
คูมือนักเรียนและผูปกครอง ปการศึกษา 2564



คำนำ 
 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความมุ่งมั่น      
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อมุ่งสู่การประเมินคุณภาพ โดยนำ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ        
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  คู่มือนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร        
ปีการศึกษา 2564 เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน  ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับทั้งในด้านงานวิชาการและ     
งานปกครอง พร้อมรายละเอียดด้านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และการให้การบริการของงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถ        
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 
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ประวัติโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

สถานที่ตั้ ง  

 เลขที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 
โทรศัพท์ 0-2521-0690,  0-2521-3535  โทรสาร  0-2521-7187   

 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทำการสอนมาตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2496 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ" เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
สังกัดกรมวิสามัญศึกษา มีเนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ ในขณะนั้นเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน 2 ห้องเรียนมี นายสุวรรณ  วิณวันก์  เป็นครูใหญ่  มีครูรวมทั้งหมด 5 คน มีนักเรียน 50 คน 
ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนขึ้นไปเรื่อย ๆ จนในปีการศึกษา 2503 มีจำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 30 ห้อง      
มีนักเรียน 1,197 คน  มีครู 46 คน และในปีการศึกษาเดียวกันนี้ก็มีจำนวนนักเรียนจบหลักสูตรชั้นเตรียม
อุดมศึกษา (แผนกวิทยาศาสตร์) เป็นรุ่นแรกมีจำนวน 29 คน นับว่าเป็นสถิติที่ดีมากโรงเรียนหนึ่งในสมัยนั้น  

 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2513 โรงเรียนได้โอนมาเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตของวิทยาลัยครู
พระนครสังกัดกรมการฝึกหัดครู ในปีการศึกษานั้นก็ได้เปิดทำการสอนตามปกติ  คือมีชั้นเรียนตั้งแต่    
ชั้น ม.ศ.1 ถึง ม.ศ.5 และใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ แผนกสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร" 
โดยมี นางประเยาว์  ศักดิ์ศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูพระนคร ดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ 
และมีนางนิรมล  ศังขฤกษ์  ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกสาธิตฯ 

 ในปี 2517 คุณหญิงพึงใจ  สินธุวานนท์  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูพระนคร  ได้ปรับปรุง         
สายงานของวิทยาลัยครูพระนครใหม่ โดยให้โรงเรียนสาธิตไปสังกัดอยู่ในภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะวิชาครุศาสตร์ และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ ฝ่ายสาธิตวิทยาลัยครู
พระนคร” 
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 ในปี  2519 วิทยาลัยครูพระนคร ให้ โรงเรียนแยกออกเป็นหน่ วยงาน ที่ ขึ้ นตรงต่อ           
อธิการบดีวิทยาลัยครูพระนคร และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
วิทยาลัยครูพระนคร”   

 วันที ่ 14 กุมภาพ ันธ์ พ.ศ.2535  ว ิทยาลัยครูพระนคร  ได ้ร ับพระราชทานชื ่อจาก      
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชว่า  “สถาบันราชภัฏ” จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น 
"โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ สถาบันราชภัฏพระนคร"  

 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก.           
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” นับแต่นั้นมา 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าเรียนในโครงการ
ภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) จนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3       
(เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์ และมี
อาจารย์ ชาวไทยสรุปทบทวนให้ จำนวนอย่างน้อย 1 คาบ/สัปดาห์)   

 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที ่ 6 แบ่งเป็นระดับ       
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นละ 4 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 3 ห้องเรียน          
ใน 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  มีจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดประมาณ 1,000 คน  
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สีประจำโรงเรียน 
สีเหลือง – ชมพู 

 

ตราประจำโรงเรียน 
เป็นตราพระพิฆเนศวร 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
คติพจน์  :  สุสิกโข ลภเต ปญฺญํ 

ผู้ศึกษาดี   ย่อมมีปัญญา 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
   สร้างเด็กดี  มีปัญญา  ทรงคุณค่าต่อสังคม 

วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นโรงเรียนโครงการ
พิเศษที่มุ่งเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ก้าวทัน
เทคโนโลยีและเป็นคนดีของสังคม 

