	ซึ่งเป็นผู้บริหารคนที่	10	โรงเรียน
ได้รบัคดัเลอืกเข้าโครงการโรงเรยีนมธัยมศกึษาในชนบท	(โครงการ	คมช.)	และได้รบังบประมาณเพือ่
สร้างโรงฝึกงาน	2	หลัง	หอประชุม	สนามบาสเกตบอลรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	และได้รับความช่วย
เหลือในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน	 จากกรมสามัญศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการและ
องค์การยูนิเซฟ

»รÐวัµÔ
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พ.ศ. 2514	 	 คณะศิษย์เก่าโรงเรียน	 แม่สอด	 “สรรพวิทยาคม”	 ได้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า
แม่สอด	“สรรพวิทยาคม”	ขึ้นในวันที่	14	กุมภาพันธ์	2514	โดยมี	นายจันทร์		ทัศนียานนท	์เป็นนายก
สมาคมคนแรก
พ.ศ. 2516	 	 นายส�าราญ	 	 ดีมงคล	 ผู ้บริหารคนที่	 11	 ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่เพียง
6	เดือน	นายจรูญ		ฉ�่ากมล	ได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่ง	อาจารย์ใหญ่แทนในปีเดียวกัน
พ.ศ. 2521	 โรงเรียนแม่สอด	 “สรรพวิทยาคม”	 ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน	 จาก
ต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่	 เป็นต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	 ซ่ึงตรงกับสมัย	 นายจรูญ	 ฉ�่ากมล	 จึงถือว่าเป็น
ผู้อ�านวยการคนแรกของโรงเรียน	และเป็นผู้บริหารคนที่	12
ในวันที่	7	พฤศจิกายน	2521	กระทรวงศึกษาธิการ	โดย	ดร.ก่อ		สวัสดิพานิช	รัฐมนตรี	ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	 ปฏิบัติราชการแทน	 ลงนามในหนังสืออนุมัติให้โรงเรียนเปล่ียนช่ือเป็น	
“โรงเรียนสรรพวิทยาคม”	ตั้งแต่วันที่	7	พฤศจิกายน	2521
เพื่อมิให้เกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนแม่สอด	 ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของอ�าเภอ	
นอกจากนี	้โรงเรยีนยงัได้รบังบประมาณสร้างอาคารเรยีน	318	ค.	จ�านวน	18	ห้อง	และอาคารชัว่คราว	
จ�านวน	4	ห้อง
พ.ศ. 2525	 นายล�ายง	 	 บ่อน้อย	 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้บริหารคนที่	 13		
ได้รบัเลอืกเป็นประธานกลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวดัตาก	และได้รบัการจดัสรรงบประมาณสร้าง
โรงฝึกงาน	จ�านวน	1	หลัง	และบ้านพักครู	จ�านวน	1	หลัง
พ.ศ. 2532	นายสมนึก	ยุวพันธุ์	ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	ซึ่งเป็น
ผู้บริหารคนที่	 14	 กระทั่งนายสมนึก	 ยุวพันธุ์	 ได้รับค�าสั่งจากกรมสามัญศึกษา	 ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการสามัญศึกษาจังหวัดตาก	
พ.ศ. 2535		ว่าที่ร้อยตรี	ไพศาล		ประทุมชาติ	มาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	
ซึ่งเป็นผู้บริหารคนท่ี	 15	 และเริ่มพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคาร	 318	 ป.	 รวมทั้งบริเวณบ้านพักครู
รอบๆ	 โรงเรียนปรับปรุงอาคารและจัดท�าป้ายชื่อโรงเรียน	 รื้อถอนอาคารเก่าที่ช�ารุดออก	 เนื่องจาก
ได้รับงบประมาณ	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	หอประชุมแบบ	101ล./27	จ�านวน	1	หลัง
พ.ศ. 2539	 	 นายสมศักดิ์	 	 จงรู ้ธรรม	 ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการคนที่16	 และ
ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก	กลุ่มที่	2
พ.ศ 2542	 	 นายไพรัตน์	 	 ใยดี	 ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ	 คนที่	 17	 ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตากกลุ่มที่	 2	 และเป็นประธานสหวิทยา
เขตเจ้าพะวอ	 ได้ด�าเนินนโยบายการมีส่วนร่วม	 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นเป็น
ชุดแรก	โดยมีนายสุชาติ		ตรีรัตน์วัฒนา	เป็นประธานคณะกรรมการคนที่	1	ของโรงเรียนมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการผู้ปกครองและชุมชน	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน	พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อม	โดยให้ผู้ปกครองและ	ชุมชนมีส่วนร่วม	คณะกรรมการผู้ปกครองและครู	ติดตั้งพัดลม
ตามห้องเรียนทุกห้องเรียน	 สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด	 “สรรพวิทยาคม”	 จัดท�ายกระดับถนน	
ด้านหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ด้วยยางแอสฟัลติก	
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	 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ดังนี้	 ปีการศึกษา	 2554	 เป็นโรงเรียน
รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่	 ปีการศึกษา	 2554-2556	 รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โครงงานเยาวชนไทยท�าดีถวายในหลวง	
ปีการศึกษา	2555	เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	ปีการศึกษา	2556	เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านการศึกษา	จากกระทรวงศึกษาธิการ	
ปีการศึกษา 2557
	1.	 รางวัลสุดยอดโรงเรียนสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ดีเด่น	 ระดับประเทศ	
	 จากกรมอนามัย
	2.	 ผ่านการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	3.	 รางวลัพระราชทาน	ประกาศเกยีรตคิณุ	โครงการลดเมอืงร้อนด้วยมอืเราที	่9	สถาบนัสิง่แวดล้อม
	 ร่วมกับโตโยต้า
	4.	 เหรียญทอง	 อันดับ	 1	 ระดับประเทศ	 ผลงานหน่ึงโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม	 ด้านกระบวนการ
	 จัดการเรียนรู้	ประจ�าปี	2557	จากคุรุสภา

พ.ศ. 2544 – 2550 	นายเดช		รักการ	ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	คนที่	18	
โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา	(สมศ.)
พ.ศ. 2551 - 2552		นายชาญณรงค์		ภูมิถาวร	ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการคนที่	19
พ.ศ. 2552 - 2554		นายธวัช		ธิวงศ์ค�า	ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการคนที่	20
พ.ศ. 2553	โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษา	เป็นศูนย์	Education	Hub	ในภูมิภาคอาเซียน
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน		นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์	ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการคนที่	21
พ.ศ. 2555	โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	World	Class	Standard	School	
เปิดห้องเรียนพิเศษพหุภาษา	(MP)	ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ	(MEP)
พ.ศ. 2556	เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	(SMAT)
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ปีการศึกษา 2558
	1.	 โล่รางวัลยอดเยี่ยม	 ระดับประเทศ	 สถานศึกษาที่จัดการแนะแนวดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2558	
	 จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
	2.	 โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน	
	 จากกระทรวงวัฒนธรรม
	3.	 โล่ประกาศเกียรติคุณ	รางวัลผลงานดีเด่นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เนื่องใน	
 “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”	จากกระทรวงสาธารณสุข
	4.	 โล่เกียรติยศ	สถานศึกษาดีเด่น	ด้านกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ระดับทอง	
	 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	มัธยมศึกษา	เขต	38
	5.	 เกียรติบัตร	 ผู ้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด	 ด้านการเฝ้าระวัง
	 ทางวัฒนธรรม	ประเภทสถานศึกษา	จากกระทรวงวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2559
	1.	 โล่	เกียรติยศ	รางวัลพระราชทาน	ประโยชน์สุขแห่งมหาชน		โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	
	 กิตติคุณ	 ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	 “เยาวชนไทย ท�าดี 
 ถวายในหลวง” จากกลุ่มกัลยาณมิตร	 เพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
	2.	 โล่รางวัล	 สถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
	 อาเซยีน	Thailand	Education	Hub	:	Academic	Festival	2017	จากส�านกังานคณะกรรมการ
	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
	3.	 ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	 ระดับองค์กร	 (School	Quality	
	 Award	:	SCQA)	จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	4.	 โล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา	 ปปส.	 ผลงานดีเด่นระดับเงิน	 โครงการสถานศึกษาสีขาว	
	 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข	ปีการศึกษา	2558	จากกระทรวงศึกษาธิการ
	5.	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศรายการ	 Index	 Robotics	 School	
	 League	2017		จากบริษัท	อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์	จ�ากัด
	6.	 รองชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษา	
	 ระดับชาติ	ครั้งที่	7		(7	th		ASEAN	Quiz,	National	Level)	
	 จากส�านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ	ร่วมกับ
	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	7.	 ชนะเลิศ	การแข่งขันฟุตบอลธนาคารโรงเรียน	ระดับภูมิภาค	
	 จัดโดยธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย
	8.	 ชนะเลิศ	การแข่งประกวดดนตรี	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ประเภทดนตรีสตริง	Season	5	ประจ�าปี	2559	
	 จัดโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	38
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ปีการศึกษา 2560

1.	 รางวัลพระราชทาน	 โล่เกียรติยศ	 “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”	 ตามโครงการคุณธรรม

	 เฉลมิพระเกยีรต	ิกติตคิณุ	ตามโครงการพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ	“เยาวชนไทย 

 ท�าดี ถวายในหลวง”	 จากกลุ่มเครือข่ายกัลยาณมิตร	 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 ร่วมกับ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.	 รางวัล	 THAILAND	MASTER	 YOUTH	 2018	 รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ

	 แห่งปี	สาขาวิชาการ		ชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย

3.	 ได้รับรางวัล	3	เหรียญทอง		4	เหรียญเงิน	4	เหรียญทองแดง	ในการแข่งขันหุ่นยนต์

	 นานาชาติ	World	Robot	Games	2017	ณ		ประเทศสิงคโปร์

4.	 โล่รางวัล	 รองชนะเลิศอันดับ	 3	 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย	 คร้ังที่	 6	

	 ชิงถ้วยรางวัล	“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”	ณ	 Convention	 Hall		

	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

5.	 โล่รางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันหุ่นยนต์	World	 Robot	 Games	 Thailand	 Championship	

	 2017	และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ	จ�านวน	10	รายการ

6.	 โล่รางวัล		MOE	AWARDS		ปีการศึกษา	2558	ผลงานระดับดีเด่น	ประเภทสถานศึกษา	

	 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		จากกระทรวงศึกษาธิการ

7.	 เกียรติบัตร	รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย	

	 ประจ�าปี	2560	จากกระทรวงวัฒนธรรม

	9.	 ชนะเลิศ	การน�าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี	
	 (Best	Practice)	รูปแบบนวัตกรรม
	 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะ	
	 การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	
	 ในศตวรรษที่	21	จากส�านักงานเขต
	 พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	38

10.	รางวัลดีเด่น	การน�าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	
	 เรื่อง	การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ	ศตวรรษที่	21	
	 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	38
		 			-	ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
		 			-	ด้านการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
		 			-	ด้านการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 			-	ด้านการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
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8.	 เกียรติบัตร	รางวัล	Best	Practice	การบริหารจัดการขยะ	 โรงเรียนปลอดขยะ	 (OBEC	ZERO	

	 WASTE	SCHOOL)	ระดับภูมิภาค	จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.	 เกียรติบัตร	รางวัล	Best	Practice	การบริหารจัดการขยะ	 โรงเรียนปลอดขยะ	 (OBEC	ZERO	

	 WASTE	 SCHOOL)	 ระดับภูมิภาค	 โรงเรียนที่มีความโดดเด่น	 ด้านการสร้างเครือข่ายโรงเรียน

	 ปลอดขยะ	จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10.	ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขันฟุตบอลธนาคารโรงเรียน	ประจ�าปี	2560

	 	ระดับภูมิภาค	จัดโดยธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย

11.	เกียรติบัตร	 โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ	ของเสียอันตรายและสิ่งแวดล้อม	ที่เป็นแบบอย่าง

	 	ที่ดีเยี่ยม	(Best	Practice)	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	38

12.	โล่รางวัล	องค์กรที่มีผลงานเด่น	ด้านชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

13.	เกียรติบัตรระดับดีเลิศ	 ในการยกย่องชมเชยส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

	 	รายจ่ายลงทุนจังหวัดตากเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 คิดเป็น

	 	ร้อยละ	100	จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

หมายเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	5	เมษายน	2561
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ปีการศึกษา 2561

1.	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	3	เหรียญทอง	4	เหรียญเงิน	4	เหรียญทองแดง	และรางวัล	Performance	

	 Award	 Thailand	 ในแข ่งขันหุ ่นยนต ์นานาชาติ 	 World	 Robot	 Games	 2018	

	 ณ	ประเทศฟิลิปปินส์

2.	 โล่พระราชทาน	 รางวัลชมเชย	 การประกวดบรรยายธรรม	 ระดับประเทศ	 ชิงถ้วยพระราชทาน

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จากกระทรวงวัฒนธรรม

3.	 โล่รางวัลคุณภาพ	แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 (Office		Of	the	Basic	Education	Commission	Quality	Award	)	:	OBECQA

	 จากกระทรวงศึกษาธิการ

4.	 เกียรติบัตร	 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 (Office	Of	the	Basic	Education	Commission	Quality	Award	:	OBECQA)	ซึ่งแสดงถึง

	 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล	ประจ�าปีพุทธศักราช	2560		

5.	 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	 ของ	 พลเอกประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ในการแข่งขัน

	 หุ ่นยนต์ยุวชน	 ชิงชนะเลิศประเทศไทย	 ประเภทหุ ่นยนต์อัตโนมัติ	 Sumo	 Motocross	

	 พร้อมรางวัลทุนการศึกษา	จ�านวน	848,000	บาท	จัดโดย	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6.	 รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 3	 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศ	 ประเทศไทย		

	 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ	Sumo	Motocros	จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

7.	 ได้รบัเกยีรตบิตัรและได้พมิพ์ผลงานลงวารสารน�าเสนอผลงานวจิยั	ระดบัประเทศ	ในการประกวด

	 Thailand	 Junior	 Water	 Prize	 2018	 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

	 และเทคโนโลยี		(สสวท.)
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8.	 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล	จากการประกวดออกแบบภายใต้แนวคิด	“การพัฒนาต้นแบบ

ผลติภณัฑ์ หรอืบรกิารจากความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปัิญญา ทีโ่ดดเด่นในท้องถิน่ภาย

ใต้นโยบาย Thailand 4.0”	ประจ�าปี	2561	และเป็นตวัแทนภาคเหนอืเข้าร่วมแข่งขนัระดบัประเทศ		

จัดโดยส�านักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)		

9.	 รางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ในงานสปัดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

10.	เกียรติบัตรยอดเยี่ยม		การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		จาก	สพม.38

11.	โล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น	 ระดับเงิน	 	 ประจ�าปี	 2561	 ประเภทสถานศึกษา

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ		จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	38

12.	รางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น	(Zero		waste		school)	ประจ�าปี	2561	ระดับ	สพม.38

13.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี		จัดโดยศาลจังหวัดแม่สอด
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¢ŒอÁÙÅ¾×éน°าน
ชื่อโรงเรียน สรรพวิทยาคม

ประเภทโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

 (มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย)

อักษรย่อ ส.ว.

วันสถาปนาโรงเรียน 30 พฤศจิกายน

พระพุทธรูปประจ�าโรงเรียน พระพุทธประทีปวโรทัย

คติพจน ์ ขนฺติ หิตสุขาวหา 

 ความอดทนน�าประโยชน์สุขมาให้

สัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปคบเพลิง 

 หมายถึง ปญญาเปนแสงสว่าง น�าทางชีวิต

สีประจ�าโรงเรียน ม่วง-เหลือง

 สีมวง หมายถึง เปนสีผสมที่เกิดขึ้นระหว่าง

 สีแดงกับสีน�้าเงิน อันหมายถึงพระมหากษัตริย์

 สีเหลือง หมายถึง ศาสนา

 สีม่วง-เหลือง จึงมีความหมายให้ทุกคนยึดมั่นใน ชาติ

 ศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ อยู่เหนือสิ่งอื่นใด

ต้นไม้ประจ�าโรงเรียน คือ ต้นสน เปนสัญลักษณ์ของ ความอ่อนไหวลู่ลม

 แข็งแรง อายุยืนยาว
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วิสัยทัศน์

¾ัน¸กÔ¨

เป‡าประสงค์

สรรพวิทยาคม เปนโรงเรียนคุณภาพชั้นนําระดับสากล บนพื้นฐานความเปนไทย

1) จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเปนไทย

3) พัฒนาทักษะส�าคัญของผู้เรียนสู่ความเปนพลโลก

1) ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

3) ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�าคัญส�าหรับการศึกษาต่อและการด�าเนินชีวิต

4) ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เปนคนดีมีคุณธรรม มีจิตส�านึกเปน

 พลเมืองไทยและพลโลก

5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมอย่างเต็มตามศักยภาพ

6) โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานของหลัก

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตส�านึก

 ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เปนครูมืออาชีพ

 มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเปนฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 
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วั²นธรรมองค์กร (Culture Organization)

วั²นธรรมที่ดีงามของบุคลากรãนโรงเรียน

วาระเร่งด่วนของโรงเรียน (Agenda)

อัตลักษณ์โรงเรียน

คุณธรรมอัตลักษณ์

เอกลักษณ์
วิชาการเด่น

ความรู้คู่คุณธรรม

รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา

1) มุ่งผลลัพธ์ที่เปนเลิศ (Excellence Orientation)

2) มีความรับผิดชอบสูง (Accountability)

3) มีนวัตกรรม (Innovation)

4) ท�างานเปนทีม (Teamwork)

5) เพิ่มขีดความสามารถและความเปนผู้น�ารักองค์กร

 (Empowering/Leadership)

1) ยิ้ม (Smile)

2) ไหว้ (Wai)

3) ทักทาย (Greet)

4) ตรงเวลา (Punctual)

การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน
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กลยุทธ์ แผนงาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ป‚การศึกษา 2562 - 2655

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้

 เพื่อตอบสนองความต้องการ ความนัด ความสนใจ 

 และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียน

 ให้เหมาะสมกับการเปนพลเมืองไทย และพลโลก

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปญญา ประเพณีวัฒนธรรม

 ของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย 

 และมีจิตส�านึกความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

แผนงานที่ 1 ปลูกฝงเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตส�านึกในการด�าเนินชีวิตของการเปนพลเมืองไทย 

 และพลโลกโดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เปนครูมืออาชีพ

 มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เปนบุคคลมืออาชีพ

แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเปนฐานตามหลักธรรมภิบาล 

 ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเปนเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้

 โรงเรียนเปนฐานตามหลักธรรมภิบาล

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เปนปจจุบัน 

 ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง
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เพลงมาร์ชสรรพวิทยาคม

à¾Å§สาºาน §̧

ขับรอง รองหมู นักรองนํา นวพล  จุลอมรโชค

เนื้อรอง/ทํานอง ทันตแพทยพงศธร  ศรีปุงวิวัฒน

 แหล่งศึกษาสรรพวิทยาคม ชนนิยมยกย่องศรัทธา

ภูมิใจสถาบันทรงคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวไกล

ม่วงเหลืองเรารักชาติศาสน์กษัตริย์ ชูคบเพลิงเจิดจรัสสว่างไสว

รักเรียน รักเล่น รักวินัย เปดโลกกว้างไกลใฝ่รู้วิชา

การศึกษาสร้างคนสร้างงาน เปนรากฐานให้ชาติพัฒนา

เรากล้าคิด กล้าท�า ด้วยปญญา พัฒนาความรู้สู่สังคม

จับมือกันร้อยรักสามัคคี เทิดศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม

มุ่งสร้างสรรค์ความดีให้เปนที่ช� นชม สรรพฯ อุดมความรู้คู่คุณธรรม

ม่วงเหลือง ม่วงเหลือง ไชโย (ซ้�า)

เห็นธงของเรานั้นสะบัดไหว

สีงามวิไล ปลิวไสวเด่นดวง

เหมือนจากแดนสรวงเหลืองม่วงสดใส

เราสรรพวิทยา จะรักษาเกียรติธง

เรา....จะเก่งยิ่งยง

เราเคารพธงด้วยใจภักดี

เราจะแข่งขันเพ� อสมานสามัคคี

สามารถเรานี้ เราพลีเพ� อธง
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ทíาเนียบผู้บริหาร

ล�าดับที่ ชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง  ปี พ.ศ.

1 นายเท้ง		สุขนาม ครูใหญ่ 2458	-	2460

2 นายปลีก		แสนวงษ์ ครูใหญ่ 2460	-	2464

3 นายทองอยู่		วงษ์ภูมิ ครูใหญ่ 2464	-	2468

4 นายบริบูรณ์	(แนบ)		อินทรสูตร ครูใหญ่ 2468	-	2481

5 นายมงคล		ยุวะเวส ครูใหญ่ 2481	-	2488

6 นายทรง		ยิ่งยวด ครูใหญ่ 2488	-	2489

7 นายสุเมธ		สารวิทย์ ครูใหญ่ 2489	-	2497

8 นายเทพ		ไกรโชค ครูใหญ่ 2497	-		2502

9 นายถนอม		สังขพิทักษ์ ครูใหญ่ 2502	-	2510

10 นายชื่น		ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2510	-	2516

11 นายส�าราญ		ดีมงคล อาจารย์ใหญ่ 2516	-	2517

12 นายจรูญ		ฉ�่ากมล ผู้อ�านวยการ 2517	-	2525

13 นายล�ายง		บ่อน้อย ผู้อ�านวยการ 2525	-	2532

14 นายสมนึก		ยุวพันธุ์ ผู้อ�านวยการ 2532	-	2535

15 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล		ประทุมชาติ ผู้อ�านวยการ 2535	-	2539

16 นายสมศักดิ์		จงรู้ธรรม ผู้อ�านวยการ 2539	-	2542

17 นายไพรัตน์		ใยดี ผู้อ�านวยการ 2542	-	2544

18 นายเดช		รักการ ผู้อ�านวยการ 2544	-	2550

19 นายชาญณรงค์		ภูมิถาวร ผู้อ�านวยการ 2551	-	2552

20 นายธวัช		ธิวงศ์ค�า ผู้อ�านวยการ 2552	-	2554

21 นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อ�านวยการ 2554	-	ปัจจุบัน
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 1. นายพันธ์ ทาอินทร์  ประธานกรรมการ

  2. นางมาลัย จันทร์นิล  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

  3. นายวินัย หาญพรม  กรรมการผู้แทนครู

  4. นายประเสริฐ ดีเดชา  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายกุล เครือวีระ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
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 11. นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 12. นายช�านาญ ซาโปร่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. นายไกรสร กิจการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. พ.ต.ท.สุพจน์ นวรัตนารมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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โรงเรียนสรรพวิทยาคม ชุดที่ 4 (2560 - 2564)
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¹ÒÂ¨Ñ¡¡ÄÉ³� àÃ×Í§»ÃÕªÒ
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

½†ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ ¹âÂºÒÂ á¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³

¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì àÅÔÈÃÑµ¹¾Ñ¹¸Ø�
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹

¹ÒÂ©ÑµÃªÑÂ ÇÔà·È¹�
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

½†ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

¹Ò§¨ÃÑÊÈÃÕ ¸ÃÃÁ¨Ôµ
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ÒÂ°Ò»¹Ð¾§É� ·Ð¹Ñ¹ªÑÂ
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
½†ÒÂÊíÒ¹Ñ¡ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¨Ñ¹·Ã�à¾çÞ Ç‹Ò¹à¤Ã×Í
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

¹Ò§¾Ñ²¹Ò ¸ÃÃÁ¨Ñ¡Ã�
ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹

ฝายบริหาร
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¹ÒÂÇÔ·ÂÒ ËÃÙÇÃ¹Ñ¹·�¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì ÇÒ´àÍŒÂÇ§È�¹Ò§ÊØ¨ÔµÃÒ à¹µÃãÊ ¹Ò§ÍÃ»ÀÒ ºÙÃ³Ð©ÑµÃºÇÃ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂ¸Ò¹Ô¹·Ã� ÈÃÕÁËÒ´ä·Â
¤ÃÙ

¹ÒÂàÍ¡ªÑÂ ¾Ñ¹¸ØÅÕ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§ÊÒÇÊØ´ÒÃÑµ¹� ¤íÒÂ§
¤ÃÙÍÑµÃÒ¨ŒÒ§

¹ÒÂªÒÞ³Ã§¤� ÅŒÒ¹¤íÒ
¤ÃÙÍÑµÃÒ¨ŒÒ§

¹Ò§ÊÒÇ¹§¹ÀÊÃ Í§¤�¡ÒÃ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇÄªØÍÃ ¤‹Ò»ÃÐàÊÃÔ°
¤ÃÙ

¹Ò§ÊØÇÃÃ³ÕÂ� ·Í§à¡µØ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂÀÔÀ¾ ÊØ·íÒá»§
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇÈØÀÅÑ¡É³� ¤íÒÅ×Í
¤ÃÙ

¹ÒÂ¾ÑÊ¡Ã ÁÒÅÒÃÑµ¹�
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇ¹ÇÃÑµ¹� àËÅ×ÍÈÃÕ¨Ñ¹·Ã�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§¹ÒµÂÒ³Õ äÇÇ‹Í§¹Ò§ÊØ¡ÑÞÞÒ à¹×èÍ§¾Ø¡ ¹Ò§ÊÒÇ¨ÔµÃÒ ÍÂÙ‹à¨ÃÔÞ

¹ÒÂ¹ÔÃÑ¹´Ã� ÃÊÊØ¢ØÁÒÅªÒµÔ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

¹Ò§ÊÒÇ·Ô¾ÇÃÃ³ ÍÔ¹ÃÔÃÒÂ
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

¹ÒÂ¸ÒÃÒÇØ²Ô ÊØÇÃÃ³ã¨ ¹ÒÂà·¾·Ñµ äªÂÈÔÅ»Š
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ ¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°¾Ã ¨Ñ¹·Ô´Ò
¤ÃÙ

¹ÒÂ¤Ø³Í¹Ñ¹µ� »�ÂÐªÇ¹Ñ¹·�
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ
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¹ÒÂ³Ã§¤�ªÒÞ ¹ØªÒÃÑÁÂ�

¹Ò§ÇÔÁÅ³Ñ° ¡Ñ¹·Ð·íÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÃÃ³Ô¡ÒÃ� ´ÔÉª¡ÃÃ
¤ÃÙ

¹ÒÂÍÒ·ÔµÂ� ¸ÃÃÁáÊ¹
¤ÃÙ

¹ÒÂÈØÀÄ¡É� ¾ÅÑ§Ä·¸Ôì
¤ÃÙ

¹ÒÂ¸ÑÞÇØ²Ô ºÑÇËÅÇ§
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

¹Ò§¡ÒÞ¨¹Ò ªÒÞàªÔ§¾Ò¹Ôª
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§ÍÃ¾Ô¹ ÈÔÇÒ´íÒÃ§¤�
¤ÃÙ

¹ÒÂÍÁÃÈÑ¡´Ôì »˜¹ÇÔªÑÂ
¤ÃÙÍÑµÃÒ¨ŒÒ§

¹ÒÂÊÁÒ¹ âµÊÔ§Ë�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂ°Ò¡ÙÃ ¡ÃÃ¢íÒ
¤ÃÙÍÑµÃÒ¨ŒÒ§

¹ÒÂºÑÞªÒ ¡ÃÃ¢íÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂÍÀÔªÔµ ¤ÅŒÒÁ·Ø‹§
¤ÃÙÍÑµÃÒ¨ŒÒ§

¹Ò§ÃÑ¡É�ÊØÁÅ â¡ÈÅ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
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¹Ò§Ê¶ÔÃ´Ò ¡ÔµÔàÇÕÂ§
¤ÃÙ

¹ÒÂ³Ã§¤�ÈÑ¡´Ôì ÊÇ¹ãµŒ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔÁ¹ÑÊ ¾Ø‹§âµÁÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¹ÔÊÒ »�›¹·Í§
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇÊØ´¤¹Ö§ ÊØÃÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔªÑÂ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂ¾¹ÑÊ ÃÒÁÊÙµ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇà´×Í¹à¾çÞ Ç§È�¨Ñ¹·Ã�
¤ÃÙ

¹ÒÂ¡ÔµµÔ¾§È�  ¡Ñ¹µÕÁÙÅ
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§¹ÇÅ¨Ñ¹·Ã� â¤µÐÁÕ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§¡¹¡ÇÃÃ³ ÊÇ¹ãµŒ
¤ÃÙ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
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¹Ò§ÊÒÇ´Ç§à¹µÃ Ä·¸Ôì»ÃÐàÊÃÔ°

¹Ò§ÇÔäÅ¾Ã ÈÃÕ¹ÔÅ

¹Ò§ÊØ»ÃÒ³Õ »˜·ÁÊÔ·¸ÔâªµÔ¹Ò§ÊÒÇ¹¾ÇÃÃ³ ÊÕËÐÍíÒä¾

¹ÒÂÇÔ¹ÑÂ ËÒÞ¾ÃÁ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
¹Ò§ÊÒÇÊâÃªÒ ËÅŒÒÂÍ´¹ŒÍÂ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂ¨Ñ¡¡ÄÉ³� àÃ×Í§»ÃÕªÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§À³ÔµÒ á¡ŒÇà¨ÃÔÞà¹µÃ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ÊÒÇ¹§ÅÑ¡É³� µÒ¤íÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂÊÁÂÈ ¨ÔÃ¡ØÅ¸ÃÇ³Ôª
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÃÑµ¹ÒÀÃ³� ÇÔà·È¹�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¨Ñ¹·Ã�à¾çÞ Ç‹Ò¹à¤Ã×Í
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§¡Ò¹µ�¸ÕÃÒ ÁÒá¡ŒÇ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂâ¡¯�¸ÔÇÔªÞ� ÊØàÁ¸¹ÑÈÇÕ¡ØÅ

¹Ò§ÊÒÇ»ÃÔÂÒ º§¡ªÄ´Õ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¾ÃÇÃÔ¹·Ã� ÇÃâª¤ªÑÂÃÑµ¹�
¤ÃÙ

¹ÒÂÇÔ¹ÑÂ á¢Ç¹â¾¸Ôì
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇÇÃÔÂÒ ¾Ôàª°à¡ÕÂÃµÔ¡ØÅ
¤ÃÙ ¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹ÒÂâ¡ÈÅ á«‹ÅÕ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂÍ¹Ø¾§É� ÊÔ§Ë�¸¹Ð
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇ¨Ñ¹á¡ŒÇ ªÑÂÃÑµ¹�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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¹Ò§¹ÔµÂÒ à¤Å×ÍºÇÑ§
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

¹Ò§ÊÒÇ¨Ô¹µ¹Ò ÍÔèÁ»ÃÐà¡ÕÂ¹¸ÃÃÁ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ÊÒÇÍØäÃÇÃÃ³ ÍÔ¹ÃÔÃÒÂ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§¡ÑÅÂÒ »ÃÐ·Õ» ³ ¶ÅÒ§
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ÍíÒä¾ ¾ÃÁÁÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§ÊÒÇÃØ‹§·Ô¾Â� ¨Ñ¹´Õ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ªÅ¸ÔªÒ ¹ØªÒÃÑÁÂ�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂÈÑ¡´Ôì¹ÃÔ¹·Ã� ÊØ¡Ñ¹·Ò
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂ°Ò»¹Ð¾§É� ·Ð¹Ñ¹ªÑÂ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÇÃÃ³ ¡ÄµÔâÍÀÒÊ¾§È�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂ»ÃÐ´Ñº àºçÞÁÒµÃ�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂ¸¹ÊÔ¹ ªÙà¡ÕÂÃµÔµ¡ØÅ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂªÑÂÊÇÑÊ´Ôì ·Í§»ÃÐÇÔ·Â�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§à¾çÞ¾ÔÁÅ »Ò¹¤íÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§¹ÅÔ¹Õ ¼ÒáÊ¹à¶Ô¹
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÀÑ·°Ô¡Ã³� ã¨´Õ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

วิทยาศาสตร

¹ÒÂÇÔ·ÂÒ ÇÔ¹ÒâÃ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇÅÑ¡É³� Ë¹‹Í¤ÒÊØ¡
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
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¹Ò§ÊÒÇ¡¹¡¡ÒÞ¨¹� ÁÒà¡Ô´
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÁÅÇÃÃ³ ÈÔÃÔâÀ¤Ò¹Ñ¹·�
¤ÃÙ

¹ÒÂÊÑ¹µÔì áÊ§·ŒÒÇ
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹ÒÂª³ØÀ§¤� â¤µÐÁÕ
¤ÃÙÍÑµÃÒ¨ŒÒ§

¹ÒÂÇÔªÑÂ ã¨ÂÒÊØ¹Ò
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂºØÞ¸ÃÃÁ ºØÞ¹ÒÂ×¹
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹ÒÂ»ÃÐ¾Ñ¹¸� ¾Ñ·ÂÒÇÃÃ³
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§¡ÑÞÇÃÒ ¡ŽÍ§á¡ŒÇ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂ»Í§¾Å àÁ×Í§ÁÒËÅŒÒ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇ³ÑªªÒ ¨ÙÃÑµ¹¡Ã
¤ÃÙ

¹Ò§·Ñµ¾ÔªÒ ·Í§¹Í¡
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§¨ÃÔÂÒ ºØÞ¹ÒÂ×¹
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇàªÉ°�¸Ô´Ò ¾Ô§¤ÐÊÑ¹
¤ÃÙ ¤ÃÙ

¹ÒÂ¾Ô·Ñ¡É� »Í¡ÊÍ¹
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇÇÃÒÀÃ³� ·Í§âªµÔ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇàªÉ°�ÊØ´Ò ¾Ô§¤ÐÊÑ¹

¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇÇÔ¨ÔµÃÒ ·Ñº·ÔÁ¨Ñ¹·Ã�
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°Ç´Õ Ç§¤�Ê×º
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

¹ÒÂ¡ÉÔ´ÔÈ àÅÔÈÃÑµ¹¾Ñ¹¸Ø�

¹Ò§ÊÒÂªÅ ÊØ¡Ñ¹·Ò
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ·ÒÃÔ³Õ ·Ô¹ŒÍÂ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

¹Ò§ÊØÁÒÅÕ ºØÞÁÒ¡¹Ò§ÊØ¹ÕÂ� ÂÐÊØ¡ÔÁ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§¡ÑÅÂÒ »ÒËÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§¾ÑªÃÒÀÃ³� ÈÃÕ´Òà´ª
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§¨ÃÑÊÈÃÕ ¸ÃÃÁ¨Ôµ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ÊÒÇ°Ò¹ÔµÒ ÍÔèÁÇÔÁÅ

¹Ò§¨ÃÇÂ¾Ã ¤§ÁÕ ¹ÒÂ³Ã§¤� ¤§ÁÕ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÄÉ³�ªÃÔ¹·Ã� ¤§¡Å‹ÍÁ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¤ÃÙâÊÀÔ´Ò  ¨Ñ¹µÒ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÒÞ¨¹Ò ÊÁØ·Ã�¹ÒÇÕ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇàºÞ¨ÁÒÈ Ë¹ÙÊÒÂ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇÃØ‹§·ÔÇÒ ÍØ‹¹ã¨
¤ÃÙ

¹Ò§ÍÃ·ÑÂ ÂÒâ¹ÂÐ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ
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¹ÒÂÍíÒ¾Å ÂÒâ¹ÂÐ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1

¹ÒÂ¾Ñ¹µÃÕ ÊÕ¢ÒÇ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇË·ÑÂ¹Ñ·¸� Á³±Ò
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇÁÅÄ´Õ ¹ÔÅ·Ñ¾
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇÍŒÍÁ·Ô¾Â� ÃÐÃÕ¸§
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇ¡Ò¹µ�¸ÕÃÒ ¾¹ÒÈÃÕ§ÒÁ
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹ÒÂ»ÃàÁÈÇÃ� ºØÞ»ÒÅ
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇáÊ§à´×Í¹ ¡Í§ÂÍ´ ¹Ò§¡ØÅÀÒÀÃ ÁÕà§Ô¹¹Ò§¡ÑÅÂÒ ¾Ñ·ÂÒÇÃÃ³¹Ò§ÈÃÕÊØ´Ò ºÑÇºØµÃ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ÇªÔÃÒÀÃ³� ÊÔ§Ë�Ç§¤�¹Ò§»�ÂÐ©ÑµÃ ¨Ôµ¨ÃÔ§ ¹ÒÂÇÔÇÑ²¹� áÊ¹¤íÒ¹Ò¤¹Ò§ÊÒÇÃÑª¹Õ ¹ÀÒ»·ØÁ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ
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¹ÒÂ©ÑµÃªÑÂ ÇÔà·È¹�
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§à¾ÅÔ¹¾ÔÈ ÈÃÕÊØÇÃÃ³
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

ËÑÇË¹ŒÒ¡Ô¨¡ÃÃÁá¹Ðá¹Ç

¹Ò§ÊÒÇÃÑª¹Õ ¹ÀÒ»·ØÁ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸Ô´Ò ¤íÒÀÕÃÐ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇªÞÒ³ÔÈÒ Ä·¸Ôìà¨ÃÔÞ
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇ¸ÑÞÊÔ¹Õ µŒ¹¡ÅÑè¹
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹Ò§ÊÒÇÁÂØÃÒ ÂØ·¸ªØÁ
¤ÃÙ

¹Ò§ÊÒÇ¹§¤ÃÒÞ ¡ŒÍ¹¨ÐÃÒ
¤ÃÙ

¹ÒÂÍªÔÃ »˜ÞÞÒà·¾
¤ÃÙ

¹Ò§¹ÔÃÁÅ ¾Ô¾Ñ²¹�¤Ø»µÔ¡ØÅ
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

Ç‹Ò·Õè Ã.µ. »ÃàÇÈ¹� Á§¤ÅÇÃÒ¨ÒÃÂ�
¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ

¹ÒÂÂØ·¸¾ÔªÑÂ ¤íÒÁÍÞ
¤ÃÙÍÑµÃÒ¨ŒÒ§

¹Ò§¾Ñ·¸Á¹ áÊ§·Í§
¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

กิจกรรมแนะแนว

¹ÒÂ®ÔªÁÒ¡Ã³� ÂÈÇ§È�àÃ×Í¹
¤ÃÙ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2
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¹Ò§ÊÒÇáÊ§à´×Í¹ ¡Í§ÂÍ´ ¹ÒÂÇÔÇÑ²¹� áÊ¹¤íÒ¹Ò¤

Mr. Clovis Eyong Nkem Miss Juvy Ariola Roque Mr. Simon Martel

Miss MA. Fabie 
M. Elimanco

Miss Abelisa 
Cruz Vicente

Mr. Bernardo 
Baluan Malanum Mr. Mbah Kingsley 

Tangne

¹ÒÂ â¤ÃÇÔÊ ÍÕÂÍ§ àÍ¹à¤Á ¹Ò§ÊÒÇ ¨ÙÇÕè àÍÃÔâÍÅ‹Ò âÃà¡Œ ¹ÒÂ ä«Á‹Í¹ ÁÒÃ�à·Å
¹Ò§ÊÒÇ ÁÒàÃÕÂ ¿ÒºÕé 

àÍÅÔÁÒ§â¡Œ
¹Ò§ÊÒÇ ÍàºÃÔ«‹Ò 
¤ÃÙÊ ÇÔà«¹àµŒ

¹ÒÂ àºÍÃ�¹ÒÅâ´Œ 
ºÒÅÇ¹ ÁÒÅÒ¹ÑÁ ¹ÒÂ àÍçÁºÒË� ¤Ô§ÊÅÕè ·Ò¤à¹‹

¹ÒÂ¨ÔÃÒÂØ·¸ áÊ¹¾ÃÁ¹Ò§ÊÒÇàÍ¡ÃÕè à·

Teacher Teacher Teacher Teacher Teacher

Teacher

Ms. Annastacia 
Nyawira Ndumia
¹Ò§ÊÒÇ ÍÒ¹ÒÊµÒà«ÕÂ 
à¹ÕÂÇÕÃ‹Ò àÍç¹´ÙàÁÕÂ

Teacher

Mrs. Alpheda Casinillo 
Isorena

Mr. Richard Casinillo 
Isorena

¹Ò§ÍÑÅà¿´Ò ¤ÒÊÔ¹ÔÅâÅ
äÍâ«àÃ¹‹Ò

¹ÒÂÃÔªÒÃ�´ ¤ÒÊÔ¹ÔÅâÅ
äÍâ«àÃ¹‹Ò

Teacher TeacherTeacher

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè MPTeacher

Lim Hyea
¹Ò§ÊÒÇÅÔÁ àÎÍÒ

Teacher

Ms. Beatriz Liliana 
Carrillo Campos

Teacher

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ËÑÇË¹ŒÒËŒÍ§àÃÕÂ¹ MP áÅÐ ERIC

¤ÃÙªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ
ËÑÇË¹ŒÒËŒÍ§àÃÕÂ¹ MEP

กลุมหองเรียนพหุภาษา MP - MEP (ครูตางประเทศ)
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บุคลากรประจําสํานักงานโรงเรียน

¹Ò§ÊÒÇªÞÒ¹Ñ¹·� ¨ÔÃºÙÅÂ�ÈÃÕ¹Ò§ÊÒÇ¾ÑªÃÔ¹·Ã� Ã‹Áâ¾¸Ôì·Í§¹Ò§ÊÒÇ¡Ñ¹ËÒ ã¨ÂÇ§¹Ò§ÍÑ§¤¹Ò âªµÔ¶ÇÔÅÀÑ¡´Õ

¹Ò§ÊÒÇâÊÃ´Ò ÊÃŒÒ§·ÃÑ¾Â� ¹ÒÂÀÒ¹ØÁÒÈ ¾Ñ¹¸�¸ÑÞÞÒ¡ÒÃ ¹Ò§ÊÒÇ¹ÀÑÊÃ´Ò ºØÞÁÒ¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÒÊÔ¹Õ à¢ÕÂÇ¹ŒÍÂ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂ¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂá¼¹§Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè§Ò¹¾ÑÊ´Ø à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂºÃÔËÒÃºØ¤¤Å à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèËŒÍ§ÊÁØ´à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂºÃÔËÒÃºØ¤¤Å

¹ÒÂ·Ã§à¡ÕÂÃµÔ ·Ð¹Ñ¹ªÑÂ

¹Ò§ÊÒÇ´Ç§¾Ñ¹¸� µÔ¹Ñ¹µ�Ð

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

¹ÒÂÇÔÃØ¸ ÍŒÒÂÁÒÈÂŒÍÂ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèâÊµ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¡ÒÃà§Ô¹

¹ÒÂ¨ÔµÃÑ¹µÔ¡Ã á«‹Â‹Ò§ ¹Ò§ÊÒÇÞÒ³ÔÈÒ ¹ÒÁÇ§É�

¹ÒÂ¸ÕÃÐÈÑ¡´Ôì µÒ·Ô¾Â�

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂºÃÔËÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶

¹Ò§ÊÒÇÈÈÔÇÔÁÅ »�¹·Ò
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÑ´¼ÅáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å

¹Ò§ÊÒÇ¹Ñ¹·ÇÃÃ³ ¤ÃÒ»ÃÐÂÙÃ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØ

¹ÒÂã¡ÅŒÃØ‹§ ©ÔÁãËÁ‹
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèàÍ¡ÊÒÃÊÔè§¾ÔÁ¾�

¹ÒÂªÕÇÔ¹ µÒ·Ô¾Â�
¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶

¹Ò§ÊÒÇ¨ÔµµÃÐ¡ÒÃ ÂÐÊØ¡ÔÁ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å

¹Ò§ÊÒÇÃÑª¹Ô¡ØÅ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂºÃÔËÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
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ลูกจางชั่วคราว 

ลูกจางประจํา 

¹ÒÂÊÑÞªÑÂ ¤§µ�Ð
ÅÙ¡¨ŒÒ§ªÑèÇ¤ÃÒÇ

¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ° á¡ŒÇã¨»Ò
ÅÙ¡¨ŒÒ§ªÑèÇ¤ÃÒÇ

¹ÒÂà¨ÕÂÁÈÑ¡´Ôì ¡ÒÞ¨¹¤§¤Ò

ª‹Ò§¤ÃØÀÑ³±� ÃÐ´Ñº ª.3

¹ÒÂÊØªÒµÔ à¢ÕÂÇ¹ŒÍÂ

¼ÙŒÊÍ¹§Ò¹ª‹Ò§ ÃÐ´Ñº ª.2

¹ÒÂà·ÕÂÁ ÁÕà§Ô¹

ª‹Ò§¤ÃØÀÑ³±� ÃÐ´Ñº ª.3

¹ÒÂÁ¹ÑÊ à¡Ô´¶ÁÂÒ

ª‹Ò§äÁŒ ÃÐ´Ñº ª.3

¹ÒÂÇÔâÃ¨¹� µÒ·Ô¾Â�

ª‹Ò§»Ù¹ ÃÐ´Ñº ª.3
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หมายเลขโทรศัพท์
บุคลากร



ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

1. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ ครูช�านาญการพิเศษ 089-5686259

2. นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ครูช�านาญการพิเศษ 095-2484571

3. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูช�านาญการ 082-8855662

4. นางพัทธมน  แสงทอง ครูช�านาญการ 089-8589056

5. ว่าที่ รต.ปรเวศน์   มงคลวราจารย์ ครู 080-0647414

6. นายยุทธพิชัย  ค�ามอญ ครูอัตราจ้าง 097-9183746

ฝ่ายบริหาร

กิจกรรมแนะแนว

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์    ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ 086-4406631 081-0419157

2. นางพัฒนา  ธรรมจักร์ รองผู้อ�านวยการ 
ช�านาญการพิเศษ 087-2119880

3. นายฉัตรชัย  วิเทศน์
ครูช�านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวิชาการ

095-2484571

4. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา

ครูช�านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ

091-0252795

5. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
ครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

089-7041736 055-531675

6. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
ครูช�านาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป

081-2813799 055-535226

7. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
ครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายส�านักอ�านวยการ

062-5495978
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นายเอกชัย  พันธุลี ครูช�านาญการพิเศษ 081-8543661

  2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก ครูช�านาญการพิเศษ 089-9584778 055-531972

  3. นางนาตยาณี  ไวว่อง ครูช�านาญการพิเศษ 086-4448289 055-534258

  4. นางสาวจิตรา  อยู่เจริญ ครูช�านาญการพิเศษ 084-2252480

  5. นายนิรันดร์  รสสุขุมาลชาติ ครูช�านาญการพิเศษ 086-9292770 055-546371

  6. นางสุจิตรา  เนตรใส ครูช�านาญการพิเศษ 087-1981388

  7. นางอรปภา  บูรณะฉัตรบวร ครูช�านาญการ 082-4011965 055-535880

  8. นายประเสริฐศักดิ์  วาดเอ้ยวงศ์ ครูช�านาญการ 097-9674482

  9. นายวิทยา  หรูวรนันท์ ครูช�านาญการ 093-2787398 055-544531

10. นายภิภพ  สุท�าแปง ครูช�านาญการ 094-4970566

11. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ครูช�านาญการ 085-2694470

12. นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์ ครูช�านาญการ 098-7503057

13. นายพัสกร  มาลารัตน์ ครู 093-1352364

14. นางสาวศุภลักษณ์  ค�าลือ ครู 095-7191546

15. นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย ครู 086-4680931

16. นางสาวนงนภสร  องค์การ ครู 084-8177300 

17. นางสาวฤชุอร  ค�าประเสริฐ ครู 094-4975232

18. นางสาวณัฐพร  จันทิดา ครู 095-3478988

19. นายคุณอนันต์  ปิยะชวนันท์ ครูผู้ช่วย 093-1326212

20. นายธาราวุฒิ  สุวรรณใจ ครูผู้ช่วย 088-7585891

21. นายเทพทัต  ไชยศิลป์ ครูผู้ช่วย 092-9190429

22. นางสาวสุดารัตน์  ค�ายง ครูอัตราจ้าง 093-1983311

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นางนวลจันทร์  โคตะมี ครูช�านาญการพิเศษ 088-3027807

  2. นายพนัส  รามสูต ครูช�านาญการ 083-1616716

  3. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย ครูช�านาญการ 086-9398922

  4. นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้ ครู 080-6669576

  5. นางกนกวรรณ  สวนใต้ ครู 098-7486280

  6. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ ครู 091-8434572

  7. นางสถิรดา  กิติเวียง ครู 081-4684468

  8. นางสาวสุนิสา  ปิ่นทอง ครูผู้ช่วย 095-6288397

 9. นายกิตติพงศ์  กันตีมูล ครูผู้ช่วย 082-3893922

10. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร พนักงานราชการ 095-6288397

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช ครูช�านาญการพิเศษ 081-2816653

  2. นายบัญชา  กรรข�า ครูช�านาญการพิเศษ 081-9716743

  3. นางรักษ์สุมล  โกศล ครูช�านาญการพิเศษ 089-8530766

  4. นายสมาน  โตสิงห์ ครูช�านาญการ 093-1645456

  5. นางอรพิน  ศิวาด�ารงค์ ครูช�านาญการ 097-1614516

  6. นายฐากูร  กรรข�า ครูอัตราจ้าง 080-0288280

  7. นายอภิชิต   คล้ามทุ่ง ครูอัตราจ้าง 080-5067895

  8. นายธิติกร   ปิยะนุสรณ์ ครูอัตราจ้าง 094-5935455

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์ ครูช�านาญการพิเศษ 095-6304295

  2. นางสาวนพวรรณ  สีหะอ�าไพ ครูช�านาญการพิเศษ 086-7287187

  3. นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์ประเสริฐ ครูช�านาญการพิเศษ 062-1946456

  4. นางสุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ ครูช�านาญการพิเศษ 089-5657903

  5. นายวินัย  หาญพรม ครูช�านาญการพิเศษ 089-8587761

  6. นางวิไลพร  ศรีนิล ครูช�านาญการพิเศษ 086-9255023

  7.นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย ครูช�านาญการพิเศษ 095-6290414

  8. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร ครูช�านาญการพิเศษ 084-2924153

  9. นางสาวนงลักษณ์  ตาค�า ครูช�านาญการพิเศษ 095-6427259

10. นายจักรกฤษณ์  เรืองปรีชา ครูช�านาญการ 091-0252795

11. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์ ครูช�านาญการ 085-0629326

12. นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช ครูช�านาญการ 088-8155453

13. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ครูช�านาญการ 081-2813799 055-535226

14. นางกานต์ธีรา  มาแก้ว ครูช�านาญการ 091-0268149

15. นายโกฏ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล ครูช�านาญการ 082-2988454

16. นายโกศล  แซ่ลี ครูช�านาญการ 087-3597960

17. นายวินัย  แขวนโพธิ์ ครู 080-0528991

18. นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน์ ครู 064-0049292 

19. นางสาววริยา  พิเชฐเกียรติกุล ครู 086-2028661

20.นางสาวปริยา  บงกชฤดี ครูผู้ช่วย 064-3453122

21.นายอนุพงษ์  สิงห์ธนะ ครูผู้ช่วย 091-8587808

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ปีการศึกษา 2562-2564
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นางอ�าไพ  พรมมา ครูช�านาญการพิเศษ 089-9601337

  2. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์ ครูช�านาญการ 086-2042250 055-545030

  3. นางสาวอุไรวรรณ  อินริราย ครูช�านาญการพิเศษ 088-2752081 055-546187

  4. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครูช�านาญการพิเศษ 063-1148778

  5. น.ส.จินตนา  อิ่มประเกียนธรรม ครูช�านาญการพิเศษ 087-8439032

  6. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี ครูช�านาญการพิเศษ 086-2112607

  7. นางชลธิชา  นุชารัมย์ ครูช�านาญการพิเศษ 081-9728645, 064-4155934

  8. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา ครูช�านาญการพิเศษ 080-6873018

  9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย ครูช�านาญการพิเศษ 062-5495978

10. นางสุทธิวรรณ  กฤติโอภาสพงศ์ ครูช�านาญการพิเศษ 089-7931471

11. นางวนิดา  หล้าอ่อน ครูช�านาญการพิเศษ 091-7862390

12. นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก ครูช�านาญการพิเศษ 086-4432359

13. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล ครูช�านาญการ 089-7046391

14. นางเพ็ญพิมล  ปานค�า ครูช�านาญการ 099-4161444

15. นายประดับ  เบ็ญมาตร ครูช�านาญการ 084-2299733

16. นางนลินี  ผาแสนเถิน ครูช�านาญการ 089-5635482

17. นางภัทฐิกรณ์  ใจดี ครูช�านาญการ 086-2112410

18. นายวิทยา  วินาโร ครูช�านาญการ 085-0252589

19. นางสายชล  สุกันทา ครูช�านาญการ 080-6811828

20. นางทัตพิชา  ทองนอก ครูช�านาญการ 090-6964442

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

42 43



ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

21. นางจริยา  บุญนายืน ครู 086-2130328

22. นายปองพล  เมืองมาหล้า ครู 086-1931439

23.นางสาวณัชชา  จูรัตนากร ครู 084-6231085

24. นางสาวเชษฐ์ธิดา  พิงคะสัน ครู 090-6703382

25. นายพิทักษ์  ปอกสอน ครู 082-1898553

26. นางสาววราภรณ์  ทองโชติ ครู 093-2733448

27. นางสาวเชษฐ์สุดา  พิงคะสัน ครู 088-2268266

28. นางสาวณัฐวดี  วงค์สืบ ครูผู้ช่วย 091-1386467

29. นางสาววิจิตรา  ทับทิมจันทร์ ครูผู้ช่วย 086-9354312

30. นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ์ พนักงานราชการ 061-3047456

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นางนิตยา  เคลือบวัง ครูช�านาญการพิเศษ 087-7345006

  2. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ ครูช�านาญการพิเศษ 065-7921744

  3. นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว ครูช�านาญการพิเศษ 087-2044960

  4. นายบุญธรรม  บุญนายืน ครูช�านาญการ 087-8491937

  5. นายวิชัย  ใจยาสุนา ครูช�านาญการ 084-5747655 055-544841

  6. นางสาวกนกกาญจน์  มาเกิด ครู 086-1193177

  7. นางสาวกมลวรรณ ศิริโภคานันท์ ครู 087-3035545

  8. นายสันติ์  แสงท้าว ครูผู้ช่วย 091-2918913

  9. นายชณุภงค์  โคตะมี ครูอัตราจ้าง 084-4681744

วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

เทคโนโลยี
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ปีการศึกษา 2562-2564
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช ครูช�านาญการพิเศษ 086-2171375

  2. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ครูช�านาญการพิเศษ 089-7041736 055-531675

  3. นางสุนีย์  ยะสุกิม ครูช�านาญการพิเศษ 081-9738626

  4. นางกัลยา  ปาหา ครูช�านาญการพิเศษ 088-2805885 055-551170

  5. นางสุมาลี  บุญมาก ครูช�านาญการพิเศษ 093-2697775

  6. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล ครูช�านาญการพิเศษ 081-7277370

  7. นางจรวยพร  คงมี ครูช�านาญการ 089-5642238

  8. นายณรงค์  คงมี ครูช�านาญการ 099-9490391

  9. นางอรทัย  ยาโนยะ ครูช�านาญการ 089-9074776

10. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม ครูช�านาญการ 080-0291581

11. นางโสภิดา  จันตา ครูช�านาญการ 089-7810126

12. นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี ครู 089-5657301

13. นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ ครู 080-6727294

14. นางสาวเบญจมาศ  หนูสาย ครู 087-7361123

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นายอ�าพล  ยาโนยะ ครูช�านาญการพิเศษ 087-2060231

  2. นางศรีสุดา  บัวบุตร ครูช�านาญการพิเศษ 061-4146915

  3. นางกัลยา  พัทยาวรรณ ครูช�านาญการพิเศษ 083-1616638 055-542931

  4. นางสาวแสงเดือน  กองยอด ครูช�านาญการพิเศษ 081-7867557

  5. นางกุลภาภร  มีเงิน ครูช�านาญการพิเศษ 088-2809089

  6. นางสาวรัชนี  นภาปทุม ครูช�านาญการ 089-2708575

  7. นางปิยะฉัตร  จิตจริง ครูช�านาญการ 081-0399593

  8. นางวชิราภรณ์  สิงห์วงค์ ครูช�านาญการ 089-8565124

  9. นายวิวัฒน์  แสนค�านาค ครูช�านาญการ 081-5335990

10. นายพันตรี  สีขาว ครูช�านาญการ 089-9611752

11. นางสาวหทัยนัทธ์  มณฑา ครู 098-7506730

12. นางสาวมลฤดี  นิลทัพ ครู 087-5788691

13. นางสาวอ้อมทิพย์  ระรีธง ครูผู้ช่วย 086-9729329

14. นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม ครูผู้ช่วย 061-3252715

15. นายปรเมศวร์  บุญปาน ครูผู้ช่วย 090-6870199

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1
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ปีการศึกษา 2562-2564
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

1. นางสาวรัชนี  นภาปทุม ครูช�านาญการ 089-2708575

2. นายอชิร  ปัญญาเทพ ครู 095-3214567

3. นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา ครู 095-6396384

4. นายฎิชมากรณ์  ยศวงศ์เรือน ครู 099-2504141

5. นางสาวสุธิดา  ค�าภีระ ครู 080-5168830

6. นางสาวมยุรา  ยุทธชุม ครู 096-6682798

7. นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์เจริญ ครูผู้ช่วย 095-9325813

8. นางสาวธัญสินี  ต้นกลั่น ครูผู้ช่วย 095-6948522

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน

  1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์ ครูช�านาญการ 084-6116132

  2.นายธัญวุฒิ  บัวหลวง ครูช�านาญการ 093-3189530

  3. นางวิมลณัฐ  กันทะท�า ครูช�านาญการ 086-1993955

  4. นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์ ครู 086-9231303

  5. นายอาทิตย์  ธรรมแสน ครู 095-6739159

  6. นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร ครู 088-2256276

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทร

  1. Mr. Clovis Eyong Nkem 
      นาย โครวิส อียอง เอนเคม Teacher 080-236-7330

  2. Miss Juvy Ariola Roque 
      นางสาว จูวี่ เอริโอล่า โรเก้ Teacher 088-174-0754

  3. Mr. Simon Martel 
      นาย ไซม่อน มาร์เทล Teacher 064-353-6585

  4. Miss MA. Fabie M. Elimanco
      นางสาว มาเรีย ฟาบี้ เอลิมางโก้ Teacher 082-404-7108

  5. Miss Abelisa Cruz Vicente
      นางสาว อเบริซ่า ครูส วิเซนเต้ Teacher 094-826-0528

  6. Mr. Bernardo Baluan Malanum
      นาย เบอร์นาลโด้ บาลวน มาลานัม Teacher 099-254-3816

  7. Ms. Lim Hyea  นางสาว ลีม เฮอา Teacher 092-034-3039
  8. Ms. Annastacia Nyawira Ndumia
      นางสาว อานาสตาเซีย เนียวีร่า เอ็นดูเมีย Teacher 062-694-9024

  9. Mr. Mbah Kingsley Tangne
      นาย เอ็มบาห์ คิงสลี่ ทาคเน่ Teacher 061-371-7123

10. Mrs. Alpheda Casinillo Isorena
      นางอัลเฟดา คาสินิลโล ไอโซเรน่า Teacher 062-7133696

11. Mr. Richard tud  Isorena
      นายริชาร์ด คาสินิลโล ไอโซเรน่า Teacher 062-7133696

12. นางสาวเอกรี่ เท Teacher 065-7541192

13. Ms. Beatriz Liliana Carrillo Campos Teacher 061-3020705

กลุ่มครูห้องเรียนพหุภาษา MP - MEP (ครูต่างประเทศ)
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ปีการศึกษา 2562-2564
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทร เบอร์บ้าน

  1. นางอังคนา  โชติถวิลภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 084-7307805

  2. นางสาวกันหา  ใจยวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 094-7578409

  3. นางสาวนภัสรดา  บุญมา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 081-0421394

  4. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน 086-2024748

  5. นางสาวนันทวรรณ  คราประยูร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ 084-5983151

  6. นายภานุมาศ  พันธ์ธัญญาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล 085-6060405

  7. นายชีวิน  ตาทิพย์ พนักงานขับรถ 092-8925250

  8. นาวสาวสุทธาสินี  เขียวน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล 095-6379420 

  9. นางสาวชญาน์นันท์  จิรบูลย์ศรี เจ้าหน้าที่การเงิน 080-0296268

10. นางสาวทาริณี  ทิน้อย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ฯ 088-2724703

11. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 084-6727975

12. นายทรงเกียรติ  ทะนันชัย เจ้าหน้าที่ส�านักอ�านวยการ 065-5289195

13. นางสาวศศิวิมล  ปินทา เจ้าหน้าที่ทะเบียน 080-0294686

14. นายจิตรันติกร  แซ่ย่าง เจ้าหน้าที่ปกครอง 084-3908987

15. นายจิรายุทธ  แสนพรม เจ้าหน้าที่ MP 083-0944904

16. นายใกล้รุ่ง  ฉิมใหม่ เจ้าหน้าที่โรเนียว 089-7184644

17. นางสาวทิพวรรณ  อินริราย พนักงานราชการ 080-0287883

18. นางสาวดวงพันธ์  ตินันต๊ะ เจ้าหน้าที่การเงิน 080-6273104

19. นางสาวญาณิศา  นามวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ 084-8179897

20. นายวิรุธ อ้ายมาศย้อย เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

21. นายธีระศักดิ์  ตาทิพย์ พนักงานขับรถ 095-2416706

22. นางสาวจิตตระการ  ยะสุกิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 094-9893514

23. นางสาวรัชนิกุล  วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ 087-7292428

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทร เบอร์บ้าน

1. นายวิโรจน์  ตาทิพย์ ช่างปูน ระดับ ช.3 089-8591606

2. นายมนัส  เกิดถมยา ช่างไม้ ระดับ ช.3 084-3793088

3. นายเจียมศักดิ์  กาญจนคงคา ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ช.3 093-1573721

4. นายเทียม  มีเงิน ช่างคุรุภัณฑ์ ระดับ ช.3 086-2064957

5. นายสุชาติ  เขียวน้อย ผู้สอนงานช่างระดับ ช.2 089-2713639

ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทร เบอร์บ้าน

1. นายประเสริฐ   แก้วใจปา ลูกจ้างชั่วคราว 094-8287274

2. นายสัญชัย  คงต๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว 081-6044153

โทร. 055-531094, 055-533385  โทรสาร 055-534861

ลูกจ้างประจ�า

ลูกจ้างชั่วคราว 

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนสรรพวิทยาคม
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

นางจรัสศรี  ธรรมจิต

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสมยศ  จิรกุลธรวิณิช

หัวหน้ากลุ่มงาน 

พัฒนาและขับเคลื่อน 

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน 

กิจกรรมนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ส�านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพนัส  รามสูต นายสมาน  โตสิงห์ นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
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วิสัยทัศน์
•	 มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย	มีคุณธรรม	จริยธรรมที่ดี 

•	 รู้จักหน้าที่	มีความรับผิดชอบในตนเอง 

•	 มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

•	 ปลูกฝังให้นักเรียนรักษาความสะอาด 

•	 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

•	 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก	สามัคคี 

•	 ภูมิใจและให้เกียรติสถาบัน 

 

พันธกิจ
•	 จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

•	 ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อตกลงระหว่างครู

	 ผู้ปกครอง	–	นักเรียน	อย่างเคร่งครัด

•	 ส่งเสริมงานด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยมหลัก	12	ประการ

•	 จัดท�าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

•	 รณรงค์	ส่งเสริมงานต่อต้านสิ่งเสพติด

•	 ส่งเสริม	สนับสนุน	การด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน

•	 ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

•	 เฝ้าระวังป้องกันกับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์

•	 ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน	นักเรียนโดดเรียน	หนีเรียน	ติด	0		ร		มส.	 