พันธกิจ  
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนโครงการ
พิเศษมีภารกิจดังต่อไปน้ี       
 1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 2. เป็นแหล่งวิจัย ค้นคว้า ทดลอง ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้          
สู่ความเป็นเลิศ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนคร และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ    
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม      
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วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
 1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่สามารถตรวจสอบได้โดยอาศัย
การพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง สร้างนวัตกรรมในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4.  เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู และนักศึกษาสาขาวิชา
การต่าง ๆ 
 5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนกัในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.  เพื่อสนับสนุน และจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
 S  =  Scholarly นักเรียนมีความรู ้ความสามารถในเชิงวิชาการ 
 A  =  Accountable นักเรียนมคีวามน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรบัของสังคม 
 T  =  Thinkable นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 I   = Intellectual นักเรียนมคีวามรู้ มีสติปัญญา และไหวพรบิ 
 T   =  Technological นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ่ๆ 
 P  =  Personable นักเรียนมบุีคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
 M  =  Morally นักเรียนมคุีณธรรมจริยธรรมประพฤติตนถูกต้องเหมาะสม 
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องค์อุปการีโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
 

พระพรหมมุน ีเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 1. นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 4. อธิการบดี 
 5. ประธานกรรมการส่งเสริม กจิกรรมมหาวิทยาลัย 
 6. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
 7. กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
 8. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
 9. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 10.  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 

คณะกรรมการนโยบาย โรงเรียนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
 

 1.  อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
 2.  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดคร ู กรรมการ 
 3.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
 5.  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 6.  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 7.  ผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 8.  อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ  ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
รายนามคณะอาจารย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
 

  1. ดร.สุธีร ์ คำแกว้    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  2.  อาจารย์ปฐมพร  บุญล ี    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารจัดการ 
  3.  ดร.ชัยเดช  นาคสะอาด    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
  4. อาจารยย์ศชวิน  กุลด้วง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน  
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  1.  อาจารย์ไอฟ้า  ตรุษสาท    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
  2.  ดร.สุธีร ์ คำแก้ว  
  3.  ดร.ชัยเดช   นาคสะอาด  
  4.  อาจารย์ทตุิยพร  บุญล ี
  5.   Mr.Rudyl  R. Lumaad 
  6.   Mr.Shogo  Nabekura 
  7.  Mr.Mark  Pareja Besana 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
  1.  อาจารย์รุ่งโรจน์  ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วีรยุทธ  ด้วงใย 
  3.   อาจารย์ปกรชัย  เมืองโคตร 
  4.  อาจารย์ประเวศ  ลาวัณย์ศิร ิ
  5.   อาจารย์ปฐมพร  บุญล ี
  6.   อาจารยน์ลิตา  ภูสีฤทธิ ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  1.  อาจารย์พีรพงศ์  บุญฤกษ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ารุณี  เกิดแสง 
  3.   อาจารยด์วงใจ  โชว์ทะเล 
  4.  อาจารย์ศุภษิกานต์  ลบบำรุง 
  5.   อาจารย์นุสรา  มูหะหมัด 
  6. อาจารยก์มณรัตน์  นทีสินทรัพย ์
  7.  อาจารย์คมเวช  แดงประไพ 
  8.  อาจารย์กรรณิกา  เงินบุตรโคตร 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1.  อาจารย์ณัฐธยาน ์ การุญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
  2.   อาจารย์ยศชวิน  กุลด้วง  
  3. อาจารย์วะรุฬพันธ์  โหม่งมาตย ์  
  4. อาจารย์พิมพิศา  เต่ารั้ง 
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.  อาจารยพ์ิไลลักษณ์  คำมาระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 2.   อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย ์    
 3.  อาจารย์สุวัตร ์ ผาทอง                   
 4.   อาจารย์นราธิป  แก้วทอง   
 5.  อาจารย์ภทรพรรณ  กลุด้วง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1.  อาจารย์กฤษณะ  ขยัน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 2.  ดร.ประพันธ ์ ล้ำนาค  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1.  อาจารย์อัคคชัย  เจรญิศุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  อาจารย์อติพงศ์  ชัยวาส ี  

3.  อาจารย์โสฬส  พึ่งทัศน์  
4.  อาจารย์ชุลีรัตน์  ล้ำนาค 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 1. อาจารย์อารีรัตน์  แสนคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 2.  อาจารย์สิทธิญา  ศรีจันทร์แก้ว  

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1.  อาจารย์นราธิป  แก้วทอง  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.  อาจารย์ชิดาพันธุ ์ มูลผล  
 3.  อาจารย์ศุภษิกานต์  ลบบำรุง 
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บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  

 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ในมาตราที่  27  มาตราที่ 34  และมาตราที่ 40 มีดังต่อไปนี ้
 1.  กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี  
ของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ 
 2.  พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร                 
การติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
 

บทบาทและหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
  1.1  กำหนดนโยบายการบริหารงานการดำเนินงานของโรงเรียน 
  1.2    พิจารณาให้ความเห็นเกีย่วกับการเรียนการสอน และปัญหาทางการเรยีนการสอน 