ขอบข่ายการบริหารงานปกครอง
•	 ป้องกันมิให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

•	 แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

•	 ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์

•	 พัฒนางานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
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1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
	 1.1	 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ	 	 1.2		ธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
	 1.3	 ศรัทธา	ยึดมั่น	และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
	 1.4	 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
	 2.1	 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย	วาจา	ใจ
	 2.2	 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย	วาจา	ใจ
3. มีวินัย
	 3.1	 ประพฤติตามข้อตกลง	กฎเกณฑ์	ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว	 
	 	 โรงเรียน	และสังคม
4. ใฝ่เรียนรู้
	 4.1	 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน	และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
	 4.2	 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ 
  เลอืกใช้สือ่	อย่างเหมาะสม	สรปุเป็นองค์ความรู	้และสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้
5. อยู่อย่างพอเพียง
	 5.1	 ด�าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ	มีเหตุผล	รอบคอบ	มีคุณธรรม
	 5.2	 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการท�างาน
	 6.1	 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
	 6.2	 ท�างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย
7. รักความเป็นไทย
	 7.1	 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี	ศิลปะ	วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
	 7.2	 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
	 7.3	 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
8. มีจิตสาธารณะ
	 8.1	 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
	 8.2	 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน	ชุมชน	และสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่
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นักเรียนต้องไม่
	 •	 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

	 •	 ท�าความผิดซ�้า	ๆ	และมีจ�านวนหลายครั้ง

	 •	 มาโรงเรียนสายเป็นประจ�า	เกินก�าหนดกิจกรรมหน้าเสาธง 

	 	 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง	เกิน	3	ครั้ง

	 •	 โดด	–	หนีเรียน

	 •	 ทะเลาะวิวาท	–	ผู้ร่วมในการก่อเหตุ

	 •	 ชู้สาว	–	มีความใกล้ชิดกันท�าให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นคู่รักกัน

	 •	 สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด	–	ปรับเงินตามระเบียบ	พ.ร.บ.	การสูบ

	 •	 ดื่มสุราและของมึนเมา	–	ในบริเวณ	และดื่มจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน

	 •	 มีพฤติกรรมก้าวร้าว	ด้วยค�าพูด	และพฤติกรรมทางกาย

	 •	 ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาเรียน	และต้องปฏิบัติตามประกาศของโรงเรียนเรื่อง 

	 	 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

	 •	 พกพาอาวุธและสิ่งอันตราย	คล้ายอาวุธ	เช่น	ฟุตเหล็ก,	มีดคัทเตอร์,	กรรไกร

	 •	 ต้องคดีอาญา/หรือถูกจับกุมคุมขังเกิน	12	ชั่วโมง									มีหลักฐาน

	 •	 ท�าลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน						ขีดเขียนห้องน�้า,	โต๊ะ,	ประตู,	หน้าต่าง

	 •	 ลักขโมย	ชิงทรัพย์	ข่มขู่	ไถเงิน

	 •	 ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาท	และต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

	 	 ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 	 ***	หากนักเรียนกระท�าความผิดตามข้อตกลง	MOU	หรือมีความผิดเทียบ 

	 ได้ว่าจงใจไม่ประพฤติตนเป็นคนดี	ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ	ให้พิจารณาย้าย 

	 สถานศึกษา	เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและลดปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้	 

	 หากระยะเวลา	1	ปี	ผ่านไปนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น	หากประสงค์จะขอย้ายกลับ 

	 มาทางโรงเรียนยินดีจะรับพิจารณาโดยมีคณะกรรมการพิจารณาความผิดแบบ 

	 มีส่วนร่วมและย้ายกลับมาเรียนตามเดิม	ดังนี้

	 	 1.	ครูที่ปรึกษา	+	หัวหน้าระดับชั้น	+	ครูแนะแนว	+	พ่อครู,	แม่ครู

	 	 2.	ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	ลงนามกับ	ผู้ปกครอง

ข้อตกลงร่วมระหว่างครู - นักเรียน - ผู้ปกครอง
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เรื่อง แนวทางการพัฒนามาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม

(Sapphawitthayakhom Family School)

การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน

(Standard based Administration)

นวัตกรรมโรงเรียนสรรพวิทยาคม
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สรุปบทบาท-ภารกิจ ของครูมืออาชีพ ที่ส�าคัญมี 4 ด้าน

	 1.	ด้านการเป็น	ครูผู้สอน	ที่ดี

	 2.	ด้านการเป็น	ครูประจ�าชั้น	ที่ดี

	 3.	ด้านการเป็น	พ่อครูแม่ครู	ที่ดี

	 4.	ด้านการเป็น	ครูผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน	ที่ดี

ภารกิจ 4 ด้านของครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
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Goal

The Best Teacher

เป้าหมาย (goal) ของครูผู้สอน ครูประจ�าชั้น และพ่อครู-แม่ครู
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ยึด

(Sapphawitthayakhom Family School)

การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน

ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย

แบบบูรณาการ
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สู่

(ภาระงานของทุกฝ่าย ร่วมกับ บริหารกิจการนักเรียน วิชาการ) : หัวหน้าระดับชั้น

CT4	:น�าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องประจ�าชั้น/ผลปรากฏต่อ 

							นักเรียน	ชัดเจน



3. มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom Family School)

	 ครอบครวัของผู้เรยีนในโรงเรยีนสรรพวทิยาคมหรอื	“ครอบครวัสรรพวทิยาคม” 

เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด	มีโอกาสในการดูแลและเสริมสมรรถนะผู้

เรียนได้มากที่สุด	จึงถือเป็นหน่วยที่ส�าคัญในชีวิตของผู้เรียน	หากครอบครัว	มีการด�าเนิน

งานอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานที่เป็นผู้เรียน	 จะมีโอกาส

และความน่าจะเป็นในการสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	 ดูแลช่วยเหลือและเสริม

สมรรถนะผูเ้รียนได้มากทีส่ดุ	ได้ก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิงานครอบครวัสรรพวทิยาคม		

ตลอดช่วงชั้น	3	ปี	ดังต่อไปนี้			

(ภาระงานของทุกฝ่าย บริหารกิจการนักเรียนร่วมกับวิชาการ)	:	หัวหน้าคณะสี

รายการ/องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

F1	:	การเตรียมปัจจัย 

						พื้นฐาน	สิ่งอ�านวย 

						ความสะดวก	เพื่อ

						สนับสนุนการเรียนรู้ 

						ของผู้เรียน

1.1	เตรียมหนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 

					ถัดไป	ก่อนปิดปลายภาคของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1.2	เตรียมการ	จัดหา	สถานที่ท�างานขณะอยู่ใน 

     ครอบครัว

1.3	เตรียมระบบฐานข้อมูล	(electronic	portfolio) 

					ส�าหรับบุตรหลาน	SDQ		3	ฉบับ		Scan tool   

					ประวัตินักเรียน	ด�าเนินการเยี่ยมบ้านลูกนักเรียน

1.4	จัดหา	พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาที่มีศักยภาพในการชี้แนะ	 

					เพื่อการเรียนรู้ของบุตร	หลาน

1.5	ดูแล	ให้นักเรียนจัดท�าแผนพัฒนาตน	พัฒนางาน	 

					หรือก�าหนดเป้าหมายชีวิต เป้าหมายตนเอง   

    เป้าหมายการเรียน
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รายการ/องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

F2	:	การร่วมมือใน 

						กิจกรรมการเรียนรู้	 

						และกิจกรรมเสริม 

						ประสบการณ์แก่ 

						ผู้เรียนที่เป็นบุตร	 

						หลาน

2.1	ซักถาม	รับทราบข้อมูลการบ้านหรืองานที่ได้รับ 

     มอบหมายประจ�าภาคเรียนและประจ�าสัปดาห์ 

2.2	ซักถามความก้าวหน้าในการท�างาน ส่งงานของ 

					ผู้เรียน	เป็นรายสัปดาห์

2.3	ช่วยเหลือ	อ�านวยความสะดวกในบทบาทของ 

     ผู้ช่วย/ผู้ร่วมมือในการปฏิบัติงาน	หรือท�าการบ้าน 

					ของผู้เรียน	(ไม่ท�าลายผู้เรียนด้วยการท�างานแทน 

					ผู้เรียนหรือมีบทบาทหลักในการจัดท�าผลงานใดๆ)

2.4	ร่วมรับทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้ 

      ติดตามคะแนนทดสอบย่อย เป็นระยะๆ

2.5	ร่วมรับทราบคะแนนรวมระหว่างภาค ก่อนวันสอบ

     ปลายภาค	และร่วมวางแผน	ก�าหนดเป้าหมาย 

					ผลการเรียน	ในการสอบปลายภาค

2.6	ติดตามช่วยเหลือประสานงานในผลการเรียน 

     ที่มีปัญหา

2.7	ร่วมกิจกรรมคณะสีกีฬาภายในของโรงเรียน

F3	:	การประเมินพัฒนา 

						การของผู้เรียนเป็น 

						ระยะๆ

3.1	ร่วมรับทราบผลการเรียนประจ�าภาคเรียน	และ 

					ก�าหนดเป้าหมายผลการเรียนในภาคเรียนต่อๆ ไป  

					รวมถึงเป้าหมายเกรดผลการเรียนเฉลี่ย 

     เมื่อจบช่วงชั้น

3.2	ประเมินคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะ  

					(ตามหลักสูตร)	ตามการร้องขอของโรงเรียน
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รายการ/องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

F4	:	การพัฒนาผู้เรียน 

						ให้เกิดการพัฒนา 

						เต็มศักยภาพ	หรือมี 

						ความเป็นเลิศตาม 

						ความถนัดและ 

						ความสนใจ	รวมถึง 

						การซ่อมเสริมใน 

						สมรรถนะที่ยังไม่ 

						ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.1	การร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

						ตามที่โรงเรียนมอบหมายหรือร้องขอ 

4.2	ประเมินความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

     ซักถามรับทราบข้อมูลการบ้านหรืองานที่ได้รับ 

					มอบหมาย	ประจ�าภาคเรียนและประจ�าสัปดาห์

4.3	วางแผนกิจกรรมในการพัฒนา	ส่งเสริมผู้เรียนตาม 

     ความถนัด ความสนใจพิเศษ	หรือวางแผนในการ 

					ดูแล	ซ่อมเสริมสมรรถนะที่บกพร่อง/ยังไม่อยู่ 

					ในเกณฑ์มาตรฐาน

4.4	พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตส�านึก	รักษ์สิ่งแวดล้อม		 

					รักความสะอาด	ด�ารงไว้ซึ่งความมีจิตอาสาพิทักษ์ 

					เรื่องขยะในโรงเรียน	“ไม่ทิ้งขยะ เห็นแล้วเก็บ”

F5	:	การร่วมมือในการ 

						ด�าเนินงานของ 

					เครือข่ายผู้ปกครอง 

					หรือ	การร้องขอ 

					ของโรงเรียน

5.1	ให้ความร่วมมือในกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ 

					เรียนรู้ที่ด�าเนินการโดยคณะกรรมการเครือข่าย 

     ผู้ปกครอง ระดับในแถวสี ระดับห้องเรียน  

     ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

5.2	ร่วมมือในกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนตาม 

     การร้องขอของโรงเรียน 

5.3	ร่วมมือร่วมใจเป็นผู้มีจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	 

					รักความสะอาด	ด�ารงไว้ซึ่งความมีจิตอาสาพิทักษ์ 

					เรื่องขยะในโรงเรียน	“ไม่ทิ้งขยะ เห็นแล้วเก็บ” 

5.4	พ่อครู - แม่ครูปฏิบัติตน ”ไม่ดูดายปัญหาของ 

     โรงเรียน และปัญหาของนักเรียน”
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Sapphawitthayakhom Family School
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แนะน�า ความถนัด 

ความสนใจ

ด้านวิชาการ/ด้านวิชาชีพ

กีฬาภายใน

พฤติกรรมเสี่ยง

(เกม/เพศ/ยาเสพติด)

การเยี่ยมบ้าน

SDQ , Scan tool

กิจกรรมร่วม

เครือข่ายผู้ปกครอง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วิธีพ่อครู-แม่ครู

แนวทางการพัฒนา นวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

พี่รหัส/น้องรหัส

ติดตาม ช่วยเหลือ

ผลการเรียนตลอดหลักสูตร

วินัยชั้นเรียน/จิตอาสา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดูแลช่วยเหลือความประพฤติ 

ตลอดหลักสูตร

ครอบครัวสรรพวิทยาคม 
(Sapphawitthayakhom Family School) กรอบแนวคิด
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รองประธานคณะสี
………………………………………………………

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านวิชาการ/ด้านวิชาชีพ

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านพฤติกรรมความเสี่ยง

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้างานเยี่ยมบ้าน

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้าน	SDQ	,	Scan	tool

…………..............................………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านกิจกรรมและเครือข่ายผู้ปกครอง

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านวินัยและจิตอาสา

………………………………………………..............................…………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านติดตามและช่วยเหลือนักเรียนตลอดหลักสูตร

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านความประพฤติ

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านกีฬาและสันทนาการ

………………………………………………………
ต�าแหน่ง	หัวหน้าด้านพี่รหัส/น้องรหัส

ประธานคณะสี

คณะสี พ่อครู แม่ครู
โครงสร้าง/องค์คณะ
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ตัวอย่าง
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คณะสีแดง พ่อครู แม่ครู 
ตัวอย่าง 

ประธานคณะส ี

ครูจรัสศรี  ธรรมจิต 

รองประธานคณะส ี
ม.ต้น  ครูณรงค์ชาญ  ม.ปลาย  ครูบุญธรรม 

ม.ต้น  ครูจันทร์แก้ว   ม.ปลาย  ครูวรรณร ี

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านวิชาการ/ด้านวิชาชีพ 

 ม.ต้น  ครูณรงค์ฤทธ์   ม.ปลาย  ครูบัญชา 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านพฤติกรรมความเสี่ยง 

 ม.ต้น  ครูนลินี  ม.ปลาย  ครูอภิญญญา 

ต าแหน่ง หัวหน้างานเย่ียมบ้าน 

 ม.ต้น  ครูจิตรา  ม.ปลาย  ครูบุญธรรม 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านกิจกรรมและเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง 

 
ม.ต้น  ครูวิวัฒน์  ม.ปลาย  ครูดวงเนตร 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านวินัยและจิตอาสา 

 ม.ต้น ครูวชิราภรณ์  ม.ปลาย  ครูประเสริฐศักด์ิ 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านติดตามและช่วยเหลือนักเรียน
ตลอดหลักสูตร 

 ม.ต้น  ครูสุดคนึง  ม.ปลาย  ครูนพวรรณ 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 

ม.ต้น ครูตรีทิพย์ ม.ปลาย ครูประเสริฐ 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านความประพฤติ 

 ม.ต้น ครูณรงค์ชาญ  ม.ปลาย  ครสูมฤทัย 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านกีฬาและสันทนาการ 

 ครูจรัสศรี  ครูพลอยไพลิน 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้านพ่ีรหัส/น้องรหัส 

 

ม.ต้น  ครูสุทธิวรรณ  ม.ปลาย  ครูสุนิษา 

ต าแหน่ง หัวหน้าด้าน SDQ , Scan tool 
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โครงสร้างสมาชิก พ่อครู แม่ครู
(จ�าแนก ม.ต้น ม.ปลาย)

พ่อครู - แม่ครู 

สมาชิก

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ�านวน 21 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

จ�านวน 7 คน

(มาจากห้องต่างๆ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

จ�านวน 9 คน

(มาจากห้องต่างๆ)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

จ�านวน 7 คน

(มาจากห้องต่างๆ)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

จ�านวน 8 คน

(มาจากห้องต่างๆ)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

จ�านวน 7 คน

(มาจากห้องต่างๆ)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

จ�านวน 8 คน

(มาจากห้องต่างๆ)

พ่อครู - แม่ครู 

สมาชิก

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�านวน 25 คน
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โครงสร้างการบริหารจัดการวิธี พ่อครู – แม่ครู

ตัวอย่าง
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พ่อครู – แม่ครู ( 1 คน )

นักเรียนผู้ช่วย พ่อครู – แม่ครู

นักเรียน

ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ 

ด้านวินัยปกครองและ 

พฤติกรรมอันพึงประสงค์

นักเรียน

ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ

ด้านวิชาการ

หัวหน้า 1 คน หัวหน้า 1 คน หัวหน้า 1 คน

รองหัวหน้า 1 คน รองหัวหน้า 1 คน รองหัวหน้า 1 คน

สมาชิก 3 - 5 คน สมาชิก 3 - 5 คน สมาชิก 3 - 5 คน

เลขานุการ 1 คน เลขานุการ 1 คน เลขานุการ 1 คน

นักเรียน

ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ

ด้านธุรการ บริการ กีฬา

สันทนาการ และจิตอาสา

โครงสร้างการบริหารจัดการวิธี พ่อครู - แม่ครู
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ต�าแหน่งและหน้าที่แต่ละพ่อครู แม่ครู 1 ท่าน

ตัวอย่าง
14 

 

ต าแหน่งและหน้าที่แต่ละพ่อครู แม่ครู 1 ท่าน (ตัวอย่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อครู – แม่คร ู( 1 คน ) 

นักเรียนผู้ช่วย พ่อครู – แม่คร ู
ช่ือ นางสาวธนาภรณ์  ภิระบรรณ์ 

เบอร์โทร  090-1476733   

นักเรียน 
ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ 

ด้านวิชาการ 
นายจิตวัฒน์ ปู่อ่อง 

Tel080-6818493 

นักเรียน ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ 
ด้านวินัยปกครองและพฤติกรรมอันพึง

ประสงค์ 
นายธีรโชติ สมบูรณ์พาณิชกิจ 

Tel 084-5798588 

นักเรียน  ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ 
ด้าน ธุรการ บริการ กีฬา สันทนาการ 

และ จิตอาสา 
นายเทเวศร์ ภิรมณ์เริก 

Tel  080-7093708 

น.ส.พรรณภัทร อุปค า 
รองหัวหน้า 1 คน 

Tel  083-9556053 

สมาชิก 
นายธรรมจัดร์ ธรรมจัดร์  
นายสุธีทัศน์ ช่างยา 

น.ส.สตรีวิชญ์ วัฒนาวิสุทธ์กุล 

น.ส.ปภาวรินทร์ อิมจุ้มสาย 

น.ส.ณฐพร โพธิสาร 

 

น.ส.นฐันารี สร้อยวงษา 
เลขานุการ  

Tel  084-5576637 

น.ส.ณัฐนิชา ธรรมสังวา 
รองหัวหน้า 1 คน 

Tel   092-8861949 

สมาชิก 
นายปัญฑ์ธร ชุมภู 
นายพัฒนา  เศรษฐติชัย 

น.ส.นารา สุยะตุ่น 

น.ส.อนุสรา สิงส์สูงเนิน 

น.ส.อินทิรา ตระกูลคีรี 
 

น.ส.ศิริรัตน์ ขวัญวารี 
เลขานุการ  

Tel  084-3824883 

นายวีระภัทร ยาตรา 
รองหัวหน้า 1 คน 

Tel    

สมาชิก 
นายนภสินธ์ุ  ธรรมใจ 

น.ส.วรดา บัวระพา 

น.ส.อมรรัตน์ นามฝ่าย 

น.ส.มณีกานต์ ชุ่มชื่น 

นายชลัช ฟักสงสกุล 

 

น.ส.พัชธิดา อรอินทร์
เลขานุการ  

Tel  091-8372734 
 

นักเรียน ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ

ด้าน ธุรการ บริการ กีฬา สันทนาการ

และ จิตอาสา

นายเทเวศร์ ภิรมณ์เริก
Tel 080-7093708
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หัวหน้ากลุ่มนักเรียน

รองหัวหน้ากลุ่มนักเรียน

เหรัญญิกนักเรียน

สมาชิก (นักเรียนทั้งหมด)

เลขาฯ กลุ่มนักเรียน

โครงสร้างพ่อครู – แม่ครู

พี่รหัส/น้องรหัส

ต�าแหน่งและหน้าที่ลูก แต่ละพ่อครู - แม่ครู 1 ท่าน
(ท�าโครงสร้างนี้ให้ครบทุกพ่อครูแม่ครู)
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16 
 

ต าแหน่งและหน้าที่ลูก แต่ละพ่อครู-แม่ครู 1 ท่าน (ตัวอย่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.พัชธิดา อรอินทร์ 
เหรัญญิกนักเรียน 

Tel    091-8372734  
 

โครงสร้าง 
พ่อครู – แม่ครู 
พี่รหัส/น้องรหัส 

น.ส.ธนาภรณ์ ภิระบรรณ 
หัวหนา้กลุ่มนักเรียน 

Tel        090-1476733  
 

นายธีรโชติ สมบูรณ์พาณิชกิจ 
รองหัวหน้ากลุ่มนักเรียน 

Tel         084-5798588  
 

สมาชิก (นกัเรียนทั้งหมด) 
Tel        

น.ส.ศิริรัตน์ ขวัญวารี 
เลขาฯ กลุ่มนักเรียน 

Tel    084-3824883  

ต�าแหน่งและหน้าที่ลูก แต่ละพ่อครู - แม่ครู 1 ท่าน

จัดตั้งคณะท�างานในการบริหารแบบอิงเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนสีขาว

ตัวอย่าง
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กรอบภารกิจ
 - นักเรียน	 ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพ่อครูแม่ครูของครูควรมี

เบอร์โทรศัพท์	 เพื่อติดต่อกัน	 และ	 ให้เรียกพี่รหัสน้องรหัส	 คอยดูแล

ช่วยเหลือกันตลอดไป
 - พ่อครู - แม่ครู	 ต้องท�าหน้าที่ประสานให้ผู้ปกครองและนักเรียน	 ในกลุ่มลูกจัดตั้ง	กลุ่ม Line  

พ่อแม่ และ กลุ่ม Line ลูก	 ให้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างพี่-น้อง	 พ่ึงพาอาศัย	 ป้องกันปัญหาทางเพศ	 

ปัญหาด้านยาเสพตดิ	การหลอกลวง	ให้มกีารดแูลช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัจนกว่าจะจบหลกัสตูรการศกึษา	

และเรียนต่อมหาวิทยาลัย

	 -	พ่อครู - แม่ครู	และนักเรียน	สามารถตอบได้ว่าพี่	ม.6	จะไปศึกษาต่อที่ใด

	 -	พี่ ม.6	มีการแนะน�าน้องเรื่องการศึกษาต่อ	การเตรียมตัวเรียนต่ออย่างไร

	 -	พี่ควรผูกพันกับน้อง	คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

18 
 
กรอบภารกิจ 

- นักเรียน ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพ่อครูแม่ครูของครูควรมีเบอร์โทรศัพท ์เพื่อติดต่อกัน และ ให้
เรียกพี่รหัสน้องรหัส คอยดูแลช่วยเหลือกันตลอดไป 
 - พ่อครู-แม่ครู ต้องท าหน้าท่ีประสานให้ผู้ปกครองและนักเรียน ในกลุ่มลูกจัดต้ังกลุ่มLineพ่อแม ่และ
กลุ่มLineลูก ให้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างพี-่น้อง พึ่งพาอาศัย ป้องกันปัญหาทางเพศ ปัญหาด้านยาเสพติด การ
หลอกลวง ให้มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกว่าจะจบหลักสูตรการศึกษา และเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
 - พ่อครู-แม่ครู และนักเรียน สามารถตอบได้ว่าพี่ ม.6 จะไปศึกษาต่อท่ีใด 
 - พี่ ม.6 มีการแนะน าน้องเรื่องการศึกษาต่อ การเตรียมตัวเรียนต่ออย่างไร 
 - พี่ควรผูกพันกับน้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

กรอบการดูแลแต่ละด้าน 
 -ด้านวิชาการ หมายถึงการดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคุณธรรม สร้างสรรค์ ด้านกิจกรรม เสวนากลุ่มด้าน
ความรู้ ด้านยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอุบัติภัย น าสถานการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ส่ง
ข้อความให้รับทราบในกลุ่ม  
 -ด้านปกครอง พฤติกรรม หมายถึงให้มีข้อตกลงในกลุ่มให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ด้ายยา
เสพติด ด้านชู้สาว ด้านการทะเลาะวิวาท การถูกหลอกลวง พี่น้องทุกคนจะต้องมีหลักธรรมค าสอนของศาสนา
ท่ีตนนับถือ เป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร 4 มีความเมตตา มีความกรุณา มีความมุทิตา  
 -ด้านธุรการบริการ กีฬานันทนาการ จิตอาสา หมายถึงนักเรียนต้องมีความสามัคคี ด้านกีฬา 
นันทนาการท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น เด่นด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ กลุ่มพัฒนาร่างกายและจิตใจ กิจกรรม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ลดปัญหาด้านสังคม ด้านการเรียน ดานพฤติกรรม 
 -ด้านสังคม ลดปัญหา แก้ปัญหาการถูกหลอกลวงในการไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จะได้มีรุ่นพี่คอย
ดูแลช่วยเหลือ ติดต่อกันต้ังแต่ในโรงเรียนมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย พี่คอยบอกน้องด้านการศึกษาต่อ ท่ี
พักอาศัย คณะท่ีเลือก ตึกท่ีอยู่ ความยากง่ายของบทเรียน 
 -ด้านการเรียน พี่น้องจะมีการปรึกษาหารือด้านการเรียนในรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระวิชา การ
เตรียมตัวในการเรียน การดูหนังสือ การแก้ไขการติด 0 ร มส. อย่างไร การเตรียมตัวในการส่งงาน การสอบ
จะต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 -ด้านการปกครองพฤติกรรม ในกลุ่มพี่น้องจะต้องท าข้อตกลงในการประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัย
ของทางโรงเรียน หากคนใดกระท าผิดระเบียบ ควรมีข้อตกลงในการลงโทษ ตักเตือนกัน และการควบคุมแถว
นักเรียนในกลุ่มให้ประธานควบคุมและให้พ่อครู แม่ครูตรวจแถว โดยเข้าแถวเรียงจาก ม.4 – ม.6 
 -ด้านจิตส านึกจิตอาสาต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม สร้างความร่วมมือร่วมใจเป็นผู้มีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม รักความสะอาด ด ารงไว้ซึ่งความมีจิตอาสาพิทักษ์เรื่อง ปัญหาขยะในโรงเรียน  “ไม่ทิ้งขยะ 
เห็นแล้วเก็บ” และ  “ไม่ดูดายปัญหาของโรงเรียน และปัญหาของนักเรียน” 

ด้านยาเสพติด

มีความอุเบกขา

ที่ตนนับถือ

ที่พักอาศัย	คณะที่เลือก	ตึกที่อยู่	ความยากง่ายของบทเรียน

0,	ร,	มส.
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�า SWOT Analysis
เรื่อง พฤติกรรมนักเรียน / วินัยชั้นเรียน

วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม

50	กว่าคน	ในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ท�าให้	ติด	0,	ร,	มส,	มผ

และไม่จบหลักสูตร

19 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า  SWOT Analysis 
เร่ือง พฤติกรรมนักเรียน / วินัยชั้นเรียน 

วันที่  28  มีนาคม  2557 ณ ห้องโสตทัศนะศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

ท่านผู้อ านวยการ (บรรยาย) 
 การค้นหาสภาพปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน เนื่องจากพฤติกรรมได้ตกต่ าลง ในขณะท่ีผลการ
เรียนดีขึ้น วิชาการดีข้ึน แต่พฤติกรรมในช้ันเรียนแย่ลง มีนักเรียนไม่จบ ม.3 และ ม.6 เนื่องมาจากพฤติกรรมไม่
เหมาะสมในการเรียน หนีเรียน ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท  ขอความกรุณาจากคุณครูทุกท่านให้อยู่ด้วยกันท้ังวัน
เป็นการเปิดโอกาสและสะท้อนปัญหา   เสนอปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อท่ีจะได้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาใช้  การเจอกันความสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนมีน้อยจึงเกิดปัญหา  เช่น
การซ้ าช้ันเรียน โรงเรียนเรามีปัญหาถึง 
 50 กว่าคน ในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท าให้ ติด 0, ร, มส, มผ และไม่จบหลักสูตร 

ท้ังหมดนั้น เป็นผลจากระบบการดูแลไม่ประสบความส าเร็จ จึงต้องสะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้น หาวิธีการ
และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการคิดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา  จึงขอความร่วมมือจากครูอาวุโสและครูรุ่น
ใหม่ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาโดยการสร้างนวัตกรรม “คิดอย่างเดียวท าไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน น าสู่การ
ปฏิบัติจริง ทุกฝ่าย” 

ผมมองว่าขณะนี้ โรงเรียนของเราเกิดปัญหาแล้ว จะมองข้ามไปไม่ได้  ทุกคนต้องช่วยกัน  ปีนี้ครูหลาย
คนขอเซ็นช่ือย้อนหลัง ผมไม่ได้อนุญาต กลุ่มสาระสังคม-คณิต ขออนุญาตไปต่างประเทศ  ก็ไม่อนุญาต เพราะ
โรงเรียนเปิดวันท่ี 12 พ.ค. 2557 งานในโรงเรียนยังมีต่อเนื่อง ท่ีทุกคน ต้องด าเนินการต่อไปอีกหลายภารกิจ 

หลังจากจบการบรรยายครูแยกย้ายกันนั่งตามระดับช้ัน  เพื่อสะท้อนปัญหา   เสนอปัญหา และหา
แนวทางในการแก้ปัญหา 

 
บทสรุป      ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่  เป็นการบริหารจัดการในสถานศึกษาแบบอิง 
                มาตรฐาน (Standard based Administration) โดยนวัตกรรมการจัดระบบการ 
               ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในแนวดิ่ง ในแนวราบ และรายวิชา 

1. (มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม Family School) ครูดูแลช่วยเหลือ แนวด่ิง 
2. (มาตรฐานครูประจ าชั้นสรรพวิทยาคม  Classroom Teaching) ครูดูแลช่วยเหลือ แนวราบ 
3. (มาตรฐานครูผู้สอนสรรพวิทยาคม Standard Teacher) ครูดูแลช่วยเหลือ รายวิชา 

    
 
 

มาตรฐาน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ในแนวดิ่ง	ในแนวราบ	และรายวิชา

ที่ทุกคน
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�า SWOT Analysis
เรื่อง พฤติกรรมนักเรียน / วินัยชั้นเรียน

วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า  SWOT Analysis 
เรื่อง พฤติกรรมนักเรียน / วินัยชั้นเรียน 

วันท่ี  28  มีนาคม  2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

สรุปข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง 
- ความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียนไม่ม ี
- นักเรียนติดเกม แก้ไขยาก 
- นักเรียนมีความหลากหลายมาจากพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน บางคนมาจากท่ีเดิมเป็นเด็กดีแต่มาเสียคน

ท่ีโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- การรักษาความสะอาดของโรงเรียนบางคนท าบางคนไม่ท า 
- การับผิดชอบงานของครูไม่เท่ากัน 
- ครูอัตราจ้างควบคุมนักเรียนไม่อยู ่  
- การจัดทัศนะศึกษา ไม่ต้องการให้ไปไกล มีปัญหาเรื่องชู้สาว  และอันตรายจากการเดินทาง 
- ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับทางโรงเรียนน้อย  ไม่ชอบเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมแต่ชอบ

ร้องเรียนโดยการใช้บัตรสนเท่ไปท่ีฝ่าย 
- เมื่อนักเรียนมีบัตรประจ าตัว ควรมีบัตรประจ าตัวผู้ปกครองด้วย 
นโยบายผู้บริหาร 
- ผู้ปกครองมองว่านโยบายเยี่ยม บริหารงานเย่ียม วิสัยทัศน์ก้าวไกล 
- ผู้ปกครองชอบมากท่ีสุดในการส่ง SMS  ถึงผู้ปกครองเพราะท าให้ทราบเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
- ผู้ปกครองมองว่าครู สรรพวิทยาคม มีศักยภาพ เป็นห่วง งานเยอะเกรงว่าจะเครียด 

 
สรุปข้อคิดเห็นจากครูระดับชั้นและตัวแทนนักเรียน                   

1.การมาโรงเรียนสายของนักเรียน 
     - นักเรียนเบ่ือพิธีการหน้าเสาธง นาน และร้อน เบ่ือการเปล่ียนการจัดแถวบ่อย ๆ 

               - นักเรียนเท่ียวกลางคืน และนอนดึก 
     - นักเรียนบางคนสแกนลายนิ้วแล้วออกไปนอกโรงเรียนอีก 
     - เข้าห้องเรียนช้า เนื่องจากเดินเรียน นักเรียนบางคนไม่ท าความเคารพครู ยิ่งถ้าไม่ได้สอนจะ 
       มองแล้วผ่านเลยไป  

- ด่ืมสุรา มีการแบ่งแบ่งกลุ่มกันในช้ันเรียน 
- นักเรียนไม่น าหนงัสือมาเรียน ชอบใช้โทรศัพท์ในขณะเรียน 

เท่ห์ไปที่ฝ่าย

การรับผิดชอบงานของครูไม่เท่ากัน

การจัดทัศนศึกษา

มีการแบ่งกลุ่มกันในชั้นเรียน
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 2. ปัญหาสังคมในโรงเรียน 
     - ครูที่ปรึกษาบางคนไม้รู้จักนักเรียน หรือรู้จักแต่ไม่จริงจัง 
              - เดินเรียนท าให้เข้าห้องเรียนช้า ฝากถึงครูผู้สอนอย่าสอนเกินเวลาเบียดบังช่ัวโมงครูคนอื่น 
   -  นักเรียนไม่มีระเบียบในการซื้ออาหาร  และแลก chips (ชิพส์) 
   -  นักเรียนเล่นกีฬาในสนามแล้วจะท้ิงเศษขยะไว้ 
   -  ท่ีจอดรถของครู และนักเรียนไม่เพียงพอ 
   -  นักเรียนเรียบน ารถไปจอดโลตัส,ท่ีว่าการอ าเภอ ทางโรงเรียนจะไมร่ับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดข้ึน 
   -  ยานพาหนะเข้าออกในโรงเรียนควรมีบัตรผ่าน 
   -  การติด 0, ร, มส  รอนักเรียนจนกระท่ังหมดเขต มีนักเรียนจ านวนหนึ่งไม่ยอมด าเนินการใด ๆ 
   -  นักเรียนเล่นการพนัน , ชู้สาว, ยาเสพติด ,สถานบันเทิง 
   -  ร้านจ าหน่ายบุหรี่ขายบุหรี่ให้กับนักเรียนในขณะท่ีอยู่ในชุดนักเรียน 
   -  นักเรียนชอบด่ากันทาง Facebook   
   -  ทรงผมนักเรียน นักเรียนบางคนท าผม over ไป สวยมากกว่าครู 
       3. ปัญหาครอบครัว 
   -  ด้านเศรษฐกิจ  ครอบครัวมีรายได้ต่ า (2,001-10,000  บาทต่อเดือน) 
   -  ด้านการคุ้มครองนักเรียน นักเรียนอยู่หอพัก บิดา มารดา อย่าร้าง หรือสมรสใหม่ 
   -  ท่ีพักอยู่ในแหล่งชุมชนไม่ดี ใกล้แหล่งมั่วสุม  มีความขัดแย้งกันในครอบครัว 
   -  ท้องระหว่างเรียน 
   -  บางครอบครัว มีการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ 
       4. ปัญหาในช้ันเรียน 
           -  เข้าห้องเรียนช้า ระหว่างเดินเรียนมีการแวะคุยกับเพื่อน เข้าห้องน้ านาน  
  -  โดดเรียน เพราะท าการบ้านไม่เสร็จ ไม่ชอบวิชานั้น ๆ ไม่น าหนังสือมา ฯลฯ 
   -  ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการเปิดเครื่องสแกนเปิดเช้า ๆ หน่อย 
  -  ทรงผมบางคนแย่มาก  ไม่มีมารยาทในการพูด  ไม่มีมีสัมมาคารวะ ไม่มีจิตอาสา 
     ขี้เกียจเรียนหนังสือ นอนหลับในห้องเรียน ไมส่่งงาน ไม่ท าการบ้าน 

- ไม่ด าเนินการแก้ไข 0, ร, มส, มผ  สะสมไว้มากเกิน  ท าให้เกิดปัญหาในการจบช้ากว่าเพื่อน 
     

           
  
 

ไม่

นักเรียนเล่นการพนัน,	ชู้สาว	ยาเสพติด,	สถานบันเทิง

หย่าร้าง

นักเรียนน�ารถไปจอดโลตัส,	ที่ว่าการอ�าเภอ	ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้น

ไม่มีสัมมาคารวะ	ไม่มีจิตอาสา
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บทบาทและหน้าที่ 
การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม

	 1.	ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน	ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ร.ด.	ตามที่ก�าหนด	 

	 	 อย่างถูกต้อง	(ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายลูกเสือ	เนตรนารี	ร.ด.)

	 2.	ต้องสนใจและมีความรับผิดชอบในการเรียน

	 3.	ต้องประพฤติตนตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อตกลงของโรงเรียน

	 4.	ต้องเชื่อฟัง	ไม่ก้าวร้าวต่อคุณครูทุกท่าน		บุคลากรทุกท่าน		และผู้มีพระคุณ

	 	 -	ไม่หนีหรือโดดเรียน	 	 -	ไม่ลักทรัพย์

	 	 -	ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติด	 -	ไม่มั่วสุมอบายมุขต่าง	ๆ

	 	 -	ไม่เล่นการพนัน	 	 -	ไม่รวมกลุ่มนั่งตามห้องส้วม

	 	 -	ไม่มาสาย	 	 	 -	ไม่พูดจาถากถาง	ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม

	 5.	ต้องมาโรงเรียนให้ทันสัญญาณเรียกเข้าแถว	เวลา	07.50	น.	/	มาสายถูกหักคะแนน	 

	 	 หากมาสายเกิน	09.00	น.	จะต้องน�าผู้ปกครองมาชี้แจงเหตุที่มาสายที่ห้องปกครอง 

	 	 และควรโทรแจ้งคุณครูที่ปรึกษา

	 6.	ต้องเขียนใบลาป่วย	ลากิจ	ทุกครั้งที่ไม่มาโรงเรียน	และควรโทรแจ้งคุณครูที่ปรึกษา 

	 	 และพ่อครู	–	แม่ครูให้ทราบ

	 7.	ต้องขออนุญาตทุกครั้งที่ออกนอกบริเวณโรงเรียน	โดยใช้สมุดบันทึกความดี

	 8.	ต้องมีความขยัน	มีความประหยัด	มีความซื่อสัตย์	มีการตรงต่อเวลา	มีน�้าใจ	 

	 	 มีคุณธรรม	จริยธรรม

	 9.	ต้องพูดจาแสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยน	มีสัมมาคารวะ	ตามระเบียบของโรงเรียน

	10.	ต้องมีความเสียสละ	มีจิตอาสา	รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน

	11.	ต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ		รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่		และรุ่นพี่ประพฤติตัวเป็นตัวอย่าง 

	 	 ที่ดีแก่รุ่นน้อง

	12.	ต้องสร้างชื่อเสียงและให้เกียรติต่อสถาบันโรงเรียน

	13.	ต้องพัฒนาความรู้		ร่างกาย		จิตใจ		สติปัญญา		ความสามารถและสังคมตลอดเวลา

ที่ห้องบริหาร

กิจการนักเรียนและควรโทรแจ้งคุณครูที่ปรึกษา
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	 1.	แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน	 ชุดพละ	 ชุดกิจกรรมอื่นให้ถูกต้องเรียบร้อย	 ในวันหยุด 
	 	 ราชการ		นักเรียนที่เข้ามาติดต่องานต้องแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียน	 
	 	 เท่านั้น		ห้ามแต่งกายชุดอื่นเข้ามาในโรงเรียน	/	แต่งกายไม่สุภาพครูจะไม่ให้ติดต่อราชการ
	 2.	ให้น�ารถจักรยานหรือจักรยานยนต์เข้ามาจอดในบริเวณที่จอดรถตามที่โรงเรียนก�าหนด 
	 	 ห้ามรถผูป้กครองเข้ามาส่งและรบันกัเรยีนภายในบรเิวณโรงเรยีน	และห้ามนกัเรยีนน�ารถยนต์ 
	 	 เข้ามาจอดในโรงเรียน
	 3.	ให้ลงรถตามจุดที่ก�าหนดและท�าความเคารพคุณครูด้วยความนอบน้อม
	 4.	ไม่พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียนหากน�ามาถือว่ามีความผิดร้ายแรง
	 5.	ไม่น�าสุรา	ยาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน
	 6.	ไม่น�าเครื่องประดับมีค่ามาโรงเรียน	 หากน�ามาจะถูกฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนยึด	 หากน�า 
	 	 มาแล้วของมีค่าสูญหายจะไม่รับผิดชอบ
	 7.	ไม่แต่งหน้าและตกแต่งเครื่องประดับใด	ๆ
	 8.	แสดงความเคารพคุณครูและผู้มีเกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนด้วยการยกมือไหว้	 หรือโค้งค�านับ 
	 	 ทุกครั้ง	-	หยุดเมื่อพบครู
	 9.	ต้องเข้าแถวท�ากิจกรรมเคารพธงชาติ	-	สวดมนต์	-	ช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
	 10.	ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน	 ก่อนเวลาโรงเรียนเลิก	 โดยไม่ได้รับอนุญาต	 หากหนีออกนอก 
	 	 โรงเรียนจะมีความผิด
	 11.	ห้ามไม่ให้อยูใ่นบรเิวณโรงเรยีน		โดยไม่มคีรคูวบคมุหรอืเกนิเวลาทีก่�าหนดในวนัเปิดเรยีนปกติ	 
	 	 เสาร์	-	อาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์
	 12.	ต้องมีความกระตือรือร้นในการเข้าห้องเรียน		ห้องประชุม	หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น	ๆ
	 13.	ต้องท�าความเคารพคุณครูทุกคนและผู้ที่มาเยือนโรงเรียนเมื่อพบปะ
	 14.	เมือ่มคีวามจ�าเป็นต้องหยดุเรยีน	นกัเรยีนหรอืผูป้กครองต้องแจ้งให้ครทูีป่รกึษาทราบและหรอื 
	 	 งานบริหารกิจการนักเรียนทราบก่อนทุกครั้ง
	 15.	ห้ามน�าสินค้าและการบริการทุกประเภทมาขายภายในโรงเรียน
	 16.	ห้ามน�าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
	 17.	น�าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในโรงอาหารหรือที่ก�าหนด	เท่านั้น
	 18.	ไม่ซื้ออาหารและเครื่องดื่มตามบริเวณริมรั้วของโรงเรียน	หรือสั่งซื้อจากภายนอกเข้ามาส่งใน 
	 	 โรงเรียน	ครูปกครองจะท�าการยึด	และให้มารับคืนช่วงเวลาหลังเลิกเรียน

การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนและเข้าเรียน
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	 1.	สัญญาณเรียกแถว	เรียกเวลา	07.50	น.

	 2.	กระตือรือร้นมาถึงที่ตนเองเข้าแถวให้ทัน	มีความรับผิดชอบในการจัดแถวให้เป็น 

	 	 ระเบียบ		ด้วยความสงบ	หยุดส่งเสียงดังและเล่นกัน

	 3.	เมื่อสั่งตรง		ให้นักเรียนทุกคนตรง	ห้ามกระท�าการใด	ๆ	จนกว่าจะแล้วเสร็จ	 

	 	 เท้าชิดมืออยู่ข้างล�าตัว

	 4.	ให้นักเรียนร้องเพลงชาติ		สวดมนต์		ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	ร้องเพลง 

	 	 โรงเรียน	ด้วยการเปล่งเสียงดัง	ๆ	ให้พร้อมเพรียงกัน

	 5.	ให้นักเรียนรุ่นน้องท�าการทักทาย		โดย		ม.1	–	ม.5		กล่าวทักทาย		ม.6	ก่อน 

	 	 แล้ว		ม.6		ตอบทักทายกลับ	ด้วยค�าว่า		สวัสดีครับ/ค่ะ

	 6.	คณะกรรมการนักเรียนสั่งท�าความเคารพ	ครูเวรหรือฝ่ายบริหารโรงเรียน 

	 	 ให้นักเรียนกล่าว	และท�าความเคารพพร้อมกัน

	 7.	ให้นักเรียนมีมารยาทในการฟังการอบรมหรือแจ้งประกาศอย่างเงียบและสงบเรียบร้อย

	 8.	นักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบไม่แตกแถว

	 9.	นักเรียนที่มาสายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่โรงเรียนก�าหนดไว้

การปฏิบัติตนในพิธีการหน้าเสาธง
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ก. นักเรียนชาย

 1. เสื้อ		แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง		ผ้าสีขาวเนื้อเรียบ		ไม่มีลวดลายไม่บางเกินไป	เสื้อผ่า

อกตลอด		มีสาบตลบออก	ด้านนอกกว้าง		3.5		ซม.		ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน	ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลาง		1		ซม.		แขนสั้นเพียงข้อศอก	ด้านหลังของเสื้อไม่มีจีบและสาบ	มีกระเป๋า

ทางอกด้านซ้าย		1		ใบ		ขนาดกว้าง	8	-	12	ซม.	และยาว	10	–	15	ซม.	ให้พอเหมาะกับ

ขนาดของตวัเสือ้		เวลาสวมให้ชายเสือ้อยูใ่นกางเกงให้เรยีบร้อยตลอด	ขณะสวมชดุนกัเรยีน

 2. กางเกง	 ใช้ผ้าสีกากี	 	 เนื้อเกลี้ยงหนา	 	ตัดแบบขาสั้นเหนือเข่าจากกึ่งกลางลูก

สะบ้าขึ้นมา	5	ซม.	ส่วนกว้าง	ของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา		8	-	12	ซม.	ตามส่วน

ขนาดของขา	ปล่อยพับ		เข้าข้างในกว้าง		5		ซม.	ผ่าตรงส่วนหน้ามีซิปไว้ข้างใน		มีจีบด้าน

หน้าข้างละ	2	จีบ		มีกระเป๋า		ตามแนวตะเข็บด้านข้าง	2	กระเป๋า	มีหูร้อยเข็มขัด		ขนาด

หูกว้าง	1	ซม.	ไม่มีกระเป๋าหลัง	

 3. เข็มขัด	 ใช้หนังสีน�้าตาลไม่มีลวดลาย	 ขนาดกว้าง	 3	 -	 4	 ซม.	 หัวเข็มขัดเป็น

โลหะทองเหลืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ชนิดหัวกลัดเข็มเดียวมีปลอกหนังขนาดกว้าง	1.5	ซม.	 

ส�าหรับสอดปลายสาย	นักเรียน		ที่เป็นลูกเสือจะใช้	เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้

 4. รองเท้า	ใช้แบบหนังขัดมันหรือผ้าใบสีน�้าตาลชนิดหุ้มส้นผูกเชือกด้านหน้าไม่มี

ลวดลาย	ส�าหรับเรียนวิชาพลศึกษาให้ใช้ผ้าใบสีน�้าตาลได้

 5. ถุงเท้า	 เป็นสีน�้าตาลแค่ครึ่งน่อง	 ไม่มีลวดลายหรือเป็นแบบลูกฟูกชนิดหนา	 

เมื่อสวมแล้ว	ไม่ต้องพับให้ดึง	ขึ้นมาสุดความยาวของถุงเท้า	ห้ามใช้ถุงเท้าลูกเสือ

 6. ผม	 ด้านข้างและด้านหลังเกรียนติดหนังศีรษะ	 ด้านหน้ายาวไม่เกิน	 2	 ซม.	 

ด้านหลัง	1	ซม.	ไม่ใส่น�้ามันหรือ	หวีเปิดหน้าหรือ	หวีแสกกลาง	ห้ามไว้หนวดและเครา

 7. หากนกัเรยีนไม่ปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบของโรงเรยีน	ถอืว่าฝ่าฝืนต่อระเบยีบจะถกู 

ด�าเนินการตามระเบียบของงานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม

การแต่งกายชุดนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ข. นักเรียนหญิง

 1. เสื้อ		ผ้าสีขาว	เนื้อเรียบ	ไม่มีลายเส้น	ไม่บางเกินควร	ชนิดทอพับในตัว	แบบคอ

ปกกลาสี	ลึกพอให้สวมศีรษะได้	สาบตลบเข้าด้านในผ่าหน้าคอลึกพอสมควร	ติดกระดุม

กิ๊บ	ด้านหลังมีปกขนาด	10	ซม.	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อจากด้านหน้า	แขนเสื้อยาวเหนือ

ข้อศอกเล็กน้อยมีจีบรัดปลายแขน	6	จีบ	ผ้าหุ้มปลายแขน	เป็นผ้า	2	ชิ้น	กว้าง	2.5	-	3	ซม.	

ติดกระดุมกิ๊บหรือขอให้พอดีกับล�าแขน	ตัวเสื้อยาวเกินบั้นเอวลงมา	5-7		ซม.หรือให้พอ

เหมาะ	ขอบชายเสื้อด้านล่างพับเข้าข้างใน	2	-	3	ซม.	ตัวเสื้อไม่รัดจนเกินไป	มีกระเป๋าเสื้อ 

1	 ใบ	 ติดทางด้านล่าง	 ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ	 กระเป๋าไม่มีฝา	 มีคอซองสีกรมท่า

ชายสามเหลี่ยมกว้าง	 6	 -	 7	 ซม.	 ทั้งสองด้าน	 ความยาวพอดีกับความลึกของคอเสื้อ	 

ผูกเงื่อนกลาสี

 2. กระโปรง	ใช้ผ้าสีกรมท่าทรงนักเรียน	มีจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านละ	6	

จีบ	 พับจีบออกด้านนอก	 ความถี่ห่างแต่ละจีบกว้างพองาม	 จีบลึกอย่างน้อย	 1	 นิ้ว	 ลึก

ตลอดถึงชายกระโปรง	ความยาวให้คลุมเข่า	วัดจากกึ่งกลางสะบ้าลงไปได้ไม่เกิน	10	ซม.	

ขอบชายกระโปรงพับเข้าข้างในกว้าง	5	ซม.		ขอบกระเป๋าอยู่ตรงแนวตะเข็บข้าง

 3. รองเท้า	ใช้หนงัสดี�า	แบบหุม้ส้น	ปลายมนไม่มลีวดลาย	มสีายรดัหลงัเท้าทีห่มนุ

ได้	ส้นสูงไม่เกิน	3	ซม.	หรือ	ผ้าใบสีด�า	แบบสุภาพ	ไม่มีลวดลาย	มีเชือกผูก	ส�าหรับวันที่

มีเรียนวิชาพลศึกษาให้ใช้ผ้าใบรองเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย		มีเชือกผูกด้านหน้าแทนได้

 4. ถงุเท้า	สขีาวแบบนกัเรยีน	ไม่มลีวดลาย	เมือ่สวมให้พบัถงึข้อเท้าเป็นขอบกว้าง

ประมาณ	3	ซม.	และสูงกว่าขอบรองเท้าประมาณ	5	ซม.	ห้ามม้วนกลม

 5. ผม ให้ไว้ทรงนักเรียนตัดเสมอแนวมุมปาก	ให้ใช้กิ๊บสีด�า	กว้างไม่เกิน	0.5	ซม. 

แบบสุภาพติดผมได้	 ห้ามดัด	 ซอย	 ซับผม	 ท�าสีผม	 ไว้หางเต่า	 ห้ามถักเปีย	 ไว้ผมม้า	 

หรือดัดบริ เวณกลางศีรษะสั้น	 ห ้ามเสริมสวยทุกกรณี	 นอกจากได ้รับอนุญาต 

กรณทีีจ่ะไว้ผมยาวให้ปฏบิตัติามระเบยีบว่าด้วยการขออนญุาตไว้ผมยาวของโรงเรยีนและ

ต้องรวบผูกโบว์ของโรงเรียนเท่านั้น
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ก. นักเรียนชาย

ข. นักเรียนหญิง

 1. เสื้อ	ให้แบบเดียวกับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. กางเกง	ใช้ผ้าสีด�า	เนื้อเกลี้ยงหนา	แบบเช่นเดียวกับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. เข็มขัด	 ใช้หนังสีด�า	 	 และหัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน	 รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าชนิด 
หัวกลัดเข็มเดียว	ขนาดสายกว้าง	3	-	4	ซม.	มีปลอกหนังสีด�า	เก็บปลายสายให้เรียบร้อย
 4. รองเท้า ใช้แบบหนังขัดมันหรือผ้าใบสีด�า	 ชนิดหุ้มส้น	 ผูกเชือกด้านหน้าไม่ม ี
ลวดลาย	ส�าหรับเรียนวิชาพลศึกษาให้ใช้ผ้าใบสีด�าได้
 5. ถุงเท้า	ใช้สีขาว	สั้นแค่ครึ่งน่อง	ไม่มีลวดลายสวมใส่แล้วไม่ต้องพับ
 6. ผม	 ให้ไว้ทรงผมสั้น	 ด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เลยตีนผมด้านบนยาวได้ไม ่
เกิน	 3	 ซม.	 ด้านหลังยาวไม่เกิน	 2	 ซม.	 หรือ	 เรียกว่ารองทรงสูง	 ไม่ใส่น�้ามัน	 ห้ามท�าสี	 
ห้ามหวีเปิดหน้า	ห้ามหวีแสกกลาง	ห้ามไว้หนวดเครา	ห้ามท�าลวดลาย

 1. เสื้อ		ผ้าสีขาวเนื้อเรียบไม่บางเกินควร	ไม่มีลวดลาย	แบบคอเชิ้ต	ผ่าอกตลอด 
สาบเสื้อตลบเข้าข้างในกว้าง	 3	 ซม.	 ติดกระดุมกลมแบนสีขาวจ�านวน	 5	 เม็ด	 ติดรังดุม 
ขวาทับซ้าย	 แขนยาวเหนือข้อศอกเล็กน้อย	 ตะเข็บไหล่ต้องอยู่ตรงไหล่	 ปลายแขนมีจีบ	 
6	จีบ	ขอบปลายแขนกว้าง	3	ซม.	รัดพอดีกับล�าแขน	ขนาดของตัวเสื้อยาวพอเหมาะกับ 
ล�าตัว	เวลาสวมให้ชายเสื้ออยู่ในกระโปรงให้เรียบร้อย
 2. กระโปรง สีกรมท่า	แบบเช่นเดียวกับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. เขม็ขดั เป็นหนงัสดี�า	ขนาดกว้าง	3	-	4	ซม.	หวัรปูสีเ่หล่ียมผืนผ้า	หุม้ด้วยหนงัสีด�า 
ชนิดหัวกลัดเข็มเดียว
 4. รองเท้า	แบบเดียวกับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 5. ถุงเท้า แบบเดียวกับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 6. ผม ให้ไว้ทรงนักเรียนตัดเสมอแนวมุมปาก	และยาวเต็มที่ถึงแนวคาง	ห้ามดัด	
ซอย	ซับ	ท�าสีผม	ห้ามถักเปีย	หรือไว้ผมหน้าม้า	ห้ามเสริมสวยทุกกรณี
	 	 กรณีที่จะไว้ผมยาวให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตไว้ผมยาวของ
โรงเรียนและต้องรวบผูกโบว์ของโรงเรียนเท่านั้น

การแต่งกายชุดนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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 1. ตัวอักษรย่อ ส.ว.	ให้ปักอักษร	ส.ว.	ด้วยไหมสีน�้าเงินหรือสีกรมท่าแบบเส้นทึบ	

ขนาดตัวอักษรสูง	1.5	ซม.	ที่อกเสื้อด้านขวาเหนือราวนม

 2. เลขประจ�าตัว ให้ปักเลขประจ�าตัวด้วยเลขไทย	 ขนาด	 1	 ซม.	 แบบเส้นทึบ 

ด้านใต้อักษร	ส.ว.	ด้วยไหมสีน�้าเงินหรือกรมท่า

 3. เครื่องหมายคณะสี ให้ปักเครื่องหมายดาว	 5	 แฉก	 1	 ดวง	 ตามคณะสีของ 

นักเรียน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	0.5	ซม.	บนเลขชั้นและห้องเรียน	ทั้งนักเรียนหญิงและ

นักเรียนชาย

 4. ชื่อและสกุล	 ให้ปักชื่อ	 –	 สกุล	 ด้วยไหมสีน�้าเงินหรือสีกรมท่า	 แบบเส้นทึบ 

ขนาด	1	ซม.	ที่อกเบื้องซ้าย

 5. เลขชั้นและห้องเรียน	ให้ปักเลขชั้นและห้องเรียน	ด้วยไหมสีน�้าเงินหรือกรมท่า	

แบบเส้นทึบเหนือชื่อ	-	สกุล	ด้วยเลขไทยขนาด	1	ซม.

หมายเหตุ	การแต่งเครื่องแบบนักเรียนจะต้องไม่ประดับของมีค่าหรือ	เครื่องประดับใดๆ	

ทีม่ไิด้อนญุาตไว้	ถ้านกัเรยีนคนใดประดบัของมค่ีามาโรงเรยีนและได้ท�าหาย	ทางโรงเรยีน

จะไม่รับผิดชอบ	 และถือว่านักเรียนผู้นั้นฝ่าฝืนระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน	จะถูก

ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติด้วย

การปักตัวอักษรและเครื่องหมาย
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 1. เสื้อ	ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก�าหนดเป็นเสื้อสีเหลือง	คอโปโล	ที่กระเป๋าปัก
ตราโรงเรียน	ส่วนชื่อ	-	สกุลให้ปักด้วยไหมสีกรมท่า	ขนาด	1	ซม.	ที่อกเสื้อด้านขวาและ
ปักดาว	5	แฉก	ตามคณะสีของตนเองเหนือชื่อ	–	สกุล	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.5	ซม.

 2. กางเกง	เป็นกางเกงวอร์มสีม่วง	ตามที่โรงเรียนก�าหนด

 3. รองเท้า	นกัเรยีนชายใส่รองเท้าผ้าใบตามชุดนกัเรยีนได้	ส่วนนกัเรยีนหญงิให้ใช้
รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย	ผูกเชือกด้านหน้า

 1. กระเป๋าหนังสีด�า	มีฝาปิด	ส�าหรับใส่หนังสือ	สมุด	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ขนาด
ตามเหมาะสมของตวันกัเรยีน	ไม่มลีวดลาย	และไม่มสีติก๊เกอร์ใด	ๆ 	ตดินอกจากทีโ่รงเรยีน
ก�าหนดให้

 2. กระเป๋าเป้ ใส่อุปกรณ์การเรียน	ต้องเป็นสีด�า	ไม่มีลวดลาย	ตามแบบที่โรงเรียน
ก�าหนดให้

 หมายเหต ุนกัเรยีนควรใช้ชดุพละและสมดุ	ทีม่ป้ีายสญัลกัษณ์ของทางโรงเรยีนเพือ่
แสดงความเป็น	ลูกม่วง	–	เหลืองและความเป็นเอกภาพ

กระเป๋านักเรียน

ชุดเรียนพลศึกษา
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1.	 นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา	07.50	น.	(แล้วต้องสแกนลายนิ้วมือ 
หลังจากนั้นก็มาท�าความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ)
	 •	 หน้าประตู	มีครูเวรยืนต้อนรับ	นักเรียนท�าความเคารพด้วยการไหว้โดยวางสิ่ง 
	 	 ของเสียก่อน		แล้วไหว้	ตามระเบียบวิธีมารยาทไทย	ถ้าขับขี่รถให้ลงจากรถแล้ว 
	 	 ไหว้	เสร็จแล้วจูงรถผ่านไป
	 •	 ในวันเปิดเรียนปกติ	นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา		08.00	น.	 
	 	 ประกอบพิธีหน้าเสาธง
	 •	 หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย		บอกแถวใช้ค�าว่า	“ธงขึ้น	ตรง” 
  ร้องเพลงชาติ	สวดมนต์ท�าสมาธิ	กล่าวค�าปฏิญาณตน	ร้องเพลงประจ�าโรงเรียน	ฯลฯ 
	 	 ขึ้นห้องเรียนเวลา	08.30	น.
2.	 ระหว่างเดินแถวขึ้นห้องเรียน	ห้ามแยกไปห้องน�้าหรือธุระอื่นใด	นักเรียนจะขอ 
	 อนุญาตคุณครูประจ�าวิชาไปห้องน�้าได้เมื่อหมดคาบที่	2
3.	 การรับประทานอาหารกลางวัน
	 •	 ในห้องเรียนระมัดระวังเรื่องความสะอาด	และทิ้งขยะให้เรียบร้อย
	 •	 ในโรงอาหาร
	 	 ม.ต้น	(ม.1	-	ม.3)	เวลา	11.00	-	11.50	น.	ในเวลา	11.50	-	12.40	น. 
	 	 ห้ามเข้าไปซื้อหรือรับประทานอาหารก่อนเวลาที่ก�าหนด
	 	 ม.ปลาย	(ม.4	–	ม.6)	เวลา	12.00	-	12.50	น.	
	 •	 โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนซื้ออาหารรับประทานได้เฉพาะที่จัดจ�าหน่าย 
	 	 ในโรงอาหารเท่านั้น
	 •	 โรงเรียนใช้ชิปแลกภาชนะใส่อาหารและแลกแก้วน�้าดื่ม		และใช้ชิปซื้ออาหาร
4.		เวลา	08.30	-	15.30	น.	เวลาเรียนตามปกติ	หลังเลิกเรียนแล้ว	ถ้าไม่มีกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้นหรือมอบหมาย	ให้นักเรียนกลับบ้านได้ทันที		แต่ถ้ามีกิจกรรมพิเศษหลัง
เลิกเรียน	โรงเรียนจะต้องแจ้งให้	ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า	หากนักเรียนคนใดประสงค์
จะอยู่ในโรงเรียนเพื่อท�าการบ้านหรืองานอื่น	อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน	17.00	น.	ยกเว้น
นักเรียนที่เรียนพิเศษ	ให้ครูที่สอนพิเศษนั้นรับผิดชอบ	กรณีที่เกิดปัญหากับนักเรียนที่
เรียนพิเศษหรือครูที่นัดสอนพิเศษหรือส่งงานนอกเวลาที่ก�าหนด

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของนักเรียน
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1.	 นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันแล้วสแกนลายนิ้วมือก่อนสัญญาณเรียกแถวเคารพธงชาติตาม 
เวลาที่โรงเรียนก�าหนดไว้	 (ให้มาก่อน	 07.40	 น.)	 นักเรียนที่มาช้าในช่วงเวลา	 07.50	 -	 08.00	 น.	 
ให้ครูเวรประจ�าวัน	 กักบริเวณและให้ท�ากิจกรรมเคารพธงชาติ	 สวดมนต์	 ตามกิจกรรมหน้าเสาธง 
ของโรงเรยีน	ยงัไม่ถอืว่ามาสาย	ให้บนัทกึเลขประจ�าตวัทีฝ่่ายบรหิารกจิการนกัเรยีน	เพือ่ลงเวลามาเรยีน
	 ในกรณีนักเรียนมาเวลา	 08.00	 น.	 เป็นต้นไปถือว่ามาสายและให้ครูเวรประจ�าวันกักนักเรียน 
ไว้อีกกลุ่มเพื่อให้นักเรียนไปสแกนลายนิ้วมือและระบบจะขึ้นว่ามาสาย
	 	 1.1	 นักเรียนท่ีมาสายเกิน	 3	 ครั้ง	 ใน	 1	 สัปดาห์	 โดยไม่มีเหตุผลฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
	 	 	 จะด�าเนินการอย่าง	ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
	 	 	 1.1.1	มอบให้คุณครูที่ปรึกษาพิจารณาและลงโทษ
	 	 	 1.1.2	ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาลงโทษ
	 	 	 1.1.3	เชิญผู้ปกครองมาพบ
2.	 หากนักเรียนจ�าเป็นต้องมาโรงเรียนสาย	 ให้น�า	 หนังสือรับรองจากผู้ปกครองแจ้งให้ฝ่ายบริหาร 
	 กิจการนักเรียน	ทราบ	หรือผู้ปกครองมาแจ้งด้วยตนเองก็ได้
3.	 นักเรียนคนใดไม่มาโรงเรียนและไม่ส่งใบลาให้ถือว่าหลบหนีโรงเรียน
4.	 ให้หวัหน้าห้องเรยีนส�ารวจรายชือ่นกัเรยีนทีข่าดเรยีนและลงชือ่ผูข้าดเรยีนในสมดุบนัทกึผูข้าดเรยีน 
	 ในห้องบริหารกิจการนักเรียนเมื่อ	หมดเวลาเรียนคาบแรก
5.	 การหยุดเรียนทุกครั้งเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องยื่นใบลากิจ	 หรือลาป่วย	 ต่อคุณครูที่ปรึกษา 
	 ตามเหตุผล	 ที่เป็นจริงของวันแรกที่ลา	 ยกเว้นไม่สามารถส่งใบลาได้เพราะเหตุจ�าเป็น	 ให้ส่งใบลา 
	 มายังคุณครูที่ปรึกษาตามเหตุผลที่เป็นจริงของวันแรกที่ลา	 ยกเว้นไม่สามารถส่งใบลาได้เพราะ 
	 เหตุจ�าเป็น	ให้ส่งใบลามายังคุณครูที่ปรึกษาในวันแรกที่มาเรียน
6.	 ท้ายใบลาต้องให้ผูป้กครองเขยีนข้อความว่า	“ข้าพเจ้ารบัรองว่าเป็นจรงิ”	แล้วลงลายมอืชือ่ก�ากบั
7.	 หากนักเรียน	ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง	ให้ลงโทษสถานหนัก	และเชิญผู้ปกครองมาพบ
8.	 อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบเตือนคร้ังที่	 1	 หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน	 7	 วัน	 จะส่งใบแจ้งเตือน 
	 เป็นครั้งที่	2	หากยังไม่ได้รับค�าตอบจะด�าเนินการขั้นต่อไป	ดังนี้
	 	 •	เชิญผู้ปกครองมาพบ	เพื่อท�าข้อตกลงปรับพฤติกรรมผู้เรียน
	 	 •	ทางฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจะน�าเสนอผู้อ�านวยการเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษตามความ 
	 	 		เหมาะสมต่อไป
9.	 การมาโรงเรยีนในวนัหยดุเพือ่เรยีนเพิม่เตมิ	โดยการนดัหมายและควบคมุดแูลของคณุครปูระจ�าวชิา	 
	 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละให้เรียบร้อย	 ไม่สวมรองเท้าแตะ	 และต้องได้รับอนุญาต 
	 จาก	ผู้ปกครองตามแบบขออนุญาตที่โรงเรียนมอบให้ก่อนวันนัดหมาย
10.	 การมาปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนเป็นการส่วนตัวโดยที่คุณครูประจ�าวิชาหรือคุณครูที่ปรึกษาไม่ได้ 
	 		นัดหมาย		ในวันหยุดหรือวันเสาร์	–	อาทิตย์	ให้นักเรียนแจ้งแก่ครูเวร	และยามประตูโรงเรียนก่อน 
	 		เข้ามาบริเวณโรงเรียน

แนวทางปฏิบัติตนของนักเรียน
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	 	 เมื่อนักเรียนมาถึงบริเวณโรงเรียนแล้ว	 ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของโรงเรียน
จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้	จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน	นอกจากจะมีธุระ
จ�าเป็นให้ปฏิบัติดังนี้	
	 1.	นักเรียนต้องขออนุญาตครูผู้สอนประจ�าวิชาด้วยตนเอง	 แล้วจึงมาขออนุญาต
ที่ห้องบริหารกิจการนักเรียนโดยต้องใช้สมุดบันทึกความดีเท่านั้น	 และต้องเซ็นชื่อลงใน 
สมุดขอออกนอกบริเวณโรงเรียน
	 2.	ผูป้กครองมาขออนุญาตด้วยตนเองกบัคุณครูงานบรหิารกจิการนกัเรยีน	ไม่อนญุาต
ให้ผูป้กครองไปพบนกัเรียนโดยพลการ	และต้องบนัทกึขออนญุาตตามแบบฟอร์ม	พร้อมทัง้
บันทึกการขออนุญาตลงในสมุดบันทึกการขออนุญาตของงานบริหารกิจการนักเรียน
	 3.	หากผู้ปกครองนักเรียนไม่ขออนุญาตหรือมารับนักเรียนด้วยตนเอง	 ทางโรงเรียน
จะไม่รับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

	 1.	รับผิดชอบและรักษาความสะอาดของห้องเรียนอื่น	 ๆ	 ที่เข้าไปเรียนรวมทั้งลบ
กระดานด�า	 และจัดโต๊ะ	 เก้าอี้	 ให้เรียบร้อย	 ไม่เล่นหรือพูดคุย	 ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้
อนุญาต
	 2.	 เมื่อคุณครูประจ�าวิชาเข้าสอนให้หัวหน้าห้องบอกท�าความเคารพทุกครั้ง	 นักเรียน
ทุกคนกราบลงที่โต๊ะ	 พร้อมกับกล่าวว่า	 “สวัสดีครับหรือค่ะคุณครู”	 และกล่าวค�าว่า	 
“ขอบคุณครับ	 หรือ	 ค่ะคุณครู”	 เมื่อหมดเวลาเรียนทั้งน้ีให้แสดงกิริยาอาการด้วยความ
เคารพอย่างแท้จริง
	 3.	 ไม่น�า	สิ่งของใด	ๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้ามาในห้องเรียน
	 4.	ไม่เอาวิชาอื่นหรืองานอื่นมาท�า	ในขณะที่มีการเรียนการสอนอีกวิชาหนึ่ง
	 5.	 เมื่อคุณครูไม่เข้าห้องสอนเกิน	10	นาที	ให้หัวหน้าห้องไปแจ้งต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาหรือฝ่ายวิชาการ
	 6.	การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้เดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบ
	 7.	ครผููส้อนรายวชิา	ต้องส�ารวจรายชือ่ผูเ้ข้าเรยีนและขาดเรยีนของนกัเรยีนในรายวชิา
แล้ว	 แจ้งผลการมาเรียน	 ขาดเรียน	 หนีเรียน	 มาเรียนครบ	 ทางไลน์ด่วนแจ้งโดด	 ให้ 
งานบริหารกิจการนักเรียนทราบเพื่อแจ้งผู้ปกครองทราบทางโทรศัพท์และไลน์กลุ่มระดับ
ชั้นตามเครือข่ายผู้ปกครองต่อไป
	 8.	งานบริหารกิจการนักเรียนประสานทางโทรศัพท์กับผู้ปกครองนักเรียนทราบทันที

การปฏิบัติตนในห้องเรียนของนักเรียน

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
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	 	 คณุครทูีด่ย่ีอมเป็นทีเ่คารพของศษิย์	และศษิย์ทีด่ต้ีองเคารพนบัถอืคณุคร	ูคณุครทูกุ
ท่านถอืเป็นครขูองนกัเรยีนทกุคน	การแสดงความเคารพเป็นการผกูพนั	ความเป็นศษิย์ไว้
ตลอดกาล
	 1.	การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน
	 	 1.1	 เมื่อนักเรียนน่ังหรือยืนอยู่	 คุณครูเดินมาในระยะพอสมควร	 ให้ยืนตรงและ 
แสดงความเคารพด้วยการไหว้
	 	 1.2	 เมื่อเดินสวนกับคุณครู	 ให้แสดงความเคารพด้วยการหยุดยืนตรงแล้วไหว	้ 
แล้วจึงเดินต่อไป
	 	 1.3	เมือ่เดนิตามหลงัคณุคร	ูไม่ควรแซงขึน้หน้า	หากจ�าเป็นให้กล่าวค�าขอโทษเสยีก่อน
	 	 1.4	เมื่อคุณครูเดินตามหลังระยะใกล้	ควรหยุดให้คุณครูผ่านไปเสียก่อน
	 	 1.5	ลูกเสือ	เนตรนารี	ยุวกาชาด	นักศึกษาวชิาทหาร	ให้ท�าความเคารพตามระเบยีบ
	 	 1.6	เมื่อพบคุณครู	ให้ยืนหรือคุกเข่า	ห่างจากโต๊ะคุณครูประมาณ	1	ก้าว	แล้วไหว้	 
หากนักเรียนต้องการเข้าพบคุณครูพร้อมกันหลายคน	 ให้เข้าแถวตามล�าดับก่อนหลัง 
ห้ามรุมล้อมโต๊ะครู	 ยกเว้นแต่คุณครูต้องการพูดคุยกับนักเรียนทุกคนพร้อมกัน	 ให้ 
เข้าแถวหน้ากระดานห่างจากโต๊ะคุณครูไม่น้อยกว่าหนึ่งก้าวตามความเหมาะสม
	 	 1.7	 เมื่อยืนพูดกับคุณครู	ต้องส�ารวม	พูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้
	 	 1.8	 เมื่อผู้อุปการะโรงเรียน	 ผู้มีเกียรติท่ีนักเรียนเคยพบเห็นในโรงเรียนให้แสดง 
ความเคารพเช่นเดียวกับคุณครู
	 	 1.9	 เมื่อมีคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน	 ถ้าในห้องเรียนให้ฟังค�าสั่งคุณครูผู ้สอน	 
หากอยู่นอกห้องเรียนให้แสดงความเคารพเช่นเดียวกัน
	 2.	การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
	 	 2.1	 เมื่อพบคุณครูภายนอกโรงเรียน	 ให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้ทุกครั้ง	 
พร้อมทั้งทักทายตามควรแก่โอกาส
	 	 2.2	 	เมื่อพบคุณครู	ขณะขี่ยานพาหนะสวนทางกันให้ค�านับ

การแสดงความเคารพ
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1.	การขออนุญาตน�ารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
	 •	 ต้องเป็นรถของนักเรียนที่ผู้ปกครอง	ได้ขออนุญาตและลงทะเบียนบันทึกไว้กับทาง 
	 	 โรงเรียนแล้ว
	 •	 ผู้ขออนุญาตน�ารถมาโรงเรียนต้องมีที่อยู่อาศัยห่างจากโรงเรียนเกินกว่า	1	กิโลเมตร
	 •	 ต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่ดัดแปลงใดๆ
	 •	 ต้องมีบัตรอนุญาตของโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ท�าทะเบียนจอดตามที่ได้เลขที่
	 •	 ไม่อนุญาตให้นักเรียนน�ารถยนต์มาจอดในโรงเรียน	หากน�ารถมาจอดในโรงเรียนต้อง 
	 	 ถูกลงโทษตามความเหมาะสม
2.	การขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียน
	 •	 การเข้าและออก	ให้รถจักรยานยนต์	เข้าและออกทางประตูด้านหน้าโรงเรียนได้	 
	 	 ด้านเดียวเท่านั้น
	 •	 เมื่อมาถึงประตูโรงเรียน	ให้ลงรถ	แล้วจูงไป	ณ	จุดจอดรถ	จุดเส้นสีแดง	1-2
	 •	 ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถ	ภายในบริเวณโรงเรียน	ตั้งแต่เวลา	08.30	น. 
	 	 จนถึงเวลาเลิกเรียน	16.30	น.
3.	การขับขี่รถจักรยานยนต์ภายนอกโรงเรียน
	 •	 ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย	100%
	 •	 ต้องเคารพกฎจราจร		ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบของการจราจร
	 •	 ไม่ควรขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่า	60	กิโลเมตรต่อชั่วโมง
	 •	 ห้ามปรับแต่งรถจนเสียงดัง
4.	ต้องจอดรถไว้ในที่จอดรถอย่างเป็นระเบียบ	และห้ามน�ามาใช้อีกจนกว่าโรงเรียน 
	 เลิกหรือได้รับอนุญาตห้ามเข้าไปบริเวณจอดรถ	เพราะอาจท�าให้ของผู้อื่นเสียหาย
5.	การน�ารถออกนอกบริเวณโรงเรียนขณะที่โรงเรียนยังไม่เลิก	ต้องขออนุญาตจาก 
	 คุณครูที่ปรึกษา	หัวหน้าเวรประจ�าวัน	ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเสียก่อน
6.	นักเรียนคนใดน�ารถของผู้อื่นไปใช้โดยเจ้าของไม่ทราบถือว่าเป็นเจตนาลักทรัพย์
7.	ห้ามนักเรียนเข้าไปในบริเวณที่จอดรถในเวลาเรียน	หากมีความจ�าเป็นต้องขออนุญาต 
	 ครูเวรที่รับผิดชอบเสียก่อน
8.	การนั่งซ้อนท้าย	อนุญาตให้นั่งซ้อนท้ายได้ไม่เกิน	1	คน	และนั่งในท่าสุภาพ
9.	หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	ให้ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ตักเตือน	แจ้งมาที่งานกิจการนักเรียน	เพื่อท�าโทษตามกรณี

การปฏิบัติในการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
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	 เพื่อมิให้นักเรียนท�าผิดกฎหมาย	 หรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อโรงเรียน	 และเพื่อนนักเรียน

น�ามาโรงเรียน	ด�าเนินการดังนี้

	 1.	 ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ�าวันร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

การตรวจอาจด�าเนินการในห้องเรียน	หน้าเสาธงหรือที่ใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า	

	 2.	 สิ่งที่ตรวจค้นได้หากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย	 โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบ	 

ในการกระท�าผิดของนักเรียน	 โดยมีครูประจ�าชั้น	 ผู้ปกครอง	 หัวหน้าระดับ	 แนะแนว	 

ตัวแทนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	พิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน

	 3.	 ถ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงจะด�าเนินการตามกฎหมาย	โดยมีครู	ต�ารวจ	เข้าร่วม

พิจารณาโทษ

	 4.		ถ้าเป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและชีวิต	 โรงเรียนจะลงโทษตามกฎ

ระเบียบของโรงเรียน	และส่งต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

การตรวจค้นนักเรียน
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 	 มีความประสงค์ที่จะให้บุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนา
นกัเรยีนของโรงเรยีนสรรพวทิยาคม	ให้เป็นคนด	ีคนเก่ง	มคีวามสขุ	 
เป็นพลเมืองอาเซียนท่ีดี	 เป็นพลโลกที่สมบูรณ์	 และมีความ 
เป็นเลิศในทุกๆ	ด้าน	จึงมีความพยายามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ทั้งทางด้านพฤติกรรม	 ควบคู่ไปกับผลการเรียนของนักเรียน	
โดยโปรแกรมน้ีผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครอง	 ครู	 นักเรียน	 และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน	 ได้มีโอกาสเข้าไปส�ารวจตรวจตรา	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 ทั้ง	 ตัวผู้เรียน	 ครูผู้สอน	
รวมถึงผู้บริหารด้วยว่า	 ได้ใส่ใจดูแลนักเรียนมากน้อยเพียงไร	 โดยให้เข้าดูที่เว็บไซต์ของโรงเรียนดังนี้	 
www.sappha.ac.th	/istduent	จากนั้นคลิกที่	เข้าสู่ระบบ	เลือกระบบนักเรียน	ผู้ปกครอง	พิมพ์เลข
ประจ�าตัวนักเรียน	ในช่องรหัสประจ�าตัว	เลือกวันปีเกิดของนักเรียน	แล้วคลิกที่ปุ่มตกลง	ก็จะสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนได้ทั้งหมด
 	 ความคืบหน้าในการใช้	และพัฒนาโปรแกรม	ทางฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	ได้น�าระบบโปรแกรม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้มีระบบดังนี้

ความเป็นมา ความคืบหน้า การพัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ความเป็นมา จากแนวคิดที่ผู้อ�านวยการ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์

	 โดยได้น�าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	จ�านวน	12	เครื่อง	

มาใช้ในการบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนทุกคน	 เพื่อ

ให้นักเรียนตื่นตัวในการมาโรงเรียนท�าให้ไม่มาโรงเรียน

สาย	เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงท�าให้รับรู้ข่าวสารจากทาง

โรงเรยีน	สาเหตทุีต้่องใช้เครือ่งสแกนลายนิว้มอืเพือ่ป้องกนั

นักเรียนบันทึกเวลามาเรียนให้เพื่อน	 ส�าหรับข้อมูลจาก

เครือ่งสแกนลายนิว้มอืเจ้าหน้าทีจ่ะน�ามาตรวจสอบกบัการ

บนัทกึการเชค็ชือ่เข้าแถวอกีครัง้	แล้วจงึน�าเข้าสูโ่ปรแกรมระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	เพือ่ส่ง	SMS	

ข้อความถึงผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนขาดเรียนในแต่ละวัน	 และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน

ได้ตรวจสอบการขาด	ลา	มาสาย	และการเข้า	–	ออก	โรงเรียน	กรณีที่มาสายและไม่เข้าแถวจะถูก 

ตัดคะแนนความประพฤติ	5	คะแนน	กรณีที่ขาดจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ	10	คะแนน

โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียน
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ระบบบนัทกึพฤตกิรรมนกัเรยีน ความดแีละความผดิ
	 	 ได้ออกแบบสมุดบันทึกความดี	 เพื่อใช้ควบคู่กับ
โปรแกรม	โดยนกัเรยีนทีท่�าความดจีะต้องบนัทกึลงใน
สมดุบนัทกึความด	ีแล้วส่งครทูีป่รกึษาจะน�ามาบนัทกึ
ในโปรแกรมระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	และมผีลต่อ
คะแนนความประพฤต	ิและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ของนักเรียน	เพราะนักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ	100	คะแนน	เมื่อท�าความดี 
จะบวกคะแนนเพิ่มขึ้นตามลักษณะความดี	 เมื่อท�าความผิดจะลบคะแนนลงตามลักษณะ
ความผิด	
	 	 ซึ่งการประเมินคะแนนความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	มีดังนี้
  1. ดีเยี่ยม	 ความหมาย		 นักเรียนต้องมีคะแนนความประพฤติ 
	 	 	 	 	 ตั้งแต่	150	คะแนน	ขึ้นไป
  2. ดีมาก	 ความหมาย	 นักเรียนต้องมีคะแนนความประพฤติ 
	 	 	 	 	 ตั้งแต่	120	คะแนน	ถึง	149	คะแนน
  3. ด	ี ความหมาย	 นักเรียนต้องมีคะแนนความประพฤติ 
	 	 	 	 	 ตั้งแต่	100	คะแนน	ถึง	119	คะแนน
  4. ผ่าน	 ความหมาย	 นักเรียนต้องมีคะแนนความประพฤติ 
	 	 	 	 	 ตั้งแต่	60	คะแนน	ถึง	99	คะแนน
  5. ไม่ผ่าน	 ความหมาย	 นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ	 
	 	 	 	 	 ตั้งแต่	59	ลงไป
	 	 ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการประเมินคะแนนความประพฤติ	 และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์	ซึ่งมีคะแนน	0	คะแนน	ถึง	59	คะแนน	นักเรียนกลุ่มนี้จะต้องร่วมกิจกรรม
จิตอาสาอย่างน้อย	1	กิจกรรม	แต่ถ้ามีคะแนนน้อยกว่า	0	(ติดลบ)	นักเรียนจะต้องเข้าค่าย
อย่างน้อย	1	ค่าย

	 	 ครปูระจ�าวชิาทกุวชิาได้มกีารบนัทกึเวลาเข้าเรยีนของนกัเรยีนเป็นรายวนั	และบนัทกึ 

คะแนน	 เพื่อใช้ในการตัดสินเวลาเรียนของนักเรียนด้วยและมีการแจ้งไลน์ด่วนแจ้งโดด 

ให้กับฝ่ายปกครองเพื่อติดตามและแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

ระบบการบันทึกการเข้าเรียนตามรายวิชา
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ประกาศระเบียบโรงเรียนสรรพวิทยาคม

เรื่อง ว่าด้วยความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน	 

นักศึกษา	 พ.ศ.2548	 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน	 

พ.ศ.	 2551	 และหลักคุณธรรม	 8	 ประการ	 โรงเรียนสรรพวิทยาคม	 ได้ก�าหนดระเบียบ 

ว่าด้วยความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 พ.ศ.2551	 เพื่อ 

ถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 ข้อ	1.	ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบโรงเรียนสรรพวิทยาคม	 ว่าด้วยความประพฤติ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	พ.ศ.	2551”

	 ข้อ	2.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม	 ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2554	เป็นต้นไป

	 ข้อ	3.	แนวปฏิบัติการพิจารณา	 	 เกี่ยวกับนักเรียนกระท�าผิดระเบียบของ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม	 	 ก�าหนดแนวทางการพิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด 

หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ	 และข้อบังคับของโรงเรียน	 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน	 นักศึกษา	 พ.ศ.	 2548	 โดยก�าหนดวิธีการลงโทษนักเรียนที ่

กระท�าผิดไว้	4	สถาน		ดังนี้

	 	 	 1.	ว่ากล่าวตักเตือน

	 	 	 2.	ท�าทัณฑ์บน

	 	 	 3.	ตัดคะแนนความประพฤติ

	 	 	 4.	ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	จนถึงการย้ายสถานศึกษา

	 ข้อ	4.	การลงโทษนักเรียนเพื่อต้องการท่ีจะปรับแก้ไขความประพฤติและ 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป	 ให้ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	เป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียน

..........................................................
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	 	 	 4.1	 การว่ากล่าวตักเตือน		ใช้ในกรณีนักเรียนกระท�าผิดไม่ร้ายแรง

	 	 	 4.2	 การท�าทัณฑ์บนใช้ในกรณีท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ 

นักเรียน	 หรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนจ�านวนหลายคร้ัง	 ท�าให้โรงเรียนเส่ือมเสีย 

ชื่อเสียง	โดยเชิญผู้ปกครองมารับทราบและรับรองการท�าทัณฑ์บน

	 	 	 4.3	 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วย 

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีโรงเรียนก�าหนด	 และให้ท�าบันทึกข้อมูลไว้เป็น 

หลักฐาน

	 	 	 4.4	 การท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 	 ใช้ในกรณีที่นักเรียน 

กระท�าความผิดจ�านวนหลายครั้งหรือความผิดร้ายแรงสมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		 

โดยเข้ารับการอบรมปรับพฤติกรรม	 และบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์	 ต่อตนเอง	 

โรงเรียนและสังคม

	 ข้อ	5.	เกณฑ์การวัดผลคะแนนความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน

ระดับคะแนนที่นักเรียนได้รับ มีค่า ผลพฤติกรรม รางวัลที่ได้รับ

150		ขึ้นไป 3 ดีเยี่ยม เกียรติบัตร

120	-	149 3 ดีมาก ชมเชย

100	-	119 2 ดี ปกติ

60	-	99 1 ผ่าน สมควรแก้ไข

0	-	59 0 ไม่ผ่าน ไม่จบหลักสูตร

	 	 	 5.1	 ตามปกตินักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 

อยู่ที่	100	คะแนน		ถ้ามีคะแนนระหว่าง	100	-119	คะแนน	จะมีผลพฤติกรรมดีตามปกติ

	 	 	 5.2	นักเรียนท่ีได้รับคะแนนส่งเสริมความประพฤติดีตั้งแต่	 150	 คะแนน 

ขึ้นไป		จะมีผลพฤติกรรมดีเยี่ยม		จะได้รับเกียรติบัตรของโรงเรียน

	 	 	 5.3	นักเรียนที่มีคะแนน		120-149		จะมีผลพฤติกรรมดีมาก

	 	 	 5.4	นักเรียนได้รับคะแนนระหว่าง	 60-99	 	 มีผลพฤติกรรมระดับ	 ผ่าน 

สมควรแก้ไข
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	 	 	 5.5	 นักเรียนได้รับคะแนนระหว่าง	 	 0-59	 	 มีผลพฤติกรรมระดับ	 ไม่ผ่าน 

จะไม่จบหลักสูตร

	 	 ข้อ	6.	 การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข	 	 นักเรียนที่ได้รับคะแนนความประพฤติ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ต�่ากว่า	 60	 คะแนน	 	 เป็นพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง 

แก้ไขมิฉะนั้นไม่จบหลักสูตร	 โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการให้นักเรียนท�ากิจกรรมเพื่อ 

ปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้ผลการเรียนไม่เกิน	1	“	ผ่าน	”	และได้รับคะแนนระหว่าง	 

60	-	99	คะแนน	

	 โครงการปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ได้รับคะแนนต�่ากว่า	 60	 คะแนน	 จะต้อง

ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 -	ให้น�าผู้ปกครองมาเข้าร่วมการแก้ไข

	 	 	 -	ใช้เวลาท�ากิจกรรมตามโครงการปรับแก้ไขพฤติกรรม	หลักสูตร	18	ชั่วโมง

	 	 	 -	คะแนนที่ปรับยังไม่น�ามาหักล้างคะแนนความดีจนกว่าถึงปลายเทอม

	 	 	 -	ปรับคะแนนได้ระหว่าง	60	-	99	คะแนน

	 	 ข้อ	7.	 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาว่าด้วยการลงโทษ		โดยคณะกรรมการ 

ต่างๆ	 เป็นผู้พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ 

เป็นมาตรฐานเดียวกันของคณะครูในการพิจารณาลงโทษนักเรียน	 โรงเรียนสรรพ 

วิทยาคมได้ก�าหนดลักษณะความผิด	ดังนี้		ไว้	3	ขั้น

	 	 	 7.1.	ความผิดขั้นเบา	 	 เป็นความผิดท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความประพฤติ	 

การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนโดยคณะครูทุกคนสามารถตัด 

คะแนนได้ครั้งละ	5	-	20	คะแนน

	 	 	 7.2.	ความผิดขั้นกลาง		เป็นความผิดที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ 

ส่วนรวม	 ท�าให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยคณะท�างานปกครองระดับช้ันสามารถตัด 

คะแนนได้ครั้งละ	10	–	30	คะแนน

	 	 	 7.3.	 ความผิดขั้นร้ายแรง	 	 เป็นความผิดที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 

หรือส่วนรวม	 ท�าให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง	 โดยคณะท�างานปกครอง 

ฝ่ายบรหิารกจิการนกัเรยีนและผูอ้�านวยการสามารถตดัคะแนนได้ครัง้ละ	30	-	50	คะแนน

	 ข้อ	8.	ในการลงโทษนักเรียนบางกรณีน้ันให้อยู่ในการพิจารณาของคณะท�างาน 

ปกครอง	ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน		และผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนน 
ที่ถูกตัด

บทลงโทษ

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-	ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญฯ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่กระท�าพิธีทางศาสนาด้วยความเต็มใจ 5 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติ	เพลง 
			สรรเสริญ		อย่างดัง 5 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ไม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและประเทศ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	นักเรียนและผู้ปกครองไม่เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง 10

2 ซื่อสัตย์ สุจริต
-	ทุจริตการสอบ	 20 -	เชิญผู้ปกครอง
-	โกหก	กล่าวเท็จ	เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 20 -	เชิญผู้ปกครอง
-	มาโรงเรียนสายจ�านวนหลายครั้ง 20 -	เชิญผู้ปกครอง
-	ไม่มีความจริงใจต่อเพื่อนและผู้ร่วมงาน 5 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	เอาเปรียบเพื่อน 5 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่ส่งเอกสารจากทางโรงเรียนที่แจ้งให้	 
			ผู้ปกครอง	ทราบ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ปีนรั้วก�าแพง	,	ประตูโรงเรียน	(เข้า-ออก) 30 -	ท�าทัณฑ์บน
-	หลีกเลี่ยงไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่รักษาระเบียบวินัยในการเข้าแถว 5 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	เดินแถว	หรือขึ้น	–	ลงบันไดไม่ชิดขวา 5 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	รับประทานอาหารนอกเวลาตามที่โรงเรียนก�าหนด 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่น�าบัตรประจ�าตัวนักเรียนและสมุดบันทึก 
			ความประพฤติมาโรงเรียน 5 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ปล่อยชายเสื้อนักเรียนออกนอกกางเกงและกระโปรง 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ปลอมลายมือผู้ปกครอง	ชื่อครู	 
			และฝ่ายบริหารโรงเรียน 20 -	แจ้งผู้ปกครอง

-	น�าผู้ปกครองที่ไม่ใช่ผู้ปกครองของตนเองมาแทน 20 -	แจ้งผู้ปกครอง
-	รับประทานอาหารนอกโรงเรียน 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณรั้วโรงเรียน 20 -	แจ้งผู้ปกครอง
-	รับประทานอาหารในห้องเรียน 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ขีด,เขียนท�าความสกปรกบนโต๊ะ,ฝาผนัง 20 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	เข้าห้องพักครู	หรือค้นโต๊ะครูโดยไม่ได้ 
			รับอนุญาต 10-20 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	นั่งบนโต๊ะหรือนั่งบนพนักพิงเก้าอี้ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
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-	ไม่เข้า	Homeroom	หลังจากเคารพธงชาติหรือ 
			นัดหมายหลังเวลาเลิกเรียนตอนเย็น 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ไม่เข้าคาบซ่อมเสริมหรือประชุม 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน	(ตี)
3 ระเบียบวินัย

-	ก่อเหตุ	ทะเลาะวิวาท 30-50

-	ท�าทัณฑ์บน	(ย้าย)

-	เสพ	จ�าหน่าย	และมีบุหรี่หรือสิ่งเสพติดใน	 
		ครอบครอง 30-50

-	ดื่มสุราและของมึนเมา 30-50
-	พบอาวุธหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 30-50
-	มีพฤติกรรมชู้สาวขั้นร้ายแรง 30-50
-	ลักทรัพย์,	ขโมยสิ่งของ 30

-	ท�าทัณฑ์บน 
		ถึงการอบรม
		ปรับพฤติกรรม

 -	หนีโรงเรียน	(ไม่เข้าโรงเรียน) 30
-	ท�าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 30
-	ข่มขู่,	ไถเงิน 30
-	รังแกและท�าร้ายร่างกายผู้อื่น 30
-	ยุยง	หรือสร้างให้แตกความสามัคคี 15
-	เที่ยวเตร่กลางคืนเกิน	21.00	น. 30
-	มั่วสุมในกลุ่มสูบบุหรี่บริเวณห้องส้วม 20
-	ประพฤติตนในท�านองชู้สาว 30
-	ขับรถจักรยาน/จักรยานยนต์ช่วงเวลาเรียนในโรงเรียน 10-20 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	หนีเรียน	โดดเรียน	 20 -	ท�าทัณฑ์บน
-	ไม่จอดรถในสถานที่เก็บรถของโรงเรียน 15 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	เล่นกีฬาบนอาคารเรียนและสถานที่ห้ามเล่น 15 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 20 -	เชิญผู้ปกครอง
-	เล่นการพนัน	 20-30 -	ท�าทัณฑ์บน
-	มีภาพหรือสิ่งลามกไว้ในครอบครองและเผยแพร่ 20-30 -	ท�าทัณฑ์บน
-	ขาดเรียนเกิน	3	วันติดต่อ	โดยไม่ทราบสาเหตุ 20 -	เชิญผู้ปกครอง
-		แต่งกายผิดระเบียบ	 20 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่ปักชื่อ/ห้อง/เลขประจ�าตัว/โรงเรียน 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ทรงผมผิดระเบียบ	 20 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไว้เล็บยาว,	แต่งเล็บ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ใส่เสื้อ,	กางเกง,	กระโปรง,	ชุดพละ	ผิดระเบียบ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ใช้เข็มขัด,	ถุงเท้าผิดระเบียบ,	รองเท้า		
		(เหยียบส้นรองเท้า) 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
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ข้อ ลักษณะความผิด
คะแนน 
ที่ถูกตัด

บทลงโทษ

-	โพสหรือส่งต่อข้อความทางสื่อก�าลังแสดงผลการ 
		ค้นหาส�าหรับ	อิเล็กทรอนิกส์ท�าให้เกิดความ 
		เสื่อมเสียแก่ผู้อื่น	หรือสถานศึกษา

20 -	ท�าทันฑ์บน

-	ใส่เครื่องประดับ	ใช้เครื่องส�าอาง 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ใส่เสื้อที่มีชื่อของผู้อื่น 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ใช้กระเป๋าหรือเป้ผิดระเบียบ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน	

4 ใฝ่เรียนรู้
-	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	หลีกเลี่ยงการเรียน 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่มีความกระตือรือร้นเข้าห้องเรียนใน 
		ช่วงเปลี่ยนคาบ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ไม่สนใจการเรียน	 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่มีความรับผิดชอบต่องานต่างๆ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ขัดค�าสั่งของครู	ในเรื่องการเรียนและกิจกรรม 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่แสวงหาความรู้ต่างๆ	จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

5 อยู่อย่างพอเพียง
-	ใช้	MP.3	ใส่หูฟัง	ฟังเพลงในช่วงเวลาเรียน 15 -	ว่ากล่าวตักเตือน	 

		(ยึด)-ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาเรียนถึงเลิกเรียน 20
-	ไม่ด�าเนินชีวิตอย่างพอประมาณตน	(มีความฟุ่มเฟือย) 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-ไม่มีความรอบคอบ	ไม่มีเหตุผล 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ขาดคุณธรรม	จริยธรรม 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	น�าอาหารหรือขนมมาจ�าหน่ายในโรงเรียน 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

6 มุ่งมั่นในการท�างาน (เรียน,ท�ากิจกรรม)
-	ไม่รับผิดชอบในการท�ากิจกรรมการเรียน 10

-	ว่ากล่าวตักเตือน
-	รบกวนการสอนของครู 10
-	เข้า,ออก	นอกห้องเรียน	ก่อนได้รับอนุญาต 10
-	ไม่มีความอดทน	ไม่มีความพยายามในการท�างาน 10

7 รักความเป็นไทย
-	รับประทานอาหาร	มีเสียงดังและท�าสกปรก 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 30
-	ท�าทัณฑ์บนถึงการ 
	อบรมพฤติกรรมและ 
	ท�ากิจกรรมพัฒนา

-	ไม่แสดงความเคารพและไม่มีสัมมาคารวะต่อครู 
		หรือผู้ที่น่านับถือ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
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-	เข้าไปในสถานบริการที่ไม่เหมาะสม 20 -	ท�าทัณฑ์บนถึงการ 
	อบรมพฤติกรรมและ 
	ท�ากิจกรรมพัฒนา

-	ท�าผิดกฎหมายทุกกรณี 30-50

-	พูดหรือแสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพต่อครู 
		และผู้อื่น 20 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ไม่รักษามารยาทในการเข้าประชุม 5-10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นในขณะเรียน 
			และเข้าห้องสมุด 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ท�าลายขนบธรรมเนียมประเพณี	วัฒนธรรม 
			และศิลปะของไทยและของโรงเรียน 15 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ไม่มีความกตัญญูกตเวที 15 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่เห็นคุณค่า	และใช้ภาษาไทยไม่เหมาะสม 15 -	ว่ากล่าวตักเตือน

8 มีจิตสาธารณะ
-	ไม่รับผิดชอบเขตพื้นที่ท�าความสะอาด 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรียนและโรงเรียน 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทาง 
			โรงเรียน		ชุมชน	และสังคม 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ไม่มีน�้าใจที่ดี 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการหวังผลตอบแทน 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน
-	น�าอาหาร	เครื่องดื่ม	ภาชนะ	ออกนอกบริเวณ 
			โรงอาหาร			 10 -	ว่ากล่าวตักเตือน

	 	 ข้อ	9.	 ความผิดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้	 ให้คณะท�างานปกครองฝ่าย 

บรหิารกจิการนกัเรยีนพจิารณาแล้วเสนอต่อผูอ้�านวยการโรงเรยีน	หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	 

เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

	 	 ข้อ	10.	 แนวปฏิบัติในการพิจารณาส่งเสริมคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ 

กระท�าความด	ี	โดยบนัทกึลงในสมดุบนัทกึความประพฤตแิละคุณลักษณะอนัพงึประสงค์

ของนักเรียน	 ให้น�าผลการสอบธรรมสนามหลวงและผลการท�าคุณประโยชน์	 Zoning	 

มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย

	 	 การพจิารณาเพิม่คะแนนความดใีห้กับนกัเรยีน	โดยคณะครทูกุคน	/	คณะท�างาน 

ปกครองระดับชั้น	 /	 คณะท�างานปกครองฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนหรือผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
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ข้อ การกระท�าความดี / (ต่อครั้ง)
คะแนน  
(ต่อครั้ง)

1 เก็บสิ่งของได้แล้วน�าส่งคืนเจ้าของ
1.1	เก็บเงิน/สิ่งของได้มูลค่าไม่เกิน	100	บาท
1.2	เก็บเงิน/สิ่งของได้มูลค่าเกิน	100	บาท

10
20

2 รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ	การแข่งขันต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน	และกลุ่มโรงเรียน 10
3 รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ	การแข่งขันต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด	และระดับเขตการศึกษา 20
4 รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ	การแข่งขันต่าง	ๆ	ในระดับภาค	ระดับชาติ	และนานาชาติ 30
5 แจ้งเบาะแส		การกระท�าผิดของนักเรียน 10
6 บริจาคโลหิตต่อครั้ง 20
7 เข้าค่ายคุณธรรม	จริยธรรม/เข้าร่วมกิจกรรมคณะสีครบ 10
8 มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับความดี	(2.50-2.99)	ต่อภาคเรียน 10
9 มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับความดี	(3.00-3.49)	ต่อภาคเรียน 20
10 มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับความดี	(3.50-4.00)	ต่อภาคเรียน 30
11 บันทึกความดี	10	ครั้ง 10
12 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ	และบ�าเพ็ญประโยชน์	ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนและ 

ช่วยเหลือชุมชน	,	สังคม	ตั้งแต่	5	ครั้ง	/	ภาคเรียน
10

13 มีการแต่งกายและความประพฤติเรียบร้อยตลอดภาคเรียน 10
14 เป็นหัวหน้า	/	รองหัวหน้าชั้นเรียน	ต่อภาคเรียน 10
15 เป็นคณะกรรมการนักเรียน	/	คณะกรรมการกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน 10
16 เป็นประธาน	/	รองประธานนักเรียน 20
17 มีลักษณะความเป็นผู้น�า	กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 10
18 เป็นนักกีฬาของคณะสีที่เข้าร่วมการแข่งขัน 10
19 เป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบ 20
20 เป็นนักเรียนดุริยางค์หรือนักดนตรี	หรือนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ที่ปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบของโรงเรียน
20

21 เข้าร่วมและน�าผู้ปกครองมาประชุมผู้ปกครองกับทางโรงเรียน 10
22 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 10

ตารางการเพิ่มคะแนนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่กระท�าความดี

	 ปัญหาเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน		การควบคุมความประพฤติ	หรือการลงโทษ	หรือปัญหาอื่น	ๆ 
อันเกิดขึ้นเกี่ยวกับระเบียบนี้	ให้ผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็นผู้ชี้ขาด
	 ให้รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศ		ณ		วันที่		24		มิถุนายน		พ.ศ.	2554
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ประกาศระเบียบโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2556

………………………………………………………………

     อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 6	 และมาตรา	 65	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.2546 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสรรพวทิยาคม		จงึวางระเบยีบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศกึษาไว้	ดงัต่อไปน้ี	

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบโรงเรียนสรรพวิทยาคมว่าด้วยการลงโทษนักเรียน	พ.ศ.2556” 

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ลงนามอนุญาต	

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสรรพวิทยาคมว่าด้วยการลงโทษนักเรียน	ฉบับก่อนหน้านี้	หรือ

ฉบับที่เกี่ยวข้อง	

	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้	

“ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนสรรพวทิยาคม	รองผูอ้�านวยการ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม	หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	มอบหมายจากผู้อ�านวยการ

“กระท�าความผิด”	 หมายความว่า	 การท่ีนักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ของสถานศึกษา	 

หรือของกระทรวงศึกษาธิการ	หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน

“การลงโทษ”	หมายความว่า	การลงโทษนักเรียนที่กระท�าความผิด	โดยมีความมุ่งหมาย	เพื่อการอบรม

สั่งสอน	

	 ข้อ	5	 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท�าความผิด	มี		4		สถาน		ดังนี้

(1)	ว่ากล่าวตักเตือน	(ท�าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร)	

(2)	ตัดคะแนนความประพฤติ	(คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์)

(3)	ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	(บ�าเพ็ญประโยชน์,ท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม)

(4)	ท�าทัณฑ์บน	(ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ,	พิจารณาร่วมภาคี	4	ฝ่าย*)		
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 *หมายเหตุ	ภาคี	4	ฝ่าย	หมายถึง

	 	 (1)		ครูปกครอง,	ครูหัวหน้าระดับชั้น,	ครูที่ปรึกษา

	 	 (2)		ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน

	 	 (3)		ครูแนะแนว

	 	 (4)		ผู้ปกครอง,	ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง

	 ข้อ	6	 ห้ามลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษาด้วยวิธีรนุแรง	หรอืแบบกลัน่แกล้ง	หรอืลงโทษ	ด้วยความ

โกรธ	หรอืด้วยความพยาบาท		โดยให้ค�านงึถงึอายขุองนกัเรยีน	และความร้ายแรง	ของพฤตกิารณ์ประกอบ

การลงโทษด้วย	

	 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ

นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส�านึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป

	 ให้ผู้้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้้ที่ผู้้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้ม ี

อ�านาจในการลงโทษนักเรียน	

	 ข้อ	7	 การว่ากล่าวตักเตือน	ใช้ในกรณีนักเรียนกระท�าความผิดไม่ร้ายแรง	

	 ข้อ	8	 การท�าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎ 

กระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน	 หรือกรณีท�าให้เส่ือมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ 

สถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา	หรือได้รับโทษว่ากล่าว	ตักเตือนแล้ว	แต่ยังไม่เข็ดหลาบ	 

	 การท�าทณัฑ์บนให้ท�าเป็นหนงัสอื		และเชญิบดิามารดาหรอืผู้ป้กครองมาบนัทึกรับทราบความผดิ	และ 

รับรองการท�าทัณฑ์บนไว้ด้วย	

	 ข้อ	9	 การตัดคะแนนความประพฤติ	 ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความ

ประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคมก�าหนด	 และให้ท�าบันทึก

ข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน	ในระบบ	I-Student	ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม

	 ข้อ	10	 ท�ากิจกรรมเพือ่ให้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	ใช้ในกรณทีีน่กัเรยีนและนกัศกึษากระท�าความผดิ

ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	 การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด	

	 ข้อ	11	 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม	 รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

และให้มีอ�านาจตีความ	และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้	

ประกาศ	ณ	วันที่	11	มีนาคม	พุทธศักราช	2556

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
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ร่วมประเมิน (Check)

1.	ใน	1	เดือนได้ท�าการตรวจสอบว่ามีนักเรียนหนีเรียนโดดเรียนลดลงมากน้อยเพียงใด

2.	ใน	1	ภาคเรียนมีนักเรียนที่ติด	0,ร,มส.	ลดลงมากน้อยคิดเป็นร้อยละเท่าไร	สามารถ

แก้ไขปัญหานักเรียนหนีเรียนโดดเรียน	และนักเรียนที่ติด	0,ร,มส.	และนักเรียนออก

กลางคันให้คิดเป็นร้อยละ	99

ร่วมปฏิบัติ (Do) 

	 1.	 ครูส�ารวจนักเรียนคาบ

เรียนตามแบบบันทึกนักเรียน

หนเีรยีนและส่งข้อมลูหนเีรยีน	

มาเรียนครบทางไลน์

	 2.	 ครูและนักเรียนหัวหน้า

ชั้นเรียนลงบันทึกนักเรียนหนี

เรียนโดดเรียน	 ไม่เข้าเรียน	

พฤตกิรรมก้าวร้าว	มกีลิน่บหุรี่

	 3.	ส่งมาทีห้่องบรหิารกจิการ

นักเรียน	 งานบริหารกิจการ

นกัเรยีนส่งข้อความ	SMS	แจ้ง

ผู้ปกครองให้ทราบวันเวลาที่

นักเรียนหนีเรียนรายชั่วโมง/

โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองทราบ

รายชั่วโมง

	 4.	 ทีมงานบริหารกิจการ

นัก เรียนจดบันทึกรายชื่ อ

ข้อมูล	 เบอร์โทร	 สถิติในการ

หนเีรยีนลงสมดุ	เสนอ	รอง	ผอ.	