1.3 จัดหาอาจารย์สอนในแต่ละภาคเรียน หรือแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.4 ติดตามดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงาน หรือการสอนในโรงเรียน 
1.5 อำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือและ

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

2. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  2.1  กำหนดแนวนโยบาย  และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและปรัชญาของโรงเรียนตลอดจน           
ให้สนองตอบต่อแนวนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  2.2  บริหาร ควบคุมดูแลและสั่งการ เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยประสานงานกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.3  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
  2.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกหนว่ยงานของโรงเรียน 
  2.5  พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในทุกหน่วยงานของโรงเรียน 
  2.6  ให้การสนับสนุนโครงการพิเศษที่บุคลากรทุกฝ่ายเสนอมาตามที่เห็นสมควร 
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  2.7  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในโรงเรียน 
  2.8  ประสานงานกับชุมชน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และองค์กรต่าง ๆ        
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เก่ียวข้อง หรือให้การสนับสนุนโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 
 

3.  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝา่ยบริหารการจัดการ 
  3.1  จัดหาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงานฝ่าย
บริหาร 
  3.2 อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์  บุคลากร  นักเรียน  ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
โรงเรียน 
  3.3 จัดทำงบประมาณ เงินอุดหนุน เพื่ อพัฒนาการศึกษาและงบประมาณแผ่นดิน              
ในการบริหารงานของโรงเรียน 
  3.4 เสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามแผน
งบประมาณที่จัดตั้งและอนุมัติไว้แล้ว 
  3.5 จัดพิมพ์รายช่ืออาจารย ์นักการภารโรง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  3.6 รับและจ่ายพัสดุครุภัณฑ ์ให้แก่ อาจารย ์ เจ้าหน้าที่  นักการภารโรง  และนักเรียน 
  3.7 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
  3.8 ประสานงานการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ 
  3.9 ควบคุมเครื่องบอกสัญญาณเวลาของโรงเรียน 
  3.10  ควบคุมดูแลการใช้และบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานของโรงเรียน 
  3.11  ควบคุมดูแลการจัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุมครูอาจารย์ของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย
ฯ 
  3.12  ควบคุมดูแลการจัดสำนักงานธุรการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
  3.13  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.14  จัดเตรียมแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที ่4 
  3.15  ควบคุมดูแลการรับและส่ง การจัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ ทั้งของโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ติดต่อกับโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.16  ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
  3.17  ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกบังานอาคารของโรงเรียน 
  3.18  ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ประจำโรงเรียน 
  3.19  ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง  
 3.20  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานการกุศลต่าง ๆ  
 3.21 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาบริเวณโรงเรียน 
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      3.22 ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการทั่ วไปของอาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง           
เช่น การจัดงานสังสรรค์  การจัดของที่ระลึก การจัดพวงหรีด การรับบริจาค  และประสานงานกับสโมสร
อาจารย์ในการแจ้งข่าวการเจ็บป่วย การเสียชีวิตของบุคลากรหรือครอบครัวให้ทราบทั่วกัน 
 3.23  ดูแลรับผิดชอบเกีย่วกับงานร้านค้าภายในบริเวณโรงเรียน 
      3.24  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการอาหารนมของโรงเรียน 
 3.25 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสมุด หนังสือเรียน ชุดพลศึกษา เป้ และย่าม 
 3.26 งานเครือข่ายผู้ปกครองจะอยูใ่นรูปของคณะกรรมการซึ่งจะปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนนุ 
การพัฒนาจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
 3.27 ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 3.28 จัดอาจารย์เวรประจำวัน และประสานงานดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยของนักเรียน 
 3.29 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพยาบาลภายในโรงเรียน 
 3.30 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝา่ยวิชาการ 
 4.1 กำกับดูแลงานเกี่ยวกับงานวิชาการและลงนามรับรองผลการเรียน 
 4.2 ติดตามการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอน 
      4.3 จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้  
 4.4  นิเทศการสอนและประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านการสอน      
การวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอน 
 4.5   ควบคุมการสอน ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดผล  จัดทำระเบียบแสดงผล        
การเรียนตลอดจนจัดให้มีการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบ 
 4.6  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่และนิสิตนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.7  จัดอาจารย์ประจำชั้นและประสานงานกับอาจารย์ประจำช้ันในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียน 
การสอน 
 4.8  รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินของโรงเรียนร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ 
 4.9  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 
 4.10 ประเมินผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน     
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 4.11 ควบคุมดูแลการเรียนการสอนรายวิชาตามตารางสอน 
 4.12  จัดทำทะเบียนนักเรียนและจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
      4.13  ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที ่4  
      4.14  ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานห้องสมุดของโรงเรียน 
 4.15 ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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  4.16 ควบคุมดูแลการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ และ    
เครื่องพมิพ์ดีดของฝ่ายวิชาการ 