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ทราบ	 เสนอ	 ผอ.	 โรงเรียน	

ทราบ	 เก็บเป ็นข ้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์สถิติ	 หาแนวทาง

แก้ไขปัญหา

	 *	 หากมีนักเรียนหนีเรียน

เป็นประจ�า	พฤติกรรมไม่ดีขึ้น	

จะเชญิผูป้กครองมาพบเพือ่หา

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ร่วมปรับปรุง (Act)

	 เ มื่ อมี ก า รด� า เนิ นการตาม

กระบวนการพบปัญหาที่ต ้อง

ปรับปรุง	คือ

	 1.	 ครูไม่ส่งข้อมูลส�ารวจราย

คาบตามความเป็นจริง

	 2.	 ผู้ปกครองนักเรียนให้เบอร์

โทรศพัท์ในการส่ง	SMS	ไม่ถกูต้อง

ท�าให้ส่งข้อความไม่ถึงผู้ปกครอง

	 3.	 ผู้ปกครองเปิด	 SMS	 ดูไม่

เป็นต้องรอให้นักเรียนเปิดให้ดู	 

ซึ่งนักเรียนอาจไม่บอกความจริง

กับผู้ปกครอง

	 4.	 นักเรียนบล๊อกการโทรเข้า

และข้อความ

A
Act

P
Plan

D
Do

C
Check

งานปกครอง + งานระบบดูแล

และช่วยเหลือนักเรียน  

กำาหนดกระบวนการแก้ไข 

ปัญหานักเรียนโดดเรียน 

หนีเรียน นักเรียนติด 0 ร มส 

นักเรียนออกกลางคัน

ร่วมวางแผน (Plan)

	 1.	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 เครือข่ายผู้ปกครอง	 ผู้ปกครอง	 ร่วม

ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนโดดเรียน	หนีเรียน	ไม่เข้าเรียน	รายคาบ	แก้ไขปัญหา

นักเรียนให้ติด	0	ร	มส	ส่งผลให้นักเรียนไม่จบ	ออกกลางคัน	ศูนย์เสียงบประมาณ

	 2.	ครู	นักเรียน	ตระหนัก	ร่วมรับผิดชอบ

	 3.	ครู	ส�ารวจนักเรียนเข้าเรียน	ขาดเรียนรายคาบ				ส่งงานบริหารกิจการนักเรียน				ส่ง	SMS	 

	 			ถึงผู้ปกครอง

แนวทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดดเรียน หนีเรียน ไม่เข้าเรียน และมีพฤติกรรมเสี่ยงสารเสพติด
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ร่วมวางแผน (Plan)

	 1.	คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	เครือข่ายผู้ปกครองร่วมก�าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

	 2.	ครูทุกคนเฝ้าตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน 

รายงานส่งรายชื่อให้งานบริหารกิจการนักเรียนตรวจสอบ

	 3.	การรายงานผลการเฝ้าระวังในโรงเรียน	รายงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	และ

แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ

ร่วมประเมิน (Check)

	 1.	ต้องเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มมีประสบการณ์	อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

	 2.	นักเรียนไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนแต่อาจสูบข้างนอกโรงเรียน

	 3.	ครูที่ปรึกษาต้องช่วยติดตามอย่างใกล้ชิด

ร่วมปฏิบัติ (Do) 

	 1.	 ครู	 นักเรียน	 สภา

นัก เรี ยน 	 ร ่ วมกัน เฝ ้ า

ระวัง	 ให้ข้อมูลนักเรียน

ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเสพ

สารเสพติดทุกชนิดให้ฝ่าย

บริหารกิจการนักเรียน

ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

	 2.	เมื่อตรวจพบนักเรียน

มีพฤติกรรมยุ ่งเกี่ยวกับ

ยา เสพติ ดน� านั ก เรี ยน	 

ผู ้ปกครองนักเรียนมาท�า

ข้อตกลงร่วมกนัในการเลกิ

พฤติกรรมเสพติด

	 3.	 นักเรียนที่สารภาพ

ว่าเคยเกี่ยวข้องกับสาร

เสพติด	 ส ่งให ้ผู ้อ�านวย

การอบรมและให้โอกาส

ปรับปรุงตัว

	 4.	หากพบผูเ้สพในสถาน

ศึกษาให้ปรับเป็นเงินโดย

ให้นักเรียนน�างินจากการ

ซื้อบุหรี่ไปฝากกับธนาคาร

ออมสนิ(ของโรงเรยีน)	เพือ่

เป็นเงินออมโดยเปิดบัญชี

เป็นชื่อนักเรียนเอง	 เพื่อ

ออมเงนิตามหลกัเศรษฐกจิ 

พอเพียง

ร่วมปรับปรุง (Act)

	 1.	ต้องเฝ้าระวังนักเรียน

กลุ่มมีประสบการณ์	 อาจ

เข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ 

อีก

	 2.	 นักเรียนไม่สูบบุหรี่

ในโรงเรียนแต่อาจสูบข้าง

นอกโรงเรียน

	 3.	 ครูท่ีปรึกษาต้องช่วย

ติดตามอย่างใกล้ชิด

A
Act

P
Plan

D
Do

C
Check

แนวทางการดำาเนินการ

ป้องกัน

สารเสพติดในสถานศึกษา

กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (นักเรียนต้องมีภูมิคุ้มกัน)
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ร่วมวางแผน (Plan)

	 1.	คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้บริหาร,ครู,นักเรียน,เครือข่ายผู้ปกครอง	ร่วมก�าหนดแนวทาง

การส่งต่อของสถานศึกษา	กรณีนักเรียนกระท�าผิดช�้าๆ	ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม

	 2.	ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	ครูที่ปรึกษา	พ่อครูแม่ครู	ครูประจ�าวิชา	ร่วมกันตรวจสอบ 

ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนและส่งต่อภายในไปยังครูที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้	 

(ครูแนะแนว,ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน)

	 3.	ครูที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด�าเนินการส่งต่อภายใน	หากเป็นปัญหาที่รุนแรง	ซับซ้อน

	 4.	คณะทีมบริหารกิจการนักเรียน	ครูผู้สอน	ครูแนะแนวระดับชั้น	ท�าการส่งต่อภายนอกหาก

เกิดสภาพปัญหารุนแรง	เช่น	ด้านยาเสพติด	พฤติกรรมก้าวร้าว

ร่วมประเมิน (Check)

	 1.	นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ	ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยครูแนะแนว	/	 

ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนหรือครูพยาบาลในเบื้องต้น	ลดลงมากน้อยเพียงใด

	 2.	นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนรุนแรงได้รับการส่งต่อภายในและภายนอก

	 3.	ครูทุกคนร่วมกัน	ติดตาม	เฝ้าระวัง	/	นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ปัญหา

ตามระยะเวลา	รายวัน	รายสัปดาห์	เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

ให้มีพฤติกรรมดีขึ้น

ร่วมปฏิบัติ (Do) 

	 1.	 ครูที่ปรึกษา	 พ่อครูแม่ครู	

ตรวจสอบพฤติกรรมเบื้องต้น

ของนักเรียน	 และส่งผลไปยัง

ฝ่ายบรหิารกจิการนกัเรยีน	(โดย

ผ่านการแจ้งรายชื่อนักเรียน

ที่ไม ่เข ้าแถวหน้าเสาธง)	 ครู

ประจ�าวชิา	ครผููส้อน	ตรวจสอบ

พฤติกรรมนักเรียนในชั่วโมง

เรยีนและส่งผลไปยงัฝ่ายบรหิาร

กิจการนักเรียน	 (ผ่านด่วนแจ้ง

โดดทางไลน์)	 เจ้าหน้าที่งาน

บริหารกิจการนักเรียนโทรแจ้ง

ผูป้กครองว่านักเรยีนไม่เข้าเรยีน

รายชั่วโมงตามที่ครูประจ�าวิชา	

แจ้งทางไลน์

	 2.	 ครูฝ ่ายบริหารกิจการ

นักเรี ยน	 ครูที่ ปรึกษา	 ครู

แนะแนว	ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง	

ร ่วมกันศึกษาหาข้อมูลเกี่ยว

กับสภาพปัญหาและร่วมกัน

แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น	 หาก

มีปัญหาแก้ไขก็จะด�าเนินการ 

ส่งต่อภายนอก

	 3.	 ครูฝ ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน	 ครูแนะแนว	 หรือผู ้

ปกครอง	 ส่งต่อไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 กรณีที่เป็นปัญหา

รุนแรงและซับซ้อนยากต่อการ

แก้ไข	 เช่น	 ปัญหาสุขภาพด้าน

ยาเสพติด	 อาการของโรคบาง

ชนิด	ซึมเศร้า

ร่วมปรับปรุง (Act)

	 1.	 ครูทุกคน	 ร ่วมกัน

ติดตาม	 เฝ้าระวังนักเรียน

ที่ได ้รับการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมไปแล้ว	 เพื่อไม่

ให้เกิดปัญหาซ�้าซ้อนอีก

	 2.	 สรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ในการส่งต่อของโรงเรียน

และน�ามาปรับปรุงแก้ไข

การด� า เนินงานในค ร้ัง 

ต่อไป

A
Act

P
Plan

D
Do

C
Check

กระบวนการส่งต่อของ 
สถานศึกษาในการแก้ไข 

ปัญหากรณีกระทำาความผิด 
ระเบียบโรงเรียนและ 

มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

กระบวนการส่งต่อของสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหา 
กรณีกระท�าการผิดระเบียบโรงเรียนและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
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	 	 	 ลงชื่อ	....................................................	ผู้ขอใบรับรอง
	 	 	 								(		 )
	 	 	 ลงชื่อ	....................................................	ครูที่ปรึกษา
	 	 	 								(		 )
	 	 	 ลงชื่อ	....................................................	พ่อครู		แม่ครู
	 	 	 								(		 )
	 	 	 ลงชื่อ	....................................................	หัวหน้าระดับชั้น	ม.	3
	 	 	 								(		 )
	 	 	 ลงชื่อ	....................................................	ประธานคณะสี.......
	 	 	 								(		 )
	 	 	 ลงชื่อ	....................................................	ตัวแทนคณะกรรมการปกครอง
	 	 	 								(		 )

แบบบันทึกค�าขอรับใบรับรองความประพฤติของนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ข้าพเจ้า	 ด.ช/ด.ญ/นาย/นางสาว	 .....................................................	 นามสกุล	 ............................... 
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่......./.........	ขอรบัรองตนเองว่า	ได้เป็นผู้ประพฤตดิตีามคณุลกัษณะอันพึงประสงค์
และมีความประสงค์จะขอรับใบรับรองความประพฤติของนักเรียน	เพื่อน�าไปใช้	ประกอบค�าขอสมัครเข้าเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	จึงด�าเนินการเขียนค�าขอใบรับรองความประพฤติของข้าพเจ้าผ่านครู
ที่ปรึกษา	และพ่อครูแม่ครู	เป็นผู้รับรองความประพฤติของข้าพเจ้าเป็นการเบื้องต้น	ดังนี้
 	 ข้าพเจ้าไม่เคยท�าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนสรรพวิทยาคมตลอดช่วงชั้น 
	 	 มัธยมศึกษาปีที่	1-3
 	 ข้าพเจ้าไม่เคยเสพยาเสพติดทุกประเภท	(บุหรี่,เหล้า,ยาบ้า) 
	 	 และไม่เกี่ยวข้องกับการค้าการเสพทุกชนิด
 	 ข้าพเจ้าไม่เคยมีพฤติกรรมกรณีชู้สาว		
 	 ข้าพเจ้าไม่เคยโดดเรียนหนีเรียน	/	มาเรียนสาย
 	 ข้าพเจ้าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
 	 ข้าพเจ้าไม่เคยมีการกระท�าผิดระเบียบเรื่องทรงผมและเครื่องแต่งกาย/ไม่ซับ 
	 	 ซอย	โกรกสีผมใดๆ	ทั้งสิ้น
 	 ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตามระเบียบข้อปฎิบัติของนวัตกรรมพ่อครูแม่ครู
 	 ข้าพเจ้ามีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ติดลบ	_______	คะแนน 
	 	 คะแนนบวก	................	คะแนน
**	หมายเหตุ		หากข้อความดังกล่าวทางฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนสืบทราบมีข้อมูลระบุว่าข้าพเจ้ากระท�าความผิด
งานบริหารกิจการนักเรียนไม่อนุมัติการออกใบรับรองความประพฤติให้
ผู้รับรองความประพฤติของผู้เรียนชั้นต้น
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ข้อตกลง (MOU.) ยินยอมมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
ข้าพเจ้าชื่อ	(1)	นาย/นาง/นางสาว	..............................................................................................................
เป็นผู้ปกครองของนักเรียน	ชื่อ	(2)	ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว	.....................................................................
มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น	(3)	.....................................................................................................
	 ขอท�าข้อตกลง	(MOU.)	กับทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ยินยอมมอบตัวนักเรียนในความปกครอง
ของข้าพเจ้า	ชื่อ	(2)	.....................................................................................................................................
ให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด	หากมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม	ยินดีให้ทางโรงเรียนปรับแก้ไขความประพฤติพร้อมท�าการลงโทษ	โดยไม่มีปัญหาใดๆ	ทั้งสิ้น
	 กรณีที่	นักเรียน	ชื่อ	(2)	......................................................................................................................
1.	 ท�าผิดกฎ	 ระเบียบและข้อบังคับของทางโรงเรียนจ�านวนหลายครั้ง	 หรือมีความผิดในขั้นรุนแรงหรือไม่
ยอมปรบัแก้ไขพฤตกิรรม	เช่น	เสพหรอืจ�าหน่ายยาเสพตดิ,	สบูบหุรี,่	ดืม่สรุาหรอืของมนึเมา,	เทีย่วกลางคนื,	
ชู้สาว,	มาสายเป็นประจ�า,	หนีเรียน,	ทะเลาะวิวาท,	มีอาวุธไว้ในครอบครอง,	ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลา
เรียน,	ไม่มีความซื่อสัตย์,	ก้าวร้าว,	ทรงผมผิดระเบียบ	และอื่น	ๆ
2.	มีผลการเรียนติดค้าง	0,	ร,	มส,	ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์,	ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,	ไม่ผ่าน
การอ่าน	วิเคราะห์	การเขียน	รวมกันมากกว่า	5	รายการ	ยินยอมให้สถานศึกษาพิจารณาซ�้าชั้น
	 ข้าพเจ้ายินยอมให้นักเรียนย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมอย่างน้อย	1	ปี	หากมีพฤติกรรมดี
ขึ้นสามารถขอย้ายกลับมาเรียนได้
	 ให้ไว้		ณ		วันที่........เดือน.....................พ.ศ.............

หมายเหตุ	(1)	ชื่อผู้ปกครอง	(2)	ชื่อนักเรียน	(3)	เป็นพ่อแม่,	ลุง,	ป้า,	น้า,	อา,	พี่,	ญาติ

ระบุรายชื่อผู้ปกครองที่แท้จริงและสามารถติดต่อได้สะดวก (1 - 3)

ที่ ชื่อ – นามสกุล ลายเซ็น เกี่ยวข้องเป็น เบอร์โทรศัพท์

เลขที่ ................

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ลงชื่อ...........................................................
						(																																												)
																							ผู้ปกครอง

(ลงชื่อ)..................................ครูที่ปรึกษา
								(																								)

(ลงชื่อ)..................................หัวหน้าระดับชั้น	ม......		
								(																								)

(ลงชื่อ)............................................		
								(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)
				ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

(ลงชื่อ)..................................ครูที่ปรึกษา
								(																								)

(ลงชื่อ).......................................
									(นางจรัสศรี		ธรรมจิต)
		ครูช�านาญการพิเศษ	ปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อ�านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
						ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และปลอดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดให้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุม	 ป้องกัน	 ปราบปรามและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรูส้กึมัน่คงปลอดภยัในการด�ารงชวีติ	โรงเรยีนสรรพวทิยาคมมบีทบาทส�าคญั 
อย่างยิ่งในการป้องกันนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสุรา	อีกทั้งยาเสพติดชนิดอื่น	ซึ่งบุหรี่	 
เป็นสารเสพติดเบื้องต้น	 และเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่	 รวมถึงการลดปัญหาและ 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่และปลอดการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ดังนี้
	 1.	ตดิป้าย		โรงเรยีนเป็นเขตปลอดบหุรีแ่ละปลอดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ด้านหน้า 
โรงเรียนและประตูเข้าทุกด้าน	ติดป้ายห้ามที่อาคารเรียนและห้องน�้าของโรงเรียน
	 2.	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่นกัเรยีน		ไม่สบูบหุรีแ่ละ 
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน
	 3.	ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน	 และไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ขณะสวมเครื่องแบบนักเรียน
	 5.	ให้ลงโทษนักเรียนที่มีบุหรี่ในครอบครองหรือนักเรียนที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ใน 
โรงเรียน	ตามระเบียบของโรงเรียนสรรพวิทยาคม	ว่าด้วย	การลงโทษนักเรียน	พ.ศ.	 2551	 (แก้ไข	 
พ.ศ.	2561)	
	 5.	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้	 เรื่อง	 บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 มีการบูรณาการใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร
	 6.	คณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับบุหรี่	 คัดกรอง	 เฝ้าติดตาม	 ควบคุมนักเรียน	 กลุ่มเส่ียง 
และดูแลกลุ่มปกติอย่างเข้มแข็ง	และสารเสพติด
	 7.	ให้ความร่วมมอืกบัโรงพยาบาล	สถานตี�ารวจ	องค์กร	ชมรมต่างๆ	ในการจดักจิกรรมรณรงค์ 
เพื่อการไม่สูบบุหรี่
	 8.	 ให้รางวัล	 ยกย่องแก่ครู	 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่สามารถลด	 ละ	 เลิกบุหรี่ 
หรือไม่เสพสารเสพติดได้

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศ	ณ	วันที่	2	มีนาคม	2561
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง โรงเรียนสรรพวิทยาคมปลอดอบายมุขและการพนันตามกฎหมาย

………………………………………………………………
	 เนือ่งจากโรงเรยีนมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการป้องกนันกัเรยีน		ไม่ให้เข้าไปยุง่เกีย่ว
กบัอบายมขุทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน	ซึง่การพนนัเป็นปัญหาส�าคัญขัน้พืน้ฐานทีก่่อ
ให้เกิดเหตุด้านการหนีเรียน	โดดเรียน	ส่งผลให้นักเรียนติด	0	ร	มส.	มผ.	และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตลอดจนปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชญากรรมเบ้ืองต้น	 เพื่อเป็นการลด
ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น		ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมต้องปลอดอบายมุขด้าน
การพนัน	จึงมีมาตรการดังนี้
	 1.	ตดิป้ายโรงเรยีนเป็นเขตปลอดอบายมขุด้านการพนนั	ด้านหน้าโรงเรยีนในจดุทีเ่หน็ 
	 	 เด่นชัดและห้ามมีการเล่นพนันทุกประเภทในโรงเรียน
	 2.	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
	 	 ว่าโรงเรียนเป็นเขตปลอดการเล่นการพนัน
	 3.	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอบายมุข	 การพนัน	 บูรณาการในกิจกรรม 
	 	 การเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร
	 4.	ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนทราบและสร้างความตระหนักในเรื่องการพนัน 
	 	 โดยเฉพาะบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์
	 5.	 ให้ลงโทษนกัเรยีนทีเ่ล่นการพนนัทัง้ในและนอกโรงเรยีนตามบ่อนการพนนัชายแดน 
	 	 ไทย-เมยีนมาร์ตามระเบยีบของโรงเรยีนสรรพวทิยาคม	ว่าด้วยการลงโทษนกัเรยีน
	 	 	 5.1	ความผิดครั้งแรกเชิญผู้ปกครองมาท�าทัณฑ์บน
	 	 	 5.2	ถ้าความผิดครั้งที่	2	ให้ย้ายสถานศึกษา	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
	 6.	คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพนัน	คัดกรอง	เฝ้าติดตาม	ควบคุมนักเรียน 
	 	 กลุ่มเสี่ยงและดูแลกลุ่มปกติอย่างเข็มแข็ง
	 7.	 ให้ความร่วมมือกับสถานที่ราชการ	 สถานีต�ารวจ	 องค์กร	 ชุมชน	 ชมรมต่างๆ 
	 	 ในการจัดกิจกรรมด้านอบายมุข	การพนัน

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

	ประกาศ		ณ		วันที่		17		กันยายน		2558
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์สาธารณะ  

โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

………………………………………………………………

	 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย	 และส่ง

เสรมิให้ประพฤตปิฎบิตัติน	ตามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	มคีณุธรรมจรยิธรรม	ซึง่เป็นคณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ของนกัเรยีน	โดยยดึระเบยีบโรงเรยีนสรรพวทิยาคมว่าด้วยการปกครองนกัเรยีน	

พุทธศักราช	 2555	 และระเบียบโรงเรียนสรรพวิทยาคมว่าด้วยการลงโทษ	 และตัดคะแนน

ความประพฤตินักเรียน	พุทธศักราช	 2555	ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้น�าโทรศัพท์มาโรงเรียนได้

และต้องยนิยอมปฎบิตัติามกฎระเบยีบของโรงเรยีนในการใช้โทรศพัท์		โรงเรยีนจงึเหน็สมควร

ประกาศระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับ	 การใช้โทรศัพท์สาธารณะ	 โทรศัพท์เคล่ือนที่และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	ขึ้น	เพื่อเป็นแนวปฎิบัติ	ดังนี้

	 1.	นกัเรยีนจะต้องรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของตนเอง	สูญหายหรอืเสียหาย	ไม่ว่ากรณใีดๆ	

และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเก็บรักษาและใช้งานของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

	 	 1.1	 ให้นักเรียนปิดโทรศัพท์และน�าติดตัวไว้เสมอ

	 	 1.2	 ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างเรียน	 ในกรณีที่ม ี

	 	 	 ความจ�าเป็น	ต้องใช้งาน	นกัเรยีนจะกระท�าได้ต่อเมือ่	ได้รบัอนญุาตจากครทูีป่รกึษา	 

	 	 	 ครูประจ�าวิชา	เท่านั้น

	 	 1.3	 ไม่อนญุาตให้นกัเรยีนใช้กระแสไฟฟ้าของโรงเรยีน	เพือ่เตมิแบตเตอรีข่องโทรศพัท์ 

	 	 	 เคลื่อนที่

	 2.	 ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	และคอมพิวเตอร์	(NOTEBOOK)	ติดต่อ	สื่อสาร	ฟังเพลงหรือ

เล่นเกมส์ใดๆ	ขณะที่มีการเรียนการสอน

	 3.	ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และคอมพิวเตอร์	 (NOTEBOOK)	 ในการถ่ายรูป	 คลิปต่างๆ	

และน�าไปเผยแพร่อันจะน�ามาซึ่งความเสียหายหรือท�าลายชื่อเสียงของผู้อื่นและสถานศึกษา

	 4.	ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	และคอมพิวเตอร์	 (NOTEBOOK)	ในการสื่อสารหรือเผยแพร่

รูปภาพ	คลิปที่ไม่เหมาะสม
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	 5.	 ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	และคอมพิวเตอร์	 (NOTEBOOK)	ติดต่อสื่อสาร	 เผยแพร่

ข้อความเพื่อก่อเหตุหรือยุยงให้เกิดความแตกสามัคคี

	 6.	ถ้าเกิดความสูญหายหรือเสียหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

	 7.	นกัเรยีนทีไ่ม่ปฎบิตัติามระเบยีบนี	้ทางโรงเรยีนสรรพวทิยาคมจะด�าเนนิการลงโทษ

ตามระเบยีบโรงเรยีนสรรพวทิยาคมว่าด้วยการลงโทษและตดัคะแนนความประพฤตขิอง

นักเรียน	พุทธศักราช	2555	เป็นขั้นตอน	ดังนี้

	 	 7.1	 การท�าผิดครั้งที่	1	ครูที่ปรึกษา	ครูประจ�าวิชา	หรือครูที่พบเห็น	น�านักเรียน 

	 	 	 พร้อมโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ส่งท่ีครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	 เพื่อด�าเนินการ 

	 	 	 ให้นักเรียนลงบันทึกเป็น	 ลายลักษณ์อักษร	 และตัดคะแนนความประพฤติ	 

	 	 	 10	คะแนน

	 	 7.2	 กระท�าความผิด	 ครั้งท่ี	 2	 ครูท่ีปรึกษา	 ครูประจ�าวิชา	 หรือครูที่พบเห็น 

	 	 	 น�านักเรียนพร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ส่งที่ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	 

	 	 	 เพื่อด�าเนินการให้นักเรียนลงบันทึกเป็น	 ลายลักษณ์อักษร	 ตัดคะแนนความ 

	 	 	 ประพฤติ	20	คะแนนและภาคทัณฑ์	โดยมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองมารับทราบ 

	 	 	 เป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมติดต่อขอรับโทรศัพท์เคลื่อนที่คืน

	 	 7.3	 การกระท�าความผิดครั้งที่	3	ครูที่ปรึกษา	ครูประจ�าวิชา	หรือครูที่พบเห็นน�า 

	 	 	 นักเรียนพร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ส ่งที่ครูฝ ่ายบริหารกิจการนักเรียน	 

	 	 	 เพื่อด�าเนินการให้นักเรียน	ลงบันทึกเป็น		ลายลักษณ์อักษร	ตัดคะแนนความ 

	 	 	 ประพฤติ	20	คะแนน	และเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 

	 	 	 โรงเรียนจัด	 โดยมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	 

	 	 	 ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่	 จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ส�านักงานฝ่ายบริหารกิจการ 

	 	 	 นักเรียน	เป็นเวลา	1	สัปดาห์	ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ติดต่อขอรับคืน

	 	 7.4	 ให้รองผู ้อ�านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	 เป็นผู้รักษาการให้เป็น 

	 	 	 ไปตามระเบียบปฎิบัตินี้

(นายสมศักดิ์			เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศ	ณ	วันที่		29			มีนาคม		2560
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โครงสร้างฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

นายฉัตรชัย  วิเทศน์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเอกชัย  พันธุลี

หัวหน้ากลุ่มงาน 

พัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู้

นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ทะเบียนและวัดผล

นายฉัตรชัย  วิเทศน์

หัวหน้ากลุ่มงาน 

โครงการห้องเรียนพิเศษ

นางสาวแสงเดือน กองยอด

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา 

สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและ

แหล่งเรียนรู้

นางวิไลพร  ศรีนิล

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ส�านักบริหารวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรและงานวิชาการ

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

118 119118 119

118

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

วิสัยทัศน์

	 จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา	 และพัฒนาระบบงานวิชาการให้เอื้ออ�านวย

ต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี	 คนเก่ง	 

และมีความสุข

พันธกิจ

1.	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

2.	จัดระบบการบริหารงานวิชาการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

3.	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี	มีความสามารถในการแข่งขัน	/	ในทุกมิติ

เป้าประสงค์

1.	มีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกได้ตามความถนัด	ความสนใจ

2.	มีระบบการบริหารจัดการ	การก�ากับติดตาม	และการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ

3.	มีการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ	ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

5.	มีนักเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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ปีการศึกษา 2562-2564
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ห้องเรียนปกต ิ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้องเรียนพิเศษ 

1. ห้องเรียนพิเศษ MP (Multi-lingual Program) 

2. ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

    และ เทคโนโลยี (SMAT) 

4. ห้องเรียนภาษาจีน 

5. ห้องเรียนภาษาเมียนมา 

6. ห้องเรียนอาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7. ห้องเรียนอาชีพ  การบัญชี 

8. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มข้น 

    : วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

9. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มข้น 

    : วิศวกรรมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2562 - 2564
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปีการศึกษา 2562-2564
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ห้องเรียนปกติ (พ.ศ.2562 – 2564) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 300 (7.5  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 880 (22  นก.) 880 (22  นก.) 880 (22  นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 280 
(7.0 นก.) 

240 
(6.0 นก.) 

200 
(5.0 นก.) 

รวม  3 ปี  1,760 
(44.0 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

รวม  3 ปี  200 
(5.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,320 
(30.0 นก.) 

1,360 
 (31.0 นก.) 

1,240 
(28.0 นก.) 

รวม  3 ปี  3,960 
(90.0 นก.) 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ห้องเรียนปกติ (พ.ศ.2562 – 2564)
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ปีการศึกษา 2562  (ห้องเรียนปกติ)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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ปีการศึกษา 2562-2564

122 123

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ปีการศึกษา 2563  (ห้องเรียนปกติ)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา 2564  (ห้องเรียนปกติ)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกต ิ) 

  ภาคเรียนที่  1             ภาคเรียนที่  2 
 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท23101 ภาษาไทย  1.5 60  ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา  1.5 60  ส23103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส23102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส23104 ประวตัิศาสตร์  0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา  0.5 20  พ23103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ทศันศิลป์  1.0 40  ศ23102 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ23103 ดนตรี 0.5 20 
อ23101 ภาษาองักฤษ  1.5 60  ว23103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

 -    อ23102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รายวชิาเลอืกเพิม่เติม  รายวชิาเลอืกเพิม่เติม 

ส20235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 0.5 20  ส20236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
ค20209 เสริมคณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค20210 เสริมคณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

* เลอืกเพิม่เติม อย่างน้อย 1 รายวชิา 1.0 40  * เลอืกเพิม่เติม อย่างน้อย 1 รายวชิา 1.0 40 
         

รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 
            รายวชิามาตรฐานสากล                  รายวชิามาตรฐานสากล     

อ20211 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20  อ20212 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 
 รวม 0.5 20   รวม 0.5 20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม  ชมรม   15    ชุมนุม  ชมรม   15 
  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5    กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.0 620  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.0 620 
* หมายเหตุ สามารถเพิ่มได้ตามนโยบาย 
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ปีการศึกษา 2562-2564
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ปีการศึกษา 2562  (ห้องเรียนปกติ กลุ่ม 1)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4   
ปีการศึกษา 2562  (ห้องเรียนปกต ิ  กลุ่ม 1) 

   ภาคเรียนที ่ 1                                             ภาคเรียนที ่ 2 
 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวตัิศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์ - นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                          รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเลอืกเพิม่เติม 

ส30211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

 * เลอืกเพิม่เติม 7.0 280   * เลอืกเพิม่เติม 7.0 280 
         
         

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

อ30207 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 0.5 20 
         

รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์    5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700 
    * หมายเหตุ สามารถเพิ่มได้ตามนโยบาย 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ปีการศึกษา 2562  (ห้องเรียนปกติ กลุ่ม 2)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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ปีการศึกษา 2562-2564
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

ปีการศึกษา 2563  (ห้องเรียนปกติ กลุ่ม 1)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

ปีการศึกษา 2563  (ห้องเรียนปกติ กลุ่ม 2)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5   
ปีการศึกษา 2563  (ห้องเรียนปกต ิ  กลุ่ม 2) 

      ภาคเรียนที ่ 1                                                     ภาคเรียนที ่ 2 
 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี – ทศันศิลป์ 0.5 20 
ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20  ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว32161 โลกดาราศาสตร์ 1.5 60  ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                รายวชิาเลอืกเพิม่เตมิ  รายวชิาเลอืกเพิม่เติม 

ส30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
 * เลอืกเพิม่เติม 7.0 280   * เลอืกเพิม่เติม 7.0 280 
         

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 
อ30209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.5 720  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.5 720 

* หมายเหตุ สามารถเพิ่มได้ตามนโยบาย 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ปีการศึกษา 2564  (ห้องเรียนปกติ กลุ่ม 1)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา 2564  (ห้องเรียนปกต ิกลุ่ม 1)   

   ภาคเรียนที ่ 1                                             ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
รวม   5.5 220  รวม   5.5 220 

                               รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 
 * เลอืกเพิม่เติม 7.0 280  ว30208 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
     ว30229 เคมีขั้นสูง 0.5 20 
     ว30246 ชีววิทยาขั้นสูง 0.5 20 
     ว30264 โลก ดาราศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 
     ค30261 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 
     ท30261 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20 
     อ30261 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20 
     ส30261 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20 
      * เลอืกเพิม่เติมไม่น้อยกว่า 2.0 40 
 รวม  7.0 280   รวม  6.0 240 

  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     
อ30211 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 

 รวม  0.5 20    รวม 0.5 20 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  13.0 580  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  12.0 540 

* หมายเหตุ สามารถเพิ่มได้ตามนโยบาย

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา 2564  (ห้องเรียนปกต ิ กลุ่ม 2)  

   ภาคเรียนที ่ 1                                             ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 0.5 20 
ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20  ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
รวม   5.5 220  รวม   5.5 220 

                               รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 
 * เลอืกเพิม่เติม 7.0 280  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
     ว30234 เคมีขั้นสูง 0.5 20 
     ว30249 ชีววิทยาขั้นสูง 0.5 20 
     ว30265 ดาราศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 
     ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 
     ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20 
     อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20 
     ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20 
      * เลอืกเพิม่เติมไม่น้อยกว่า 2.0 40 
 รวม  7.0 280   รวม  6.0 240 

  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     
อ30211 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 

 รวม  0.5 20    รวม 0.5 20 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  13.0 580  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  12.0 540 

* หมายเหตุ สามารถเพิ่มได้ตามนโยบาย 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ปีการศึกษา 2564  (ห้องเรียนปกติ กลุ่ม 2)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ส20201 ศาสนาสากล 1.0  ศ20236 บิวต้ีซาลอน 2 1.0 

ส20202 ทักษะชีวิต 1.0 ศ20251 การปฏิบัติวงโยธวาทิต 1 1.0 

ส20227 กฎหมายเบื้องต้น 1.0 ศ20252 การปฏิบัติวงโยธวาทิต 2 1.0 

ส20228 กฎหมายน่ารู้ 1.0 ศ20253 วงดนตรีลูกทุ่ง 1 1.0 

ส20229 การปกครองท้องถ่ินไทย 1.0 ศ20254 วงดนตรีลูกทุ่ง 2 1.0 

ส20230 ธรรมนูญศึกษา 1.0 ศ20255 วงดนตรีลูกทุ่ง 3 1.0 

ส20231 วิถีไทย 1.0 ศ20256 วงดนตรีลูกทุ่ง 4 1.0 

ส20241 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว 1.0 ศ20259 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1 1.0 

ส20242 การเงิน การธนาคาร 1.0 ศ20260 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 1.0 

ส20243 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 ศ20261 ทฤษฎี-ปฏิบัติกีต้าร์ 1 1.0 

ส20262 ประวัติสังคมไทย 1.0 ศ20262 ทฤษฎี-ปฏิบัติกีต้าร์ 2 1.0 

ส20281 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1.0 ศ20263 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 1  

ส20282 ภูมิศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 1.0 ศ20264 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 2  
ส20283 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1.0 ศ20265 ดนตรีพ้ืนบ้าน 1 1.0 

ส20284 สิ่งแวดล้อมศึกษา 1.0 ศ20266 ดนตรีพ้ืนบ้าน 2 1.0 

ส20285 เพ่ือนบ้านของเรา 1.0 ศ20267 การขับร้องประสานเสียง 1 1.0 

ส20286 ภัยพิบัติธรรมชาติ 1.0 ศ20268 การขับร้องประสานเสียง 2 1.0 

   ศ20269 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม 1 1.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ20270 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม 2 1.0 
ศ20201 จิตรกรรม 1 1.0 ศ20271 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 1.0 

ศ20202 จิตรกรรม 2 1.0 ศ20272 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 1.0 

ศ20203 ประติมากรรมกระดาษ 1 1.0 ศ20273 ทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 1.0 

ศ20204 ประติมากรรมกระดาษ 2 1.0 ศ20274 ทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2 1.0 

ศ20221 นาฏลีลา 1 1.0 ศ20275 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 1.0 

ศ20222 นาฏลีลา 2 1.0 ศ20276 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 1.0 

ศ20223 นาฏลีลา 3 1.0 ศ20277 คอมพิวเตอร์ดนตรีเบื้องต้น 1 1.0 

ศ20224 นาฏลีลา 4 1.0 ศ20278 คอมพิวเตอร์ดนตรีเบื้องต้น 2 1.0 

ศ20225 นาฏลีลา 5 1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศ20226 นาฏลีลา 6 1.0 พ20201 ฟุตบอล 1 1.0 

ศ20227 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 1 1.0 พ20202 ฟุตบอล 2 1.0 

ศ20228 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 2 1.0 พ20203 ฟุตบอล 3 1.0 

ศ20233 อาภรณ์วิจิตร 1 1.0 พ20204 ฟุตซอล 1 1.0 

ศ20234 อาภรณ์วิจิตร 2 1.0 พ20205 ฟุตซอล 2 1.0 

ศ20235 บิวต้ีซาลอน 1 1.0 พ20206 ฟุตซอล 3 1.0 
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
พ20207 เซปักตะกร้อ 1 1.0 ง20247 ภาพประดับพลอย 1.0 

พ20208 เซปักตะกร้อ 2 1.0 ง20248 ภาพประดับพลอยรูปบุคคล 1.0 

พ20209 เซปักตะกร้อ 3 1.0 ง20253 ผักพ้ืนบ้านแม่สอด 1.0 

พ20210 แบตมินตัน 1 1.0 ง20254 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1.0 

พ20211 แบตมินตัน 2 1.0 ง20255 การจัดสวนแบบชื้น 1.0 

พ20212 แบตมินตัน 3 1.0 ง20256 การออกแบบและจัดสวนแบบประยุกต์ 1.0 

พ20213 บาสเกตบอล 1 1.0 ง20257 ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 1.0 

พ20214 บาสเกตบอล 2 1.0 ง20258 การจัดสวนแบบแห้ง 1.0 

พ20215 บาสเกตบอล 3 1.0 ง20259 พืชผักสวนครัว 1.0 

พ20231 เปตอง 3 1.0 ง20260 เกษตรสร้างสรรค ์ 1.0 

พ20216 แฮนด์บอล  ง20263 เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน 1.0 

พ20217 วอลเล่ย์บอล 1.0 ง20264 การเย็บหมอนอิง 1.0 

พ20218 กรีฑา 1.0 ง20265 ทักษะการซ่อมแซมเสื้อผ้า 1.0 

พ20219 ว่ายน้ า 1.0 ง20266 ศิลปะงานผ้า 1.0 

พ20220 นันทนาการ 1.0 ง20267 เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า 1.0 

พ20221 ยกน้ าหนัก 1.0 ง20268 การปักผ้าด้วยมือ 1.0 

พ20222 แชร์บอล 1.0 ง20270 พ้ืนฐานการแกะสลักผักผลไม้ 1.0 

พ20223 ยิมนาสติก 1.0 ง20271 การประดิษฐม์าลัยดอกไม้สด 1.0 

พ20224 สรีระของมนุษย์  ง20272 การประดิษฐ์มาลัยแบน 1.0 

พ20225 เปตอง 1 1.0 ง20273 การประดิษฐ์มาลัยช าร่วย 1.0 

พ20226 เปตอง 2 1.0 ง20274 ถาดเบญจรงค์ 1.0 

พ20227 เปตอง 3 1.0 ง20275 แกะสลักตัวสัตว์จากผักผลไม้ 1.0 

พ20228 มวยไทย 1.0 ง20276 การถักนิตต้ิงและโครเชต์ 1.0 

พ20229 แอโรบิค 1.0 ง20277 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 1.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ง20278 การประดิษฐ์ช่อบูเก ้ 1.0 

ง20218 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1.0 ง20280 เทคนิคการอบและผลิตคุกกี ้ 1.0 

ง20220 ทักษะอาชีพ 1.0 ง20281 ขนมไทยท้องถ่ิน 1.0 

ง20241 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 ง20282 อาหารพ้ืนเมืองแม่สอด 1.0 

ง20242 ไฟฟ้าเบื้องต้น 1.0 ง20283 โภชนาการบ าบัด 1.0 

ง20243 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1.0 ง20284 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1.0 

ง20244 งานไม้เบื้องต้น 1.0 ง20285 สุขาภิบาลอาหาร 1.0 

ง20245 งานปูนเบื้องต้น 1.0 ง20286 อาหารอาเซียน 1.0 

ง20246 งานประปาเบื้องต้น 1.0 ง20287 การพับผ้าเช็ดปาก 1.0 
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ง20288 การจัดโต๊ะอาหาร 1.0  ภาษาเมียนมา 1.0 

ง20289 อาหารไทยโบราณ 1.0 ต20201 ภาษาเมียนมา 1 1.0 

ง20290 อาหารฟิวชั่น 1.0 ต20202 ภาษาเมียนมา 2 1.0 

ง20291 อาหารฮาลาล 1.0 ต20203 ภาษาเมียนมา 3 1.0 

ง20292 ผลิตภัณฑ์ธัญพืช 1.0 ต20204 ภาษาเมียนมา 4 1.0 

ง20293 เน้ือสัตว์และผลิภัณฑ์เน้ือสัตว์ 1.0 ต20205 ภาษาเมียนมา 5 1.0 

ง20294 อาหารและโภชนาการ 1.0 ต20206 ภาษาเมียนมา 6 1.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต20213 วัฒนธรรมเมียนมา 1.0 

 ภาษาอังกฤษ  ต20214 ภาษาเมียนมาในชีวิตประจ าวัน 1.0 

อ20201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0  ภาษาเกาหล ี 1.0 

อ20202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 ต20261 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 1.0 

อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 ต20262 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 1.0 

อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 ต20263 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3 1.0 

อ20205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 ต20264 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 4 1.0 

อ20206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 ต20265 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 5 1.0 

อ20219 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1.0 ต20266 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 6 1.0 

อ20220 English for Career 1.0  ภาษาญี่ปุ่น  

อ20221 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1.0 ญ20201 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1 1.0 

อ20222 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 1.0 ญ20202 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2 1.0 

อ20223 Skim and Scan 1.0 ญ20203 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3 1.0 

อ20225 การอ่านนิทานภาษาอังกฤษ 1.0 ญ20204 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 4 1.0 

อ20226 การอ่านและการสะกดค า 1.0 ญ20205 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 5 1.0 

อ20227 การอ่านเพ่ือจับใจความ 1.0 ญ20206 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 6 1.0 

อ20228 ภาษาอังกฤษท้องถ่ิน 1.0 ญ20207 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 1 1.0 

อ20230 English by Situation 1.0 ญ20208 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 2 1.0 

อ20231 English for testing 1.0 ญ20209 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3 1.0 

อ20232 อังกฤษรอบตัว 1.0 ญ20210 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 4 1.0 

อ20233 ภาษาอังกฤษอาเซียน 1.0 ญ20211 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 5 1.0 

อ20235 English for Hotel and Office 1.0 ญ20212 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 6 1.0 

 ภาษาจีน     

จ20221 สัทอักษรจีน 1 1.0    

จ20222 สัทอักษรจีน 2 1.0    
จ20223 สัทอักษรจีน 3 1.0    
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ท30201 การเขียน 1 1.0 ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 
ท30202 การเขียน 2 1.0 ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 
ท30203 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 
ท30204 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 
ท30205 การใช้ห้องสมุดดิจิตอล 1 1.0 ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 
ท30206 การใช้ห้องสมุดดิจิตอล 2 1.0 ว30213 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 1.0 
ท30207 ห้องสมุดและการเรียนรู้สารสนเทศ 1 1.0 ว30214 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2 1.0 
ท30208 ห้องสมุดและการเรียนรู้สารสนเทศ 2 1.0 ว30215 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 1.0 
ท30209 การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 ว30216 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 2 1.0 
ท30210 หลักภาษาไทย 1.0 ว30217 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 3 1.0 
ท30211 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 ว30218 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 4 1.0 
ท30212 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 ว30219 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 5 1.0 
ท30213 การใช้ห้องสมุด 1.0 ว30220 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 6 1.0 
ท30214 ห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้า 1.0 ว30221 เคมี 1 2.0 
ท30215 วรรณกรรมท้องถ่ิน 1.0 ว30222 เคมี 2 2.0 
ท30216 ห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้า 1.0 ว30223 เคมี 3 2.0 
ท30217 วรรณกรรมท้องถ่ิน 1.0 ว30224 เคมี 4 2.0 
ท30218 การค้นคว้าและงานวิจัยพ้ืนฐาน 1.0 ว30225 เคมี 5 2.0 
ท30219 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 ว30226 เคมี สอวน. 1.0 
ท30220 ท าหนังสือด้วยสองมือเรา 1.0 ว30231 PAT2 เคมี 1.0 
ท30221 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 ว30232 เส้นใยและกระดาษ 1.0 
ท30222 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1.0 ว30233 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ 1.0 
ท30223 วรรณคดีมรดก 1.0 ว30241 ชีววิทยา 1 2.0 
ท30224 วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 ว30242 ชีววิทยา 2 2.0 
ท30225 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ว30243 ชีววิทยา 3 2.0 
ท30226 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์ 1.0 ว30244 ชีววิทยา 4 2.0 

   ว30245 ชีววิทยา 5 2.0 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ว30248 PAT2 ชีววิทยา 1.0 

ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 ว30284 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 1.0 
ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 ว30285 ภาษาซี 1.0 
ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 ว30286 ภาษาจาวา 1.0 
ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 ว30287 2D Animation 1.0 
ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 ว30288 การถ่ายภาพและตัดต่อภาพยนต์ 1.0 
ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 ว30289 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างงาน 1.0 
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

PAT 5

วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ว30290 การสร้างเว็บไซต์ 1.0 ศ30201 จิตรกรรม 1 1.0 

ว30291 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1.0 ศ30202 จิตรกรรม 2 1.0 

ว30292 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1.0 ศ30203 ศาสนาสากล 1.0 

ว30293 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 1.0 ศ30204 จิตรกรรมไทยเอกรงค์ 1 1.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศ30205 จิตรกรรมไทยเอกรงค์ 2 1.0 

ส30201 พุทธปรัชญา 1.0 ศ30205 จิตรกรรมไทยเอกรงค ์2 1.0 

ส30202 ศาสนพิธี 1.0 ศ30206 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์ 1.0 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 ศ30207 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์1 1.0 

ส30204 โลกศึกษา 1.0 ศ30208 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์2 1.0 

ส30217 ความถนัดวิชาชีพคร ู 1.0 ศ30209 ประติมากรรม 1 1.0 

ส30218 โครงงาน1 1.0 ศ30210 ประติมากรรม 2 1.0 

ส30219 โครงงาน2 1.0 ศ30221 นาฏลีลา 1 1.0 

ส30225 มนุษย์กับสังคม 1.0 ศ30222 นาฏลีลา 2 1.0 

ส30226 การเมืองการปกครอง 1.0 ศ30223 นาฏลีลา 3 1.0 

ส30227 การปกครองท้องถ่ินไทย 1.0 ศ30224 นาฏลีลา 4 1.0 

ส30228 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 ศ30225 นาฏลีลา 5 1.0 

ส30229 โลกศึกษากับประชาธิปไตย 1.0 ศ30226 นาฏลีลา 6 1.0 

ส30230 นิติศาสตร์เบื้อต้น 1.0 ศ30227 นาฏศิลป์วิจิตร 1 1.0 

ส30231 สิทธิมนุษยชนศึกษา 1.0 ศ30228 นาฏศิลป์วิจิตร 2 1.0 

ส30232 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 1.0 ศ30229 นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 1.0 

ส30241 การเงิน การคลงัและการธนาคาร 1.0 ศ30230 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 1.0 

ส30242 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 ศ30231 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 1 1.0 

ส30243 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 1.0 ศ30232 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 2 1.0 

ส30244 เศรษฐกิจพิเศษ 1.0 ศ30233 อาภรณ์วิจิตร 1 1.0 

ส30262 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 ศ30234 อาภรณ์วิจิตร 2 1.0 

ส30263 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 1.0 ศ30235 เกศเกล้าวิจิตรา 1.0 

ส30264 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม ่ 1.0 ศ30236 เกศราวิไล 1.0 

ส30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 ศ30251 การปฏิบัติวงโยธวาทิต 1 1.0 

ส30281 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 1.0 ศ30252 การปฏิบัติวงโยธวาทิต 2 1.0 

ส30282 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 ศ30253 วงดนตรีลูกทุ่ง 1 1.0 

ส30284 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 1.0 ศ30254 วงดนตรีลูกทุ่ง 2 1.0 

ส30285 ภัยพิบัติศึกษา 1.0 ศ30255 วงดนตรีลูกทุ่ง 3 1.0 

ส30286 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 ศ30256 วงดนตรีลูกทุ่ง 4 1.0 

ส30287 National Geography 1.0 ศ30257 วงดนตรีลูกทุ่ง 5 1.0 
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ศ30258 วงดนตรีลูกทุ่ง 6 1.0 พ30211 แบตมินตัน 5 1.0 

ศ30259 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1 1.0 พ30212 แบตมินตัน 6 1.0 

ศ30260 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 1.0 พ30213 บาสเกตบอล 4 1.0 

ศ30261 ทษฎี-ปฏิบัติกีตาร์ 1 1.0 พ30214 บาสเกตบอล 5 1.0 

ศ30262 ทษฎี-ปฏิบัติกีตาร์ 2 1.0 พ30215 บาสเกตบอล 6 1.0 

ศ30263 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 1.0 พ30216 แฮนด์บอล 1.0 

ศ30264 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 2 1.0 พ30217 วอลเล่ย์บอล 1.0 

ศ30265 ดนตรีพ้ืนบ้าน 1 1.0 พ30218 กรีฑา 1.0 

ศ30266 ดนตรีพ้ืนบ้าน 2 1.0 พ30219 กีฬาพ้ืนบ้าน 1.0 

ศ30267 การขับร้องประสานเสียง 1 1.0 พ30220 ว่ายน้ า 1.0 

ศ30268 การขับร้องประสานเสียง 2 1.0 พ30221 นันทนาการ 1.0 

ศ30269 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม 1 1.0 พ30222 มวยสากล 1.0 

ศ30270 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม 2 1.0 พ30223 สรีระของมนุษย ์ 1.0 

ศ30271 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 1.0 พ30224 การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 1.0 

ศ30272 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 1.0 พ30225 ระบบการจัดการแข่งขัน 4 1.0 

ศ30273 ทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 1.0 พ30226 ระบบการจัดการแข่งขัน 5 1.0 

ศ30274 ทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2 1.0 พ30227 ระบบการจัดการแข่งขัน 6 1.0 

ศ30275 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 1.0 พ30228 เปตอง 4 1.0 

ศ30276 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 1.0 พ30229 เปตอง 5 1.0 

ศ30277 คอมพิวเตอร์ดนตรีเบื้องต้น 1 1.0 พ30230 เปตอง 6 1.0 

ศ30278 คอมพิวเตอร์ดนตรีเบื้องต้น 2 1.0 พ30231 เพศวิถีศึกษา 1 1.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ) พ30232 เพศวิถีศึกษา 2 1.0 
พ30201 ฟุตบอล 4 1.0 พ30233 การนวดในนักกีฬา 1.0 

พ30202 ฟุตบอล 5 1.0 พ30234 มวยไทย 1.0 

พ30203 ฟุตบอล 6 1.0    

พ30204 ฟุตซอล 4 1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

พ30205 ฟุตซอล 5 1.0 ง30242 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1.0 

พ30206 ฟุตซอล 6 1.0 ง30243 สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.0 