  4.17 ดูแลและรับผิดชอบงานวิจัยของโรงเรียน ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
      4.18   ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมทางการศึกษาภายในโรงเรียน 
 4.19 ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการแนะแนวของโรงเรียน 
 4.20 ควบคุมดูแลกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน และงานลูกเสือ / เนตรนาร ี
 4.21 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

5.  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
 5.1 ควบคุมดูแลการดำเนินการปกครองและวินัยของโรงเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการกระทำผิดและบทลงโทษ
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ พ.ศ. 2534 
     5.2 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ของโรงเรียนและลงนามคำรับรองความประพฤติของนักเรียน 
      5.3  จัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
      5.4  ประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักเรียนกับมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานอื่น 
      5.5  ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
นักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      5.6 จัดอาจารย์หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อดูแล
นักเรียนในแต่ละระดับ 
      5.7  จัดอาจารยป์ระจำคณะสี ประสานงานในการเลือกอาจารยผ์ู้แทนหัวหน้าคณะส ี
      5.8  ประสานงานกบัอาจารยป์ระจำชั้นในเรื่องทีเ่กี่ยวกับการปกครองและวินยัของโรงเรียน 
      5.9  ประสานงานกับอาจารย์หัวหน้าคณะสีและอาจารย์ประจำคณะสีต่าง ๆ ในการดำเนิน  
กิจกรรมนักเรียนในคณะสี และระหว่างคณะสี 
      5.10  ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน จัดปฏิทินกิจกรรมนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
      5.11  ควบคุมดูแลงานกีฬาและกรฑีาของโรงเรียน 
      5.12  ควบคุมดูแลนกัศึกษาวิชาทหาร  
 5.13  ควบคุมดูแลการจัดทัศนศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. 2539 
      5.14  ประสานงานกับศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เกา่ของโรงเรียน 
      5.15  ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรยีน เพื่อควบคุมความประพฤติและการเรยีนของนักเรียน     
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      5.16  ควบคุมดูแลพนักงานรักความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเรียบร้อย
และวินัยของนักเรียน 
 5.17 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

6.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมธัยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  6.1. ให้ ความเห็ นหรื อข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บแนวนโยบายหรื อแผนปฏิ บั ติ งานของ                    
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออธิการบดี  
  6.2  กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารงานโรงเรียนสาธิตฯ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  6.3  ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานด้านตา่ง ๆ ของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

งานบริการและสวัสดิการทั่วไป 
1. งานสวัสดิการอาจารย์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.1  เพื่อให้สวัสดิการแก่อาจารย์นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้จากทางราชการ 
 1.2  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 1.3  เพื่อส่งเสริมให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.4  เพื่อเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เช่น นำอาจารย์ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ต่าง ๆ 
2. งานสวัสดิการทั่วไป มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 2.1  จัดหาเงินโดยการจัดจำหน่ายสมุด-หนังสือเรียน ชุดพละ และนมสด แก่นักเรียน อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ในราคาถูก 
 2.2  จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนไม่สามารถจัดหาจากทางราชการ 
 2.3  บริการอาหารและเครื่องด่ืมแก่อาจารย ์นักเรียน และเจ้าหน้าที่บางเวลา 
 2.4  บริการน้ำดื่มแกอ่าจารย ์นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประจำตลอดปี 
 2.5  จัดหาของขวัญ พวงหรีดและปัจจัยต่าง ๆ ไปเยี่ยมสมาชิกทุกคนในโรงเรียน หรือผู้มีพระคุณ 
เช่น วันปีใหม่ วันเกิด เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม ตามความเหมาะสม 
3. งานพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 3.1  ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนนักการภารโรง 
 3.2  ให้คำแนะนำแก่นักเรียน อาจารย ์ในการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย 
 3.3  ทำการปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหต ุหรือป่วยและนำส่งโรงพยาบาล ถ้าป่วยหนัก 
 3.4  จัดซื้อยา และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล 
 3.5  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน หรือ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ เพื่อความร่วมมือในการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน 
โรคติดต่อ สถานที่ตั้งห้อง ม.1105 อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 
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 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล  
  1. เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่พยาบาล 
  2. ห้ามหยิบยารับประทานเองโดยเด็ดขาด 
  3. ห้ามนอนโดยไม่เจ็บป่วย 
  4. ถ้าป่วยขณะกำลังเรียนต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนก่อนมาใช้บริการห้องพยาบาล 
 กำหนดเวลาการใช้ห้องพยาบาล 
  เปิดบริการห้องพยาบาล  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
  ในกรณีที่นักเรียนป่วยฉุกเฉิน ขณะอยู่ในห้องเรียนมารับบริการที่ห้องพยาบาลได้ทุกเวลา
สำหรับนักเรียนที่มีอาการไข้ ตัวร้อน ขณะอยู่ที่บ้านควรพักรักษาตัวให้หายเสียก่อนและผู้ปกครองควรนำ
นักเรียนตรวจรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาล  
4. งานปรับปรุงพัฒนาบริเวณโรงเรียน มีวัตถุประสงคด์ังนี ้
 4.1  เพื่อปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพทีส่วยงาม 

4.2  เพื่อให้บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ร่มรื่น สนามหญ้าสีเขียว 
4.3  เพื่อให้นักเรียน  อาจารย ์  เจ้าหน้าที่ ทุกคนรักต้นไม ้
4.4  ให้ความอบอุ่น ร่มรื่นแก่ทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

5. งานร้านค้าในโรงเรียน 
 5.1  เพื่อบริการให้นักเรียน อาจารย ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีอาหารรับประทาน 
 5.2  เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ด ีราคาถูก และถูกหลักโภชนาการ 
 5.3  เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเสียเวลาที่จะออกไปหาอาหารข้างนอกรับประทาน 
6. งานโครงการอาหารนม 

ในปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นประโยชน์ของการดื่มนม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ
เยาวชนให้สมบูรณ์แข็งแรง  กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดหานมเพื่อให้
บริการแก่นักเรียนและขณะนี้รัฐบาลก็ได้เร่งรัด ส่งเสริม รณรงค์ ให้นักเรียนทุกคนดื่มนมเป็นสุขนิสัย  
โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยหนุ่มสาว 
 6.1 วัตถุประสงค ์ 
  6.1.1  เน้นการดื่มนมในระดับมัธยมศึกษาปีที ่1-3 ทุกคน 
  6.1.2  สอดคล้องกับการปลูกฝังสุขนิสัยในการดื่มนมให้ต่อเนื่องจากวัยเด็กสูว่ัยหนุ่มสาว 
  6.1.3  ส่งเสริมในด้านสุขภาพด ี
 6.2 ขั้นดำเนินการ 
  6.2.1  ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
  6.2.2  ให้เป็นนโยบายด่ืมนมทุกคนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 6.3 ติดต่อบริษัทนมเพ่ือส่งนมมาบริการให้แก่นักเรียน 
 6.4 งบประมาณ เก็บเงินจากนักเรียนที่ดื่มนมภาคเรียนละ 700 บาท/คน 
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 6.5 ผลที่ได้รับจากการดื่มนม 
  6.5.1  นักเรียนมสุีขภาพดี 
  6.5.2  รายได้จากการจัดบริการประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ นำมาใช้ในรูปของการบริการ
สวัสดิการให้กับนักเรียนโดยตรง 
  6.5.3  นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด 
  6.5.4  เป็นการส่งเสริมเกษตรโคนมของประเทศไทย 
  6.5.5  นักเรียนจะได้รับอุปกรณ์การเรียนนอกเหนือจากเงินที่ทางราชการจัดให้ 
7. งานประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 7.1  เพื่อเป็นสื่อกลางการประสานงานกับทุกหน่วยงาน 
 7.2  เพื่อบริการเสียงตามสายแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 7.3  เป็นศูนย์กลางรับ – แจ้งประกาศข่าวสารต่าง ๆ จากฝ่ายงานทุกหน่วยงาน 
 7.4  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้นักเรียน  ผู้ปกครองได้ทราบ 
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 เพื่อให้การศึกษาของนักเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
และได้เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนจึงจัดทำแผนการเรียนไว้สำหรับ
เป็นแนวปฏิบัต ิ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานฝ่ายวิชาการ  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง 2561) 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวชิา  หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกติ 
         

  สาระพื้นฐาน    สาระพื้นฐาน   

ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท 21102  ภาษาไทย 2 1.5 

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 ค 21102  คณิตศาสตร์ 2 1.5 

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 ว 21102  วิทยาศาสตร์ 2 1.5 

ว 21181 การออกแบบและเทคโนโลย ี1 1.0 ว 21182  วิทยาการคำนวณ 1 1.0 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 อ 21102  ภาษาอังกฤษ 2 1.5 

ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.5 ส 21102  สังคมศึกษา 2 1.5 

ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ส 21104  ประวัติศาสตร์ 2 0.5 