พ30207 เซปักตะกร้อ 4 1.0 ง30244 งานไม้เฟอร์นิเจอร์ 1.0 

พ30208 เซปักตะกร้อ 5 1.0 ง30245 งานปูนก่อสร้าง 1.0 

พ30209 เซปักตะกร้อ 6 1.0 ง30246 ช่างประปาและสุขภัณฑ์ 1.0 

พ30210 แบตมินตัน 4 1.0 ง30247 เครื่องยนต์เบื้องต้น 1.0 
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ง30248 เครื่องยนต์เล็ก 1.0 ง30287 อาหารยุโรป 1.0 
ง30249 งานเขียนแบบ 1 1.0 ง30288 เทคนิคการอบและการผลิตเค้ก 1.0 

ง30250 งานเขียนแบบ 2 1.0 ง30289 บรรจภุัณฑ์อาหาร 1.0 

ง30251 อัญมณี 1.0 ง30292 สารเจือปนในอาหาร 1.0 

ง30252 อัญมณีเพ่ือการค้า 1.0 ง30293 อาหารมังสวิรัติ 1.0 

ง30253 ช่างผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0 ง30294 อาหารกล่องเพ่ือสุขภาพ 1.0 

ง30254 การเขียนและการอ่านแบบเชิงวิศวกรรม 1.0 ง30295 อาหารส าหรับจัดเลี้ยง 1.0 

ง30256 การจัดสวนแก้วทรายสี 1.0 ง30296 อาหารจานเดียวประเภทข้าว 1.0 

ง30257 พืชสมุนไพร 1.0 ง30299 บัญชีเบื้องต้น 1.0 

ง30258 การเพาะและขยายพันธ์ุพืช 1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ง30259 เกษตรแบบพอเพียง 1.0 อ30225 อังกฤษมัคคุเทศก ์ 1.0 

ง30260 การออกแบบและจัดสวน 1.0 อ30226 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1.0 

ง30261 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 1.0 อ30227 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1.0 

ง30263 เทคนิคการตัดเย็บผ้าม่าน 1.0 อ30228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 1.0 

ง30264 ธุรกิจผ้าส าหรับสัตว์เลี้ยง 1.0 อ30229 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเครื่องประดับอัญมณ ี 1.0 

ง30265 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า 1.0 อ30230 English for Entertainment 1.0 

ง30266 เทคนิคการผูกจับผ้า 1.0 อ30233 ภาษาอังกฤษรอบตัว 1.0 

ง30268 การแกะสลักในงานอาหาร 1.0 อ30236 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1.0 

ง30269 การประดิษฐ์บายศรีปากชาม 1.0 อ30237 ภาษาอังกฤษรอบรู ้1 1.0 

ง30270 การประดิษฐ์บายศรีเทพ 1.0 อ30238 English Theatre 1.0 

ง30271 การประดิษฐ์บายศรสีู่ขวัญ 1.0 อ30239 อังกฤษการแปล 1.0 

ง30272 ธุรกิจงานแกะสลัก 1.0 อ30240 ภาษาอังกฤษอ่านทั่วไป 1.0 

ง30273 ผลิตภัณฑ์งานกระดาษ 1.0 อ30247 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1.0 

ง30274 การประดิษฐ์ดอกไม้ตามสมัยนิยม 1.0 อ30248 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1.0 

ง30275 เทคนิคงานใบตอง 1.0 อ30249 English for ASEAN 1.0 

ง30278 อาหารอบ 1.0 อ30251 English for Edutainment 1.0 

ง30279 เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 1.0 อ30253 English for Tour 1.0 

ง30280 อาหารนานาชาติ 1.0 อ30254 อังกฤษรอบรู ้2 1.0 

ง30281 โภชนาการเพบื้องต้น 1.0 อ30259 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 1.0 

ง30282 การจัดอาหารครอบครัว 1.0  ภาษาจีน 1.0 

ง30283 วิทยาศาสตร์อาหาร 1.0 จ30251 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1 1.0 

ง30284 อาหารว่างเชิงธุรกิจ 1.0 จ30252 ภาษาจีน ฟัง-พูด 2 1.0 

ง30285 อาหารคลีน 1.0 จ30253 ภาษาจีน ฟัง-พูด 3 1.0 

ง30286 อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอาหารโรงแรม 1.0 จ30254 ภาษาจีน ฟัง-พูด 4 1.0 
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วิชาเลือกเพิ่มเติม 
ส�าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาเลือกเพิ่มเติม ส าหรับห้องเรียนปกติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
จ30255 ภาษาจีน ฟัง-พูด 5 1.0 ต30268 ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด 2 1.0 

จ30256 ภาษาจีน ฟัง-พูด 6 1.0 ต30269 ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด 3 1.0 

จ30257 ภาษาจีน อ่าน-เขียน 1 1.0 ต30270 ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด 4 1.0 

จ30258 ภาษาจีน อ่าน-เขียน 2 1.0 ต30271 ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด 5 1.0 

จ30259 ภาษาจีน อ่าน-เขียน 3 1.0 ต30272 ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด 6 1.0 

จ30260 ภาษาจีน อ่าน-เขียน 4 1.0 ต30273 ภาษาเกาหลี อ่าน-เขียน 1 1.0 

จ30261 ภาษาจีน อ่าน-เขียน 5 1.0 ต30274 ภาษาเกาหลี อ่าน-เขียน 2 1.0 

จ30262 ภาษาจีน อ่าน-เขียน 6 1.0 ต30275 ภาษาเกาหลี อ่าน-เขียน 3 1.0 

จ30263 ภาษาจีนเพ่ือการสอบ HSK 1 1.0 ต30276 ภาษาเกาหลี อ่าน-เขียน 4 1.0 

จ30264 ภาษาจีนเพ่ือการสอบ HSK 2 1.0 ต30277 ภาษาเกาหลี อ่าน-เขียน 5 1.0 

จ30265 ไวยากรณ์จีนข้ันสูง 1.0 ต30278 ภาษาเกาหลี อ่าน-เขียน 6 1.0 

 ภาษาเมียนมา   ภาษาญี่ปุ่น  

ต30223 ภาษาเมียนมาเพ่ืออาชีพ 1.0 ญ30207 ภาษาญ่ีปุ่น อ่าน-เขียน 1 1.0 

ต30232 วัฒนธรรมภาษาเมียนมา 2 1.0 ญ30208 ภาษาญ่ีปุ่น อ่าน-เขียน 2 1.0 

ต30233 ภาษาเมียนมา ฟัง-พูด 1 1.0 ญ30209 ภาษาญ่ีปุ่น อ่าน-เขียน 3 1.0 

ต30234 ภาษาเมียนมา ฟัง-พูด 2 1.0 ญ30210 ภาษาญ่ีปุ่น อ่าน-เขียน 4 1.0 

ต30235 ภาษาเมียนมา ฟัง-พูด 3 1.0 ญ30211 ภาษาญ่ีปุ่น อ่าน-เขียน 5 1.0 

ต30236 ภาษาเมียนมา ฟัง-พูด 4 1.0 ญ30212 ภาษาญ่ีปุ่น อ่าน-เขียน 6 1.0 

ต30237 ภาษาเมียนมา ฟัง-พูด 5 1.0 ญ30213 ภาษาญ่ีปุ่น ฟัง-พูด 1 1.0 

ต30238 ภาษาเมียนมา ฟัง-พูด 6 1.0 ญ30214 ภาษาญ่ีปุ่น ฟัง-พูด 2 1.0 

ต30239 ภาษาเมียนมา อ่าน-เขียน 1 1.0 ญ30215 ภาษาญ่ีปุ่น ฟัง-พูด 3 1.0 

ต30240 ภาษาเมียนมา อ่าน-เขียน 2 1.0 ญ30216 ภาษาญ่ีปุ่น ฟัง-พูด 4 1.0 

ต30241 ภาษาเมียนมา อ่าน-เขียน 3 1.0 ญ30217 ภาษาญ่ีปุ่น ฟัง-พูด 5 1.0 

ต30242 ภาษาเมียนมา อ่าน-เขียน 4 1.0 ญ30218 ภาษาญ่ีปุ่น ฟัง-พูด 6 1.0 

ต30243 ภาษาเมียนมา อ่าน-เขียน 5 1.0 ญ30219 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว 1 1.0 

ต30244 ภาษาเมียนมา อ่าน-เขียน 6 1.0 ญ30220 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว 2 1.0 

 ภาษาเกาหล ี  ญ30221 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ JLPT 1 1.0 

ต30261 ภาษาเกาหลี 1 1.0 ญ30222 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ JLPT 2 1.0 

ต30262 ภาษาเกาหลี 2 1.0 ญ30227 ภาษาญ่ีปุ่น 1 1.0 

ต30263 ภาษาเกาหลี 3 1.0 ญ30228 ภาษาญ่ีปุ่น 2 1.0 

ต30264 ภาษาเกาหลี 4 1.0 ญ30229 ภาษาญ่ีปุ่น 3 1.0 

ต30265 ภาษาเกาหลี 5 1.0 ญ30230 ภาษาญ่ีปุ่น 4 1.0 

ต30266 ภาษาเกาหลี 6 1.0 ญ30231 ภาษาญ่ีปุ่น 5 1.0 

ต30267 ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด 1 1.0 ญ30232 ภาษาญ่ีปุ่น 6 1.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 

MP (Multi-lingual Program) (พ.ศ.2562 – 2564)

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา MP   (Multi - lingual Program)  (พ.ศ.2562– 2564) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 300 (7.5 นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีล0ธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 240 
(6.0 นก.) 

240 
(6.0 นก.) 

240 
(6.0 นก.) 

รวม  3 ปี 1,320 
(33.0 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 200 
(5 นก.) 

280 
(7 นก.) 

200 
(5 นก.) 

รวม  3 ปี  680 
(17.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,440 
(33.0 นก.) 

1,520 
 (35.0 นก.) 

1,440 
 (33.0 นก.) 

รวม  3 ปี  4,000 
(91.0 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562

 ห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา MP (Multi-lingual Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562 
 ห้องเรียนพเิศษ พหุภาษา MP   (Multi - lingual Program) 

                             ภาคเรียนที ่ 1      ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส21102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส21104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ดนตรี 1.0 40  ศ21102 ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 20 
อ21101 ภาษาองักฤษ 1.5 60  ว21103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

     อ21102 ภาษาองักฤษ 1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

                                          รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิม่เติม 
ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40  ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2  1.0 40 
ว20207 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40  ว20208 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 40 
ส20211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส20212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส20221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส20222 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

จ20201 
ต20261 

ภาษาจีน 1     
ภาษาเกาหลี 1 

1.0 
 

40 
  

จ20202 
ต20262 

ภาษาจีน 2    
ภาษาเกาหลี 2 

1.0 
 

40 
 

ต20201 ภาษาเมียนมา 1 1.0 40  ต20202 ภาษาเมียนมา 2 1.0 40 
อ20207 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 0.5 20  อ20208 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 0.5 20 

รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมแลสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.5 720  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.5 720 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

142 143

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2563

 ห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา MP (Multi-lingual Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2563 
 ห้องเรียนพเิศษ พหุภาษา MP   (Multi - lingual Program) 

ภาคเรียนที ่ 1                                                                                  ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 

ส22101 สงัคมศึกษา 1.5 60  ส22103 สงัคมศึกษา 1.5 60 

ส22102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส22104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 0.5 20 

ศ22101 นาฏศิลป์ 1.0 40  ศ22102 ทศันศิลป์ 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ22103 ดนตรี 0.5 20 

อ22101 ภาษาองักฤษ 1.5 60  ว22103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 
     อ22102 ภาษาองักฤษ 1.5 60 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

                                รายวิชาเพิม่เติม                                 รายวิชาเพิม่เติม 

ค20207 เสริมคณิตศาสตร์ 1  1.0 40  ค20208 เสริมคณิตศาสตร์ 2  1.0 40 

ว20273 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 40  ว20274 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40 

ส20213 อาเซียนศึกษา 3 0.5 20  ส20214 อาเซียนศึกษา 4 0.5 20 

ส20223 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส20224 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

  รายวิชามาตรฐานสากล        รายวิชามาตรฐานสากล     
จ20203 
ต20263 

ภาษาจีน 3  
ภาษาเกาหลี 3 

1.0 
 

40 
  

จ20204 
ต20264 

ภาษาจีน 4  
ภาษาเกาหลี 4 

1.0 
 

40 
 

ต20203 ภาษาเมียนมา 3 1.0 40  ต20204 ภาษาเมียนมา 4 1.0 40 

I20201 IS 1 1.0 40  I20202 IS 2 1.0 40 

อ20209 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20  อ20210 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 
รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน      กิจกรรมพฒันาผู้เรียน     

  กิจกรรมแนะแนว   20    กิจกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน     

  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 

  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 

 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)  5 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 17.5 760  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 17.5 760 
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ปีการศึกษา 2562-2564

142 143

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564

 ห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา MP (Multi-lingual Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564 
 ห้องเรียนพเิศษ พหุภาษา MP   (Multi - lingual Program) 

                                      ภาคเรียนที ่ 1            ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 

ส23101 สังคมศึกษา 1.5 60  ส23103 สังคมศึกษา 1.5 60 

ส23102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส23104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 

พ23101 สุขศกึษา 0.5 20  พ23103 สุขศกึษา 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 0.5 20 

ศ23101 ทศันศิลป์ 1.0 40  ศ23102 ดนตรี 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ23103 นาฏศลิป์ 0.5 20 

อ23101 ภาษาองักฤษ 1.5 60  ว23103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

     อ23102 ภาษาองักฤษ 1.5 60 

 รวม  11.0 440   รวม  11.0 440 

                               รายวิชาเพิ่มเติม                                รายวิชาเพิ่มเติม 

ค20209 เสริมคณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค20210 เสริมคณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว20275 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40  ว20276 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 40 

ส20215 อาเซียนศกึษา 5 0.5 20  ส20216 อาเซียนศกึษา 6 0.5 20 

ส20225 หนา้ทีพ่ลเมือง 5 0.5 20  ส20226 หนา้ทีพ่ลเมือง 6 0.5 20 

 รวม  3 120   รวม  3 120 

  รายวิชามาตรฐานสากล        รายวิชามาตรฐานสากล     
จ20205 
ต20265 

ภาษาจีน 5  
ภาษาเกาหลี 5 

1.0 
 

40 
  

จ20206 
ต20266 

ภาษาจีน 6  
ภาษาเกาหลี 6 

1.0 
 

40 
 

ต20205 ภาษาเมียนมา 5 1.0 40  ต20206 ภาษาเมียนมา 6 1.0 40 

อ20211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 20  อ20212 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 6 0.5 20 

 รวม  2.5 100   รวม  2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กิจกรรมแนะแนว   20    กิจกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน     

  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 

  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค  16.5 720  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค  16.5 720 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

144 145

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

 ห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา MP (Multi-lingual Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562 
 ห้องเรียนพเิศษ พหุภาษา MP   (Multi - lingual Program) 

 

                                        ภาคเรียนที ่ 1                                                                              ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวตัิศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั  0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 นาฎศิลป์-ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                          รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิม่เติม 

ว30271 คอมพิวเตอร์1 1.0 40  ว30272 คอมพิวเตอร์2 1.0 40 
อ30215 IGCSE 1 1.0 40  อ30216 IGCSE 2 1.0 40 
ส30211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30211 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส30221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส30221 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ30271 English Comprehension 1 1.0 40  อ30272 English Comprehension 2 1.0 40 
อ30273 World Cultures 1 1.0 40  อ30274 World Cultures 2 1.0 40 

รวม 5.0 200  รวม 5.0 200 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

จ30201 
ต30261 

ภาษาจีน 1   
ภาษาเกาหลี 1 

1.0 
 

40 
  

จ30202 
ต30262 

ภาษาจีน 2   
ภาษาเกาหลี 2 

1.0 
 

40 
 

ต30201 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 1 1.0 40  ต30202 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 2 1.0 40 
อ30207 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 0.5 20 

รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.5 640  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.5 640 15.0 15.0660 660
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ปีการศึกษา 2562-2564

144 145

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา MP (Multi-lingual Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563 
 ห้องเรียนพเิศษ พหุภาษา MP   (Multilingual Program) 

               ภาคเรียนที ่ 1              ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ส32101 สงัคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สงัคมศึกษา  1.0 40 

ส32102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 

พ32101 พลานามยั  0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 

ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี-ทศันศิลป์ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20  ง32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 

อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32102 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60 
รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 

                                รายวิชาเพิม่เติม                                 รายวิชาเพิม่เติม 

ว30273 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 40  ว30274 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40 

อ30217 IGCSE 3 1.0 40  อ30218 IGCSE 4 1.0 40 

ส30213 อาเซียนศึกษา 3 0.5 20  ส30214 อาเซียนศึกษา 4 0.5 20 

ส30223 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30224 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

อ30275 English for Presentation 1 1.0 40  อ30276 English for Presentation 2 1.0 40 

อ30277 English for Business 1 1.0 40  อ30278 English for Business 2 1.0 40 
รวม 5.0 200  รวม 5.0 200 

  รายวิชามาตรฐานสากล        รายวิชามาตรฐานสากล     
จ30203 
ต30263 

ภาษาจีน 3 
ภาษาเกาหลี 3 

1.0 
 

40 
  

จ30204 
ต30264 

ภาษาจีน 4 
ภาษากาหลี 4 

1.0 
 

40 
 

ต30203 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 3 1.0 40  ต30204 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 4 1.0 40 

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS2 1.0 40 

อ30209 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน      กิจกรรมพฒันาผู้เรียน     

  กิจกรรมแนะแนว   20    กิจกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน     

  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 

 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 
รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

 ห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา MP (Multi-lingual Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564 
 ห้องเรียนพเิศษ พหุภาษา MP   (Multi - lingual Program) 

               ภาคเรียนที ่ 1                                ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั  0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี-นาฎศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20  ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

รวม รวม 5.5 220  รวม รวม 5.5 220 

                               รายวิชาเพิ่มเติม                                รายวิชาเพิ่มเติม 
ง30205 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40  ง30206 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 40 
อ30219 IGCSE 5 1.0 40  อ30220 IGCSE 6 1.0 40 
ส30215 อาเซียนศึกษา 5 0.5 20  ส30216 อาเซียนศึกษา 6 0.5 20 
อ30279 Academic Writing 1 1.0 40  อ30280 Academic Writing 2 1.0 40 
อ30281 English for Interviewing 1 1.0 40  อ30282 English for Interviewing 2 1.0 40 
ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20  ว30234 เคมขีั้นสูง 0.5 20 
ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20  ว30249 ชีววิทิยาขั้นสูง 0.5 20 
อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20  ว30265 โลก ดาราศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 

รวม 6.5 260  รวม  6.5 260 

  รายวิชามาตรฐานสากล        รายวิชามาตรฐานสากล     
จ30205 
ต30265 

ภาษาจีน 5 
ภาษาเกาหลี 5 

1.0 
 

40 
  

จ30206 
ต30266 

ภาษาจีน 6 
ภาษาเกาหลี 6 

1.0 
 

40 
 

ต30205 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 5 1.0 40  ต30206 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 6 1.0 40 

อ30211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 20 

รวม  2.5 100  รวม  2.5 100 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กิจกรรมแนะแนว   20    กิจกรรมแนะแนว   20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค  14.5 640  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค  14.5 640 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ MEP 

(Mini English Program) (พ.ศ.2562 – 2564)
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) (พ.ศ.2562 – 2564) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 160 (4  นก.) 160 (4  นก.) 160 (4  นก.) 300 (7.5  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 880 (22  นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,680 (42 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 280 
(7.0 นก.) 

200 
(5.0 นก.) 

200 
(5.0 นก.) 

รวม  3 ปี  2,240 
(58.5นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

รวม  3 ปี  280 
(7.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,280 
(29.0 นก.) 

1,280 
 (29.0 นก.) 

1,200 
 (27.0 นก.) 

รวม  3 ปี  4,440 
(102.0 นก.) 

 

1,320

(30 นก.)

1,320

(30 นก.)

1,240

(28 นก.)
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
  ภาคเรียนที ่ 1                   ภาคเรียนที ่ 2 
 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท21101 ภาษาไทย  1.5 60  ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส21102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส21104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ดนตรี 1.0 40  ศ21102 ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 20 
อ21101 ภาษาองักฤษ 1.5 60  ว21103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

     อ21102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวชิาเพิ่มเติม  รายวชิาเพิ่มเติม 
ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1  1.0 40  ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ว20271 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40  ว20274 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40 
ส20221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส20222 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ส20211 อาเซียนศึกษา  1.0 40  ส20261 ทอ้งถ่ินของเรา 1.0 40 

         
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 
รายวชิามาตรฐานสากล    รายวชิามาตรฐานสากล     

จ20207 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  จ20208 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
 รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 15.0 660  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 15.0 660 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 2  ปีการศึกษา 2563 
 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

  ภาคเรียนที ่ 1                   ภาคเรียนที ่ 2 
 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน  รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน 
หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ท22101 ภาษาไทย  1.5 60  ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา  1.5 60  ส22103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส22102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส22104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22101 นาฏศิลป์  1.0 40  ศ22102 ดนตรี 0.5 20 
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ22103 ทศันศิลป์ 0.5 20 
อ22101 ภาษาองักฤษ 1.5 60  ว22103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

     อ22102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวชิาเพิ่มเติม  รายวชิาเพิ่มเติม 
ค20207 เสริมคณิตศาสตร์ 3  1.0 40  ค20208 เสริมคณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ว20272 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 40  ว20275 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40 
ส20223 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส20224 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 
รายวชิามาตรฐานสากล              รายวชิามาตรฐานสากล     

I20201 IS 1 1.0 40  I20202 IS 2 1.0 40 
ต20207 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  ต20208 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 

 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     

   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 15.5 660  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 15 660  
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

150 151

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา 2564 
 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

  ภาคเรียนที ่ 1                   ภาคเรียนที ่ 2 
 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท23101 ภาษาไทย  1.5 60  ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา  1.5 60  ส23103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส23102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส23104 ประวติัศาสตร์  0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20  พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ทศันศิลป์  1.0 40  ศ23102 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ23103 ดนตรี 0.5 20 
อ23101 ภาษาองักฤษ  1.5 60  ว23103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

     อ23102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวชิาเพิ่มเติม  รายวชิาเพิ่มเติม 
ค20209 เสริมคณิตศาสตร์ 5  1.0 40  ค20210 เสริมคณิตศาสตร์ 6  1.0 40 
ว20273 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 40  ว20276 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 40 
ส20225 หนา้ท่ีพลเมือง 5 0.5 20  ส20236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

รวม 2.5 100  รวม 2.5 100 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

อ20207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ20208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
 รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.0 620  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.0 620 
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ปีการศึกษา 2562-2564

150 151

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา 2562 
 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

 
ภาคเรียนที ่ 1                                                   ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน  รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน 
หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวติัศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์ - นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                          รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิ่มเตมิ 

ส30211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส30221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส30222 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80  ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80  ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 
ว30221 เคมี 1 1.5 60  ว30222 เคมี 2 1.5 60 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60  ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
อ30201 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ30202 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
ว30271 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40  ว30272 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 40 

รวม 10.0 400  รวม 10.0 400 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

อ30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.0 780  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.0 780 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

152 153

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5  ปีการศึกษา 2563 
 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ภาคเรียนที ่ 1                                                   ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี – ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32161 โลกดาราศาสตร์ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                รายวชิาเพิ่มเตมิ  รายวชิาเพิ่มเติม 

ส30223 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30224 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80  ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
อ30203 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ30204 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80  ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 
ว30223 เคมี 3 1.5 60  ว30224 เคมี 4 1.5 60 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60  ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว30273 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 40  ว30274 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40 

รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 
อ30209 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800 
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ปีการศึกษา 2562-2564

152 153

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา 2564  
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ภาคเรียนที ่ 1                                                   ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
รวม   5.5 220  รวม   5.5 220 

                               รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิ่มเตมิ 
ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80  ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
อ30205 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 40  อ30206 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 40 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
ว30225 เคมี 5 1.5 60  ว30234 เคมีขั้นสูง 0.5 20 
ว30245 ชีววิทยา 5 2.0 80  ว30249 ชีววิทยาขั้นสูง 0.5 20 
ว30275 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40  ว30265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง 0.5 20 

     อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20 
     ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 
     ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20 
     ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20 
     ว30276 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 40 

รวม  9.5 380  รวม   8.0 320 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     
อ30211 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 
จ20201 
ต20201 

ภาษาจีน 1     
ภาษาเมียนมา 1 

1.0 
 

40 
  

จ20202 
ต20202 

ภาษาจีน 2    
ภาษาเมียนมา 2 

1.0 
 

40 
 

รวม   1.5 60  รวม   1.5 60 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กจิกรรมแนะแนว   20   กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน       กจิกรรมนักเรียน   
                  นศท.    ซ่อมเสริม   20                   นศท.   ซ่อมเสริม  20  
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  15.0 660  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  14.0 620 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

154 155

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)  

(พ.ศ.2562 – 2564)
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)     (พ.ศ.2562 – 2564) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 300 (7.5 นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 880 (22  นก.) 880 (22  นก.) 880 (22  นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 360 
(9.0 นก.) 

400 
(10.0 นก.) 

320 
(8.0 นก.) 

รวม  3 ปี  2,420 
(60.5 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

รวม  3 ปี  200 
(5.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,400 
(32.0 นก.) 

1,520 
 (35.0 นก.) 

1,360 
 (31.0 นก.) 

รวม  3 ปี  4,620 
(106.5 นก.) 
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ปีการศึกษา 2562-2564

154 155

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562 

 ห้องเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)      
 

                                     ภาคเรียนที ่1           ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท21101 ภาษาไทย  1.5 60  ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส21102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส21104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ดนตรี 1.0 40  ศ21102 ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 20 
อ21101 ภาษาองักฤษ 1.5 60  ว21103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

     อ21102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 
ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40  ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ว20211 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว20227 วิทยาศาสตร์กบัความงาม 1.0 40 
อ20201 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 1 1.0 40  อ20202 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 2 1.0 40 
ส20211 อาเซียนศึกษา 1 1.0 40  ว20278 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 1.0 40 
ส20231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส20232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

  รวม 4.5 180  รวม 4.5 180 
            รายวชิามาตรฐานสากล       รายวชิามาตรฐานสากล     

อ20207 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 0.5 20  อ20208 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 0.5 20 
 รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2563 

ห้องเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)      
 

ภาคเรียนที่ 1                       ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน  รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน 
หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ท22101 ภาษาไทย  1.5 60  ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา  1.5 60  ส22103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส22102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส22104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22101 นาฏศิลป์  1.0 40  ศ22102 ดนตรี 0.5 20 
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ22103 ทศันศิลป์ 0.5 20 
อ22101 ภาษาองักฤษ  1.5 60  ว22103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

- - - -  อ22102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 
ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3  1.5 60  ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4  1.5 60 
ว20251 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว20252 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 
ว20277 IPST-MicroBox 1.0 40  ท20209 ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 1.0 40 
อ20203 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 3 1.0 40  อ20204 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 4 1.0 40 
ส20233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส20234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

รวม 5 200  รวม 5 200 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

I20201 IS 1 1.0 40  I20202 IS 2 1.0 40 
อ20209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ20210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 17.5 760  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 17.5 760 
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ปีการศึกษา 2562-2564

156 157

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2563 
ห้องเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)      

 

      ภาคเรียนที ่1                        ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท23101 ภาษาไทย  1.5 60  ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา  1.5 60  ส23103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส23102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส23104 ประวตัิศาสตร์  0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา  0.5 20  พ23103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ทศันศิลป์  1.0 40  ศ23102 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ23103 ดนตรี 0.5 20 
อ23101 ภาษาองักฤษ  1.5 60  ง23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.0 40 

     อ23102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 
ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 60  ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 60 
ว20222 เช้ือเพลิงเพ่ือการคมนาคม 1.0 40  ว20223 พลงังานทดแทน 1.0 40 
อ20205 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 5 1.0 40  ว20279 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40 
ส20235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 0.5 20  ส20236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

รวม 4 160  รวม 4 160 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

อ20211 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20  อ20212 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 
รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 15.5 680  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 15.5 680 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562 

ห้องเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)      
 

                        ภาคเรียนที ่ 1             ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวตัิศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวตัิศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์ - นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                          รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิม่เติม 

ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80  ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ว30277 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวธีิ 1.0 40  ค30207 คณิตศาสตร์ พสวท 1 1.0 40 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80  ว30278 การโปรแกรมและการประยกุต ์ 1.0 40 
ว30221 เคมี 1 1.5 60  ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60  ว30222 เคมี 2 1.5 60 
ว30206 เทคนิคปฏิบตัิการทางฟิสิกส์ 1.0 40  ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
อ30201 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 1 1.0 40  ว30228 เทคนิคปฏิบตัิการทางชีวเคมี  1.0 40 
ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  อ30202 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 2 1.0 40 
ส30211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

     ส30212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
รวม 11.0 440  รวม 12.0 480 

  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     
อ30207 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 0.5 20 

รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.   ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 19.0 820  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 20.0 860  40 
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ปีการศึกษา 2562-2564

158 159

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
 
 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี – ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                รายวชิาเพิม่เตมิ  รายวชิาเพิม่เติม 
ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80  ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
ว30261 ธรณีวิทยา 1.0 40  อ30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80  ว30224 เคมี 4 1.5 60 
ว30223 เคมี 3 1.5 60  ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60  อ30204 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 4 1.0 40 
ว30279 การสร้างผลงานดา้นคอมพิวเตอร์ 1.0 40  ว30251 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1   

อ30203 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 3 1.0 40  ค30209 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 1.0 40 
ว30253 ระเบียบวิธีวิจยัเบ้ืองตน้ 1.5 60  ว30280 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1   

ส30223 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30224 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
รวม 12.0 480  รวม 9.5 380 

รายวชิามาตรฐานสากล    รายวชิามาตรฐานสากล   
อ30209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

     I30201 IS 1 1.0 40 
รวม 0.5 20  รวม  1.5 60 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.     ซ่อมเสริม   20    นศท.     ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 20.0 860  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5  ปีการศึกษา 2563 
ห้องเรียนพิเศษ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี (SMAT)      

                        ภาคเรียนที ่ 1             ภาคเรียนที ่2 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
 
 
 

 รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

  หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว33103 วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 

 รวม  5.5 220    รวม 5.5 220 
                               รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิม่เติม 

ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80  ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ว30252 โครงงานวทิยาศาสตร์ 2     ว30206 ฟิสิกส์ 6 1.5 60 
ค30218 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 1.0 40  ว30226 เคมี 6 1.5 60 
ว30212 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2    ว30246 ชีววทิยา 6 1.5 60 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
ว30225 เคมี 5 1.5 60  ว30234 เคมขีั้นสูง 0.5 20 
ว30245 ชีววทิยา 5 1.5 60  ว30249 ชีววทิยาขั้นสูง 0.5 20 
อ30205 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 5 1.0 40  ว30265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง 0.5 20 
ว30262 ดาราศาสตร์ 1.0 40  ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 

     ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20 
     ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20 
     อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20 
     อ30206 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 6 1.0 40 
 รวม  10.0 400   รวม  7.0 280 

รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 
อ30211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 6 0.5 20 
I30202 IS 2 1.0 40      

รวม 1.5 60  รวม  0.5 20 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.   ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  16.0 700  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  13 580 
 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียนพิเศษ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี (SMAT)      

 

                        ภาคเรียนที ่ 1             ภาคเรียนที ่2 
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ปีการศึกษา 2562-2564

160 161

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ห้องเรียนปกติ  ภาษาจีน (Gifted Chinese) (พ.ศ.2562 – 2564)

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ห้องเรียน ภาษาจีน  (Gifted Chinese) (พ.ศ.2562 – 2564)
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมหน่วยกติ 

ม.4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 140 (3.5  นก.) 140 (3.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 300 (7.5  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

80 (2  นก.) 
 
 
 

80 (2  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 600 (15  นก.) 600 (15  นก.) 440 (11 นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 520 
(13 นก.) 

600 
(15 นก.) 

720 
(18 นก.) 

รวม 3 ปี 1,840 
(46 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 80 
(2 นก.) 

160 
(4 นก.) 

80 
(2 นก.) 

รวม 3 ปี 320 
(8 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,320 
(30.0 นก.) 

1,480 
(34.0 นก.) 

1,360 
(31.0 นก.) 

รวม 3 ปี 4,160 
(95.0 นก.) 
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คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนภาษาจีน (Gifted Chinese)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2562 
ห้องเรียน ภาษาจนี  (Gifted Chinese)  

           ภาคเรียนที่ 1                                                       ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวติัศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์ - นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววทิยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม     7.5 300 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 

ส30211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส30221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส30222 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ30201 ภาษาองักฤษ อ่าน-เขยีน 1 1.0 40  อ30202 ภาษาองักฤษ อ่าน-เขยีน 2 1.0 40 
จ30234 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 1.0 40  จ30235 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 1.0 40 
จ30207 ภาษาจีนอา่น-เขียน 1 1.0 40  จ30208 ภาษาจีนอา่น-เขียน 2 1.0 40 
จ30213 ปริทศัน์ประวติัศาสตร์จีน 1.0 40  จ30214 ปริทศัน์จีนสมยัใหม่ 1.0 40 
จ30215 วรรณกรรมจีน 1.0 40  จ30241 ระบบเสียงภาษาจีน 1.0 40 
จ30240 พู่กนัจีน 0.5 20  จ30225 การฟังภาษาจีน 0.5 20 

รวม 6.5 260  รวม 6.5 260 
  รายวิชามาตรฐานสากล        รายวิชามาตรฐานสากล     

อ30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
ต30213 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  ต30214 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 

รวม 1.0 40  รวม 1.0 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กิจกรรมแนะแนว   20    กิจกรรมแนะแนว   20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน     

  รด.    ซ่อมเสริม   20    รด.    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 15.0 660  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 15.0 660 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนภาษาจีน (Gifted Chinese)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 
ห้องเรียน ภาษาจีน  (Gifted Chinese)  

          ภาคเรียนที่ 1                                                       ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 

ส32102 ประวตัิศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 

พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 

ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี – นาฎศิลป์ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว32103 วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 

อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

ว32101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5 60  ว32161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 

ส30223 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20  ส30224 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

อ30203 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ30204 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

จ30236 ภาษาจีนฟัง-พูด 3 1.0 40  จ30237 ภาษาจีนฟัง-พูด 4 1.0 40 

จ30209 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 3 1.0 40  จ30210 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

จ30226 การสนทนาภาษาจีน 1.0 40  จ30227 การอ่านภาษาจีน 1.0 40 

จ30245 ไวยากรณ์จีน 1 2.0 80  จ30246 ไวยากรณ์จีน 2 2.0 80 

ง30212 การสร้างงานดว้ยคอมพิวเตอร์ 1.0 40  ง30213 คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอ 1.0 40 
รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวิชามาตรฐานสากล  รายวิชามาตรฐานสากล 

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 

อ30209 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 0.5 20 

ต30215 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 3 0.5 20  ต30216 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 2.0 80  รวม 2.0 80 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน      กิจกรรมพฒันาผู้เรียน     

  กิจกรรมแนะแนว   20    กิจกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน     

  รด.    ซ่อมเสริม   20    รด.    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 

 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5   กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 17.0 740  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค 17.0 740 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนภาษาจีน (Gifted Chinese)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล    ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียน ภาษาจีน  (Gifted Chinese)  

           ภาคเรียนที ่1                                                       ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 นาฎศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี-นาฎศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว33103 วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

รวม 5.5 220  รวม     5.5 220 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 

อ30205 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 40  อ30206 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 40 
จ30238 ภาษาจีนฟัง-พูด 5 1.0 40  จ30239 ภาษาจีนฟัง-พูด 6 1.0 40 
จ30211 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 5 1.0 40  จ30212 ภาษาจีนอ่าน-เขียน6 1.0 40 
จ30228 การเขียนภาษาจีน 1.0 40  จ30244 ภาษาจีนท่องเที่ยว 1.0 40 
จ30229 การแปลภาษาจีน-ไทย 1.0 40  จ30216 ภาษาจีนธุรกิจ 1.0 40 
จ30231 ภาษาจีนระดบัสูง 1.0 40  จ30232 ความถนัดทางภาษาจีน 1.0 40 
จ30217 ภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK 1 1.0 40  จ30218 ภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK 2 1.0 40 
ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20  ว30234 เคมีขั้นสูง 0.5 20 
ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20  ว30249 ชีววทิยาขั้นสูง 0.5 20 
ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20  ว30265 ดาราศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 

รวม 9.0 360  รวม 9.0 360 

รายวิชามาตรฐานสากล  รายวิชามาตรฐานสากล 

อ30211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร6 0.5 20 

ต30217 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 20  ต30218 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 6 0.5 20 
รวม 1.0 40  รวม 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กิจกรรมแนะแนว   20    กิจกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน     

  รด.    ซ่อมเสริม   20    รด.    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค  15.5 680  รวมจ านวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/ภาค  15.5 680 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียนปกติ 

ภาษาเมียนมา (Gifted Myanmar) (พ.ศ.2562 – 2564)
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวทิยาคม 

ห้องเรียนปกต ิ ภาษาเมียนมา  (Gifted Myanmar) (พ.ศ.2562 – 2564) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมหน่วยกติ 

ม.4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวตัิศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

80 (2  นก.) 
 
 
 

80 (2  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 600 (15  นก.) 600 (15 นก.) 440 (11 นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิม่เติม 
600 

(15.0 นก.) 
600 

(15.0 นก.) 
640 

(16.0 นก.) 
รวม  3 ปี  1,840 

(46.0 นก.) 
  รายวชิามาตรฐานสากล 80 

(2 นก.) 
160 

(4 นก.) 
80 

(2 นก.) 
รวม  3 ปี  320 

(8.0 นก.) 
   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

          กจิกรรมแนะแนว     

          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพือ่สังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 
1,400 

(32.0 นก.) 
1,480 

 (34.0 นก.) 
1,280 

 (29.0 นก.) 
รวม  3 ปี  4,160 

(95.0 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนภาษาเมียนมา (Gifted Myanmar)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล    ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2562 

ห้องเรียน ภาษาเมยีนมา  (Gifted Myanmar) 
ภาคเรียนที ่1                                                     ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
ช่ัวโมง  หน่วยกติ/

ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวติัศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์ - นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวชิาเพิ่มเติม  รายวชิาเพิ่มเติม 

ส30201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ30201 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ30202 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
ต30207 ภาษาเมียนมาอ่าน-เขียน 1 1.0 40  ต30208 ภาษาเมียนมาอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
ต30201 ภาษาเมียนมาฟัง-พดู 1 1.0 40  ต30202 ภาษาเมียนมาฟัง-พดู 2 1.0 40 
ต30227 สัทศาสตร์เมียนมา 1.0 40  ต30219 ไวยากรณ์เมียนมา1 1.0 40 
ต30229 การสนทนาภาษาเมียนมา 1 1.5 60  ต30231 การสนทนาภาษาเมียนมาทางการ 1.5 60 
ส30244 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1.0 40  ต30245 ปริทศัน์ประวติัศาสตร์เมียนมา 1.0 40 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

อ30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
จ30219 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  จ30220 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 

รวม 1.0 40  รวม 1.0 40 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  รด.    ซ่อมเสริม   20    รด.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนภาษาเมียนมา (Gifted Myanmar)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
โครงสร้างหลกัสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล    ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ปีการศึกษา 2563 

ห้องเรียน ภาษาเมยีนมา  (Gifted Myanmar) 
ภาคเรียนที ่1                                                     ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวตัิศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี – นาฎศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 

ส30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
อ30203 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ30204 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 
ต30209 ภาษาเมียนมาอ่าน-เขียน 3 1.0 40  ต30210 ภาษาเมียนมาอ่าน-เขียน 4 1.0 40 
ต30203 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 3 1.0 40  ต30204 ภาษาเมียนมาฟัง-พูด 4 1.0 40 
ต30224 ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว 1.0 40  ต30233 การเขียนภาษาเมียนมาเชิงวิชาการ 1.0 40 
ว30282 การสร้างผลงานดว้ยคอมพิวเตอร์ 1.0 40  ว30283 คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอ 1.0 40 
ต30220 ไวยากรณ์เมียนมา2 1.0 40  ต30228 การฟังภาษาเมียนมาจากส่ือโสตทศัน์ 1.0 40 
ต30232 ภาษาเมียนมาและวฒันธรรมเมียนมา 1.0 40  ต30221 มคัคุเทศกน์อ้ยเมียนมา1 1.0 40 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 
อ30209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 
จ30221 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  จ30222 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 2.0 80  รวม  2.0 80 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   15 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  รด.    ซ่อมเสริม   20    รด.    ซ่อมเสริม   15 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  15 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 17.0 740  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 17.0 740 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนภาษาเมียนมา (Gifted Myanmar)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลกัสูตรห้องเรียนภาษาเมยีนมา  (Gifted Myanmar) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6   ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนท่ี 1                     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

  หน่วยกติ/
ช่ัวโมง  หน่วยกติ/

ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33105 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค33106 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 สุขศึกษา 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

รวม 5.5 220  รวม  5.5 220 
รายวชิาเพิ่มเติม  รายวชิาเพิ่มเติม 

อ30205 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 40  อ30206 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 40 
ต30211 ภาษาเมียนมาอ่าน-เขียน 5 1.0 40  ต30212 ภาษาเมียนมาอ่าน-เขียน 6 1.0 40 
ต30205 ภาษาเมียนมาฟัง-พดู 5 1.0 40  ต30206 ภาษาเมียนมาฟัง-พดู 6 1.0 40 
ต30232 มคัคุเทศกน์อ้ยเมียนมา2 1.0 40  ต30248 ภาษาเมียนมาในเขตเศษฐกิจพิเศษ 1.0 40 
ต30226 ภาษาเมียนมาธุรกิจ 1.0 40  ต30246 ภาษาเมียนมาการแปล2 1.0 40 
ต30234 ภาษาเมียนมาการแปล1 1.0 40  ต30247 โครงงานเมียนมา 1.0 40 
ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20  ว30234 เคมีขั้นสูง 0.5 20 
ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20  ว30249 ชีววิทยาขั้นสูง 0.5 20 
ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20  ว30265 ดาราศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 

รวม 8.0 320  รวม  8.0 320 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

อ30211 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร6 0.5 20 
จ30223 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  จ30224 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 

รวม 1.0 40  รวม  1.0 40 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  รด.    ซ่อมเสริม   20    รด.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  14.5 680  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  14.5 680 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ห้องเรียนอาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2562 – 2564)
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ห้องเรียนอาชีพ  คอมพวิเตอร์ธุรกิจ  (พ.ศ.2562 – 2564) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมหน่วยกติ 

ม.4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 140 (3.5  นก.) 140 (3.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 300 (7.5  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

80 (2  นก.) 
 
 
 

80 (2  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 600 (15  นก.) 600 (15  นก.) 440 (11 นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 1,040 
(26.0 นก.) 

1,400 
(35.0 นก.) 

1,080 
(27.0 นก.) 

รวม  3 ปี  3,520 
(88.0 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

รวม  3 ปี  200 
(5.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,800 
(42.0 นก.) 

2,240 
 (53.0 นก.) 

1,680 
 (39.0 นก.) 

รวม  3 ปี  5,720 
(134.0 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4   ปีการศึกษา 2562 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 
 

                                     ภาคเรียนที ่1           ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส31104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ31101 พลานามยั 0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์-นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ 1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ 1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 

ส30221 หนา้ท่ีพลเมือง1 0.5 20  ส30222 หนา้ท่ีพลเมือง2 0.5 20 
ส30211 อาเซียนศึกษา1 0.5 20  ส30212 อาเซียนศึกษา2 0.5 20 
ต30213 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร1 0.5 20  ต30214 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร2 0.5 20 
ง31201 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ 2.0 80  ง31204 การบญัชีเบ้ืองตน้2  2.0 80 
ง31202 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2.0 80  ง31206 การขายเบ้ืองตน้2 2.0 80 
ง31203 การบญัชีเบ้ืองตน้ 1  2.0 80  ง31207 พิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้  2.0 80 
ง31205 การขายเบ้ืองตน้1 2.0 80  ง31209 การเป็นผูป้ระกอบการ 2.0 80 
ง31208 พิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ 2.0 80  ว30281 พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2.0 80 
ส30233 กฎหมายแรงงาน 1.0 40  ส30240 กฎมายพาณิชย ์ 2.0 80 

  รวม 12.5 500  รวม 9.5 380 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

อ30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
  รวม 0.5 20  รวม รวม 0.5 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20     กจิกรรมแนะแนว   20 
   ชุมนุม  ชมรม    20     ชุมนุม  ชมรม    20 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 20.5 880  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 21.5 920 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5   ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556      

 

ภาคเรียนที่ 1                       ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน  รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน 
หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส32102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 ดนตรี 0.5 20  ศ32102 ทศันศิลป์-นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ 1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ 1.0 40 
ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32161 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 

ส30223 หนา้ท่ีพลเมือง3 0.5 20  ส30224 หนา้ท่ีพลเมือง4 0.5 20 
ต30215 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20  ต30216 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 
ง32201 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2.0 80  ง32206 คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 3.0 120 
ง32202 ระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 3.0 120  ง32207 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมฯ 3.0 120 
ง32203 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.0 80  ง32208 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานฯ 3.0 120 
ง32204 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2.0 80  ง32210 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 3.0 120 
ง32205 องคป์ระกอบศิลป์ส าหรับงานฯ 2.0 80      
ง32209 โปรแกรมประมวลผลค า 2.0 80      

รวม 14.0 560  รวม 13 (+8) 840 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 
อ30209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กจิกรรมแนะแนว   20     กจิกรรมแนะแนว   20 
   ชุมนุม  ชมรม    20     ชุมนุม  ชมรม    20 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 23 980  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 30 1,260 
 

 * ง32221  ฝึกงาน  8 หน่วยกติ (320 ช่ัวโมง)  ช่วงปิดภาคเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556      

 

      ภาคเรียนที ่1                        ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40  ส33103 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 0.5 20  ศ33102 ทศันศิลป์-นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ 1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ 1.0 40 

รวม 5.5 220  รวม 5.5 220 
รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 

ต30217 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  ต30218 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 
ง33201 การสร้างเวบ็ไซต ์ 3 120  ง33206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 2 80 
ง33202 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู 3 120  ง33207 การเขียนโปรแกรมฯ 3 120 
ง33203 โปรแกรมตารางค านวณ 3 120  ง33208 โปรแกรมกราฟฟิก 3 120 
ง33204 โปรแกรมมลัติมีเดียฯ 3 120  ง33209 โครงการ 4 160 
ง33210 กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2 80      

รวม 14.5 580  รวม 12.5 500 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

อ30211 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 
รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20     กจิกรรมแนะแนว   20 
   ชุมนุม  ชมรม    20     ชุมนุม  ชมรม    20 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)  20 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 20.5 880  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ห้องเรียนอาชีพ บัญชี (พ.ศ.2562 – 2564)โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ห้องเรียนอาชีพ บัญชี  (พ.ศ.2561 – 2563) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมหน่วยกติ 

ม.4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 140 (3.5  นก.) 140 (3.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 300 (7.5  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

80 (2  นก.) 
 
 
 

80 (2  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 600 (15  นก.) 600 (15  นก.) 440 (11 นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 1,040 
(26.0 นก.) 

1,560 
(39.0 นก.) 

1,000 
(25.0 นก.) 

รวม  3 ปี  3,600 
(90.0 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

รวม  3 ปี  200 
(5.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,800 
(42.0 นก.) 

2,400 
 (57.0 นก.) 

1,600 
 (37.0 นก.) 

รวม  3 ปี  5,800 
(136.0 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  บัญชี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  บัญชี  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4   ปีการศึกษา 2562 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 

 

                                     ภาคเรียนที ่1           ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส31104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ31101 พลานามยั 0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์-นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ 1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ 1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 

ส30221 หนา้ท่ีพลเมือง1 0.5 20  ส30222 หนา้ท่ีพลเมือง2 0.5 20 
ส30211 อาเซียนศึกษา1 0.5 20  ส30212 อาเซียนศึกษา2 0.5 20 
ต30213 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร1 0.5 20  ต30214 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร2 0.5 20 
ง31201 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ 2.0 80  ง31204 การบญัชีเบ้ืองตน้2  2.0 80 
ง31202 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2.0 80  ง31206 การขายเบ้ืองตน้2 2.0 80 
ง31203 การบญัชีเบ้ืองตน้ 1  2.0 80  ง31207 พิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้  2.0 80 
ง31205 การขายเบ้ืองตน้1 2.0 80  ง31209 การเป็นผูป้ระกอบการ 2.0 80 
ง31208 พิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้ 2.0 80  ว30281 พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2.0 80 
ส30233 กฎหมายแรงงาน 1.0 40  ส30240 กฎมายพาณิชย ์ 2.0 80 

  รวม 12.5 500  รวม 13.5 540 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

อ30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
  รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20     กจิกรรมแนะแนว   20 
   ชุมนุม  ชมรม    20     ชุมนุม  ชมรม    20 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 20.5 880  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 21.5 920 
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ปีการศึกษา 2562-2564
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  บัญชี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  บัญชี  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5   ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556      

 

ภาคเรียนที่ 1                       ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน  รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน 
หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส32102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 ดนตรี 0.5 20  ศ32102 ทศันศิลป์-นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ 1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ 1.0 40 
ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32161 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 

ส30223 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30224 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ต30215 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20  ต30216 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 
ง32211 การบญัชีส าหรับกิจการฯ 3.0 120  ง32215 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2.0 80 
ง32212 การบญัชีห้างหุ้นส่วน 3.0 120  ง32217 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ 3.0 120 
ง32213 การบญัชีบริษทัจ ากดั 3.0 120  ง32218 การบญัชีเช่าซ้ือฯ 3.0 120 
ง32214 การบญัชีสินคา้และระบบฯ 3.0 120  ง32219 การบญัชีร่วมคา้ฯ 3.0 120 
ง32216 การบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ 3.0 120  ง32220 การประยกุตโ์ปรแกรมฯ 3.0 120 

รวม 16 640  รวม 15 (+8) 920 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 
อ30209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กจิกรรมแนะแนว   20     กจิกรรมแนะแนว   20 
   ชุมนุม  ชมรม    20     ชุมนุม  ชมรม    20 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)  20 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 25 1,060  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 32 1,340 
 

 * ง32221  ฝึกงาน 8 หน่วยกติ (320 ช่ัวโมง)  ช่วงปิดภาคเรียนที ่2 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  บัญชี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

176

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  บัญชี  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556      

 

      ภาคเรียนที ่1                        ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ดนตรี 0.5 20  ศ33102 ทศันศิลป์-นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ 1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ 1.0 40 

รวม 5.5 220  รวม 5.5 220 
รายวชิาเพิม่เติม  รายวชิาเพิม่เติม 

ต30217 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร5 0.5 20  ต30218 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร6 0.5 20 
ง33211 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี 3.0 120  ง33216 กระบวนการจดัท าบญัชี 3.0 120 
ง33212 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 3.0 120  ง33217 การบญัชีสินคา้ 3.0 120 
ง33213 การบญัชีตัว๋เงิน 3.0 120  ง33215 การจดัการสินคา้คงคลงั 2.0 80 
ง33214 การบญัชีกิจการพิเศษ 3.0 120  ง33209 โครงการ 4.0 160 

รวม 12.5 500  รวม 12.5 500 
รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 

อ30211 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 
รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20     กจิกรรมแนะแนว   20 
   ชุมนุม  ชมรม    20     ชุมนุม  ชมรม    20 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  20   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้มข้น (พ.ศ.2562 - 2564)

177

ปีการศึกษา 2562-2564
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ห้องเรียนวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เข้มข้น  (ISM) (พ.ศ.2562 - 2564) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 
      คณติศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 160 (4  นก.) 160 (4  นก.) 160 (4  นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนิน

ชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 880 (22  นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 360 
(9.0 นก.) 

320 
(8.0 นก.) 

240 
(6.0 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
(1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว    
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

   

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,400 
(32.0 นก.) 

1,440 
 (33.0 นก.) 

1,280 
 (29.0 นก.) 

 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

178

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  
ห้องเรียนวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ปีการศึกษา 2562   

  ภาคเรียนที่  1             ภาคเรียนที่  2 
 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 
ท21101 ภาษาไทย  1.5 60  ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60  ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 60  ส21103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส21102 ประวติัศาสตร์ 0.5 20  ส21104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 0.5 20  พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 1.0 40  ศ21102 ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 20 
อ21101 ภาษาองักฤษ 1.5 60  ว21103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

         อ21102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รายวชิาเลอืกเพิม่เติม  รายวชิาเลอืกเพิม่เติม 

ส20217 อาเซียนศึกษา  1.0 40  ส20261 ทอ้งถ่ินของเรา 1.0 40 
ส20221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส20222 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40  ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ว20257 สนุกกบัการทดลองวิทย ์ 1.0 40  ว20255 วิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 1 1.0 40 
ว20278             การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 1.0 40  ว20288            โปรแกรมและการประยกุต ์ 1.0 40 

  4.5 180  รวม 4.5 180 
            รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     
อ20207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  0.5 20  อ20208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 

 รวม  0.5 20  รวม  0.5 20 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม ชมรม   15    ชุมนุม ชมรม   15 
   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5    กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.0 700 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

179

ปีการศึกษา 2562-2564
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  
ห้องเรียนวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  ปีการศึกษา  2563  

  ภาคเรียนที่  1             ภาคเรียนที่  2 
 

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ช่ัวโมง  หน่วยกิต/ช่ัวโมง 

ท22101 ภาษาไทย  1.5 60  ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว22102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา  1.5 60  ส22103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส22102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส22104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 0.5 20  พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22101 นาฏศิลป์  1.0 40  ศ22102 ดนตรี 0.5 20 
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ22103 ทศันศิลป์ 0.5 20 
อ22101 ภาษาองักฤษ  1.5 60  ว22103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

  -      อ22102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รายวชิาเลอืกเพิม่เติม  รายวชิาเลอืกเพิม่เติม 

ส20223 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส20224 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 60  ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 60 
ว20256 วิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 2 1.0 40  ว20221 เคมีเบ้ืองตน้ 1.0 40 
ว20258 โครงงาน  STEM 1 1.0 40  ว20259 โครงงาน  STEM 2 1.0 40 

รวม 4.0 160  รวม 4.0 160 
            รายวชิามาตรฐานสากล                  รายวชิามาตรฐานสากล     

I20201 IS 1 1.0 40  I20202 IS 2 1.0 40 
อ20209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ20210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

 รวม 1.5  60  รวม 1.5  60 
             กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม  ชมรม   15    ชุมนุม  ชมรม   15 
  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)   5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.5 720  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 16.5 720 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

180

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

180 181

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
ห้องเรียนวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  ปีการศึกษา  2564 

  ภาคเรียนที่  1             ภาคเรียนที่  2 
 

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวชิา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท23101 ภาษาไทย  1.5 60  ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60  ว23102 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา  1.5 60  ส23103 สังคมศึกษา  1.5 60 
ส23102 ประวตัิศาสตร์  0.5 20  ส23104 ประวตัิศาสตร์  0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา  0.5 20  พ23103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ทศันศิลป์  1.0 40  ศ23102 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40  ศ23103 ดนตรี 0.5 20 
อ23101 ภาษาองักฤษ  1.5 60  ว23103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1.0 40 

 -    อ23102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
รายวชิาเลอืกเพิม่เติม  รายวชิาเลอืกเพิม่เติม 

ส20225 หนา้ท่ีพลเมือง 5 0.5 20  ส20226 หนา้ท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 60  ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 60 
ว20201 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 1.0 40  ว20261 ดาราศาสตร์ 1.0 40 

รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 
            รายวชิามาตรฐานสากล                  รายวชิามาตรฐานสากล     

อ20211 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 5 0.5 20  อ20212 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 6 0.5 20 
 รวม 0.5 20   รวม 0.5 20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
   กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   20 
  ชุมนุม  ชมรม   15    ชุมนุม  ชมรม   15 
  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5    กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.5 640  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.5 640 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียนปกติ 

วิทย์ – คณิต เข้มข้น ISM : วิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ.2562 - 2564)
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ปีการศึกษา 2562-2564

180 181

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ห้องเรียนปกติ วิทย์ – คณิต เข้มข้น (ISM) : วิทยาศาสตร์สุขภาพ  (พ.ศ.2562 – 2564) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมหน่วยกติ 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 
     วทิยาศาสตร์ 140 (3.5  นก.) 140 (3.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 300 (7.5 นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

120 (3  นก.) 
   40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

120 (3  นก.) 
  40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

80 (2  นก.) 
 