พ 21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ 21102  สุขศึกษา 2 0.5 

พ 21103 พลศึกษา 1 0.5 พ 21104  พลศึกษา 2 0.5 

ง 21101 การงานอาชีพ 1 0.5 ง 21102  การงานอาชีพ 2 0.5 

ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 ศ 21102  ศิลปะ 2 1.0 

  รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   

ท 21201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0.5 ท 21202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0.5 

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 ค 21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 

ว 21201 สารในชีวิตประจำวัน 0.5 ว 21202  พลังงานกับชีวิต 0.5 
อ 21201 
ส 21231 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 
หน้าที่พลเมือง 1 

0.5 
0.5 

อ 21202 
ส 21232 

 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 
 หน้าที่พลเมือง 2 

0.5 
0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  - กิจกรรมแนะแนว 20 ชม.    - กิจกรรมแนะแนว 20 ชม. 

  - กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.     - กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.  

            ลูกเสือ / เนตรนารี                ลูกเสือ / เนตรนารี    

            ชุมนุม              ชุมนุม  

  
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ    
  สาธารณประโยชน์ 

20 ชม. 
  

 - กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 

รวมหน่วยกิต 14.0 รวมหน่วยกิต 14.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
         

  สาระพื้นฐาน    สาระพื้นฐาน   

ท 22101  ภาษาไทย 3 1.5 ท 22102  ภาษาไทย 4 1.5 

ค 22101  คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค 22102  คณิตศาสตร์ 4 1.5 

ว 22101  วิทยาศาสตร์ 3 1.5 ว 22102  วิทยาศาสตร์ 4 1.5 

ว 22183  การออกแบบและเทคโนโลย ี2 1.0 ว 22184  วิทยาการคำนวณ 2 1.0 

อ 22101  ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ 22102  ภาษาอังกฤษ 4 1.5 

ส 22101  สังคมศึกษา 3 1.5 ส 22102  สังคมศึกษา 4 1.5 

ส 22103  ประวัติศาสตร์ 3 0.5 ส 22104  ประวัติศาสตร์ 4 0.5 

พ 22101  สุขศึกษา 3 0.5 พ 22102  สุขศึกษา 4 0.5 

พ 22103  พลศึกษา 3 0.5 พ 22104  พลศึกษา 4 0.5 

ง 22101  การงานอาชีพ 3 0.5 ง 22102  การงานอาชีพ 4 0.5 

ศ 22101  ศิลปะ 3 1.0 ศ 22102  ศิลปะ 4 1.0 

  รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   

ท 22201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0.5 ท 22202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5 

ค 22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 0.5 ค 22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 0.5 

ว 22201  พัฒนาการวัยรุ่น 0.5 ว 22202  โลกและการเปลี่ยนแปลง 0.5 
อ 22201 
ส 22233 

 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 
 หน้าที่พลเมือง 3 

0.5 
0.5 

อ 22202 
ส 22234 

 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 
 หน้าที่พลเมือง 4 

0.5 
0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   - กิจกรรมแนะแนว 20 ชม.   - กิจกรรมแนะแนว 20 ชม. 

   - กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.    - กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.  

            ลูกเสือ / เนตรนารี               ลูกเสือ / เนตรนารี    

            ชุมนุม             ชุมนุม  

  
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 
 

 - กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 

รวมหน่วยกิต 14.0 รวมหน่วยกิต 14.0 

 

 



22 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
          

  สาระพื้นฐาน    สาระพืน้ฐาน   

ท 23101  ภาษาไทย 5 1.5 ท 23102  ภาษาไทย 6 1.5 

ค 23101  คณิตศาสตร์ 5 1.5 ค 23102  คณิตศาสตร์ 6 1.5 

ว 23101  วิทยาศาสตร์ 5 1.5 ว 23102  วิทยาศาสตร์ 6 1.5 

ว 23185  การออกแบบและเทคโนโลย ี3 1.0 ว 23186  วิทยาการคำนวณ 3 1.0 

อ 23101  ภาษาอังกฤษ 5 1.5 อ 23102  ภาษาอังกฤษ 6 1.5 

ส 23101  สังคมศึกษา 5 1.5 ส 23102  สังคมศึกษา 6 1.5 

ส 23103  ประวัติศาสตร์ 5 0.5 ส 23104  ประวัติศาสตร์ 6 0.5 

พ 23101  สุขศึกษา 5 0.5 พ 23102  สุขศึกษา 6 0.5 

พ 23103  พลศึกษา 5 0.5 พ 23104  พลศึกษา 6 0.5 

ง 23101  การงานอาชีพ 5 0.5 ง 23102  การงานอาชีพ 6 0.5 

ศ 23101  ศิลปะ 5 1.0 ศ 23102  ศิลปะ 6 1.0 

  รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม   

ท 23201  ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 0.5 ท 23202  ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 0.5 

ค 23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 0.5 ค 23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 0.5 

ว 23201  เทคโนโลยีอวกาศ 0.5 ว 23202  ปฏิกิริยาเคมี 0.5 

อ 23201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 0.5 อ 23202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 0.5 

ส 23235  หน้าที่พลเมือง 5 0.5 ส 23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   - กิจกรรมแนะแนว 20 ชม.    - กิจกรรมแนะแนว 20 ชม. 

   - กิจกรรมนักเรียน 20 ชม.     - กิจกรรมนักเรียน 20 ชม.  

    ลูกเสือ / เนตรนารี / ชุมนุม       ลูกเสือ / เนตรนารี / ชุมนุม  

  
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
   สาธารณประโยชน์ 

20 ชม. 
  

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

20 ชม.  

รวมหน่วยกิต 14.0 รวมหน่วยกิต 14.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   

ท 31101   ภาษาไทย 1 1.0 ท 31102   ภาษาไทย 2 1.0 

ค 31101   คณิตศาสตร์ 1 1.0 ค 31102   คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว 31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 ว 31102   วิทยาศาสตร์ 2 1.0 

ว 31181   การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31182   วิทยาการคำนวณ 1 0.5 

อ 31101   ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ 31102   ภาษาอังกฤษ 2 1.0 

ส 31101   สังคมศึกษา 1 1.0 ส 31102   สังคมศึกษา 2 1.0 

พ 31101   สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 

ง 31101   การงานอาชีพ 1 0.5 ง 31102   การงานอาชีพ 2 0.5 

ศ 31101   ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102   ศิลปะ 2 0.5 

  สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม   

ค 31201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 ค 31202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 

ว 31201   ฟิสิกส์ 1 1.5 ว 31202   ฟิสิกส์ 2 1.5 

ว 31221   เคมี 1 1.5 ว 31222   เคมี 2 1.5 

ว 31241   ชีววิทยา 1 1.5 ว 31242   ชีววิทยา 2 1.5 

ว 31261   โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 1.0 ว 31262   โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 1.0 

อ 31201   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 1 1.0 อ 31202   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 2 1.0 

ส 31201   พระพุทธศาสนา 1 0.5 ส 31202   พระพุทธศาสนา 2 0.5 

ส 30231   หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 30232   หนา้ที่พลเมือง 2 0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  -  กิจกรรมแนะแนว  20 ชม.  -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม. 

  -  กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.   -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม. 

        รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม         รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  

        คุณธรรมจริยธรรม          คุณธรรมจริยธรรม   

  
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

20 ชม. 
  

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 
ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0 ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 
ว 32183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32184  วิทยาการคำนวณ 2 0.5 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 
ส 32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ส 32102 สังคมศึกษา 4 1.0 
ส 32103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 1 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 2 0.5 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 
ง 32101 การงานอาชีพ 3 0.5 ง 32102 การงานอาชีพ 4 0.5 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 

  สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม   
ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 
ว 32203 ฟิสิกส์  3 1.5 ว 32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 
ว 32223 เคม ี 3 1.5 ว 32224 เคมี 4 1.5 
ว 32243 ชีววิทยา 3 1.5 ว 32244 ชีววิทยา 4 1.5 
ว 32263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 1.0 ว 32264 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4 1.0 
อ 32201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3 1.0 อ 32202 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 4 1.0 
ส 32201 พระพุทธศาสนา 3 0.5 ส 32202 พระพุทธศาสนา 4 0.5 
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5    

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม.  -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม. 
  -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม.   -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม. 

 
   รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม            
   คุณธรรมจริยธรรม   

   รด. / ชุมนุม/กิจกรรมส่งเสริม 
   คุณธรรมจริยธรรม  

  
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

20 ชม. 
  

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 

รวมหน่วยกิต 16.5  16.0   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกติ  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 
ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0 ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 
ว 33185 การออกแบบและเทคโนโลย ี3 0.5 ว 33186 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 
ส 33103 ประวัติศาสตร์ยุโรป 0.5 ส 33104 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 0.5 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 

 ง 33101 การงานอาชีพ 5 0.5 ง 33102 การงานอาชีพ 6 0.5 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 

  สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม   
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 
ว 33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 ว 33206 ฟิสิกส์ 6 1.5 
ว 33225 เคมี 5 1.5 ว 33226 เคมี 6 1.5 
ว 33245 ชีววิทยา 5 1.5 ว 33246 ชีววิทยา 6 1.5 
ว 33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 1.0 ว 33266 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 6 1.0 
อ 33201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 5 1.0 อ 33202 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 6 1.0 

 ส 33281 ประชากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 ส 33224 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 0.5 
ส 33201 พระพุทธศาสนา 5 0.5 ส 33202 พระพุทธศาสนา 6 0.5 
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5    

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  -  กิจกรรมแนะแนว  20 ชม.   -  กิจกรรมแนะแนว  20 ชม. 