 
 

80 (2  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 600 (15  นก.) 600 (15 นก.) 440 (11 นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 880 
(22.0 นก.) 

760 
(19.0 นก.) 

720 
(18.0 นก.) 

รวม  3 ปี  2,360 
(59.0 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
 (1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

รวม  3 ปี  200 
(5.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,640 
(38.0 นก.) 

1,600 
 (37.0 นก.) 

1,320 
 (30.0 นก.) 

รวม  3 ปี  4,560 
(105.0 นก.) 

 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

(แผนวิทย์-คณิต เข้มข้น ISM : วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

182

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

182 183

 
โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา 2562 

 (แผนวทิย์-คณติ เข้มข้น  ISM : วทิยาศาสตร์สุขภาพ)    
         ภาคเรียนที ่ 1                                                      ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวติัศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์ - นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                          รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิ่มเตมิ 

ส30211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80  ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80  ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 
ว30221 เคมี 1 1.5 60  ว30222 เคมี 2 1.5 60 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60  ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
อ30201 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 1 1.0 40  อ30202 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 2 1.0 40 
ว30261 ธรณีวิทยา 1.0 40  ว30262 ดาราศาสตร์ 1.0 40 
ว30277             คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี 1.0 40  ว30278             โปรแกรมและการประยกุต์ 1.0 40 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

อ30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 
รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 19.0 820  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 19.0 820 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

(แผนวิทย์-คณิต เข้มข้น ISM :  วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

183

ปีการศึกษา 2562-2564

182 183

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5  ปีการศึกษา 2563 
 (แผนวทิย์-คณติ เข้มข้น  ISM : วทิยาศาสตร์สุขภาพ)    

                ภาคเรียนที ่1      ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี – ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32161 โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                รายวชิาเพิ่มเตมิ  รายวชิาเพิ่มเติม 

ส30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80  ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
อ30203 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 3 1.0 40  อ30204 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 4 1.0 40 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80  ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 
ว30223 เคมี 3 1.5 60  ว30224 เคมี 4 1.5 60 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60  ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว30230 ความถนัดทางเคมีและชีววทิยา  1.0 40  ว30210 ความถนัดทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์  1.0 40 

รวม 9.5 380  รวม 9.5 380 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     

I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 
อ30209 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 18.5 800 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

(แผนวิทย์-คณิต เข้มข้น ISM : วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

184

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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    โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา 2564 
 (แผนวทิย์-คณติ เข้มข้น  ISM : วทิยาศาสตร์สุขภาพ)    

                   ภาคเรียนที ่ 1                                                  ภาคเรียนที ่ 2  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

  หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

 รวม  5.5 220    รวม 5.5 220 
                               รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิ่มเตมิ 
ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80  ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80  อ30206 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 6 1.0 40 
ว30225 เคมี 5 1.5 60  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60  ว30234 เคมีขั้นสูง 0.5 20 
อ30205 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 5 1.0 40  ว30249 ชีววิทยาขั้นสูง 0.5 20 
ท30262 ความถนดัทัว่ไปภาษาไทย 0.5 20  ว30265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง 0.5 20 

อ30262 ความถนดัทัว่ไปภาษาองักฤษ 0.5 20  ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 
ว30254 ความถนดัทางแพทย ์ 1.0 40  ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20 
ค30211 ความถนดัทางคณิตศาสตร์  1.0 40  ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20 

     อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20 
 รวม  11.0 440   รวม  7.0 280 

รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 
อ30211 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 

รวม 0.5 20  รวม  0.5 20 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  17.0 740  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  13.0 580 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียนปกติ  

วิทย์ – คณิต เข้มข้น (ISM) : วิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2562 – 2564)

185

ปีการศึกษา 2562-2564

184 185

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ห้องเรียนปกติ วิทย์ – คณิต เข้มข้น ISM : วิศวกรรมศาสตร์  (พ.ศ.2562 - 2564) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมหน่วยกติ 

ม.4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ภาษาไทย 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 80 (2   นก.) 240 (6  นก.) 
      คณติศาสตร์ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 140 (3.5  นก.) 140 (3.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 300 (7.5 นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

120 (3  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

80 (2  นก.) 

80 (2  นก.) 
 
 
 

80 (2  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 20 (0.5  นก.) 60 (1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 600 (15  นก.) 600 (15 นก.) 440 (11 นก.) 1,640 (41 นก.) 

   รายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิ 880 
(22.0 นก.) 

840 
(21.0 นก.) 

720 
(18.0 นก.) 

รวม  3 ปี  2,440 
(61.0 นก.) 

  รายวชิามาตรฐานสากล 40 
 (1 นก.) 

120 
(3 นก.) 

40 
(1 นก.) 

รวม  3 ปี  200 
(5.0 นก.) 

   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กจิกรรมแนะแนว     
          กจิกรรมนักเรียน 
        -   ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดฯ 
        -   ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

          กจิกรรมเพื่อสังคมและ     
            สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ช่ัวโมง/หน่วยกติ/ปี 1,640 
(38.0 นก.) 

1,680 
 (39.0 นก.) 

1,320 
 (30.0 นก.) 

รวม  3 ปี  4,640 
(107.0 นก.) 

 
 



ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2562

(แผนวิทย์ - คณิต เข้มข้น ISM : วิศวกรรมศาสตร์)

186

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

186 187

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา  2562 
 (แผนวทิย์-คณติ เข้มข้น ISM : วศิวกรรมศาสตร์)    

         ภาคเรียนที ่ 1                                                    ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
ช่ัวโมง  หน่วยกติ/

ช่ัวโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส31102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส31104 ประวติัศาสตร์  0.5 20 
พ31101 พลานามยั  0.5 20  พ31102 พลานามยั 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี  0.5 20  ศ31102 ทศันศิลป์ - นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว31103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว31121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                          รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิ่มเตมิ 
ส30211 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ส30212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80  ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80  ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 
ว30221 เคมี 1 1.5 60  ว30222 เคมี 2 1.5 60 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60  ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
อ30201 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 1 1.0 40  อ30202 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 2 1.0 40 
ว30206 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1.0 40  ว30227 เคมีส าหรับวิศวกรรม 1.0 40 
ว30277           คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี 1.0 40  ว30278             โปรแกรมและการประยกุต์ 1.0 40 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     
อ30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20  อ30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 

รวม 0.5 20  รวม 0.5 20 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 19.0 820  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 19.0 820 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563

(แผนวิทย์ - คณิต เข้มข้น ISM : วิศวกรรมศาสตร์)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

187

ปีการศึกษา 2562-2564

186 187

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5  ปีการศึกษา 2563 
(แผนวทิย์-คณติ เข้มข้น ISM : วศิวกรรมศาสตร์)    

ภาคเรียนที ่1      ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท32101 ภาษาไทย  1.0 40  ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวติัศาสตร์  0.5 20  ส32104 ประวตัิศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 พลานามยั 0.5 20  พ32102 พลานามยั 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์  0.5 20  ศ32102 ดนตรี – ทศันศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5 20  ว32103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ32101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ32102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 
ว32101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว32161 โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ 1.5 60 

รวม 7.5 300  รวม 7.5 300 
                                รายวชิาเพิม่เตมิ  รายวชิาเพิม่เติม 
ส30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80  ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
อ30203 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 3 1.0 40  อ30204 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 4 1.0 40 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80  ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 
ว30223 เคมี 3 1.5 60  ว30224 เคมี 4 1.5 60 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60  ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว30211 โครงงานทางวิศวกรรม 1  1.0 40  ว30212 โครงงานทางวิศวกรรม 2  1.0 40 
ว30261 ธรณีวิทยา 1.0 40  ว30262 ดาราศาสตร์ 1.0 40 

รวม 10.5 420  รวม 10.5 420 
  รายวชิามาตรฐานสากล        รายวชิามาตรฐานสากล     
I30201 IS 1 1.0 40  I30202 IS 2 1.0 40 
อ30209 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 0.5 20  อ30210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 0.5 20 

รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 19.5 840  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 19.5 840 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564

(แผนวิทย์ - คณิต เข้มข้น ISM : วิศวกรรมศาสตร์)
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6  ปีการศึกษา 2564 
     (แผนวทิย์-คณติ เข้มข้น ISM : วศิวกรรมศาสตร์)    
                                    ภาคเรียนที ่ 1                                                                ภาคเรียนที ่ 2  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวชิาพืน้ฐาน 
เวลาเรียน 

  หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/ช่ัวโมง 
ท33101 ภาษาไทย  1.0 40  ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา  1.0 40  ส33102 สังคมศึกษา  1.0 40 
พ33101 พลานามยั 0.5 20  พ33102 พลานามยั 0.5 20 
ศ33101 ทศันศิลป์ 0.5 20  ศ33102 ดนตรี – นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20  ว33103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ  1.0 40  อ33102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

 รวม  5.5 220    รวม 5.5 220 
                               รายวชิาเพิ่มเตมิ                                รายวชิาเพิ่มเตมิ 
ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80  ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80  อ30206 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 6 1.0 40 
ว30225 เคมี 5 1.5 60  ว30266 ฟิสิกส์ขั้นสูง 0.5 20 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60  ว30234 เคมีขั้นสูง 0.5 20 
อ30205 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 5 1.0 40  ว30249 ชีววิทยาขั้นสูง 0.5 20 
ท30262 ความถนดัทัว่ไปภาษาไทย 0.5 20  ว30265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง 0.5 20 

อ30262 ความถนดัทัว่ไปภาษาองักฤษ  0.5 20  ค30262 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 0.5 20 
ว30226 เคมี สอวน.  1.0 40  ท30262 ภาษาไทยขั้นสูง 0.5 20 
ค30212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม  1.0 40  ส30288 สังคมศึกษาขั้นสูง 0.5 20 

     อ30262 ภาษาองักฤษขั้นสูง 0.5 20 
 รวม  11.0 440   รวม  7.0 280 

รายวชิามาตรฐานสากล  รายวชิามาตรฐานสากล 
อ30217 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20  อ30218 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 20 

รวม 0.5 20  รวม  0.5 20 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  กจิกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 
  กจิกรรมนักเรียน        กจิกรรมนักเรียน     
  นศท.    ซ่อมเสริม   20    นศท.    ซ่อมเสริม   20 
  ชุมนุม ชมรม    15    ชุมนุม ชมรม    15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  17.0 740  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค  13.0 580 
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คู่มือลงทะเบียนออนไลน์
รายวิชาเพิ่มเติม
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ให้นักเรียนสรรพวิทยาคมปฏิบัติดังนี้

2.	ให้นักเรียนเลือกเมนูด้านซ้าย	โดยคลิกเลือก	หมวดการให้บริการและคลิกที่โปรแกรม 
	 ระบบดูแลนักเรียน

1.	นักเรียนเข้าเว็บไซต์โรงเรียนที่	http://www.sappha.ac.th/

190
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3.	 เมื่อเข้าสู่หน้าระบบดูแลนักเรียน	iStudent	ให้นักเรียนเลือกเมนู	บริการนักเรียน

4.	ให้นักเรียนใส่รหัสประจ�าตัวและรหัสผ่าน	เพื่อเข้าใช้งาน

191
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5.	หลังจากนักเรียนเข้าระบบ	iStudent	เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าต่าง 
	 ข้อมูลของนักเรียนทั้งหมด

6.	วิธีการลงทะเบียนให้นักเรียนเลือก	หมวด	ลงทะเบียนเรียน	แล้วจะมี	2	รายการ	คือ 
	 6.1	การลงทะเบียนวิชาเลือกเรียน
	 6.2	การลงทะเบียนวิชากิจกรรม

192
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7.	ให้นักเรียน	คลิกเมนู	ที่จะลงทะเบียนเรียน	ลงทะเบียนวิชาเลือกเรียนแล้วจะ 
	 ได้หน้าต่างดังนี้	แล้วให้นักเรียนเลือกวิชาด้านล่าง	วิชาไหนที่นักเรียนมีความถนัด 
	 และความชอบนักเรียนก็คลิกปุ่ม	ลงทะเบียนวิชานี้	ที่อยู่ด้านขาวมือเป็นปุ่มสีฟ้า
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8.	 เมื่อนักเรียนคลิกปุ่มลงทะเบียนวิชานี้	ก็จะขึ้นรายละเอียดวิชานั้นออกมา 
	 ให้นักเรียนยืนยันการลงทะเบียนอีกหนึ่งรอบจากนั้นกดตกลงเพื่อเป็น 
	 การลงทะเบียนเรียนวิชานี้

9.	 เมื่อนักเรียนเลือกวิชาครบแล้วก็จะสามารถดูได้ท่ีหน้าต่างด้านบนจะมีรายละเอียด 
	 วิชา	 เลือกบอกว่านักเรียนลงเรียนอะไรบ้าง	 และลงไปกี่หน่วยกิตครบหรือยัง	 โดยจะ 
	 มีข้อความบอกว่านักเรียนควรเลือกเรียนกี่หน่วยกิตและไม่เกินกี่หน่วยกิต	ฉะนั้นต้อง 
	 สังเกตเสมอเพราะอาจจะลงทะเบียนไม่ครบตามจ�านวนที่ทางโรงเรียนก�าหนดไว้และ 
	 จะส่งผลให้นักเรียนไม่จบการศึกษา
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แนวทางการเลือกอาชีพให้สอดคล้องกับการสอบคัดเลือกและการลงทะเบียน 
เรียนวิชาเพิ่มเติม

เกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมความพร้อมทางวิชาการ

เกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมความพร้อมทางวิชาการ

เป้าหมาย

อาชีพ

คณะสาขาวิชา 

ที่สมัคร

น�้าหนักคะแนนและวิชาที่ใช้ในการ

สอบคัดเลือก
รายวิชาที่ควรเรียนเป็นพื้นฐาน

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

GAT	ไม่น้อยกว่า	100	คะแนน

PAT2	ไม่น้อยกว่า	70	คะแนน

GPAX	ไม่น้อยกว่า	2.00

GPA	คณิตศาสตร์	ไม่น้อยกว่า	2.00

ฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา

โลกดาราศาสตร์	ไม่น้อกว่า	22	หน่วยกิต	

คณิตศาสตร์	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

วิชา น�้าหนัก
คะแนน เงื่อนไข

1.ภาษาอังกฤษ

2.คณิตศาสตร์

3.เคมี

4.ชีววิทยา

5.ฟิสิกส์

20%

20%

20%

20%

20%

1.	คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	และคะแนนรวม 

			ทุกรายวิชาในสัดส่วนที่ก�าหนด	ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	

2.	ผลการสอบพิจารณาแยกตามกลุ่มเฉพาะกลุ่มนักเรียนของแต่ละ 

			จังหวัดตามโควต้า

รวม 100%

เป้าหมาย

อาชีพ
คณะสาขาวิชาที่สมัคร

น�้าหนักคะแนนและวิชาที่

ใช้ในการสอบคัดเลือก
รายวิชาที่ควรเรียนเป็นพื้นฐาน

แพทย์

ทนัตแพทย์

สัตวแพทย์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

แพทย์	กสพท.
วิชาสามัญ	70	%
วิชาเฉพาะ	30	%
o-net	รวม	60	%
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
เพื่อชาวชนบท
GPA	5	ภาคเรียน	10	%
คะแนน		กสพท.	30	%
GAT 20 % PAT1 10 %
PAT2 30 %
O-NET	รวม	60	%

ฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา

โลกดาราศาสตร์	ไม่น้อยกว่า	 

22	หน่วยกิต	คณิตศาสตร์	 

ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า	 

9	หน่วยกิต
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รายละเอียดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบของ TCAS! แบ่งเป็น 5 รอบด้วยกัน คือ

รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 
  ครั้งที่ 1 :	 ช่วงเดือนตุลาคม	–	สิ้นเดือนพฤศจิกายน
    ประกาศผล :	เดือนธันวาคม	
  ครั้งที่ 2 : ช่วงเดือนธันวาคม		–	สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
    ประกาศผล : เดือนมีนาคม	
 ส�าหรับ :	น้องๆ	นักเรียนทั่วไป,	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ,	นักเรียนโควตา, 
	 	 	 นักเรียนเครือข่าย
 ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
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รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน
        (ใช้คะแนน GAT,PAT, 9 วิชาสามัญ )
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : เดือนธันวาคม		–	เดือนมีนาคม
 ประกาศผล : เดือนพฤษภาคม	
 ส�าหรับ : น้องๆ	นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค,	นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย, 
	 	 	 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน (ใช้คะแนน GAT,PAT, 9 วิชาสามัญ )
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ช่วงเดือนพฤษภาคม	
 ประกาศผล :	เดือนมิถุนายน	
 ส�าหรับ :	น้องๆ	นักเรียนที่อยู่ในโครงการ	กสพท.	(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง 
	 	 	 ประเทศไทย),	โครงการอื่นๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้	4	สาขาวิชา	โดยไม่มีล�าดับ
	 	 	 	 	หมายความว่า	4	สาขาวิชา	หรือ	4	มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนั้น 
	 	 	 	 	น้องๆ	มีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. 
     (แล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในเคลียริ่งเฮาส์	
	 	 	 	 	ของรอบที่	3	อีกครั้ง)	โดยที่จะมี	การจัดสอบร่วมกันในเวลา 
	 	 	 	 	เดียวกัน	ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก�าหนด
 ยื่นสมัครผ่าน :	ทปอ.	(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)	หลังจากนั้นจะ 
	 	 	 	 	ส่งข้อมูลผู้สมัครไปให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลคัดเลือก

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission (ใช้คะแนน GAT,PAT, O-NET)
ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก :	ช่วงเดือนมิถุนายน	
 ประกาศผล : เดือนกรกฎาคม	
 ส�าหรับ : น้องๆ	นักเรียนทั่วไป
 การเลือกสอบ :	สามารถสมัครสอบและเลือกได้	4	สาขาวิชา	โดยมีล�าดับ 
	 	 	 	 	(เหมือนแอดมิชชั่นในปีที่ผ่านมา)	แต่ใช้เกณฑ์ค่าน�้าหนักที่ประกาศ
	 	 	 	 	ล่วงหน้า	3	ปี
 ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ.	(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
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รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก :	ภายในเดือนกรกฎาคม	
 ส�าหรับ :	น้องๆ	นักเรียนทั่วไป
 การเลือกสอบ :	สามารถสมัครสอบได้ตามความต้องการ	โดยที่แต่ละมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	จะรับตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง
 ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย :	มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

จ�านวนการรับในแต่ละรอบ (โดยประมาณ)
	 เป็นข้อมลูจ�านวนประมาณการจากสถาบนัอดุมศกึษา	จ�านวน	40	แห่ง	โดยรบัทัง้หมด 
278,644 คน	แบ่งออกทั้งหมด	5	รอบ	ดังรายละเอียดนี้	(ข้อมูลปีการศึกษา 2561)

ทุกรอบมี “เคลียริงเฮาส์” (Clearing House)
	 เนือ่งจากปัญหาในหลายๆ	ปีทีผ่่านมาทีม่ปัีญหาวิง่สอบ	แล้วกัก๊ทีน่ัง่เรยีนท�าให้คนอืน่
เสียสิทธิ์ไป	ในระบบการคัดเลือกใหม่
	 ดังนั้นในระบบการคัดเลือกใหม่	 ทาง	 ทปอ.	 จึงขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัย
ต้องเข้าร่วมเคลยีริง่เฮาส์ในทกุรอบ	เพือ่ให้น้องๆ	กดยนืยนัสทิธิก์ารศกึษาในมหาวทิยาลยั 
นั้นๆ	 หลังสอบรอบนั้นๆ	 เสร็จ	 และเมื่อกดยืนยันในรอบนั้นๆ	 แล้วจะไม่สามารถสมัคร
สอบใหม่ในรอบอื่นๆ	ได้อีกนั่นเอง

หมายเหตุ :	ช่วงวันเวลาการรับสมัครและจ�านวนการรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
	 	 		ขึ้นอยู่กับก�าหนดการของแต่ละปีการศึกษา

รอบที่ ประเภทการรับ จ�านวน

รอบที่	1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 72,613	คน

รอบที่	2 รับแบบโควตา 85,436	คน

รอบที่	3 การรับตรงร่วมกัน 59,167	คน

รอบที่	4 รับแบบแอดมิชชั่น 35,836	คน

รอบที่	5 การรับตรงอิสระ 26,042	คน

รอบที่ ประเภทการรับ วันที่ต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

รอบที่	1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1 :	ประมาณเดือนธันวาคม

ครั้งที่ 2 : ประมาณเดือนมีนาคม

รอบที่	2 รับแบบโควตา ประมาณเดือนพฤษภาคม

รอบที่	3 การรับตรงร่วมกัน ประมาณเดือนพฤษภาคม

รอบที่	4 รับแบบแอดมิชชั่น ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์

รอบที่	5 การรับตรงอิสระ ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์
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ส�าหรับเด็กซิ่ว
	 เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ทุกรอบที่มี
การเปิดรับสมัคร	 โดยจะต้องเป็นไปตาม
คณุสมบตัแิละระเบยีบการทีม่หาวทิยาลยั
แต่ละแห่งระบุไว้
*เด็กซิ่ว =	 เด็กที่ลาออกจากการเป็น
นิสิตนักศึกษาแล้วกลับมาเข้าระบบเพื่อ 
แอดมิชชั่นใหม่
ส�าหรับเด็กอินเตอร์
	 กระทรวงศึกษาธิการเผยว่า	 เด็กที่
จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย	

หรือ	 จบการศึกษาจากต่างประเทศ	 ไม่ต้องเทียบวุฒิการศึกษา	 โดยสามารถสมัครสอบ 
(ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)	 ได้	 3	 รูปแบบ	 คือ	 การสมัครในรอบที่	 1	 :	 การรับ
ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน	(Portfolio)	โดยไม่มีการสอบข้อเขียนอาจเป็นการยื่นคะแนนทาง
วิชาการ	IELTS,	TOEFL,	SAT	เป็นต้น	และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	การ
สมัครในรอบที่	3	หรือรอบที่	5	:	การรับตรงร่วมกัน,	การรับตรงแบบอิสระ	(รอบเก็บตก)	
โดยต้องมกีารสอบเพิม่เตมิ	หรอืมคีณุสมบตัติามทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด	การสมคัรในรอบที่	
4	:	การรับแบบ	Admission	โดยต้องมีคะแนนและใช้องค์ประกอบคะแนนตามที่ก�าหนด

ส�าหรับเด็กที่จะเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
	 นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ	หรือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล	 จะสามารถสมัครในรอบที่	 1-3	 และรอบที่	 5	 แต่จะไม่มีการสอบรอบที่	 4	 
(Admission)	เพราะว่าจะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั้ง	2	กลุ่มแล้ว

มีข้อดียังไงบ้าง ?
•	เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการเข้ามหาวิทยาลัย
•	ลดปัญหาการกันสิทธิ์คนอื่น	(กั๊กที่)
•	ลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
			คนรวยกับคนจน
•	แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ	เพราะระบบใหม่จะจัดช่วง
			เวลาการสอบหลังจากที่เด็กชั้น	ม.6
			เรียนจบการศึกษาแล้ว
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551
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	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	

2551	ลงวันที่	11	กรกฎาคม	2551	โดยก�าหนดให้สถานศึกษาจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	ระเบียบ

การวัดผลประเมินผล	และเอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนั้น	เพื่อให้มีข้อก�าหนดต่าง	ๆ	เกี่ยว

กับการวัดและประเมินผล	สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	

โรงเรยีนจงึก�าหนดระเบยีบการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรโรงเรยีนสรรพวทิยาคม	โดย

ก�าหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร 

	 	 สถานศึกษา	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	พุทธศักราช	2551”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา		2554			เป็นต้นไป	ทั้งนี้โดยใช้บังคับตั้งแต่ระดับ 

	 	 มัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียนสรรพ 

	 	 วิทยาคมพุทธศักราช	2544				โดยใช้ระเบียบฉบับนี้แทน

 ข้อ	4	 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคม	พุทธศักราช		2558

	 ข้อ	5	 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม	รักษาการให้เป็นไปตาม 

	 	 ระเบียบนี้

ข้อ	6	 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้
	 6.1	 โรงเรียนสรรพวิทยาคม	 เป็นผู้รับผิดชอบการวัดผลประเมินผลการเรียน 
  ของผู้เรียน	โดยเปิดโอกาสให้	ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
	 6.2	 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องครอบคลุม	 และสอดคล้องกับ 
	 	 มาตรฐานการเรียนรู้	 ตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนก�าหนดโดยให้ครอบคลุม	 
	 	 8	กลุ่มสาระฯ	การอ่าน	คิดวิเคราะห์เขียน	การประเมินคุณลักษณะอันพึง 
	 	 ประสงค์	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		และเวลาเรียน

ระเบียบสถานศึกษา
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

หมวด 1 หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน
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	 6.3	 การประเมินผลการเรียน	ต้องประกอบด้วย	การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน	และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
	 6.4	 การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง 
	 	 ด�าเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด	 เหมาะสม
	 	 กับธรรมชาติของวิชา	และผู้เรียน
	 6.5	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการเรียน	 แก้ไข 
	 	 ผลการเรียน	 และ	 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาใน 
	 	 ระบบการศึกษาเดียวกัน		และระบบการศึกษาอื่น
	 6.6	 โรงเรียนจัดท�าเอกสารหลักฐานการศึกษา	 เพื่อเป็นหลักฐานการประเมิน 
	 	 ผลการเรียนรายงานผลการเรียน	 หลักฐานแสดงวุฒิ	 และรับรองผลการ 
	 	 เรียนของผู้เรียน

	 ข้อ	7	วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้	 ให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลาก 
หลายเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัด	 และกระบวนการ 
เรียนรู้	 โดยประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน	 ผลงาน	 หรือแฟ้มสะสมงานโดยให้ผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล	ซึ่งมีการประเมินในระดับต่าง	ๆ	มีดังต่อไปนี้
	 7.1	 การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน	 การวัดและประเมินผลในระดับชั้น 
เรียน	 ให้ประเมินผลก่อนเรียน	 ระหว่างเรียน	 และหลังเรียน	 โดยให้เป็นไปตามหลักการ 
วัดและประเมินผล	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 การอ่าน	 คิด	 วิเคราะห์เขียน	 การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 โดยให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน 
และค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	ดังนี้
	 (1)	 ประเมินผลก่อนเรียน		เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน	
 (2)	 ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสม
	 โดยประเมินทักษะความรู้	กระบวนการ	คุณธรรม	จริยธรรมของผู้เรียน	มุ่งตรวจ 
สอบผู้เรียนว่าบรรลุ	 ตัวชี้วัด	 ตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่และใช้เป็นข้อมูลในการ 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนชั้น	 	 โดยให้ครูผู ้สอนต้องจัดท�าแบบกรอกข้อมูลผลการ 
ประเมินต่าง	 ๆ	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และการอ่าน	คิดวิเคราะห์เขียน
	 (3)	 ประเมินผลหลังเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 
ภาพรวม

หมวด 2 วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียน
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	 	 หลงัจากจบการเรยีนการสอนทกุกจิกรรม	รวมถงึการประเมนิผลปลายภาค 
เรียนและปลายปีโดยผู้สอนพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีส�าคัญ	 ให้ครอบคลุมทั้งด้าน 
ความรู้	 ทักษะ	 กระบวนการ	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 แล้วจัดสร้างเครื่องมือที่ใช ้
ประเมินนักเรียน	 และผลการประเมินให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินเลื่อน 
ชั้นเรียน
	 7.2	 การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา	 	 เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี	 /รายภาคและโรงเรียนน�าข้อมูลที่ได้น้ีไปใช้เป็นแนว 
ทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน	 และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้	 รวมท้ังน�าผลการประเมินไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น	 ทั้งนี้ให้ 
เป็นไปตามหลักการวัดผลประเมินผล
	 	 กรณีผู ้เรียนไม่ผ่านการประเมินตามหลักการวัดและการประเมินผล 
การเรียน	 โรงเรียนต้องจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมและการสอบเพื่อแก้ไขผล 
การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนด
	 7.3	 การวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา	 เป็นการประเมินตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551 
โรงเรียนต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย	 และให้โรงเรียนน�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการจัด 
การเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	 7.4	 การวัดและประเมินผลระดับชาติ	 เป็นการประเมินคุณภาพผู ้เรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 
โดยโรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนทุกคนใน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6 
เข้ารับการประเมินทุกคน	 	 ท้ังน้ีให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย		และให้โรงเรียนน�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	
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	 ข้อ	8	การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตร	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	เป็นการประเมิน

และตัดสินผลการเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนดโดยประเมินให้	 ครบทั้ง	 	 5	

รายการ	 ได้แก่	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ	 	 การอ่าน	 คิด	 วิเคราะห์เขียน	

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	และเวลาเรียน	เพื่อใช้ในการตัดสินผล

การเรียนในการเลื่อนชั้นเรียน	

	 8.1	 การตดัสนิผลการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษามกีารตดัสินในหลายลักษณะ	คอื	การ

ผ่านรายวชิาก�าหนดเป็นภาคเรยีน		การเลือ่นช้ันปีก�าหนดเป็นปีการศกึษาและการจบระดบั

ชัน้ก�าหนดเป็นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	หลกัเกณฑ์การ

วดัและประเมนิผลการเรยีนเพือ่ตดัสนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนตามหลักสูตรโรงเรยีนสรรพ

วิทยาคม	พุทธศักราช	2558		มีดังนี้

	 1)	ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา	ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

	 2)	ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด

	 3)	ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา	

	 4)	ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก�าหนดในการอ่าน	คดิวเิคราะห์และเขียน	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และกจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน	

	 	 ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด	 ซ่ึงสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ

พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้	 ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อน 

ชั้นได้

หมวด 3 การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตร
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	 8.2	 การให้ระดับผลการเรียน	 ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้	ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น	8	ระดับ	รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้	 
จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่	1	ขึ้นไป	โดยมีแนวการให้ระดับผลการเรียนดังนี้

กลุ่มสาระ
คะแนน

คะแนนเต็ม
ระหว่างเรียน ปลายภาคเรียน

ภาษาไทย 70 30 100
คณิตศาสตร์ 70 30 100
วิทยาศาสตร์ 70 30 100
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม 70 30 100
สุขศึกษา	พลศึกษา 80 20 100
ศิลปะ 80 20 100
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 20 100
ภาษาต่างประเทศ 70 30 100

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน

80-100 4 ดีเยี่ยม

75-79 3.5 ดีมาก

70-74 3 ดี

65-69 2.5 เกือบดี

60-64 2 พอใช้

55-59 1.5 เกือบพอใช้

50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า

49 ลงมา 0 ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น	8	ระดับได้		ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผล
การเรียน	ดังนี้
 “มส”	หมายถงึ	ผูเ้รยีนไม่มสีทิธิเ์ข้ารบัการวดัผลปลายภาคเรยีน	เนือ่งจากผูเ้รยีนมเีวลาเรยีน
ไม่ถึงร้อยละ	80		ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา		และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน
 “ร”	 หมายถึง	 รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้	 เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน	ได้แก่	ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน	/	ปลายภาค		ไม่ได้ส่งงานที่

คะแนนระหว่างเรียนและคะแนนปลายภาคเรียน
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มอบหมายให้ท�า	 	 ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน	หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น	ให้ระดับ
ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน	 กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม	 ดีและผ่าน	 
ในการสรุปผล	
 การประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะห์และเขยีน	เพือ่การเลือ่นชัน้และการจบการศกึษา	ก�าหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็น	4	ระดับ	และความหมายของแต่ละระดับ		ดังนี้
 ดีเยี่ยม	 หมายถึง	 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน	 คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
 ดี	หมายถึง	มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ
 ผ่าน	หมายถึง	มผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน	คดิวเิคราะห์และเขยีนทีม่คีณุภาพ
เป็นที่ยอมรับ		แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
 ไม่ผ่าน	หมายถงึ	ไม่มผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน	คดิวเิคราะห์และเขยีน	หรอื
ถ้ามีผลงาน	ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
 ในการสรปุผลการประเมนิ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ รวมทกุคณุลกัษณะ	เพือ่การเลือ่น
ชัน้และการจบการศกึษา	ก�าหนดเกณฑ์การตดัสนิเป็น	4	ระดบั	และความหมายของแต่ละระดบั	
ดังนี้
 ดเียีย่ม	หมายถงึ	ผูเ้รยีนปฏบิตัตินตามคณุลกัษณะจนเป็นนสิยัและน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั
เพือ่ประโยชน์สขุของตนเองและสงัคมโดยพจิารณาจากผลการประเมนิระดบัดเียีย่ม	จ�านวน	5-8	
คุณลักษณะ	และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ากว่าระดับดี
 ดี	หมายถึง	ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์		เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก
	 1.	ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม		จ�านวน		1-4		คุณลักษณะ	และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต�่ากว่า	ระดับดี		หรือ
	 2.	ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง	8		คุณลักษณะ		หรือ
	 3.	ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป	จ�านวน	5-7	คุณลักษณะ	และมีบางคุณลักษณะได้
ผลการประเมินระดับผ่าน
 ผ่าน	หมายถึง	ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก�าหนด	
 ไม่ผ่าน	 หมายถึง	 ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา
ก�าหนด	โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน	ตั้งแต่	1	คุณลักษณะ
 การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	จะต้องพจิารณาทัง้เวลาการเข้าร่วมกจิกรรมการปฏบิตัิ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน	 ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นผ่าน	และไม่ผ่าน
	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		มี		3		ลักษณะ		คือ
	 1.	กิจกรรมแนะแนว
	 2.	กิจกรรมนักเรียน		ซึ่งประกอบด้วย
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	 	 1)	กิจกรรมลูกเสือ	 	 เนตรนารี	 	ยุวกาชาด	 	ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	 	และนักศึกษา 
วิชาทหาร		โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
	 	 2)	กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม
	 	 ทั้งนี้	ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ	(1)	และ	(2)	
ส�าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ	
(1)	หรือ	(2)
 3.	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน	ดังนี้
 “ผ”	 หมายถึง	 	 ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 	ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด
 “มผ”	หมายถึง		ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน	
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด
 8.3 ผลการเรียนท่ีมีเงื่อนไข ได้แก่	 ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชา 
และรอการตัดสิน		ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน	ประกอบด้วย
	 1)	ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้		
 “มส”	หมายถงึ	ผูเ้รยีนไม่มสีทิธิเ์ข้ารบัการวดัผลปลายภาคเรยีน	เนือ่งจากผูเ้รยีนมเีวลาเรยีน
ไม่ถึงร้อยละ	80		ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา		และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน
 “ร”		หมายถึง		รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้		เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน		ได้แก่		ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน	/	ปลายภาค		ไม่ได้ส่งงานที่
มอบหมายให้ท�า		ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน		หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้
	 2)	ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   “ผ”	หมายถึง	ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด
   “มผ”	หมายถงึ	ผูเ้รยีนมเีวลาเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน	ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด
   8.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “0”	 สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐาน 
การเรียนรู้	 /	 ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน	 แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน	 2	 ครั้ง	 ถ้าผู้เรียน 
ไม่ด�าเนนิการสอบแก้ตวัตามระยะเวลาทีส่ถานศกึษาก�าหนด		ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษา
ที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก		ไม่เกิน	1	ภาคเรียน		ส�าหรับภาคเรียนที่	2	ต้องด�าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น		
		 ถ้าสอบแก้ตัว	 2	 ครั้งแล้ว	 ยังได้ระดับผลการเรียน	 “0”	 อีก	 ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง 
คณะกรรมการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้
			 1)	ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน		ให้เรียนซ�้ารายวิชานั้น
		 2)	ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม		ให้เรียนซ�้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่		ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
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		 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่	ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด
   8.5  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”	มี	2	กรณี	ดังนี้
				 1.	มีเหตุสุดวิสัย	ท�าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้		เช่น		เจ็บป่วย		เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือ
ส่งผลงานทีต่ดิค้างอยูเ่สรจ็เรยีบร้อย	หรอืแก้ปัญหาเสรจ็สิน้แล้ว	ให้ได้ระดบัผลการเรยีนตามปกติ	
(ตั้งแต่	0	-	4)
			 2.	ถ้าสถานศกึษาพจิารณาแล้วเหน็ว่าไม่ใช่เหตสุดุวสิยั	ถ้าผูเ้รยีนไม่ด�าเนนิการแก้ไข“ร”	กรณี
ที่ส่งงานไม่ครบ	 แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาค	 ให้ผู้สอนน�าข้อมูลที่มีอยู่
ตัดสินผลการเรียน	 "ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงสิทธิ์และโอกาสของผู้เรียนเป็นส�าคัญ"	 ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย		
ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษาทีจ่ะขยายเวลาแก้	“ร”	ออกไปอกีไม่เกนิ		1		ภาคเรยีน		ส�าหรบั
ภาคเรียนที่		2		ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น		เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้เรียน
ซ�้า		หากผลการเรียนเป็น	“0”		ให้ด�าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์			แต่เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้ว
ให้ปฏิบัติดังนี้
	 (1)	ให้เรียนซ�้ารายวิชา	ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
	 (2)	ให้เรียนซ�้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่	ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม	โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่	ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า	
เรียนแทนรายวิชาใด	
 8.6  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”			มี	2	กรณี	ดังนี้
	 1)		กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน	“มส”		เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ	80		แต่มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ	60	ของเวลาเรยีนทัง้หมด	ให้นกัเรยีนยืน่ค�าร้องขอแก้ไข	“มส”		โดยสถานศกึษา
จัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม	หรือใช้เวลาว่าง	หรือใช้วันหยุด	หรือมอบหมาย
งานให้ท�า	 จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ		
ผลการสอบแก้	“มส”	ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน	“1”		การแก้	“มส”	กรณีนี้ให้กระท�าให้
เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น		ถ้าผู้เรียนไม่มาด�าเนินการแก้	“มส”	ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้นี้ให้
เรียนซ�้า	 ยกเว้น	 มีเหตุสุดวิสัย	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้	“มส” 
ออกไปอีกไม่เกิน	1	ภาคเรียน	แต่เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้
	 1.1	ให้เรียนซ�้ารายวิชา	ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
	 1.2	ให้เรียนซ�้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่		ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา	
	 2)	 	กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน	“มส”	และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ	60	ของเวลาเรียน
ทั้งหมด		ให้สถานศึกษาด�าเนินการดังนี้
	 2.1	ให้เรียนซ�้ารายวิชา	ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
	 2.2	ถ้าเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ	ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษา	ให้เรยีนซ�า้หรอืเปลีย่นรายวชิา
เรียนใหม่
	 3)		จดัให้เรยีนซ�้าในรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิ	หรอืเปลีย่นรายวชิาใหม่ได้	ส�าหรบั
รายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น
	 ในกรณีที่เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่	 ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด
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	 ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว	2	ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน		
ให้เรียนซ�้ารายวิชานั้น		ทั้งนี้		ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดเรียนซ�้าในช่วง
ใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม		เช่น	พักกลางวัน	วันหยุด	ชั่วโมงว่างหลังเลิก
เรียนภาคฤดูร้อน		เป็นต้น
	 ในกรณีภาคเรียนที่		2		หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน	“0” “ร” “มส”		ให้ด�าเนินการ
ให้เสรจ็สิน้ก่อนเปิดเรยีนปีการศกึษาถดัไป		สถานศกึษาอาจเปิดการเรยีนการสอนในภาค
เรยีนฤดรู้อนได้ให้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	/	ต้นสงักดัเป็นผู้พจิารณาประสานงานให้
มีการด�าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
 8.7  การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”	หลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคม	พุทธศักราช	
2552		ก�าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3	กิจกรรม		คือ
	 1)	กิจกรรมแนะแนว
	 2)	กิจกรรมนักเรียน	ซึ่งประกอบด้วย	กิจกรรมลูกเสือ		เนตรนารี		ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	
หรือนักศึกษาวิชาทหาร	โดยผู้เรียนเลือกอยา่งใดอย่างหนึ่ง		1	กจิกรรมและเลอืกเข้ารว่ม
กิจกรรมชุมนุม	อีก		1	กิจกรรม		
	 3)	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์			
	 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน	“มผ”	 สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท�า
กิจกรรมจนครบตามเวลาที่ก�าหนด	 หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ต้อง
ปรับปรุง	แก้ไข		แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก	“มผ”		เป็น	“ผ”  ทั้งนี้ด�าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น		ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
 8.8 การเลื่อนชั้น	 ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการ
เลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา		โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์	ดังนี้		
	 1)	รายวิชาพื้นฐาน	ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
	 2)	รายวิชาเพิ่มเติม	ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด
	 3)	 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก�าหนด	ในการอ่าน	คดิวเิคราะห์และเขยีน	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน
	 4)	 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นได้ไม่ต�่ากว่า	 1.00	 หลังด�าเนินการสอบ
แก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก�าหนด	

การเรียนซ�้ารายวิชา
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	 ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน		สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียน	ให้
ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป		ทั้งนี้ส�าหรับภาคเรียนที่	2		ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น	และในการพิจารณาให้ซ�้าชั้น	ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถาน
ศึกษา
 8.9 การเรียนซ�้า	ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ�านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ต่อการเรยีนในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้	สถานศกึษาอาจตัง้คณะกรรมการพจิารณาให้เรยีนซ�้าชัน้
ได้	ทัง้นี	้ให้ค�านงึถงึวฒุภิาวะและความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	สถานศกึษา
จะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ�้าใน	2	กรณี	ดังนี้
	 กรณีที่	1	เรียนซ�้ารายวิชา	หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว	2	ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ให้เรียนซ�้ารายวิชานั้น		ทั้งนี้	ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาน
ศกึษาในการจดัให้เรยีนซ�า้ในช่วงใดช่วงหนึง่ทีส่ถานศกึษาเหน็ว่าเหมาะสม	เช่น	พกักลาง
วัน	วันหยุด	ชั่วโมงว่าง	หลังเลิกเรียน		ภาคฤดูร้อน	เป็นต้น
	 กรณีที่	2			เรียนซ�้าชั้น	มี	2	ลักษณะ	คือ
	 -	 	ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต�่ากว่า	 1.00	และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
	 -		ผู้เรียนมีผลการเรียน		0 , ร , มส		สะสมเกินกว่า	5	รายวิชาในรายวิชาพื้นฐานและ
เพิ่มเติม	หรือ	มีผลคะแนนความประพฤติและคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในช่วงชั้นนั้น
	 ทั้งนี้	หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	หรือทั้ง	2	ลักษณะ	ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะ
กรรมการพิจารณา		หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ�้าชั้น	โดยยกเลิกผลการเรียน
เดมิและให้ใช้ผลการเรยีนใหม่แทน		หากพจิารณาแล้วไม่ต้องเรยีนซ�า้ชัน้	ให้อยูใ่นดลุยพนิจิ
ของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน
 8.10  การสอนซ่อมเสริม	 	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	พุทธศักราช		
2551		ก�าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ
	 การสอนซ่อมเสริม	เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง	กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้		ทักษะ
กระบวนการ	 	 หรือเจตคติ	 /	 คุณลักษณะ	 	 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด			
สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ	 เพื่อ
พฒันาให้ผูเ้รยีนสามารถบรรลตุามมาตรฐานการเรยีนรู	้/	ตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้	เป็นการให้
โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา			โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบ
สนองความแตกต่างระหว่างบคุคล		การสอนซ่อมเสรมิสามารถด�าเนนิการได้ในกรณ	ี	ดงั
ต่อไปนี้
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	 1)	ผูเ้รยีนมคีวามรู/้ทกัษะพืน้ฐานไม่เพยีงพอทีจ่ะศกึษาในแต่ละรายวชิานัน้ควรจดัการ
สอนซ่อมเสริม		ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
	 2)	การประเมินระหว่างเรียน	ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ทักษะกระบวนการ	หรือ
เจตคติ	/	คุณลักษณะที่ก�าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด		
	 3)	ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์	และ/หรือต�่ากว่าเกณฑ์การประเมิน	 โดยผู้เรียนได้ระดับ
ผลการเรียน		“0”		ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว
	 4)	ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน	สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผล
การเรียน		ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
 8.11 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 1)	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม	 โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 
	 	 ตามโครงสร้างที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด	 และรายวิชา/ 
	 	 กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�าหนด
	 2)	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม	 	 โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน	66	หน่วยกิต		 
	 	 และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�าหนด
	 3)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน	 	 การอ่าน	 คิดวิเคราะห์และเขียน	 	 ในระดับผ่านเกณฑ ์
	 	 การประเมิน		ตามที่สถานศึกษาก�าหนด
	 4)	ผูเ้รียนมผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์		ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิ		 
	 	 ตามที่สถานศึกษาก�าหนด
	 5)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน		 
	 	 ตามที่สถานศึกษาก�าหนด
 8.12  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 1)	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม		โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน		41	หน่วยกิต		 
	 	 และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�าหนด
	 2)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน	 	 การอ่าน	 คิดวิเคราะห์และเขียน	 	 ในระดับผ่านเกณฑ ์
	 	 การประเมิน		ตามที่สถานศึกษาก�าหนด
	 3)	ผูเ้รียนมผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์		ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิ		 
	 	 ตามที่สถานศึกษาก�าหนด
	 4)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน		 
	 	 ตามที่สถานศึกษาก�าหนด
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8.13 เกณฑ์การจบหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
	 1)		นักเรียนต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม	ตามหลักสูตรแกนกลาง 
	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ก�าหนดไว้
	 2)		นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า	2.00	ทุกรายวิชา	ถ้านักเรียนได้ผลการเรียน 
  ในรายวิชาที่ต�่ากว่า	2.00	จะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้าเพื่อปรับผลการเรียนให้สูงขึ้น 
  ในปีการศึกษานั้นๆ
	 3)		นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านขึ้นไป
	 4)		นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป
	 5)		นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน
	 6)	นักเรียนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์	(320	ชม.)
	 7)	นักเรียนต้องสอบ	O-NET,	V-NET	และ	สอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	 
	 	 (เกณฑ์	ผ่าน)
หมายเหตุ
	 กรณผีูเ้รยีนได้ระดบัผลการเรยีนในรายวชิาใดเป็น	1	หรอื	1.5	ประสงค์จะลงทะเบยีน
เรียนซ�้า	เพื่อปรับผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ	ให้มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า	2.00	ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ�้าในช่วงใดช่วงหน่ึงที่สถานศึกษาเห็นว่า
เหมาะสม	 เช่น	 พักกลางวัน	 วันหยุด	 ช่ัวโมงว่าง	 หลังเลิกเรียน	 ภาคฤดูร้อน	 เป็นต้น 
กรณีนี้ให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป	 ทั้งนี้ส�าหรับภาคเรียนที่	 2	 ต้องด�าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้น	ภายในปีการศึกษานั้น
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	 ข้อ	9		สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ใน 
กรณีต่าง	ๆ	ได้แก่		การย้ายสถานศึกษา	การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา		การย้ายหลักสูตร		 
การออกกลางคนั		และการขอกลบัเข้ารบัการศกึษาต่อการศกึษาจากต่างประเทศและขอ 
เข้าศึกษาต่อในประเทศ	 	 นอกจากน้ียังสามารถเทียบโอนความรู้	 	 ทักษะประสบการณ์ 
จากแหล่งการเรียนรู้อื่น	ๆ	 เช่น	 	สถานประกอบการ	 	สถาบันทางศาสนา	 	สถาบันการ 
ฝึกอบรมอาชีพ	 	 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 โรงเรียนเทียบโอนผลการเรียนของ 
นักเรียนควรด�าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน	 	 หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษารับ 
ผู้ขอรับโอนเป็นผู้เรียน		ทั้งนี้		ผู้เรียนที่ได้รับโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถาน 
ศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย	 	 1	 	 ภาคเรียน	 	 โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควร 
ก�าหนดรายวิชา		จ�านวนหน่วยกิต	ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม		การพิจารณา
การเทียบโอนผลการเรียน		ด�าเนินการได้ดังนี้
	 9.1	 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น	ๆ	ซึ่งจะให้ข้อมูล
	 	 ความรู้	ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ
	 9.2	 พิจารณาจากความรู้	ประสบการณ์ตรง	การปฏิบัติจริง	การทดสอบ
	 	 การสัมภาษณ์	การปฏิบัติงาน	หรืออื่น	ๆ		ตามที่โรงเรียนก�าหนด
	 9.3	 พิจารณาจากความสามารถ	และการปฏิบัติได้จริง	ทั้งนี้ให้เป็นไป
	 	 ตามระเบียบการเทียบโอนที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด
	 9.4	 การเทียบโอนผลการเรียน	ให้ด�าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
	 	 การเทียบโอนจ�านวนไม่น้อยกว่า		3	คน	แต่ไม่เกิน	5	คน
	 9.5	 การเทียบโอนให้ด�าเนินการดังนี้
	 	 9.5.1		กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น		ให้น�ารายวิชา 
หรือหน่วยกิตที่มีตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/ 
เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	 60	 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให ้
ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
	 	 9.5.2	 กรณีการเทียบโอนความรู้	 ทักษะและประสบการณ์	 	 ให้พิจารณา 
จากเอกสารหลกัฐาน	(ถ้าม)ี		โดยให้มกีารประเมนิด้วยเครือ่งมอืทีห่ลากหลายและให้ระดบั 
ผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
	 	 9.5.3	 กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
ให้ด�าเนนิการตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งหลกัการและแนวปฏบิตักิารเทยีบชัน้ 
การศึกษาส�าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
	 	 ทั้งนี้	 วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการและ	แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หมวด 4 การเทียบโอนผลการเรียน
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	 ข้อ	 10	 โรงเรียนมีหน้าที่จัดให้มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	(	ปพ.)		ดังต่อไปนี้
	 -	แบบ	ปพ.1		ระเบียนแสดงผลการเรียน
	 -	แบบ	ปพ.2		หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา	(ใบประกาศนียบัตร)
	 -	แบบ	ปพ.3		แบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา
	 	 -		แบบบันทึกผลการเรียนประจ�ารายวิชา
				 	 -		แบบรายงานประจ�าตัวนักเรียน
			 	 -		ใบรับรองผลการเรียน
			 	 -		ระเบียนสะสม	ฯลฯ
	 ข้อ	11	โรงเรยีนมหีน้าทีจ่ดัท�ารายงานคณุภาพนกัเรยีนเสนอ	ต่อผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
	 	 -	รายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปี
	 	 -	วารสาร	/	จุลสารของสถานศึกษา
	 	 -	จดหมายส่วนตัว
	 	 -	การให้ค�าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล
	 	 -	การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
	 	 -	การให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา

	 ข้อ	12	การรายงานผลการเรยีน		เป็นการสือ่สารให้ผูป้กครองและผูเ้รยีนทราบความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน	 	 ซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน	 	 และจัดท�า
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ	ๆ	ภาคเรียนละ	1	ครั้ง		เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง	 แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ประสบความส�าเร็จอย่างมี
ประสทิธภิาพ		รวมทัง้ใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัออกเอกสารหลกัฐานการศกึษา	การตรวจสอบ	
ยืนยัน	รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน		
	 1.	จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
	 	 1.1	 เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน		ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
	 	 1.2	 เพื่อให้ผู้เรียน		ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง	แก้ไข	ส่งเสริม 
และพัฒนา	การเรียนของผู้เรียน		
	 	 1.3	 เพือ่ให้ผูเ้รยีน		ผูเ้กีย่วข้องใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน	การเรยีนก�าหนด 
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ
	 	 1.4	 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู ้เกี่ยวข้องใช้ด�าเนินการออกเอกสารหลักฐาน 
การศึกษา		ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน	หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน

หมวด 5 หน้าที่ของสถานศึกษา

หมวด 6 การรายงานผลการเรียน
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	 	 1.5	 เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับสถานศึกษา	 	 เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด	ใช้ประกอบในการก�าหนดนโยบาย	วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
	 2.	ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน
	 	 2.1	 ข้อมูลระดับชั้นเรียน	 	 ประกอบด้วย	 	 เวลามาเรียน	 ผลการประเมิน 
ความรู้		ความสามารถ		พฤติกรรมการเรียน		ความประพฤติและผลงานในการเรียนของ 
ผู้เรียน		เป็นข้อมูลส�าหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ได้แก่	ผู้เรียน	ผู้สอนและผู้ปกครอง	 
ได้รบัทราบความก้าวหน้า		ความส�าเรจ็ในการเรยีนของผูเ้รยีนเพือ่น�าไปใช้ในการวางแผน 
ก�าหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน		
	 	 2.2	 ข้อมูลระดับสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้	8	กลุ่มสาระ		ผลการประเมินการอ่าน	คิด	วิเคราะห์ 
และเขียน	 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 	 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนรายปี/รายภาค	 	 ผลการประเมินความก้าวหน้าใน	การเรียนรู้รายปี/รายภาคโดย 
รวมของสถานศกึษาเพือ่ใช้เป็นข้อมลูและสารสนเทศในการพฒันาการเรยีนการสอนและ 
คุณภาพของผู้เรียน	ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	การตัดสิน	การเลื่อนชั้น 
และการซ่อมเสริมผูเ้รียนทีม่ข้ีอบกพร่องให้ผ่านระดบัชัน้และเป็นข้อมลูในการออกเอกสาร 
หลักฐานการศึกษา
	 	 2.3	 ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ได้แก่	 ผลการ 
ประเมินคุณภาพ	 ของผู้เรียนด้วยแบบประเมินท่ีส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท�าขึ้น 
ในกลุม่สาระการเรยีนรูส้�าคญัในระดบัชัน้ทีน่อกเหนอืจากการประเมนิคณุภาพระดบัชาต	ิ	 
เป็นข้อมลูทีผู่เ้กีย่วข้องใช้วางแผนและด�าเนนิการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่ให้เกดิการยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรยีน 
และสถานศึกษา
	 	 2.4		ข้อมลูผลการประเมนิคณุภาพระดบัชาต	ิ	ได้แก่		ผลการประเมนิคณุภาพ 
ของผูเ้รยีนด้วยแบบประเมนิทีเ่ป็นมาตรฐานระดบัชาตใินกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีส่�าคญัใน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ซ่ึงด�าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ	 
เป็นข้อมูลที่ผู ้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที ่
เกีย่วข้อง	เพือ่ให้เกดิการยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของผูเ้รยีน	สถานศกึษา		 
ท้องถิ่น	 เขตพื้นที่การศึกษาและประเทศชาติ	 รวมท้ังน�าไปรายงานในเอกสารหลักฐาน 
การศึกษาของผู้เรียน		
	 	 2.5	 ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านอื่นๆ	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลเกี่ยวกับ 
พัฒนาการด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคมและพฤติกรรมต่างๆ	 	 เป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง 
ของการแนะแนวและจดัระบบการดแูลช่วยเหลอืเพือ่แจ้งให้ผูเ้รยีน	ผูส้อน	ผูป้กครองและ 
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล	 โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน�าไปใช้ปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 รวมทั้งน�าไปจัดท�าเอกสาร 
หลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน
	 3.	ลักษณะข้อมูลส�าหรับการรายงาน	การรายงานผลการเรียน	สถานศึกษาสามารถ 
เลือกลักษณะข้อมูลส�าหรับการรายงานได้หลายรูปแบบ	 ให้เหมาะสมกับวิธีการรายงาน		 
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โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับ 
รายงานแต่ละฝ่าย		ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้
	 	 3.1	 รายงานเป็นตัวเลข	 ตัวอักษร	 ค�า	 หรือข้อความที่เป็นตัวแทนระดับ 
ความรู้	ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการประมวลผล	สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียน
รู้ของผู้เรียน	ได้แก่
			 	 1)	คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม
				 	 2)	คะแนนร้อยละ		
				 	 3)	ระดับผลการเรียน	“0 - 4” (8  ระดับ)	หรือตามที่สถานศึกษาก�าหนด 
และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข		“ผ”  “มผ”  “ร”  “มส”
	 	 4)		ผลการประเมินคุณภาพ	“ดีเยี่ยม” “ดี” “ผ่าน”
	 	 5)		ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น		“ผ่าน” “ไม่ผ่าน”  
					 	 3.2		รายงานโดยใช้สถิติ		เป็นการรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข		ตัวอักษร	 
หรือข้อความให้เป็นภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ		ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความ 
ก้าวหน้าของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือควรได้รับการพัฒนาอย่างไร		เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
				 	 3.3	 	 รายงานเป็นข้อความ	 	 เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู ้
ประเมนิสงัเกตพบเพือ่รายงานให้ทราบว่าผูเ้รยีนมคีวามสามารถ		มพีฤตกิรรม		ผลสมัฤทธิ์ 
ทางการเรียน	ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและบุคลิกภาพอย่างไร	เช่น	
			 	 -		ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง		ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
			 	 -		ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่างๆ	หลากหลายประเภท		สามารถสรุปใจความ 
ของเรื่องได้ถูกต้องสมบูรณ์		
			 	 -		ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ		แต่ควรมีการ 
พัฒนา	 ด้านการเขียน	 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสริมให ้
นักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น
		 4.	 วิธีการรายงาน	 การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	 สามารถด�าเนิน 
การได้ดังนี้
				 4.1	การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา	ได้แก่
						-		แบบ	ปพ.1		ระเบียนแสดงผลการเรียน
				 -		แบบ	ปพ.2		หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา	(ใบประกาศนียบัตร)
					 -		แบบ	ปพ.3		แบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา
	 -		แบบรายงานประจ�าตัวนักเรียน
			 -		ใบรับรองผลการเรียน
			 -		ระเบียนสะสม
			 ข้อมูลจากแบบรายงาน	สามารถใช้อ้างอิง	ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนได้
	 4.2		การรายงานคณุภาพการศกึษาให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ	สามารถรายงานได้หลายวธิเีช่น
					 			-		รายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปี
	 			-		วารสาร	/	จุลสารของสถานศึกษา
	 			-		จดหมายส่วนตัว
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	 			-		การให้ค�าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล
	 			-		การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
	 			-		การให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา
					 5.	 การก�าหนดระยะเวลาในการรายงาน	 	 การก�าหนดระยะเวลาในการรายงาน 
ผลการเรียนแต่ละประเภทท่ีได้มีการด�าเนินการในโอกาสต่างๆ	 ทั้งการประเมินระดับ 
ชั้นเรียน		การประเมินระดับสถานศึกษา		การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการ 
ประเมินระดับชาติ		สถานศึกษาควรก�าหนดช่วงเวลาในการรายงานให้สอดคล้องกับช่วง 
ระยะเวลาทีผู่เ้รยีนและผูเ้กีย่วข้องจะน�าข้อมลูการรายงานไปใช้ในการด�าเนนิการปรบัปรงุ 
แก้ไขและส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย		โดยยึดหลักการ 
รายงานให้เร็วที่สุดภายหลังการประเมินผลแต่ละครั้ง	 	 เพื่อให้การรายงานเกิดประโยชน์ 
และมีประสิทธิภาพในการน�าไปใช้สูงสุด
			 5.1	 การออกเอกสาร	 	 ปพ.1	 –	 ปพ.	 3	 	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวง 
ศึกษาธิการก�าหนด	ส่วนเอกสารหลักฐานอื่นๆให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของโรงเรียน
			 5.2	การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามข้อ	5.1	ให้โรงเรียนเป็นผู้เก็บ
รักษาเอกสาร	หลักฐานตามข้อก�าหนดของเอกสารหลักฐานแต่ละประเภท		
				 5.3	โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการของโรงเรียน			ดังนี้
			 (1)	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
			 (2)	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน
					 (3)	คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้	และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 		
	 (4)	คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน
 (5)	คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
		 (6)	คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
	 6.	ข้อก�าหนดอื่น	ๆ	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	ก�าหนดไว้	ดังนี้	การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนด	เครื่องมือและแบบกรอกข้อมูลต่าง	ๆ	ที่โรงเรียน 
ก�าหนดให้ใช้แบบเดียวกันทุกชั้นเรียน	 ส่วนแบบอื่น	 ๆ	 ที่นอกเหนือจากระเบียบน้ี	 ให ้
ครูผู้สอนด�าเนินการจัดท�าเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้อง	 เหมาะสมกับวิธีการ	 และ 
รายการประเมิน	เช่น	แบบเก็บคะแนนย่อย	ต่าง	ๆ	เป็นต้น

ประกาศ	ณ	วันที่	16	พฤษภาคม	พุทธศักราช	2561

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
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1. การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
 1.1 การขอแก้  วัน  เดือน  ปีเกิด
	 ในกรณีที่ปรากฏว่า		วัน		เดือน		ปีเกิดของนักเรียนมีความผิดพลาดไม่ตรงกับหลัก 
ฐานทางราชการอื่นๆ		ผู้ปกครองเป็นผู้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียน	–	วัดผล		ขอเปลี่ยนแปลง		 
โดยปฏิบัติดังนี้
	 1)		เขียนใบค�าร้อง	(ของโรงเรียน)		ขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
			 2)		แนบส�าเนา		สูติบัตร		หรือทะเบียนแจ้งคนเกิด		เซ็นชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง
			 3)		มอบส�าเนาทะเบยีนบ้านปัจจบุนัทีถ่กูต้อง	พร้อมแสดงทะเบยีนบ้านตวัจรงิเพือ่ 
เป็นหลักฐานยืนยัน	 และฝ่ายทะเบียน-วัดผลจะคืนหลักฐานตัวจริงให้และเก็บส�าเนาไว้ 
เป็นหลักฐาน
 1.2  การเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล
	 ในการขอเปลี่ยนชื่อ		หรือชื่อสกุลของนักเรียน		หรือของบิดา		มารดา		หลังจากได้ 
รับเอกสารอนุมัติจากทางราชการแล้ว	 บิดา	 หรือมารดา	 จะต้องมาติดต่อที่ฝ ่าย 
ทะเบียน-วัดผล	 เพื่อยื่นค�าร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐานต่อฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน	 
โดยด�าเนินการดังนี้
				 1)	เขียนใบค�าร้อง	(ของโรงเรียน)		
			 2)	ส�าเนาหนังสือส�าคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลและลงนามรับรองเอกสาร
			 3)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน	 พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร	 และน�าทะเบียนบ้าน 
ตัวจริงให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน	-	วัดผลตรวจ	เมื่อเรียบร้อยแล้วรับทะเบียนบ้านตัวจริงคืน

หมายเหตุ
	 1.	การขอแก้		วัน	เดือน		ปีเกิด		และชื่อ		หรือชื่อสกุล		นักเรียนต้องด�าเนินการให้ 
แล้วเสร็จก่อนการสอบปลายภาคอย่างน้อย	1	เดือน		
	 2.	ในกรณีบิดา		มารดา		มียศทางทหาร		หรือต�ารวจ		เมื่อได้รับการเลื่อนยศ		ต้อง 
แจ้งโรงเรียนเพื่อแก้ไขทะเบียน
			 3.	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยูต้่องแจ้งโรงเรยีน	โดยถ่ายส�าเนาทะเบยีนบ้านปัจจบุนั	 
1	ชุด		มอบให้ฝ่ายทะเบียน
2.  การขอใบรับรอง  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร
 2.1 ใบรบัรอง  (ปพ.7)		จะออกให้แก่นกัเรยีนทีก่�าลงัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีน		ซึง่มคีวาม 
ประสงค์จะขอใบรบัรองผลการศกึษา		ใบรบัรองความประพฤต	ิ	ใบรบัรองประเภทนีใ้ช้ได้ 
ในเวลา		60	วัน		นับแต่วันที่ออกให้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่องานทะเบียน-วัดผล
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 2.2  ใบรับรองภาษาอังกฤษ 	ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอใบรับรองภาษาไทย		โดย 
เขียนค�าร้อง	(ของโรงเรียน)		และเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง		ชัดเจน		ใบรับรอง 
ประเภทนี้ใช้ได้ในเวลา		60	วัน		นับแต่วันที่ออกให้
 2.3  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน		(ปพ.1		หรือ		รบ.1	เดิม)		เป็นเอกสารบันทึก 
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน	 	 โรงเรียนจะออกให้นักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อนักเรียน 
จบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น		(รับเอกสารประมาณปลายเดือนมีนาคม)		เอกสาร		ปพ.1	นี้		 
นักเรียนควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี	เมื่อต้องใช้ส�าเนาและลงชื่อรับรองเอกสาร	พร้อมยื่น	 
ปพ.	1	ตวัจรงิ		เรยีบร้อยแล้วน�า	ปพ.1	ตวัจรงิเกบ็ไว้		แต่หากนกัเรยีนท�าสญูหาย		สามารถ 
มาขอเอกสาร		ปพ.1		ซ�้าได้		โดยน�ารูปถ่ายปัจจุบันขนาด	1	นิ้วครึ่ง		มา	2	รูป		แล้วเขียน 
ค�าร้อง	(ของโรงเรียน)		ยื่นต่อฝ่ายทะเบียน-วัดผล
 2.4  ใบแสดงผลการเรยีนเป็นภาษาองักฤษ (Transcript) 	เป็นเอกสารทีน่กัเรยีน 
น�าไปใช้ศึกษาต่อต่างประเทศ		หรือในประเทศที่ต้องการข้อมูลรายวิชาและผลการเรียน 
เป็นภาษาอังกฤษ		วิธีปฏิบัติของนักเรียนคือ		เขียนค�าร้องขอทรานสคริปต์		พร้อมรูปถ่าย 
ขนาด	 1	 นิ้วครึ่ง	 จ�านวนเท่ากับจ�านวนชุดที่ขอ	 +	 1	 รูป	 เช่นต้องการขอ	 1	 ชุด	 ใช้		 
2		รูป		ถ้าเป็นนักเรียนเก่า		ควรส�าเนา	ปพ.1	แนบมาด้วย
 2.5  ใบประกาศนียบัตร  หรือ  ปพ.2		โรงเรียนจะออกให้แก่นักเรียนที่จบช่วงชั้น		 
โดยมอบให้พร้อม	ปพ.1
 2.6  ใบแปลใบประกาศนยีบตัร	เป็นเอกสารทีแ่ปลจากใบประกาศนยีบตัร	วธิปีฏบิตัิ 
ของนักเรียนเขียนค�าร้อง	(ของโรงเรียน)		ยื่นค�าร้องพร้อมส�าเนาใบประกาศนียบัตร

	 1.	ติดต่อในวันและเวลาราชการ		08.00	-		16.00	น.

	 2.	การแต่งกายนักเรียนปัจจุบันแต่งเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย 
ถูกระเบียบของโรงเรียน

		 3.	นักเรียนเก่าแต่งกายสุภาพ	 (เพื่อให้เกียรติกับโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ราชการ		 
ไม่สมควรสวมเสื้อยืด		กางเกงขาสั้น		รองเท้าแตะมาติดต่อ)		พร้อมแสดงบัตรประจ�าตัว 
นักเรียนหรือบัตรประจ�าตัวประชาชน

การติดต่อและการแต่งกายเมื่อมาขอรับเอกสาร
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	 1.	ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง	 	 หากมีความผิดพลาดให้รีบแจ้งแก้ไข 
ที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล

	 2.	ส�าเนาเอกสารไว้ประมาณ	 2-3	 ชุด	 เพราะเวลาใช้จะใช้ฉบับถ่ายส�าเนา	 ส่วน 
ฉบบัจรงิเมือ่ใช้แสดงคูก่บัส�าเนาและตรวจสอบแล้ว	ต้องเกบ็ไว้ให้ปลอดภยั	เนือ่งจากเป็น 
เอกสารส�าคัญ

	 3.	กรณฉีบบัจรงิสญูหาย		ต้องการขอใหม่		ต้องน�ารปูถ่ายขนาด	1	นิว้ครึง่		จ�านวน	 
2	รูป		เขียนค�าร้องและยื่นที่งานทะเบียน

	 4.	มารับเอกสารตามก�าหนดนัดหมาย	และในระยะเลาก�าหนด	ดังนี้

	 -	 เมื่อยื่นค�าร้องและรูปถ่ายท่ีถูกต้องตามระเบียนของโรงเรียน	 มารับได้นับอีก	 
2	วันท�าการ

	 -	 ปพ.1		(หรือ	รบ.1	)	มีก�าหนดรับในระยะเวลาภายใน	1	เดือน

	 	-	 ประกาศนียบัตร		หรือ	ปพ.2	มีก�าหนดรับภายใน		10		ปี

เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ		ไปศึกษาต่างประเทศไม่ว่าโครงการใด		
นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้	
	 1)	น�าหนังสือจากหน่วยงานที่คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ		แจ้งโรงเรียนโดย 
จ่าหน้าซองถึง		ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
			 2)	ผู้อ�านวยการอนุญาตและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องที่จะช่วยดูแลเกี่ยวกับให้ค�า
แนะน�าและเตรยีมเอกสาร		คอื		หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูต่้างประเทศและนายทะเบยีน
ของโรงเรียน
			 3)	เมื่อนักเรียนได้รับทราบว่าโรงเรียนอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการแล้ว	 ติดต่อกับ
ฝ่ายทะเบียนขอเอกสารตามที่โครงการต้องการซึ่งแต่ละหน่วยงานจะใช้ไม่เหมือนกัน
			 4)	กรณีต้องเข้าร่วมโครงการระหว่างภาคเรียน		ซึ่งโรงเรียนยังไม่ได้จัดสอบปลาย
ภาคเรียน		นักเรียนต้องมาติดต่อขอรับหนังสือจากนายทะเบียน		น�าไปติดต่อขอรับการ
ประเมนิผลเป็นกรณพีเิศษ		ต่อครปูระจ�าวชิาและสอบให้เสรจ็สิน้ก่อนการเดนิทางไปร่วม
โครงการฯ

เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียน-วัดผล 
แล้วควรปฏิบัติดังนี้

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ไปศึกษาต่างประเทศ
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	 1)	รายงานตัวต่อทางโรงเรียนเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนและด�าเนินการเทียบโอนหน่วย 

การเรยีนในกรณทีีน่กัเรยีนได้รบัการเทยีบชัน้ศกึษา	โดยน�าผูป้กครองมาพบนายทะเบยีน 

ของโรงเรียน

	 2)	น�าหนังสือส่งตัวกลับจากหน่วยงานที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ		และใบแสดงผล 

การศึกษาจากโรงเรียนที่ได้ไปศึกษาตลอดเวลาเข้าร่วมโครงการฯมอบให้นายทะเบียน

	 3)	รับเอกสารรายงานตัวจากนายทะเบียนน�าไปพบ	 หัวหน้าระดับ	 ครูประจ�าชั้น 

กลับเข้าชั้นเรียนตามปกติและสอบปลายภาคเรียน	 	 หรือถ้ากลับมาหลังจากที่โรงเรียน 

จัดสอบปลายภาคเรียนแล้ว		ต้องยื่นค�าร้องขอให้โรงเรียนจัดสอบเป็นกรณีพิเศษ

	 4)	ในกรณีนักเรียนไปเรียนชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เช่น	 เกรด	12	 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยได้รับ	High	School	Diploma		และมีคุณสมบัติที่จะขอ 

เทยีบความรู	้ให้น�าหลกัฐานไปขอเทยีบความรูเ้ท่ามธัยมศกึษาตอนปลายทีส่�านกัทดสอบ	 

(กรมวิชาการเดิม)	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ

การปฎิบัติหลังกลับจากเข้าร่วมโครงการฯ
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน
...................................................................................................

	 ด้วยการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ครูผู้สอนจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 และตัดสินผลการเรียนเพื่อดูว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

ในหลักสูตรสถานศึกษา	 เพียงใดแล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้	 

ทักษะ	 กระบวนการ	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ทั้งนี้ให้ถือว่านักเรียนทุกคนท่ีเข้ามาเรียนควรจะมีโอกาสได้รับ 

ความรู้และพัฒนาตนเอง	โดยมีการประเมินผลตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางพัฒนา 

การเรียนรู้	จึงก�าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	ถือปฏิบัติดังนี้

	 1.	ก�าหนดสัดส่วนของคะแนนระหว่างเรียน	กับคะแนนปลายภาคเรียนของรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 

เป็น	70	:	30	,	80	:	20	หรือ	90	:	10

	 2.	 ครูผู้สอนทุกคนต้องด�าเนินการประเมินผลครั้งที่	 1	 ให้เสร็จส้ินและบันทึกผลคะแนนลงในระบบ	 

I	-	Student	ก่อนสอบวัดผลกลางภาคเรียน

	 3.	 ครูผู้สอนทุกคนต้องด�าเนินการประเมินผลเพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนประเมินผลครั้งที่	 1	 

คะแนนสอบกลางภาคเรียน	 และ	 คะแนนประเมินผลครั้งที่	 2	 รวมกันแล้วอย่างน้อย	 ร้อยละ	 60	 ของคะแนน 

ตลอดภาคเรียน

	 4.	 ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย	 เช่น	 การสอบย่อย	 การสอบปฏิบัติ	 การสอบถาม	 

การสัมภาษณ์	การสังเกต	การส่งชิ้นงาน	เป็นต้น

	 5.	 นักเรียนทุกคนสามารถส่งชิ้นงาน	 หรือสอบย่อย	 เพื่อปรับคะแนนให้เพิ่มมากขึ้นได้ตลอดเวลา	 

ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

	 6.	 กรณีท่ีนักเรียนมีแนวโน้มจะได้ผลการเรียน	 ร	 หรือ	 มส	 ให้ครูด�าเนินการให้โอกาสแก่นักเรียนได้แก้ไข	 

หรือซ่อมเสริมก่อนถึงก�าหนดส่งผลการเรียน	ร		มส	หรือ	มผ

	 จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา	2559	เป็นต้นไป

	 								ประกาศ		ณ		วันที่		31		มีนาคม		พ.ศ.	2559

	 (ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์			เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
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    1. กจิกรรมแนะแนว		เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนให้สอดคล้อง 
กับความสามารถ	 ความถนัดและความสนใจ	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล		 
ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนว	 	 ให้สอดคล้องครอบคลุมด้านการศึกษา 
อาชีพส่วนตัวและสังคม	กิจกรรมส�าคัญในการพัฒนาได้แก่		กิจกรรมการรู้จัก	เข้าใจและ 
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น	กิจกรมการปรับตัวและด�ารงชีวิต	กิจกรรมแสวงหาและใช้ 
ข้อมูลสารสนเทศ	กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา	เป็นต้น
   2. กจิกรรมนกัเรยีน เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาความมรีะเบยีบวนิยั	ความเป็น 
ผู้น�า	 ผู้ตามที่ดี	 ความรับผิดชอบ	 การท�างานร่วมกัน	 การรู้จักแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ 
เหมาะสม	ความมีเหตุผล	การช่วยเหลือแบ่งปันกัน	 เอื้ออาทรและสมานฉันท์	 โดยจัดให้ 
สอดคล้องกบัความสามารถ	ความถนดั	และความสนใจของผูเ้รยีนให้นกัเรยีนได้ปฏบิตัด้ิวย 
ตนเองในทุกขั้นตอน	 ได้แก่	 การศึกษาวิเคราะห์	 วางแผน	 ปฏิบัติตามแผน	 ประเมิน 
และปรับปรุงการท�างาน	 เน้นการท�างานร่วมกันเป็นกลุ ่มตามความเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น	 กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบด้วย
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษา 
วิชาทหาร	 	 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย	 ความเป็นผู้น�าผู้ตามที่ดี	 
ความรับผิดชอบ	 การท�างานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหา	 การตัดสินใจที่เหมาะสม	 ความ 
มีเหตุผล	การช่วยเหลือแบ่งปันกัน	การประนีประนอมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์	 พร้อมทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคมและสติปัญญา	 
เป็นต้น

	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน		 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด		ความสนใจ		ให้เต็มศักยภาพ		 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย		สติปัญญา		อารมณ์ 

และสงัคม		สร้างเยาวชนของชาตใิห้เป็นผูม้ศีลีธรรม		จรยิธรรม		ปลกูฝังและสร้างจติส�านกึ 

ของการท�าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเองได้

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให ้
สอดคล้องกบัความสามารถ	ความถนดั	และความสนใจ	โดยเน้นให้ผูเ้รยีนปฏบิตัด้ิวยตนเอง	 
ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์	 วางแผน	 ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการท�างาน	 
เน้นการท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	กจิกรรมส�าคญัในการพฒันา	ได้แก่	ชมุนมุหรอืชมรมต่างๆ	 
ที่สถานศึกษาก�าหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและ 
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ประโยชน์ตามความสามารถ	 ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร	 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ	ความดีงาม	ความเสียสละต่อสังคม	มีจิตใจมุ่งท�าประโยชน์ 
ต่อครอบครัว	 ชุมชนและสังคมกิจกรรมส�าคัญ	 ได้แก่	 กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม	 กิจกรรมด�ารงรักษา	 สืบสานศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม		เป็นต้น		
	 ผูเ้รยีนทกุคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมตามทีโ่รงเรยีนก�าหนด		และจะได้รบัการประเมนิ
กิจกรรมเป็น		ผ	หรือ	มผ		ตามเกณฑ์การประเมินผลดังต่อไปนี้

1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวปฏิบัติดังนี้

	 1.1	 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 

ก�าหนดไว้	

	 1.2	 ประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจากการปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน/ชิน้งานของ

ผูเ้รยีนตามเกณฑ์ทีส่ถานศกึษาก�าหนด	ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	และใช้การประเมนิตาม

สภาพจริง

		 1.3	 ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม	 การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงาน

ของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก�าหนด	 เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน�า

ผลการประเมินไปบันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน

			 1.4	 ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกจิกรรม	หรอืเกณฑ์

การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์	 ถือว่าไม่ผ่านการ 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

231

ปีการศึกษา 2562-2564

230 231



ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ผู้สอนต้องด�าเนินการซ่อมเสริมจนผ่าน	 ทั้งนี้ควร 

ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษาน้ัน	 ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

สถานศึกษา

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน

	 การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	เป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

เป็นรายปี/รายภาค	 เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม	 สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและ

ประมวลผลรวมในปีสดุท้ายเพือ่การจบแต่ละระดบัการศกึษา	โดยการด�าเนนิการดงักล่าว

มีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

			 2.1	 ก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา

		 2.2	 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น	 

รายบุคคลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก�าหนดเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่ 

สถานศึกษาก�าหนดนั้นผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม	3	กิจกรรมส�าคัญ	ดังนี้

	 	 1)	 กิจกรรมแนะแนว

	 	 2)	 กิจกรรมนักเรียน		ได้แก่	 

	 	 	 (1)	กิจกรรมลูกเสือ		เนตรนารี		ยุวกาชาด	ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 

	 	 	 				และนักศึกษาวิชาทหาร		 

	 	 	 (2)	กิจกรรมชุมนุม		ชมรม

							 	 3)	 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

	 2.3	 น�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะอนกุรรมการกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน	เพื่อให้ความเห็นชอบ

			 2.4	 เสนอผูบ้ริหารสถานศกึษาพจิารณาอนมุตัผิลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา
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ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา

ก�าหนดโดยก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม	ดังนี้

	 1.	ก�าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานก�าหนดไว้	2	ระดับคือ	ผ่าน	และ	ไม่ผ่าน

			 2.	ก�าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและ

ก�าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน	ดังนี้

  2.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม

   ผ่าน	หมายถึง	ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์และ

	 	 ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด

   ไม่ผ่าน	หมายถึง	ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์	หรือ	ไม่ผ่าน

	 	 การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด

     2.2 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค

   ผ่าน หมายถึง	 	 ผู ้เรียนมีผลการประเมินระดับ	 “ผ่าน” ในกิจกรรม 

	 	 ส�าคัญทั้ง	3	กิจกรรม	คือ	กิจกรรมแนะแนว	กิจกรรมนักเรียน	กิจกรรมเพื่อสังคม 

	 	 และสาธารณประโยชน์

   ไม่ผ่าน หมายถึง	 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ	 “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรม 

	 	 ส�าคัญกิจกรรมหนึ่งจาก	 3	 กิจกรรม	 คือ	 กิจกรรมแนะแนว	 กิจกรรม	นักเรียน 

	 	 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  2.3 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับ 

   การศึกษา

   ผ่าน	 หมายถึง	 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ	“ผ่าน”	 ทุกชั้นปี	 ในระดับ 

	 	 การศึกษานั้น	

   ไม่ผ่าน หมายถึง	 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ	 “ไม่ผ่าน”	 บางชั้นปี 

	 	 ในระดับ	การศึกษานั้น		

เกณฑ์การตัดสิน
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	 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม	 ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมน้ัน	 ๆ 

ที่จะต้องซ่อมเสริม	 โดยให้ผู้เรียนด�าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาด	 หรือปฏิบัต ิ

กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมน้ัน	 แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม	 

เพื่อบันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน	 ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถาน 

ศึกษาทราบ	 เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป	 นักเรียน 

ทกุคนต้องมแีบบบนัทกึกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน		ต้องบนัทกึกจิกรรมทกุครัง้ทีป่ฎบิตักิจิกรรม 

สิ้นสุดลงโดยมีครูประจ�าชั้นเป็นผู้ก�ากับดูแลตรวจสอบ	และส่งมายังหัวหน้างานกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียนดังนี้

ลงชื่อ..........................................................ครูที่ปรึกษา

						(																																											)

แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ชื่อ……………………...........................………………ชั้น  ม…….../………. เลขที่……..........

ภาคเรียนที่…..…. ปีการศึกษา ………....….ครูประจ�าชั้นชื่อ………....……………………..... 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ว.ด.ป. สถานที่
จ�านวน	ช.ม.

ที่ปฏิบัติ

อ.ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

รวมจ�านวน ช.ม.  ที่เข้าร่วมกิจกรรม

..............................................ช.ม.

          ผ่าน

          ไม่ผ่าน

แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
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แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม / กิจกรรมสาธารณประโยชน์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา................

(นักเรียน ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนละ ไม่ต�่ากว่า 10 ช.ม.)

ชื่อ...........................................................ชั้น  ม........./..........เลขที่.............

ชื่อกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ครูที่

ปรึกษา

กิจกรรม

จ�านวน ช.ม

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม/ 

ภาคเรียน

ผลการ

ประเมิน
หมายเหตุ

1.	แนะแนว

2.	กิจกรรม.................

			ลส/นน/ยว/รด/

			/ซ่อมเสริม	/ร.รก�าหนด

3.	กิจกรรมชุมนุม

4.	กิจกรรม/

			สาธารณประโยชน์

5.		กิจกรรมโซนนิ่ง

6.		IS3	(ม.2/ม.5)

รวม		ช.ม		ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		1	ภาคเรียน

ได้	ช.ม.รวม	=					......................ช.ม.

	ลงชือ่...............................................................................ผูบ้นัทกึ/ประเมนิผล
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1. วัตถุประสงค์

	 วัตถุประสงค์ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมี	2	ประการ	คือ

	 1.1	 เพื่อให้นักเรียน	 	 ซึ่งส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษา 

วิชาทหารตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร	 (ฉบับท่ี	 3)	 	 พ.ศ.2503	 ให้มีความรู ้

ความสามารถทั้งในทางเทคนิคและยุทธวิธีเหมาะสมกับหน้าที่	ดังนี้

	 1.1.1	 ฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่	1,2	ให้มีความรู้วิชาเบื้องต้น		เพื่อให้บังเกิดวินัย

ลกัษณะทหาร		การเชือ่ฟังและการปฏบิตัติามค�าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาโดยเคร่งครดั		สามารถใช้อาวธุ

ประจ�ากายและท�าการยิงปืนอย่างได้ผล

			 1.1.2	 	 ฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่	 3	 ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและทาง

ยุทธวิธีให้สามารถท�าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหมู่และรองผู้บังคับหมวดได้

	 1.2		ให้เป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัย		สุขภาพ		แข็งแรง		อดทน		มีอุดมการณ์		ยึดมั่น

ในสถาบันชาติ		ศาสนา		พระมหากษัตริย์		วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ

ชาติ

2. สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร

	 นักศึกษาวิชาทหาร	จะได้รับสิทธิระหว่างเข้ารับการฝึกและเมื่อส�าเร็จการฝึกแล้ว		ดังนี้

 2.1 ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหาร จะได้รับสิทธิ

	 2.1.1	 การแต่งเครือ่งแบบ		บคุคลทีห่น่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนจงัหวดัทหารบกตาก		 

ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร	 หลังได้รับการฝึกวิชาทหารไม่น้อยกว่า	 16	 ชั่วโมง		 

มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบวิชาทหารได้ตาม	พ.ร.บ.	 	 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบ 

ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร		พ.ศ.	2521

	 2.1.2	 การเพิ่มคะแนนพิเศษ	 นศท.ที่ส�าเร็จการฝึกวิชาทหาร	 ตั้งแต่ชั้นปีที่	 1	 ขึ้นไป		

มีสิทธิ์ได้รับการเพิ่มคะแนนตามชั้นปีที่ส�าเร็จการฝึกวิชาทหาร	 เม่ือสอบคัดเลือกศึกษาต่อใน

โรงเรียนทหาร	ตามข้อบังคับ		กลาโหม		ว่าด้วยโรงเรียนทหาร	พ.ศ.	2492		คือ

	 2.1.2.1	ส�าเร็จการฝึกวิชาทหาร	ชั้นปีที่	1	เพิ่มให้	3	ใน	100	คะแนนรวมทั้งสิ้น

	 2.1.2.2	ส�าเร็จการฝึกวิชาทหาร	ชั้นปีที่	2	เพิ่มให้	4	ใน	100	คะแนนรวมทั้งสิ้น

	 2.1.2.3	ส�าเร็จการฝึกวิชาทหาร	ชั้นปีที่	3	เพิ่มให้	5	ใน	100	คะแนนรวมทั้งสิ้น

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
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	 2.1.3	 การยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ 

นักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในระหว่างการเข้ารับฝึกวิชาหารจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นการตรวจ

เลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการในยามปกติ		ตาม	พ.ร.บ.	รับราชการทหาร	พ.ศ.	2497	

	 2.1.4	 การลดวนัรบัราชการทหารกองประจ�าการของนกัศกึษาวชิาทหาร	ซึง่ส�าเรจ็การ

ศึกษา		ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม	(กห.)	ก�าหนดมีดังนี้

	 2.1.4.1	ผู้ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีที่	 1	 	 รับราชการทหารกองประจ�าการ	 1	 ปี	 

6	เดือน	แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจ�าการได้สิทธิรับราชการเพียง	1	ปี

	 2.1.4.2	ผู้ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่	 2	 รับราชการทหารกองประจ�าการ	 1	 ปี	 

แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจ�าการได้สิทธิรับราชการเพียง	6	เดือน

	 2.1.4.3	ผู้ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่	3	ให้ขึ้นทะเบียนกองประจ�าการ	แล้วปลดเป็น

ทหารกองหนุนโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจ�าการ

	 2.2	 เมือ่ส�าเรจ็การศกึษา	นกัศกึษาวชิาหารทีส่�าเรจ็ฝึกวชิาทหารจะได้รบัการแต่งตัง้

ยศตามระเบียบกระทรวงกลาโหม		ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตร		

กลาโหมว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร		พ.ศ.	2538

	 2.3	 ข้อผูกพันต่อทางราชการทหาร		 เมื่อส�าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการ

ฝึกวิชาทหารชั้นปีที่	 3	 แล้ว	 	 จะต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล	 ตามที่ทางราชการได้

มีหมายเรียกพลหรือด้วยวิธีใดให้ไปรับราชการทหารดังกล่าว		มีก�าหนดเวลา	10	ปี	ตามระบบ

ควบคุมก�าลังส�ารองนับตั้งแต่วันที่ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่	3	และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือว่า

เป็นปีแรกเงื่อนไขที่ผูกพัน	หากหลีกเลี่ยง,	ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติ		

รับราชการทหาร		พ.ศ.	2497		มาตรา		2647

การเรียนและฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร	(นศท.)	จะต้องเรียนให้ตรงตามชั้นปี	กับระดับชั้นเรียน		โดย

	 การเรียนชั้นปีที่	1	 ต้องศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และต้องอยู่ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

	 การเรียนชั้นปีที่	2	 ต้องศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	และต้องอยู่ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

	 การเรียนชั้นปีที่	3	 ต้องศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และต้องอยู่ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ

	 เข้าเรียนไม่ตรงตามชั้นปี		ต้องรอรับสิทธิ์ก่อน

	 การเรยีนและการฝึกของนกัศกึษาวชิาทหาร	เป็นหน้าทีข่องหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน	(นรด.) 

กระทรวงกลาโหม		หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่	310	(มทบ.310)	และครูผู้ก�ากับ 

นักศึกษาวิชาทหาร	(ผกท.)	ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม

การเรียนและฝึกวิชาทหาร
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	 นกัศกึษาวชิาทหารทีม่ข้ีอสงสยัในการปฏบิตัใินเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	การเข้ารบัฝึก	สทิธวินัหยดุ	 

การสมคัร	การรายงานตวั	การขอยกเว้นการเข้ารบัการเกณฑ์ทหาร		การเปลีย่น	ชือ่-สกลุ	เป็นต้น	 

ให้ติดต่อท่ีงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	 ผกท.	 ชลธิชา	 	 นุชารัมย์	 หมายเลขโทรศัพท	์ 

081-9728645	และ	ผกท.	วิทยา		วินาโร	หมายเลขโทรศัพท์	085-0252589

-		ต้องแต่งเครื่องแบบตามชั้นปีให้ถูกระเบียบ

-		ต้องแต่งเครื่องแบบตามวันที่ก�าหนดและท�ากิจกรรม	รด.	จิตอาสาตามที่ได้รับมอบหมาย

-		นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่	1	และชั้นปีที่	2	(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5) 

			ต้องเลือกชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น

-		นักศึกษาชั้นปีที่	3	(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6)	ให้แต่งเครื่องแบบเข้ากิจกรรม	นศท.	ในวันที่ก�าหนด

1.	เกรดเฉลี่ย	จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ไม่ต�่ากว่า	1.00

2.	ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทั้ง	3	ชนิด		ถึงจะเข้าเรียนได้		

	 2.1	วิ่ง	800	เมตร	(	2	รอบสนามโรงเรียนสรรพวิทยาคม)	เวลาต้องไม่เกิน	3.15	นาที

	 2.2	 ลุก-นั่ง	 (Sit-up)	 จับเวลา	 2	 นาที	 ต้องได้ไม่ต�่ากว่า	 34	 ครั้ง	 ผ่านแล้วต้องท�าให้ได้	 

	 						จ�านวนมาก	ๆ

	 2.3	ดันพื้น		ไม่จับเวลา		ต้องได้ไม่ต�่ากว่า	22	ครั้ง	ผ่านแล้วต้องท�าให้ได้จ�านวนมาก	ๆ	

การติดต่อของนักศึกษาวิชาทหาร

การมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม

เกณฑ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
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	1.	ห้องสมุดเปิดท�าการ	07.00	–	16.00	น.
	2.	แต่งกายสุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสมุด
	3.	น�าหนังสือ,เอกสาร,หรือกระเป๋า,รองเท้า	ใส่ไว้ในล็อกเกอร์ที่จัดให้
	4.	ไม่น�าอาหารเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวเข้าห้องสมุด
	5.	ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิการอ่านของผู้อ่าน
	6.	ไม่ฉีก	ตัด	หรือขโมยหนังสือของห้องสมุด	ถ้าจับได้ปรับ	2	เท่า	 
    และจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน
	7.	เมื่ออ่านวารสาร	หนังสือเสร็จแล้วให้เก็บเข้าที่เดิมตามหมวดหมู่
	8.	เมื่อได้ยินกริ่งสัญญาณแสดงว่าหมดเวลาการใช้ห้องสมุด
	9.	ครู	–	อาจารย์	ท่านใดที่จะน�านักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด	 
    ให้เขียนจองการใช้ห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร
10.	ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด	ให้แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรนักเรียนทุกครั้ง
11.	ก่อนออกจากห้องสมุด	ให้เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อย

	1.	บริการหนังสืออ่านทั่วไป
	2.	บริการแนะน�าการใช้ห้องสมุด
	3.	บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า
	4.	บริการโสตทัศนวัสดุ
	5.	บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
	6.	บริการยืม-คืนหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 
    (E-Books	Administration)
	7.	บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
	8.	สอนวิชาการใช้ห้องสมุด	มัธยมศึกษาปีที่	1	มัธยมศึกษาปีที่	4
	9.	ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้นักเรียนที่เข้าใหม่
10.	บริการท�าบัตรสมาชิกห้องสมุด

งานห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมระเบียบการใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

การจัดบริการในห้องสมุด
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เวลายืม – คืน 07.30 – 16.30 น.	การยืมให้แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือ 
บัตรนักเรียนทุกครั้ง		ควรยืมช่วงพักกลางวันหรือตอนสับเปลี่ยนคาบเรียน

	1.	ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด	หรือบัตรนักเรียนของตนเองเท่านั้น
	2.	เขียนเลขประจ�าตัวนักเรียนและเลขทะเบียนหนังสือให้ชัดเจน
	3.	เขียนชื่อ/ชั้น	ในบัตรหนังสือช่วงผู้ยืม	(อยู่ที่ซองปกหลังด้านใน)
	4.	ยืมหนังสือได้	ครั้งละ	3	เล่ม	มีก�าหนด	7	วัน
	5.	ยื่นบัตรพร้อมหนังสือให้เจ้าหน้าที่ประทับวันก�าหนดส่ง
	6.	การคืนให้เจ้าหน้าที่ประทับตรา	รับคืนว่าส่งแล้วในบัตรยืม 
	 	 และนักเรียนควรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง
	7.	ส่งช้ากว่าก�าหนดปรับในอัตรา	1	เล่ม	1	วัน	=	1	บาท
	8.	ท�าหนังสือหาย	ช�ารุด	ฉีกขาด	จะต้องหาหนังสือเรื่องเดิมมาชดใช้ 
	 	 หรือช�าระเงินเป็น	2	เท่าของหนังสือ
	9.	เมื่อได้รับใบทวงหนังสือให้รีบมาติดต่อภายใน	1	สัปดาห์	และน�าใบทวงมาคืนด้วย	 
	 	 พร้อมกับลงลายมือชื่อ	แล้วรีบด�าเนินการเสียค่าปรับ
	10.	หากได้รับใบทวงคืนแล้วยังไม่มาเสียค่าปรับ	นักเรียนจะถูกระงับการได้รับใบแสดงผล 
	 	 การเรียนจากฝ่ายทะเบียน

ห้องสมุดใช้ระบบการจัดแบบทศนิยมดิวอี้	จ�าแนกหนังสือออกเป็น	10	หมวด	ดังนี้
000		เบ็ดเตล็ดทั่วไป	 100		ปรัชญา
200		ศาสนา	 300		สังคมศาสตร์
400		ภาษาศาสตร์	 500		วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
600		วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 700		ศิลปะและนันทการ
800		วรรณคดี	 900		ภูมิศาสตร์		ประวัติศาสตร์

ระเบียบการยืม – คืน หนังสือ

ข้อควรปฏิบัติในการยืม – คืนหนังสือ “โปรแกรม E-Library”

การจัดหมวดหมู่หนังสือ
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1.	 น�ารูปถ่าย	1	นิ้ว	1	รูป	เขียนชื่อ	-	นามสกุล	ระดับชั้น	หลังรูปให้ชัดเจน
2.	 นักเรียนน�ารูปภาพพร้อมเงินค่าบริการท�าบัตรสมาชิกห้องสมุด	จ�านวน	20	บาท 
	 มามอบให้ครูที่ปรึกษา
3.	 ครูที่ปรึกษาน�ารูปภาพพร้อมเงินค่าบริการท�าบัตรสมาชิกห้องสมุด	จ�านวน	20	บาท 
	 มามอบให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
4.	 บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	ท�าบัตรสมาชิกห้องสมุด	ด้วยโปรแกรม	E-Library	
5.	 บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	ส่งมอบบัตรสมาชิกห้องสมุดให้ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น 
	 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาน�าไปให้นักเรียน
6.	 บัตรสมาชิกห้องสมุดสามารถใช้ได้	1	ปีการศึกษา	หากท�าบัตรสมาชิกห้องสมุดหาย	 
	 นักเรียนต้องมาติดต่อท�าบัตรสมาชิกห้องสมุดใหม่	โดยเสียค่าปรับ	20	บาท

1.	 นักเรียนทุกคนสามารถเข้าไปใช้	 “โปรแกรม	 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Books	 
	 Administration)”	ได้โดยอตัโนมตั	ิเนือ่งจากบรรณารกัษ์และเจ้าหน้าทีห้่องสมดุจะเป็น	admin	 
	 ดึงข้อมูลนักเรียนจากฝ่ายทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล
2.	 การยืมหนังสือให้นักเรียนเข้าไปเลือกรายการหนังสือตามหมวดหมู่หนังสือที่ตนเองสนใจ	 
	 จากนั้นเลือกยืมหนังสือเล่มนั้นๆ	 จาก	 “โปรแกรม	 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	(E-Books 
	 Administration)”	 โดยที่ไม่ต้องไปใช้บริการที่ห้องสมุด	 (สามารถยืม-คืนหนังสือได้ทุกที	่ 
	 ทุกเวลา	เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต)
3.	 นักเรียนสามารถเปิดอ่านหนังสือได้จากโทรศัพท์มือถือ	สมาร์ตโฟน	และเครื่องคอมพิวเตอร์
4.	 ยืมได้ครั้งละ	3	เล่ม/ครั้ง	
5.	 การคืนหนังสือ	สามารถคืนหนังสือได้ทุกเวลา	หากลืมคืนหนังสือ	เมื่อครบก�าหนดคืน	7	วัน 
	 ระบบจะท�าการดึงคืนหนังสือเองโดยอัตโนมัติ	 (หากหนังสือเล่มใดที่อ่านเสร็จแล้ว	หรือเป็น 
	 เรื่องที่ผู้อ่านไม่อ่าน	แนะน�าให้ผู้อ่านรีบคืนหนังสือเล่มนั้นๆ	ก่อนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้อ่านต่อ)
6.	 กลุ่มงานห้องสมุด	 บรรณารักษ์	 จะจัดอบรมวิธีการติดตั้งโปรแกรม	 และวิธีการใช้งานให้กับ 
	 นักเรียนทุกคน	ทุกระดับชั้น	ในวันเปิดภาคเรียน

การท�าบัตรสมาชิกห้องสมุด

ข้อควรปฏิบัติในการยืม - คืนหนังสือ 
“โปรแกรม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Books Administration)”
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1.	เข้าไปที่เว็บไซต์ Sappha.Vlcloud2.net	เพื่อท�าการติดตั้ง	โปรแกรมอ่าน	ebook 

2.	คลิ๊กที่ตัวโปรแกรม	ทาการล็อกอินด้วยรหัสผ่าน	ใช้รหัส	Bookmark	ของคุณครู	 
	 ทั้งช่อง	รหัสผู้ใช้งาน	และ	รหัสผ่าน	(ใช้รหัสเดียวกัน)	เช่น	รหัสผู้ใช้งาน	000	 
	 รหัสผ่าน	000	รหัสของนักเรียน	ใช้รหัสประจาตัวนักเรียนค่ะ

หน้าตาโปรแกรม

วิธีการติดตั้ง โปรแกรม EBOOK ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
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3.	 เข้าเมนู STORE	ปุ่มซ้ายมือด้านบนสุด	จะมีรายการต่างๆ	ให้เราเลือก	เข้าไป	 
	 หมวด	eBook เพื่อยืมหนังสือ	หมวด	วีดีโอ	เพื่อยืม	วีดีโอ	 
	 (ใช้งานเหมือนโทรศัพท์มือถือ)

4.	กดค�าว่ายืม	เพื่อยืมหนังสือที่เราต้องการยืม	หนังสือที่เรายืมได้	ต้องดูจาก 
	 ยอดคงเหลือของหนังสือ	ถ้ามียอดคงเหลือ	จะขึ้นค�าว่า	ยืม	เราสามารถยืมได้	 
	 แต่ถ้าหนังสือเล่มใดถูกยืมไปหมดแล้วจะขึ้นค�าว่าจอง	เราสามารถจองหนังสือ 
	 เล่มนั้น	ๆ	ไว้ได้	

หมวด EBOOK

กดยืม
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5.	ไปที่	เข้าเมนู STORE	เพื่อดูหนังสือที่เรายืม	คลิ๊กที่รูปหนังสือครั้งแรกเพื่อท�าการ 
	 ดาวโหลดหนังสือ	เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้ว	คลิ๊กอีกครั้งเพื่อเปิดอ่านหนังสือ

6.	 เราสามารถเปิดอ่านทีละหน้า	หรือเลือกหน้าหนังสือที่เราสนใจจะอ่านได้เลย	 
	 แถบสีด้านข้างฝั่งซ้าย/ขวา	มีหน้าที่เป็นที่คั่นหนังสือ	เราสามารถคั่นหน้าที่เรา 
	 อ่านค้างไว้ได้	เพื่อกันลืม	ถ้าหากจะเลิกคั่นหน้าหนังสือก็กดออก	

244

คู่มือ...นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

244 245244 245



7.	วิธีการคืนหนังสือ	ไปที่รายการ	MYLIBRARY แล้วกดคืนหนังสือ 

กด คืน
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1.	ไปที่	App Store	หรือ	Play Store  
	 แล้วพิมพ์ค�าว่า	Sappha ebook  
	 เพื่อดาวโหลด	โปรแกรม	เมื่อ 
	 ดาวโหลดแล้วท�าก�ารติดตั้ง 
	 ลงโทรศัพท์มือถือ

2.	ใช้รหัส	Bookmark ของคุณครู	 
	 ทั้งช่อง	รหัสผู้ใช้งาน	และ	รหัสผ่าน 
	 (ใช้รหัสเดียวกัน)	เช่น	รหัสผู้ใช้งาน	 
	 000	รหัสผ่าน	000	รหัสของนักเรียน 
	 ใช้รหัสประจ�าตัวนักเรียนค่ะ

3.	การใช้งาน	เข้าที่เมนู	แล้วจะมี 
	 รายการต่าง	ๆ	ให้เราเลือก	เข้าไป 
  eBook Store	เพื่อยืมหนังสือ

กดเมนู eBook Store

วิธีการติดตั้ง โปรแกรม EBOOK ในโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการ ANDROID
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4.	 เราสามารถพิมพ์ชื่อหนังสือที่รายการค้นหาได้เลย	หรือ	หมวด ebook  
 หรือ หมวด VDO

5.	 เราเลือกยืมหนังสือที่เราสนใจ 
	 เพียงกดค�าว�่า	ยืม

กดยืม
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6.	กดเมนู My Shelf	หนังสือที่เรายืม 
	 จะม�าปรากฏอยู่บนชั้นหนังสือ 
	 ส่วนตัวของเรา	จากนั้นท�าการคลิ๊กที่ 
	 ภาพหนังสือเพื่อเปิดอ่านหนังสือ

7.	เราสามารถเปิดอ่านทีละหน้า	หรือ 
	 เลือกหน้าหนังสือที่เราสนใจจะอ่าน 
	 ได้เลย

กดเมนู My Shelf
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8.	วิธีการคืนหนังสือ	ไปที่ปุ่มเมนู 
	 ด้านขวาบนสุด	แล้วเลือก	รายการ  
 My Library จ�ากนั้นเลือกคืน 
	 หนังสือเล่มที่เราจะคืน

9.	วิธีการตรวจสอบการคืนหนังสือ	 
	 ไปที่	My	Shelf	ชั้นหนังสือเราไม่มี 
	 หนังสือที่เรายืมแล้ว	แสดงว่าเรา 
	 ท�าการคืนหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
		-	การคืนหนังสือ	เราสามารถคืนได้ 
	 ตลอดเมื่อเราต้องการคืน	แต่ถ้าเรา 
	 ไม่คืนหนังสือ	เมื่อถึงก�าหนดคืน	7	วัน	
 ระบบจะดึงคืนหนังสือโดยอัตโนมัติค่ะ
		-	แนะน�าให้ผู้ยืม	คืนหนังสือเล่มที่ 
	 ตัวเองไม่สนใจอ่านโดยที่ไม่ต้องรอ 
	 ให้ระบบดึงคืนเอง	เพื่อให้โอกาส 
	 ผู้ที่สนใจอ่านได้อ่านค่ะ

หมายเหตุ :	 คุณครูและนักเรียนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คุณครู 

	 บรรณารักษ์	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	คุณครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่าน 

	 และคุณครูที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระฯ	ที่เข้าอบรมค่ะ

กดเมนู My Library

กดคืน
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง  ทุนอัจฉริยภาพ
------------------------

	 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม	 ได้เปิดห้องเรียนพิเศษ	 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร	์
(Smart	Science)	โดยใช้หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ตั้งแต่ปี	 
พ.ศ.2556	นัน้	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และมคีวามสนใจทางด้านวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน	 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึง
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพทางการเรียน	 จ�านวน	 ปีการศึกษาละ	 
1	ทุน	โดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 1.	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม	 ก่อนปีที่ได้รับคัดเลือกให้ได ้
	 	 รับทุนการศึกษา	และปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสรรพวิทยาคม
	 2.	 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า	3.50
	 3.	 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในห้องเรียนพิเศษ	ห้อง	Smart	Science	
	 4.	 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน
	 5.	 มีความประพฤติเรียบร้อย	ไม่กระท�าการฝ่าฝืนกฎ	ระเบียบของโรงเรียน
เงื่อนไขในการมอบทุน
	 1.	 มอบทนุเป็นเงนิสดให้นกัเรยีน	จ�านวนเงนิทุนเท่ากับค่าใช้จ่ายของห้องเรียนพิเศษ	Smart	Science 
	 	 ที่โรงเรียนเก็บในแต่ละภาคเรียน	ติดต่อกัน	เป็นเวลา	6	ภาคเรียน
	 2.	 หากภาคเรยีนใด	นกัเรยีนมผีลการเรยีนเฉล่ียสะสมน้อยกว่า	3.50	ภาคเรยีนถดัไปจะไม่ได้รบัเงนิทนุ
	 3.	 การรับทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อนักเรียนสิ้นสถานภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
	 4.	 นักเรียนต้องน�าเงินทุนที่ได้รับในแต่ละภาคเรียนไปช�าระเป็นค่าเล่าเรียน	 หลังจากท่ีได้รับเงินทุน 
	 	 โดยไม่ชักช้า
	 5.	 การปรับปรุง	 เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีจัดการใดๆ	 ในข้อก�าหนด	 เรื่องเงินทุนนี้	 หรือ 
	 	 ปัญหาใดๆ	 ที่เก่ียวข้องกับเงินทุนนี้	 ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
	 	 โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศ		ณ		วันที่		17		กุมภาพันธ์		พ.ศ.2558

	 (ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์			เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น (Best Teacher Award) ประจ�าปีการศึกษา 2561

------------------------
	 ตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม	 ได้ก�าหนดภารกิจ	 4	 ด้านของคร	ู 
ตามมาตรฐานวชิาชพีครู		โรงเรยีนสรรพวทิยาคมจึงก�าหนดให้มกีารคดัเลอืกผูป้ระกอบวชิาชพีครู	เพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติและ	 ประกาศเกียรติคุณครูผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์	 และ 
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่	 ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง	 พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
แก่ผู้เรียน	อันจะเป็นผลดีต่อการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

1.  วัตถุประสงค์
	 1.1	เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและคุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 1.2	เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจแก่ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดีและมีผลงานดีเด่น
	 1.3	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป
	 1.4	เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือของครูผู้สอนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและชุมชน

2.  จ�านวนรางวัล
	 2.1	กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีครูที่สอนอยู่	ณ	ปัจจุบัน	มากกว่า	10	คน	มีจ�านวน	2	รางวัล	โดยแบ่ง 
	 						เป็น	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	1	รางวัล,	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	1	รางวัล
	 2.2	กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนอยู่	ณ	ปัจจุบัน	น้อยกว่า	11	คน	มีจ�านวน	1	รางวัล

3.  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
	 	 1.	เป็นครูผู้สอนของโรงเรียนสรรพวิทยาคมนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่มีการคัดเลือกมาแล้ว 
	 	 				ไม่น้อยกว่า	1	ปี
	 	 2.	ยังไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนในระยะเวลา	5	ปี
	 	 3.	ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ	มีความรับผิดชอบสูง	มีความเสียสละ	และถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้
	 	 4.	มีบุคลิกภาพดี	มีมนุษย์สัมพันธ์ดี	สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน	และหน่วยงานอื่นได้
	 	 5.	ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

251

ปีการศึกษา 2562-2564

250 251



 3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
	 	 1.	มีความรู้	ความสามารถ	และทักษะในวิชาชีพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนเป็นอย่างดี	 
	 	 				มีเจตคติ	ที่ดีในการสอน	ถ่ายทอดความรู้ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และเอื้ออ�านวยให้เกิด 
	 	 				การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
	 	 2.	เป็นผู้ใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	และพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ
	 	 3.	มีการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ	น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่	ๆ	 
	 	 				มาใช้จัดท�าสื่อการเรียน	การสอน
	 	 4.	คิดค้นวิธีการสอนรวมทั้งมีผลงานการพัฒนาในรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์	 
	 	 				และ	เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
	 	 5.	สร้างบรรยากาศในการเรียนได้น่าสนใจ	จูงใจให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของการเรียน 
	 	 				มีเจตคติ	เชิงบวกต่อการเรียน	และพัฒนาตนเองในอนาคต
	 	 6.	มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา	และตามมาตรฐาน 
	 	 				ตัวชี้วัดของ	หลักสูตร	วัดและประเมินผลได้ตรง	ครอบคลุม	และสะท้อนความสามารถ 
	 	 				ที่แท้จริงของผู้เรียน

4. วิธีด�าเนินการ
	 4.1	คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้จิารณาคัดเลือกครผููส้อนตามจ�านวนและหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนด	โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ลงความเห็น	และลงนามรับรองคุณสมบัติตามวัน	เวลา
ที่ก�าหนด
	 4.2	 ครูผู้สอนท่ีได้รับการเสนอชื่อ	 จัดท�าเอกสาร	 และประเมินตนเองตามแบบที่โรงเรียนก�าหนด	 
ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
	 4.3	โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามคุณสมบัติ	และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
	 4.4	ประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลก่อนปิดภาคเรียนที่	2	ในปีการศึกษานั้น	ๆ	
	 4.5	การพิจารณาและประกาศผลของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ		ณ		วันที่		5		พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561

	 (ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์			เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
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	 (ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์			เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง การรับย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษา

------------------------------------------------------------------------
	 ด้วยในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนจ�านวนหนึ่งที่มีความจ�าเป็นต้องย้ายสถานศึกษาระหว่างช่วงชั้น	 
(ย้ายระหว่างปีการศึกษา)	 จากการย้ายติดตามผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ	 หรือย้ายเนื่องจากเหตุผลความจ�าเป็น 
อื่นๆ	 เพื่อให้การรับย้ายเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 เป็นระบบ	 มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวทางการรับนักเรียนในโรงเรียนยอดนิยมที่มีอัตราการแข่งขันสูง	 โรงเรียนจึงเห็นสมควรก�าหนด 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอย้ายระหว่างปีการศึกษาดังต่อไปนี้
	 1.	 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษายกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4
	 2.	 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	2.75
	 3.	 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกให้ย้ายสถานศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจากปัญหาทางด้านพฤติกรรม
	 4.	 ผู้ปกครองมีความพร้อมสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่าย	 และมาเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตาม	 วัน	 เวลา	 
ที่โรงเรียนก�าหนดทุกครั้ง
	 5.	 นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกให้ย้ายเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
นักเรียนใหม่พร้อมกับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ก่อนเปิดภาคเรียน	 
นักเรียนที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศถือว่ากระบวนการรับเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมยังไม่สมบูรณ์
	 6.	 ผูท้ีม่คีณุสมบตัไิม่ครบตาม	ข้อ	2	หากพจิารณาแล้วมคีวามจ�าเป็นให้อยูใ่นดลุยพนิจิ	และมตขิองคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับโรงเรียน
	 7.	 การรับย้ายนักเรียนให้จัดท�าเป็นเอกสารค�าร้อง	 และยื่นต่อคณะกรรมการก่อนเปิดภาคเรียนใหม่	 
ในปีการศึกษานั้นๆ	 ไม่น้อยกว่า	 10	 วัน	 และหากคณะกรรมการรับนักเรียนตรวจสอบภายหลัง	 พบว่ามีการแจ้งข้อมูล 
อันเป็นเท็จ	โรงเรียนสรรพวิทยาคมจะจ�าหน่ายนักเรียนออกระบบเมื่อใดก็ตามที่มีการตรวจพบ
	 8.	 ผู้ปกครองแจ้งให้สถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออก	 แจ้งหนังสือส่งตัวย้ายเข้า	 (แบบ	 บค.20)	 มายังโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม	ภายใน	30	วัน

	 	 									ประกาศ		ณ		วันที่		15		มีนาคม		พ.ศ.	2562
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ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ

255



- งานแผนงานและสารสนเทศ 

 โรงเรียน

- งานตรวจสอบ ติดตาม 

 ประเมินผลและรายงานโรงเรียน

- งานรายงานการพัฒนา

 การศึกษาประจ�าปี

- ส�านักงานฝ่ายธุรการ

 นโยบาย แผนและงบประมาณ

- งานติดตามประเมินผล 

 และควบคุมภายใน

หัวหน้ากลุ่ม 

งานนโยบาย แผนงาน

นายวินัย  หาญพรม

ผังโครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ ปีการศึกษา 2562

นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์

ผู้อ�านวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ 

นโยบาย แผนและงบประมาณ

นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

- งานธุรการและสารบรรณโรงเรียน

- งานพัฒนาระบบ

    - E - Office

    - E - Filing

    - Smart  Office

- งานระบบส�ารองข้อมูลงานธุรการ

นางสุนีย์  ยะสุกิม

หัวหน้ากลุ่ม 

งานธุรการและสารบรรณ

- งานการเงินโรงเรียน

    - เงินอุดหนุน

    - เงินงบประมาณ

    - เงินรายได้สถานศึกษา

- งานการบริหารบัญชีโรงเรียน

- งานสรุปรายงานผลการพัฒนา 

 โรงเรียน

- งานหน่วยเบิกโรงเรียน 

 หน่วยงานอื่น

หัวหน้ากลุ่ม 

งานการเงินและบัญชี

นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา

- งานพัสดุและสินทรัพย์

- งานโครงการสนับสนุน

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานจัดตั้งและของบประมาณ

- งานตรวจสอบ ติดตาม

 ประเมินผลและรายงาน

หัวหน้ากลุ่ม 

งานพัสดุและสินทรัพย์

นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
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วิสัยทัศน์

	 “พัฒนาฝ่ายธุรการ	 นโยบาย	 แผนและงบประมาณให้เป็นกลุ่มงานหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน	 

หน่วยงานและสถานศกึษา	จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้บรรลผุลสมัฤทธิต์ามนโยบายและมาตรฐานการศกึษา	

ตามกระบวนการบริหาร	วางแผนแบบมีส่วนร่วมและระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	

(SPBBS)	ภายใต้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

พันธกิจ

	 1.	พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดท�าการติดตามและประเมินผลแผนงาน

	 2.	พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

	 3.	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี

	 4.	พัฒนาและบูรณาการสารสนเทศ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

	 5.	พัฒนาระบบบริหารจัดการงานธุรการให้สะดวกรวดเร็ว

นโยบายฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

	 ฝ่ายธุรการ	 นโยบาย	 	 แผนและงบประมาณ	 โรงเรียนสรรพวิทยาคม	 ได้มีการก�าหนดนโยบาย 

ในการปฏิบัติ	 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านธุรการ	 นโยบาย	 แผนและงบประมาณ	 ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย	สนองตอบตามความต้องการของโรงเรียน	กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ก�าหนด	ดังนี้

	 1.	ส่งเสรมิสนบัสนนุและพฒันาระบบการบรหิารและการจดัการให้มปีระสทิธภิาพโดยเน้นการมส่ีวนร่วม

	 2.	พัฒนาระบบการนิเทศ	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายอย่างต่อเนื่อง	 โดยการน�าผล 

	 	 การนิเทศไปใช้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	จัดหา	ควบคุมการใช้พัสดุ	–	ครุภัณฑ์	ภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	และประหยัด

	 4.	บริการอ�านวยความสะดวก	 ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ที่มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 

	 	 ด้วยความมีน�้าใจแก่ผู้มาติดต่อ

	 5.	ด�าเนินงานตามแผน/โครงการ	ตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย	ให้เป็นไปตามก�าหนด	

	 6.	พฒันางานสารบรรณ	งานการเงนิ	การพสัด	ุงานแผนงาน	งานข้อมลูสารสนเทศ	งานตรวจสอบภายใน 

	 	 และรายงานผลการใช้เงินให้เป็นมาตรฐาน	เป็นที่ยอมรับแก่บุคลากรภายในชุมชนและผู้ปกครอง

	 7.	รวบรวมข้อมูล	สถิติเกี่ยวกับฝ่ายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	และน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 8.	มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผลงาน	ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน

	 9.	มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
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2. ค่าอุปกรณ์การเรียน

	 อปุกรณ์การเรยีนทีจ่�าเป็นและส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน	ได้แก่	สมดุ	ปากกา	
ดินสอ	ยางลบ	ไม้บรรทัด	เครื่องมือเรขาคณิต	วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	วัสดุฝึก
อาชีพ	วัสดุด้าน	ICT	กระดาษ	สีเทียน	ดินน�้ามันไร้สารพิษ	กระเป๋านักเรียน	ฯลฯ	ในอัตรา
ดังนี้
	 -	มัธยมศึกษาตอนต้น	 จ�านวน	210	บาท/คน/ภาคเรียน	(420	บาท/คน/ปี)
	 -	มัธยมศึกษาตอนปลาย	 จ�านวน	230	บาท/คน/ภาคเรียน	(460	บาท/คน/ปี)

1. ค่าหนังสือเรียน

	 หนงัสอืเรยีนและแบบฝึกหดั	ใช้หนงัสอืเรยีนสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน/รายวชิาพืน้ฐาน	 

8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551		 

และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และ	 4	 ให้ใช้หนังสือเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์,	 คณิตศาสตร์	 และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ 

วัฒนธรรม	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

พุทธศักราช	 2551	 ตามค�าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ	 ท่ี	 สพฐ.	 1239/2560	 ลงวันที่	 

7	สงิหาคม	2560		และจดัซ้ือหนงัสอืเรยีน	ในสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในกลุ่มสาระทีม่คีวาม

จ�าเป็น	ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	และให้แจกหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียนทุกคน

ชั้น จ�านวนเงิน ( บาท )

มัธยมศึกษาปีที่	1 764.00

มัธยมศึกษาปีที่	2 877.00

มัธยมศึกษาปีที่	3 949.00

มัธยมศึกษาปีที่	4 1,318.00

มัธยมศึกษาปีที่	5 1,263.00

มัธยมศึกษาปีที่	6 1,109.00

แนวทางด�าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

	 เครื่องแบบนักเรียน	ประกอบด้วย	เสื้อ/กางเกง/กระโปรง	คนละ	2	ชุด/ปี
ในอัตรา	ดังนี้
	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 จ�านวน	 450		บาท/คน/ปี
	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 จ�านวน	 500		บาท/คน/ปี
	 กรณผีูเ้รยีนมชุีดนกัเรยีนเพยีงพอแล้ว	สามารถซือ้เขม็ขดั	รองเท้า	ถงุเท้า	ชดุลกูเสอื/ 
เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา	ได้

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

				กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ประกอบด้วย
	 1.	กิจกรรมวิชาการ
	 2.	กิจกรรมคุณธรรม	จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
	 3.	กิจกรรมทัศนศึกษา
	 4.	กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	40	ชั่วโมง/คน/ปี
	 ทั้งนี้ในการวางแผนก�าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องให้ภาคี	 4	 ฝ่าย 
(ผูแ้ทนครู		ผูแ้ทนผูป้กครอง		ผูแ้ทนชุมชน		และผูแ้ทนกรรมการนกัเรยีน)		และ		คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณา
	 ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส�าหรับนักเรียน	ดังนี้
	 -	มัธยมศึกษาตอนต้น	 จ�านวน	440	บาท/คน/ภาคเรียน	(880	บาท/คน/ปี)
	 -	มัธยมศึกษาตอนปลาย	 จ�านวน	475	บาท/คน/ภาคเรียน	(950	บาท/คน/ปี)

การสละสิทธิ์

	 เนือ่งจากมผีูป้กครองนกัเรยีนจ�านวนมากทีม่คีวามพร้อมทางด้านเศรษฐกจิ	นกัเรยีน 
มีเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนมากเพียงพอแล้ว	และมีจิตสาธารณะต้องการ 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีด้อยโอกาส	 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปิดโอกาสให้สละสิทธิ์ได้ใน 
2	 รายการ	 คือ	 เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน	 โดยอาจเลือกสละสิทธิ์ทั้ง 
2	รายการ	หรือรายการเดียวกันก็ได้ทั้งนี้จะไม่ผูกพันสิทธิตามโครงการในปีต่อ	ๆ	ไป
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นิยาม 

	 งบประมาณงบเงินอุดหนุน	ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายในการ

จดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	รายการค่าจดัการเรยีนการสอน	(เงนิอดุหนนุปัจจยัพืน้ฐานส�าหรบั

นักเรียนยากจน)	คือ	เงินงบประมาณ	ที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน	เพื่อ

จดัหาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติและเพิม่โอกาส	ทางการศกึษา	เป็นการช่วย

เหลือนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ให้มีโอกาส

ได้รับการศึกษา	ในระดับที่สูงขึ้น	

	 นักเรียนยากจน	 หมายถึง	 นักเรียนท่ีผู ้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน	 

40,000	บาทต่อปี	

เกณฑ์การจัดสรร 

	 จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ของ

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ยกเว้นสถานศกึษาสงักดั

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	

ลักษณะการใช้งบประมาณ 

	 ให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน	ค่าเสื้อผ้า	และเครื่อง

แต่งกายนักเรียน	ค่าอาหารกลางวัน	และค่าพาหนะในการเดินทาง	

การใช้จ่ายงบประมาณ 

	 สถานศกึษาสามารถเลอืกวธิดี�าเนนิการจ่ายหรอืจดัหาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการ

ด�ารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม	ดังนี้	

	 1.	ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน	จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้	

	 2.	 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน	 จัดซ้ือหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่

นักเรียน 

การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�าหรับนักเรียนยากจน)
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	 3.	ค่าอาหารกลางวัน	จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจ้างเหมาท�าอาหารหรือ

จ่ายเป็นเงินสด	ให้แก่นักเรียนโดยตรง	

	 4.	 ค่าพาหนะในการเดินทางจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถ

รับ	-	ส่ง	นักเรียน

	 กรณีการด�าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง-จัดหา	 ต้องด�าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	และการบริหารพัสดุ	ภาครัฐ	พ.ศ.2560

	 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 

อย่างน้อย	3	คน	ร่วมกันจ่ายเงิน	โดยใช้ใบส�าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน	

แนวทางการด�าเนินงาน 

 1. ระดับสถานศึกษา 

	 1.1	ส�ารวจข้อมลูนกัเรยีนยากจน	และรายงานส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่เสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	

	 1.2	จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

	 1.3	ด�าเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน	

	 1.4	รายงานผลการด�าเนินงาน	

 2. ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 2.1	 รวบรวมข้อมูลนักเรียนยากจนจากสถานศึกษา	 และรายงานส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 2.2	 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง	 ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณ	ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าท่ีหรือผู้แทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และผู้บริหารสถานศึกษา	 หรือผู้แทน	 ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแต่ละ

ช่วงชั้นตามความเหมาะสม	

	 2.3	ก�ากับ	ติดตาม	ตรวจสอบและรายงานผลการด�าเนินงาน
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	 	ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 ได้แก่	 	 ค่าจัดการเรียนการสอน	 	 ค่าหนังสือเรียน	 	 ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน	 	 ค่าอุปกรณ์การเรียน	 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 	 เป็นต้น		 
แต่ในการจัดการศึกษาส�าหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม	 	 และมีศักยภาพเป็นสถาน 
ศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วย 
รูปแบบ	วิธีการ	สื่ออุปกรณ์และบุคลากรที่ท�าการสอนเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ	 	 โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือ 
จากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้	 กอปรกับการตอบข้อหารือของส�านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาเห็นว่าส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถประกาศให ้
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
	 	ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา	 สถานศึกษาจ�านวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม ่
เกบ็ค่าใช้จ่ายตาม	มาตรา	49	แห่ง	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย		พทุธศกัราช	2550	 
แล้ว	 แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่งเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ ์
มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ	 ดังนั้นเพื่อ 
ให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 และการมีส่วนร่วม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อม	 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็น 
การคุ ้มครองผู ้ปกครองมิให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ของนักเรียน	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ 
สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
	 ก.	 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถ 
เรียกเงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้	เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณ 
เพื่ออุดหนุนให้แล้วดังนี้
	 1.		ค่าเล่าเรียน
	 2.		ค่าหนังสือเรียน
	 3.		ค่าอุปกรณ์การเรียน
	 4.	 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
	 5.	 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ	ปีละ	1	ครั้ง
	 6.	 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ชุมนุม/ลูกเสือ	 เนตรนารี/ยุวกาชาด	 
	 	 ปีละ	1	ครั้ง
	 7.	 ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา	ปีละ	1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ�ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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	 8.	 ค่าใช้จ่ายในการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ตามหลกัสตูรและทีเ่พิม่เตมิจากหลกัสตูร 
	 	 ปีละ	40	ชั่วโมง
	 9.	 ค่าวัสดุฝึก		สอน		สอบ		พื้นฐาน
	 10.	 ค่าสมุดรายงานประจ�าตัวนักเรียน
	 11.	 ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน
	 12.	 ค่าบริการห้องพยาบาล
	 13.	 ค่าวัสดุส�านักงาน
	 14.	 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	 15.	 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
	 16.	 ค่าอุปกรณ์กีฬา
	 17.	 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
	 18.	 ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	 19.	 ค่าคู่มือนักเรียน
	 20.	 ค่าบัตรประจ�าตัวนักเรียน
	 21.	 ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
	 22.	 ค่าวารสารโรงเรียน
	 	ส�าหรับรายการที่	19,	20,	21	และ	22	หากโรงเรียนได้จัดท�าเป็นลักษณะพิเศษ 
อย่างมีคุณภาพ		สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัด	ตามความจ�าเป็นเหมาะสม 
กับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น
	 	ข.	 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้	 	 สามารถ 
ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน	ดังนี้

ที่ รายการ อัตราการเก็บ/ คน /ภาคเรียน

1 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
   ตอนต้น
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน  35,000 บาท

ไม่เกิน 40,000 บาท

2 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
  ตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน 17,500 บาท

ไม่เกิน 20,000 บาท

3 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ  
(เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น)

เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ�าเป็น 
และเหมาะสมกับสภาพฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษด้าน 
ภาษาอังกฤษให้เก็บได้ไม่เกิน  
ครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP 265
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	 การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานหรือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	แล้วแต่กรณี
	 ค.	 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของ 
นกัเรยีนทีน่อกเหนอืหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สามารถขอรบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย	 
ได้ตามความสมคัรใจของผูป้กครองและนกัเรยีน	โดยไม่รอนสทิธิน์กัเรยีนทีด้่อยโอกาส		ดงันี้

ที่ รายการ
อัตราการเก็บ/ คน / 

ภาคเรียน

1
โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของ

นักเรียนนอกเวลาเรียน
เท่าที่จ่ายจริง  ตามความ

จ�าเป็นและเหมาะสมกับ

สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ

ท้องถิ่น  ทุกรายการรวมกันไม่

เกิน 1,250 บาท ต่อภาคเรียน

2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ

3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

4 ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

	 ง.	 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก	 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้งบประมาณจากรัฐ	อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	ได้เท่าที่ 
จ่ายจริง	 โดยประหยัดตามความจ�าเป็น	 และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ 
ท้องถิ่น	ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน	ดังนี้
	 1.	 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
	 2.	 ค่าสาธารณูปโภคส�าหรับห้องเรียนปรับอากาศ
	 3.	 ค่าสอนคอมพิวเตอร์	 กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐาน 
	 	 ที่รัฐจัดให้		(1	เครื่อง	:	นักเรียน	20	คน)
	 4.	 ค่าใช้จ่ายในการจัดรวมโครงการ	 โครงงาน	 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกิน 
	 	 มาตรฐานที่รัฐจัดให้
	 5.	 ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่ 
รัฐจัดให้
	 จ.	 สถานศึกษาท่ีจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนอาจขอรับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด		ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมกับ 
สภาพฐานะทางเศรษฐกจิของท้องถ่ิน	ตามความสมคัรใจของผูป้กครองและนกัเรยีน	ดงันี้
	 1.	 ค่าประกันชีวิตนักเรียน	/	ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
	 2.	 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
	 3.	 ค่าตรวจสขุภาพนกัเรยีนเป็นกรณพีเิศษ	นอกเหนอืจากการให้บรกิารสาธารณสุข 
ของรัฐ
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	 4.	 ค่าอาหารนักเรียน
	 5.	 ค่าหอพัก
	 6.	 ค่าซักรีด
	 ส�าหรบัสถานศกึษาทีจ่ดัให้นกัเรยีนอยูป่ระจ�า	สามารถขอรบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ตามข้อ	1,	2,	3,	4,	5	และ	6	ได้ที่จ่ายจริงโดยประหยัด	ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
	 ฉ.	 สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน	
โดยไม่รอนสิทธิ์ที่จะได้รับ	ดังนี้
	 1.	 การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ	 หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน 
ควรจัดให้นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า	2	ชั่วโมง
	 2.	 การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
	 3.	 ค่าสาธารณูปโภคส�าหรับห้องเรียนปรับอากาศ
	 4.	 ค่าตรวจสขุภาพนกัเรยีนเป็นกรณพีเิศษ		นอกเหนอืจากการให้บรกิารสาธารณสขุ 
ของรัฐ
	 5.	 ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
	 6.	 ค่าอาหารนักเรียน
	 7.	 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุม/ลูกเสือ	 เนตรนารี/ยุวกาชาด 
และการไปทัศนศึกษา
	 8.	 การเรียน	การฝึกใช้คอมพิวเตอร์และการใช้บริการอินเตอร์เน็ต	ปีละ	40	ชั่วโมง

	 อนึ่ง	 	การเก็บเงินบ�ารุงการรักษาของสถานศึกษา		สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 ตามข้อ	 ข,	 ค,	 ง,	 จ	 และ	 ฉ	 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และได้อนุมัติจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก่อน	 จึงจะด�าเนินการขอรับการสนับสนุนได้โดยให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับ 
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
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ฝ่ายบริหารทั่วไป
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1. งานแผนงานและพัสด ุ

   ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. งานธุรการ สารบรรณ 

   ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. งานการเงิน- บัญชี  

   ฝ่ายบริหารทั่วไป

4. งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป

5. งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน

6. งานจัดหารายได้โรงเรียน

7. งานธนาคารโรงเรียน

1. งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ

   ระบบไอที เว็บไซต์และอื่นๆ

2. งานสารสนเทศโรงเรียน

3. งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน

4. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

5. งานวารสารโรงเรียน  

   คู่มือ ครูนักเรียน ผู้ปกครอง 

   และคณะกรรมการสถานศึกษา 

   ขั้นพื้นฐาน  

1. งานพัฒนาอาคารสถานที่ 

   และสิ่งแวดล้อม

2. งานบ้านพักครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษา

3. งานบริหารงานลูกจ้างประจ�า/ 

   ลูกจ้างชั่วคราว

4. งานโรงเรียนปลอดขยะ

5. งานระบบจราจรโรงเรียน

6. งานระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน

7. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

8. งานตกแต่งอาคารสถานที ่

   และภูมิทัศน์

1. งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

2. งานโภชนาการโรงเรียน

3. งานอนามัยโรงเรียน

4 งานทุนการศึกษา

5. งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ 

   การศึกษา

6. งานสัมพันธ์ชุมชน

7. งานยานพาหนะโรงเรียน

8. งานสวัสดิการโรงเรียน 

นางนวลจันทร์  โคตะมี

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

นายพัสกร  มาลารัตน์

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายบุญธรรม บุญนายืน

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษาและ

พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ส�านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ปีการศึกษา 2562

นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

มูลนิธิแม่สอด 

“สรรพวิทยาคม”

สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสรรพวิทยาคมวิทยาคม

ชมรมเครือข่าย 

ผู้ปกครองนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
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	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 	 มุ่งมั่น	 	 ส่งเสริม	 	 สนับสนุน	 การให้บริการทางการศึกษา		 

สุขภาพอนามัย	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	 แก่	 ครู	 บุคลากร	 และนักเรียน	 

เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย		

สุขภาพอนามัยดี

1.	พัฒนาสภาพแวดล้อม	แหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศ	เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 

	 การสอนและสุขภาพจิตที่ดี

2.	พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีสภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

3.	ส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย	ที่ดี	แก่	ครู	บุคลากร	และนักเรียน

4.	ส่งเสริม	สนับสนุน	และ	ประสาน	ความร่วมมือกับชุมชน	เพื่อให้ทุกภาคส่วน 

	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

5.	จัดบริการด้านอาคารสถานที่	วัสดุ	ครุภัณฑ์	และบุคลากรแก่ชุมชน	 

	 ตามความต้องการจ�าเป็นและความเหมาะสม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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1.	การประกาศ	กรณีต้องการขอประกาศเรื่องต่างๆที่จ�าเป็นในโรงเรียน	ควรปฏิบัติดังนี้

	 1.1	เขียนข้อความลงในแบบบันทึกประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน

	 1.2	เจ้าหน้าที่เวรประชาสัมพันธ์จะบริการประกาศในช่วงเช้า	 

	 	 ช่วงพักต่อระหว่างคาบเรียน	ช่วงพักกลางวัน	และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน

2.	การขอพบนักเรียน	กรณีผู้ปกครองหรือ	ญาติมาขอพบนักเรียน	ควรปฏิบัติดังนี้

	 2.1	แจ้งยามรักษาความปลอดภัยและบันทึกในสมุดเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน

	 2.2	เขียนบันทึกแจ้งชื่อ	–	นามสกุลและห้องของนักเรียนลงในแบบบันทึก 

	 	 การพบนักเรียนที่ห้องปกครอง

	 2.3	ฝ่ายปกครอง	ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์	ประกาศเสียงตามสาย

	 2.4	อนุญาตให้ผู้ปกครองพบนักเรียนบริเวณห้องปกครอง

3.	การแจ้งและรับของที่หาย	เมื่อนักเรียนท�าของเสียหายหรือนักเรียนเก็บของ 

			ได้ควรปฏิบัติดังนี้

	 3.1	กรณีนักเรียนเก็บของได้ให้เขียนชื่อแจ้ง	วัน	เดือน	ปี	และรายงานของที่เก็บได้ 

	 	 ลงในแบบบันทึกแจ้งและรับของหาย

	 3.2	กรณีนักเรียนท�าของหายให้ติดตามจากการประกาศเสียงตามสายหรือ 

	 	 ติดประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์และมาแจ้งเพื่อรับของและ 

	 	 ลงชื่อรับรองของคืน

แนวปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน
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1.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และมัธยมศึกษาชั้นปีที่	4	ที่เข้าใหม่ทุกคน	 

	 จะต้องซื้อเหรียญแลกภาชนะใส่อาหาร	(สีเหลือง)	ราคา	100	บาท	ทุกคน	 

	 และเหรียญแลกแก้ว	(สีม่วง)	ราคา	20	บาท	และสามารถแลกคืนเป็นเงินสด 

	 เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่	6	ในเดือน	มีนาคม

2.	นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวซื้อเหรียญแลกอาหาร	(ชิพ)	และซื้ออาหารตามเวลาที่ก�าหนด

3.	ห้ามน�าภาชนะทุกชนิดออกนอกบริเวณโรงอาหาร

4.	นักเรียนทุกคน	จะต้องรับประทานอาหารจากร้านค้าภายในโรงเรียนเท่านั้นเว้นแต่	 

	 นักเรียนจะน�าอาหารมาจากบ้าน		

แนวปฏิบัติการใช้โรงอาหาร

	 	 เนื่องด้วย	 โรงเรียนสรรพวิทยาคม	 มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน	 รวมทั้งการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และการเดินทางไปแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการ	 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 ดังนั้น	 จึงมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนได้ท�า 
ประกันอุบัติเหตุ	คนละ	125	บาท	ต่อปีการศึกษา
โดยมีข้อควรปฏิบัติในการขอเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ	ดังนี้
1.	เอกสาร/หลักฐานที่ต้องเตรียม
	 -	ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากโรงพยาบาล/คลินิกของรัฐหรือเอกชน	พร้อมใบรับรองแพทย์	
2.	นักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง	ที่ระบุไว้ในใบเสร็จแต่ไม่เกิน 
	 วงเงิน	3,000	บาท/ครั้ง
3.	กรณีเสียชีวิต	ประกันชีวิตจะจ่ายเงินชดเชย	รายละ	30,000		บาท
4.	หากนักเรียนประสบอุบัติเหตุสามารถมายื่นหลักฐานเพื่อขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ 
	 ที่ห้องส�านักงานบริหารทั่วไป	ในเวลาราชการ	ผู้รับผิดชอบ	คือ	 
 นางสุมาลี  บุญมาก  โทร 093-2697775

แนวปฏิบัติงานประกันอุบัติเหตุ
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1. เงินทุนการศึกษา

	 เป็นเงินที่ได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาและการระดมทุนจากคณะครูบุคลากร

เพือ่ให้ความช่วยเหลอืนกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	และเรยีนดรีวมถงึนกัเรยีนประพฤตดิ ี

แต่ยากจน	

วิธีการขอรับทุนการศึกษา

	 1.	นักเรียนสมัครขอรับทุนได้ที่ครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น	

	 2.	ครูที่ปรึกษาประจ�าชั้นตรวจสอบประวัติและเยี่ยมบ้านนักเรียน 

	 	 เพื่อตรวจสอบข้อมูล

	 3.	คณะกรรมการระดับชั้นและคณะกรรมการงานทุนการศึกษาประชุมพิจารณา 

	 	 จัดสรรทุนให้ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม

	 4.	จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน

2.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

	 เป็นเงินที่ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ได้กู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้กู้

	 1.	เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ม.4-ม.6

	 2.	รายได้ผู้ปกครอง	ไม่เกิน	200,000		บาท

วิธีการขอรับทุนการศึกษา

	 1.	สมัครผ่านเว็บไซต์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

	 2.	ผู้กู้ส่งใบสมัคร	ที่ห้องวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

	 3.	นักเรียนผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการโรงเรียน	

แนวปฏิบัติงานทุนการศึกษา
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3.ทุนปัจจัยพื้นฐานส�าหรับนักเรียนยากจน

	 เป็นทุนที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดสรรให้แก่นักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยากจน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

	 1.	นักเรียนมีความประพฤติดี	ฐานะยากจน

	 2.	ก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3

	 3.	บิดา	–	มารดา	ไม่เป็นข้าราชการและผู้ปกครองที่มีรายได้ต�่ากว่าปีละ	 

	 	 40,000	บาท

วิธีการขอรับทุนการศึกษา

	 1.	นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีผู้รับรองเป็นข้าราชการ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	 

	 	 ผู้น�าชุมชน

	 2.	นักเรียนสมัครได้ที่ครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น	และได้รับการคัดเลือก 

	 	 จากคณะกรรมการระดับชั้น
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นักเรียนที่มีสิทธิจะได้รับสวัสดิการจากทางโรงเรียนดังกรณีต่อไปนี้

1.	นักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ	เช่น	อัคคีภัย		วาตภัย		โจรภัย		หรือภัยที่ท�าให้เดือดร้อน 

	 ถึงที่สุดสมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	ทางโรงเรียนจะมอบเงินช่วยเหลือ 

	 รายละ	1,000		บาท	และด�าเนินการขอรับบริจาคช่วยเหลือตามสมควร	รวมทั้ง 

	 การพิจารณาทุนการศึกษา				อาหารกลางวันและการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

2.	กรณีที่มีนักเรียนเสียชีวิต	ทางโรงเรียนจะน�าพวงหรีดไปมอบในงาน	เพื่อเป็นเกียรติ 

	 และช่วยเหลืออื่นๆตามสมควร

3.	กรณีบุคลากรในครอบครัวของนักเรียนเสียชีวิต	ทางโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือ 

	 รายละ	1,000	บาท	และด�าเนินการขอรับบริจาคช่วยเหลือตามสมควร

แนวปฏิบัติงานสงเคราะห์และสวัสดิการ
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1.	เมื่อนักเรียนมีอาการป่วยเกิดขึ้นขณะอยู่ในห้องเรียน	ให้ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอน 

	 ในชั่วโมงนั้นเพื่อไปขอรับบริการรักษาเบื้องต้นจากครูอนามัย

2.	นักเรียนที่เข้ามารับบริการในห้องพยาบาล	ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล	ชั้นเรียน	 

	 ในกระดาษสถิติที่จัดไว้

3.	ห้ามนักเรียนหยิบยาหรือของใช้ในการปฐมพยาบาลเอง		โดยไม่ได้รับอนุญาต 

	 จากครูอนามัย

4.	นักเรียนป่วยที่มีความจ�าเป็นที่ต้องนอนพัก		ต้องได้รับอนุญาตจากครู	 

	 และมีหนังสือแจ้งอาการป่วยจากครูอนามัยไปให้อาจารย์ผู้สอน		

5.	นักเรียนที่เข้ามารับบริการในห้องพยาบาล	จะต้องรักษาความสงบ 

	 ความเป็นระเบียบและความสะอาดของห้องพยาบาล		 

	 ของใช้ทุกชิ้นเมื่อใช้แล้วต้องเก็บคืนที่เดิมให้เรียบร้อย

6.	ถ้านักเรียนมีอาการป่วยฉุกเฉินและรุนแรง	อาจพิจารณาน�าส่งโรงพยาบาล		 

	 หรือติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับโดยครูอนามัยจะเป็นผู้แจ้งเอง

แนวปฏิบัติการใช้ห้องอาคารพยาบาล
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ประกาศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการด�าเนินงานส่งเสริมจิตอาสา  จิตสาธารณะของนักเรียน 

..............................................................................
	 ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม		ได้ด�าเนินงานส่งเสริมจิตอาสา		จิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม	เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความตระหนักและเกิดค่านิยมที่

ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		ดังนั้น	เพื่อให้การด�าเนินงานดังกล่าว	ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้	นักเรียน	ครู	และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 1.	นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม		มีหน้าที่รับผิดชอบการท�าความสะอาด	จัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ	พร้อมกันในเวลา	07.00	–	07.45		น.

	 2.	ครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น		มีหน้าที่ควบคุมนักเรียนในขณะปฏิบัติหน้าที่		ด�าเนินการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและคะแนนการปฏิบัติงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

	 	 ในระบบ	i-student

	 3.	คณะกรรมการตรวจให้คะแนนผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด		คือ	ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นที่ได้รับคัดเลือก		ระดับชั้นละ	5	คน		 

	 	 ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ		ดังนี้

	 	 	 3.1	คณะกรรมการฯ	ท�าการตรวจให้คะแนนการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนในเวลา	07.00	–	07.45	น.และส่งผลคะแนนเข้ามาในกลุ่มไลน์	 

    “กิจกรรม Zoning”		ไม่เกิน	12.00	น	ของวันเดียวกัน	

	 	 	 3.2	ถ้าไม่พบนักเรียนห้องใดมาปฏิบัติหน้าที่ในเวลาดังกล่าวให้บันทึกคะแนนเป็น	0	คะแนน

	 4.	วิธีการประเมินการให้คะแนนปฏิบัติงาน	และการตัดสินผลการผ่านกิจกรรมของนักเรียน

	 	 	 4.1	ถ้าห้องใดมีผลคะแนนการปฏิบัติหน้าที่		0	คะแนน		จ�านวน	5	ครั้ง/เดือน		ฝ่ายบริหารทั่วไปจะแจ้งให้ครูที่ปรึกษาด�าเนินการแก้ไขและรายงาน 

	 	 	 	 ผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทั่วไปทราบและด�าเนินการแก้ไขคะแนนให้ได้ไม่เกิน	6	คะแนน

	 	 	 4.2	ถ้าห้องใดมีคะแนนการปฏิบัติงาน		ตั้งแต่	8	คะแนนขึ้นไป/เดือน	นักเรียนในห้องนั้นจะได้รับคะแนนความดี	คนละ	10	คะแนน/เดือน

	 	 	 4.3	ถ้าห้องใดมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติงานน้อยกว่า	6		คะแนน/ภาคเรียน		ฝ่ายบริหารทั่วไปจะตัดสินคะแนนให้เป็น	“มผ”	ทั้งห้องในส่วนของกิจกรรม	 

	 	 	 	 และในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์	เป็นระดับปรับปรุงทั้งห้อง	

	 	 	 4.4	เกณฑ์การตัดสินผลการผ่าน	กิจกรรม	Zoning		นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์	2	ข้อ	ดังนี้

	 	 	 	 4.4.1	นักเรียนต้องมีเวลาปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า	70%	ของเวลาทั้งหมด

	 	 	 	 4.4.2	นักเรียนต้องมีผลคะแนนการปฏิบัติงาน	เป็น	“ผ่าน”	ทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	จากฝ่ายบริหารทั่วไป

	 5.	การน�าผลการประเมินไปใช้		แบ่งออกเป็น	3	ลักษณะคือ

	 	 	 5.1	ประเมินผลเป็นคะแนน		ตัดเกรด	0	-	4		เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินรายวิชาหน้าที่พลเมือง	โดยครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น	 

	 	 	 	 หรือ	ครูผู้สอนประจ�าวิชาหน้าที่พลเมือง

	 	 	 5.2	ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ	โดยคณะกรรมการประเมิน	ผลการประเมินจะออกมาเป็น	ผ่าน	/	ไม่ผ่าน		 

	 	 	 	 ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

	 	 	 5.3	ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ข้อที่	8		มีจิตสาธารณะ	โดยเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของฝ่ายปกครอง 

	 	 	 	 โดยครูที่ปรึกษาประจ�าชั้นเป็นผู้บันทึกผลคะแนน		ผลการประเมินจะออกมาเป็น	ดีเยี่ยม	(3)	/	ดี		(2)		/	ผ่าน	(1)	/	ปรับปรุง		(0)	

	 6.	นักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามประกาศนี้		จะต้องได้รับการแก้ไขให้ท�ากิจกรรมจิตอาสาอื่น	ๆตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

	 7.	ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ส่งผลการประเมินผู้เรียน	ข้อ	5.1	ข้อ	5.2	และ	ข้อ	5.3	ต่อฝ่ายบริหารวิชาการ	เพื่อน�าเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 

	 	 ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง		กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	และ	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	โดยเอกสารแบบรายงานตามที่ก�าหนด

	 	 	 	 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

	ประกาศ	ณ	วันที่	28	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562
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ประกาศ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง  ขอบเขตสถานที่จอดรถ แนวปฏิบัติการจอดรถและการจราจรในบริเวณสถานศึกษา 

..............................................................................
	 เพือ่ก�าหนดให้สภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์ของโรงเรยีนสรรพวทิยาคมมคีวามสะอาด		สวยงาม	ร่มรืน่และเพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ภายในบริเวณโรงเรียน	เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ราชการ	ที่จัดภูมิทัศน์แบบสวนสวย		โรงเรียนงาม		ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ		
โรงเรยีนจงึก�าหนดขอบเขตบรเิวณสถานทีจ่อดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์		ของคณะครบูคุลากรทางการศกึษา	นกัเรยีนและบคุคลภายนอก
ผู้มาติดต่อราชการ	ดังนี้
ขอบเขตสถานที่จอดรถและแนวปฏิบัติ
1.	 ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่น�ารถยนต์มาโรงเรียน		ให้จอดได้ตามสถานที่	ที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้
	 1)	ด้านหลังอาคาร	1		อาคารอ�านวยการ	(ไม่ถือรวมหน้าอาคาร	2)	
	 2)	ด้าน	หลังอาคาร	2		อาคารคณิตศาสตร์
	 3)	ด้านหน้าอาคาร	4		อาคารวิทยาศาสตร์
	 4)	ด้านหลังอาคาร	6		อาคารภาษาไทย
	 5)	ถนนทั้งสองด้านของประตูไหมไทยถึงอัฒจรรย์
2.	ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่น�ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน		ให้จอดได้ตามสถานที่	ที่ก�าหนด		ดังต่อไปนี้
	 1)	ด้านหลังอาคารคหกรรม
	 2)	ด้านหลังอาคาร	1		อาคารอ�านวยการ	(ไม่ถือรวมหน้าอาคาร	2)
	 3)	ด้านข้างอาคาร	3		อาคารภาษาต่างประเทศ
	 4)	ด้านหลังอาคาร	6		อาคารภาษาไทย
3.		บริเวณห้ามจอดยานพาหนะตลอดแนว
	 1)	ถนนและบริเวณตั้งแต่ศาลพระภูมิถึงด้านหน้าสนามบาสเกตบอล
	 2)	ถนนหน้าอาคาร	1	ตั้งแต่ประตูที่ว่าการอ�าเภอถึงด้านหน้ารูปปั้นพระสมัครสรรพการ
	 3)	ถนนและบริเวณหน้าห้องโสตศึกษาถึงหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ	ฯ
	 4)	บริเวณลานหน้าอาคาร	3	ตลอดแนว
	 5)	สนามบาสเกตบอล	และโดมด้านหลังอัฒจรรย์
	 6)	บริเวณด้านหน้าอาคาร	2		อาคารคณิตศาสตร์	(ส่วนที่ติดกับอาคารและสวนคณิตศาสตร์	ตลอดแนว)
4.	ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ	ผู้รับ	-	ส่ง	พัสดุไปรษณีย์	และ	ผู้ส่งสินค้าทุกประเภท	ที่น�ารถยนต์และจักรยานยนต์มา	 
	 ให้จอดได้ตามสถานที่ที่ก�าหนดดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
	 1)	พื้นที่ด้านข้างมณฑปพระพุทธประทีปวโรทัย	บริเวณจุดจอดรถชั่วคราว
	 2)	พื้นที่หน้าอาคาร	4	บริเวณจุดจอดรถชั่วคราว
5.	ให้นักเรียนที่ได้รับอนุญาตน�ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนจอดได้ตามสถานที่ที่ก�าหนด	ดังต่อไปนี้
	 1)	หลังอาคาร	4	อาคารวิทยาศาสตร์
	 2)	ลานจอดรถจักรยานยนต์		บริเวณด้านหลังศาลพระภูมิและใต้ต้นจามจุรีหน้าโรงเรียน
6.	ให้เดินรถตามเส้นทางลูกศรจราจรและสัญลักษณ์ที่โรงเรียนก�าหนด
7.	ให้ครู	นักเรียน	แม่ค้าโรงอาหาร	และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน	ปฏิบัติตามระเบียบข้อก�าหนดทาง	
	 โรงเรียนอย่างเคร่งครัด			คือ		ขับขี่ตามป้ายเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งภายในโรงเรียน						
	 ใช้ความเร็วไม่เกิน	20	กม./ชม.	และไม่อนุญาตให้ขับขี่ในช่วงเวลา	07.30	–	17.30	น
	 	 	 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน.

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศ	ณ	วันที่	22	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562		
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม

เรื่อง มาตรการการให้ความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
..............................................................................

	 	 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดให้	 ปี	 พ.ศ.2554	 -	 2563	 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	 และ 

ตามประกาศจังหวัดตาก	ลงวันที่	29	ตุลาคม	2561	เรื่อง	ให้การสวมหมวกนิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์	นอกจากนี้ตาม

ประกาศของอ�าเภอแม่สอด	ลงวนัท่ี	11	กุมภาพนัธ์	2562	เรือ่ง	ให้ความปลอดภยัทางถนน	เป็นวาระของอ�าเภอแม่สอด

	 ดังนั้นเพื่อให้มติและประกาศดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติ	และเพื่อความปลอดภัยของ	ครู	และบุคลากรทางการ

ศึกษา	นักเรียน		โรงเรียนสรรพวิทยาคม	จึงก�าหนดมาตรการในการปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และนักเรียนทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	 

	 	 ในทุกครั้งที่มีการใช้รถใช้ถนนทั้งในระยะใกล้หรือไกล

	 2.	ครแูละบคุลากรทางการศึกษาและนกัเรยีนทุกคนจะยดึถอืและปฏิบตัตินเพ่ือความปลอดภยัทางถนน		ดงันี้

	 	 	 2.1	สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

	 	 	 2.2	ขับรถด้วยความเร็ว	ไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดและไม่ประมาท

	 	 	 2.3	ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถยนต์		รวมทั้งผู้โดยสารทุกคน

	 	 	 2.4	ไม่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งของมึนเมาใด	ๆ	เมื่อมีการขับขี่รถ

	 	 	 2.5	ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ		หรืออุปกรณ์สื่อสารใด	ๆ	ในขณะที่ขับขี่รถ

	 3.	 ครแูละบคุลากรทางการศกึษาและนกัเรยีนทุกคน	ยนิยอมให้การฝ่าฝืน	หรอืการกระท�าผดิในเรือ่งของความ

ปลอดภัยทางถนนนั้นเป็นโทษทางวินัยและมีผลต่อการปฏิบัติงานในแต่ละปี

																จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศ	ณ	วันที่	22	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562		
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เรื่อง มาตรการด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน  

..............................................................................
	 มาตรการด้านการจัดการขยะนี้	 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ	 (Zero	 waste	 school)	 

เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกของนักเรียน	ให้มีระเบียบวินัย		เคารพกติกา	รู้รักสามัคคี	รักษาสภาพแวดล้อม	ไม่สร้างมลพิษ	

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

	 ดังนั้น		โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงก�าหนดมาตรการในการปฏิบัติตนของนักเรียน	ดังนี้

	 1.	นักเรียนทุกคน	ต้องท�าความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เวลา	07.00	น	-	07.45	น

	 2.	นักเรียนทุกคนต้องมีภาชนะใส่น�้าดื่มส่วนตัว

	 3.	ห้ามนักเรียนน�าอาหารทุกชนิดออกนอกบริเวณที่ก�าหนดให้รับประทานอาหารได้	(Food	zone)

	 4.	ห้ามนักเรียนซื้ออาหาร		หรือเครื่องดื่ม	บริเวณริมรั้วโรงเรียน

	 5.	ห้ามนักเรียนน�าอาหารหรือขนมมาจ�าหน่ายในโรงเรียน

	 6.	ห้ามนักเรียนทิ้งขยะในห้องเรียนและในอาคารเรียน

	 7.	ให้นักเรียนน�าขยะไปทิ้งในจุดคัดแยกขยะในภาชนะถังขยะที่โรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น

	 8.	ห้ามนักเรียนน�าภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟมหรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาในบริเวณโรงเรียน

	 9.	นักเรียนควรลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าส�าหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้แทน

	 10.	ให้นักเรียนน�าพฤติกรรม	“ไม่ทิ้งขยะ เห็นแล้วเก็บ”		ไปใช้ในบ้านตนเองและชุมชนทั่วไป

	 	 หากนกัเรยีนคนใดฝ่าฝืน		โรงเรยีนจะมบีทลงโทษ	ได้แก่	การว่ากล่าวตกัเตอืน		การท�าความสะอาดห้องน�า้		 

	 	 บรเิวณโรงเรยีนอืน่	ๆ 	และ	หากเป็นความผิดซ�า้	ๆ 	โดยไม่มีการแก้ไข	โรงเรยีนจะตดัคะแนนความประพฤติ 

	 	 ตามกฎระเบียบของโรงเรียนต่อไป

																			จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกาศ	ณ	วันที่	22	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562		
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ฝ่ายส�านักอ�านวยการ



โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายส�านักอ�านวยการ 
ปีการศึกษา 2562

นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

นางพัฒนา  ธรรมจักร ์

รองผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักอ�านวยการ

นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักอ�านวยการ

นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดระบบ 

การบริหารและพัฒนาองค์กร

นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นายวินัย  แขวนโพธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน 

และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางชลธิชา  นุชารัมย์

หัวหน้ากลุ่มงานส�านักงาน 

ฝ่ายส�านักอ�านวยการ

นางสาวอุไรวรรณ  อินริราย

ที่ปรึกษาฝ่ายอ�านวยการ

292 293292 293
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 
 
  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ  
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหน วยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย 
ตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/2๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา 
หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ ใหใชกับสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

                 ประกาศ ณ วันที่    6    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                                              (นายธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 

                                  รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ี ี 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั  

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานศนูยการศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวนัที่  6   สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕61  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแกปญหา 
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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1. ด้านวิชาการ
	 1.1	 ให้ความเห็นชอบ	 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
	 1.2	 ให้ข้อเสนอแนะ	 และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ	 สภาพแวดล้อม	 กระบวน 
การเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ฯลฯ	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
	 1.3	 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ,	 การด�าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ด้านงบประมาณ
	 2.1	 ให้ความเห็นชอบ	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัตัง้และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศกึษา
	 2.2	 ให้ความเห็นชอบ	 ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ	สถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่น
เกี่ยวกับเรื่องนี้
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
	 ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก�าหนดให้เป็น
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ด้านการบริหารทั่วไป
	 4.1	 ให้ความเห็นชอบ	 ข้อเสนอแนะและให้ค�าปรึกษาในการจัดท�านโยบาย	 แผนพัฒนา 
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวง	 ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา	 รวมทั้ง 
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
	 4.2	 รบัทราบ	ให้ความเหน็	และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ	และพฒันาคณุภาพการศกึษาและ
กิจการของสถานศึกษา	ฯลฯ
	 4.3	 ให้ความเห็นชอบ	ข้อเสนอแนะ	ประสาน	ส่งเสริม		สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา	ฯลฯ
	 4.4	 ให้ความเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และให้ค�าปรึกษาในการออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 
แนวปฏิบัติ	ฯลฯ		
	 4.5	 ให้ความเห็นชอบ	 ข้อเสนอแนะและให้ค�าปรึกษา	 ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น	ๆ	ในชุมชนและท้องถิ่น	
	 4.6	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศ	 ฯลฯ	
ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551 
 
   เพ่ือให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

อาศัยอ า นาจตามความในมาตรา 30 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และข้อ 1 (3) (7) ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส า นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กร ะทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 จึงก าหนดวางระเบียบ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและ
จัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส า นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่าย
ผู้ปกครอง พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ระเบียบนี้ ใช้บังคับส า หรับสถานศึกษาสังกัดส า นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ จัด

การศึกษา ช่วงชั้นที่ 3-4 ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแตกต่างไปจากนี้ หากจะด าเนินการเครือข่ายผู้ปกครองให้
ถือบังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม 

ข้อ 5 นิยามศัพท์ ในระเบียบนี้ 
“เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่า การรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน 

เพ่ือร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน 
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ า นาจปกครอง หรือ 

ผู้ปกครองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประ จ า หรือนักเรียน
อยู่รับใช้การงาน  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง 

(1) เพ่ือการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
(2) เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน 
(3) เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

ในสถานศึกษา 
ข้อ 7 คณะกรรมการ 
       คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

(1) เป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน 
(2) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง 
(3) โครงสร้าง องค์ประกอบ และจ า นวนของคณะกรรมการให้สถานศึกษาก า หนดได้ตามความ

เหมาะสม 
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การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 7 
(4) มติที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้พ้นจากสภาพเป็น

คณะกรรมการ กรณีท่ีพบว่าคณะกรรมการได้กระท าการส่อไปในทางเจตนาแสวงหา หรือได้มาซึ่งผลประโยชน์และ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตนเอง หรือผู้อ่ืน 

(5) สิ้นสุดวาระ  
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ให้มีวาระคราวละ 1 ปี 

ข้อ 8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน โดย

ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
(2) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูและผู้ปกครอง 
(3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
(4) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา 
(5) ร่วมกับสถานศึกษา จัดให้มีการประชุม ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครองตามความ

เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(6) สรุปและรายงานผลการด า เนินงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในที่ประชุมใหญ่

ของผู้ปกครองนักเรียน 
ข้อ 9 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ข้อ 10 ให้สถานศึกษาด าเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี 
ข้อ 11 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ข้อ 12 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการของคณะกรรมการ 
ข้อ 13 คณะกรรมการที่สถานศึกษาจัดตั้งข้ึนหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บั งคับ ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่า

จะสิ้นสุดวาระ 
ข้อ 14 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาก า หนดระเบียบ วิธีการ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
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(นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธ์ุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

บนัทึกข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
ส าหรบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ส าหรบัสายงานบรหิารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต  38 
------------------------------------ 

1. ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชา นายวรินทร์  ช านาญผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘  ผู้รับข้อตกลง  กับ นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ ์ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผูใ้หข้้อตกลง   
2. เป็นข้อตกลงที่ใช้ส าหรับระยะเวลา  1  ปีงบประมาณ  เริ่มตั้งแต่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562   
3. รายละเอียดข้อตกลงที่ใช้ส าหรับพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

3.1 องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 
  ด้านที่ 1 ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู ้
  ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  ด้านที่ 5 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 องค์ประกอบที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(30 คะแนน) 

3.3 ตัวชี้วัด  ระดับคุณภาพและรายละเอียดตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามหนังสือส านกังาน ก.ค.ศ.                                
ที่ ศธ  0206.7 /ว 20  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2561 
4. ข้าพเจ้า  นายวรินทร์  ช านาญผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธ์ุ ได้ช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา  
และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าปรึกษา  แนะน า  เพื่อปรับปรุง  พัฒนา  เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามบันทึกข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 
5. ข้าพเจ้า  นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธ์ุ ได้ท าความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ  3  
แล้ว  ขอใหข้้อตกลงกับนายวรินทร์  ช านาญผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีให้มีระดบัคุณภาพไมต่่ ากว่า  ระดบั  
3    ของตัวชี้วัดแต่ละตัวเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ  และจะประพฤติปฏิบัติตน  ในการรักษาวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น   

บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท าขึ้นไว้จ านวนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ผู้ให้ข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง           
ได้ท าความเข้าใจข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  "สายงาน
บริหารสถานศกึษา"  และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  และต่างถือไว้คนละฉบับ 
 

        ...................... .... ....................   .ผู้รับข้อตกลง       .........................  
                    (นายวรินทร ์ ช านาญผา)                       
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘                

ผู้ให้ข้อตกลง 
(นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธ์ุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ค�าสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ที่ 64/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าเอกสารคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
.........................................................................

	 		 เพื่อให้การด�าเนินการจัดท�าจัดท�าเอกสารคู ่มือนักเรียน	 ผู ้ปกครอง	 ครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 	 จึงอาศัยความในมาตรา	 39	 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2546	ข้อ	13	จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าเอกสารคู่มือนักเรียน	 
ผู้ปกครอง	ครู	และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอ�านวยการ ประกอบด้วย
		 1.	นายสมศักดิ์	 เลิศรัตนพันธุ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน		 ประธานกรรมการ
	 2.	นางพัฒนา	 ธรรมจักร์	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	 รองประธานกรรมการ
	 3.	นาย	ฉัตรชัย	 วิเทศน์			 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ
	 4.	นายจักกฤษณ์			 เรืองปรีชา	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ
	 5.	นางจรัสศรี	 ธรรมจิต	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ
	 6.	นางสาวจันทร์เพ็ญ	 ว่านเครือ		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ
	 7.	นายฐาปนะพงษ์	 ทะนันชัย	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ
						8.	นางนิตยา			 เคลือบวัง		 ครู	คศ.3	 กรรมการและเลขานุการ
ท�าหน้าที่
  ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและอ�านวยความสะดวกในการจัดท�าเอกสารให้ด�าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการด�าเนินงาน ประกอบด้วย
	 1.	นางนิตยา	 เคลือบวัง		 ครู	คศ.3			 ประธานกรรมการ
	 2.	นายบุญธรรม		 บุญนายืน		 ครู	คศ.2	 รองประธานกรรมการ
	 3.	นางสาวฐานิตา	 อิ่มวิมล	 ครู	คศ.2			 กรรมการ
	 4.	นายเอกชัย	 พันธุลี		 ครู	คศ.3		 กรรมการ
	 5.	นางสุวรรณีย์	 ทองเกตุ	 ครู	คศ.3	 กรรมการ
	 6.	นายวินัย		 หาญพรม		 ครู	คศ.3			 กรรมการ
	 7.	นางสุนีย์	 ยะสุกิม	 ครู	คศ.3		 กรรมการ
	 8.	นายธนสิน	 ชูเกียรติตกุล	 ครู	คศ.2	 กรรมการ
	 9.	นางวิไลพร	 ศรีนิล	 ครู	คศ.3			 กรรมการ
	 10.	นางกัญญ์วรา	 ก๋องแก้ว	 ครู	คศ.3			 กรรมการ
	 11.	นายสันติ์	 แสงท้าว	 ครูผู้ช่วย	 กรรมการ
	 12.	นางสาวกฤษณ์ชรินทร์		คงกล่อม			 ครู	คศ.2		 กรรมการและเลขานุการ
	 13.	นายชณุภงค์		 โคตะมี		 ครูอัตราจ้าง		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ท�าหน้าที่ 
	 1.	รวบรวมข้อมูลระเบียบ	นโยบายต่างๆ	ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารวิชาการ		งานบริหารกิจการนักเรียน	 
	 	 งานบริหารทั่วไป	งานบริหารธุรการ	นโยบาย	แผนและงบประมาณ	และงานส�านักอ�านวยการ																					
	 2.	ตรวจสอบความถูกต้อง	เหมาะสมด้านเนื้อหา			ภาษา		รูปแบบการจัดวางภาพ	
	 3.		ประสานงานโรงพิมพ์ให้จัดท�าเอกสารคู่มือนักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู	และคณะกรรมการสถานศึกษา 
	 	 ขั้นพื้นฐานเป็นรูปเล่ม	สมบูรณ์
		 	 ทั้งนี้		ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ	

(นายสมศักดิ์		เลิศรัตนพันธุ์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
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