   -  กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.    -  กิจกรรมนักเรียน 20 ชม.  

  

    รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม   
    คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

 20 ชม. 
  

    รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม   
    คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 
 

รวมหน่วยกิต 17.0 รวมหน่วยกิต 16.5  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   

ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0 ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 

ว 31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 

ส 31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส 31102 สังคมศึกษา 2 1.0 

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 

ง 31101 การงานอาชีพ 1 0.5 ง 31102 การงานอาชีพ 2 0.5 

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 

  สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม   

ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 

ท 31201 ประวัติวรรณคดีไทย 1.0 ท 31202 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 

อ 31201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 1 1.0 อ 31202 การอา่นภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 2 1.0 
อ 31203 หลักการเขียนอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 อ 31204 หลักการเขียนอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 
อ 31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 อ 31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 

ส 31261 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 0.5 ส 31221 ภูมิปัญญาไทยและสากล 0.5 

ส 31201 พระพุทธศาสนา 1 0.5 ส 31202 พระพุทธศาสนา 2 0.5 

ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม.   -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม. 

  -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม.   -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม. 

     รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม       รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  

     คุณธรรมจริยธรรม        คุณธรรมจริยธรรม   

  
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

20 ชม. 
  

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

20 ชม. 

รวมหน่วยกิต 14.0 รวมหน่วยกิต 14.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 

ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0 ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 

ว 32183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32184 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 

ส 32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ส 32102 สังคมศึกษา 4 1.0 

ส 32103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 1 0.5 ส 32104 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 2 0.5 

พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 

ง 32101 การงานอาชีพ 3 0.5 ง 32102 การงานอาชีพ 4 0.5 

ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 

  สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม   

ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 

ท 32201 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 ท 32202 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 

อ 32201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3 1.0 อ 32202 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 4 1.0 

อ 32203 การเชียนภาษาอังกฤษระดับย่อหนา้ 1 1.0 อ 32204 การเชียนภาษาอังกฤษระดับย่อหนา้ 2 1.0 

อ 32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 อ 32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 

 ส 32222 การปกครองท้องถิ่น 0.5 ส 32223 เทคโนโลยีกับสังคม 0.5 

ส 32201 พระพุทธศาสนา 3 0.5 ส 32202 พระพุทธศาสนา 4 0.5 

ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5    

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม.    -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม. 

  -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม.   -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม. 

  
   รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม   
   คุณธรรมจริยธรรม 

       รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  
    คุณธรรมจริยธรรม  

 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม.   -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 

รวมหน่วยกิต     14.5 รวมหน่วยกิต 14.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกติ  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 
ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0 ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 
ว 33185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 ว 33186 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 
ส 33103 ประวัติศาสตร์ยุโรป 0.5 ส 33104 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 0.5 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 
ง 33101 การงานอาชีพ 5 0.5 ง 33102 การงานอาชีพ 6 0.5 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 

  สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม   
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 
ท 33201 ภาษากับเหตุผล 1.0 ท 33202 วิเคราะห์ภาษาเชื่อมโยง 1.0 
อ 33201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 5 1.0 อ 33202 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 6 1.0 
อ 33203 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1.0 อ 33204 การเขียนเพื่อการศึกษาต่อ 1.0 
อ 33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 อ 33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 
ส 33281 ประชากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 ส 33224 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 0.5 
ส 33201 พระพุทธศาสนา 5 0.5 ส 33202 พระพุทธศาสนา 6 0.5 
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5    

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   
  -  กิจกรรมแนะแนว    20 ชม.    -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม. 

  -  กิจกรรมนักเรียน    20 ชม.    -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม. 
      รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  

    คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

 
 
   20 ชม. 

     รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  
   คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

 
20 ชม. 

รวมหน่วยกิต      14.5 รวมหน่วยกิต     14.0  
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เลือกเรียน 1 วิชา เลือกเรียน 1 วิชา 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น / จีน 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวชิา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   
ท 31101  ภาษาไทย 1 1.0 ท 31102   ภาษาไทย 2 1.0 
ค 31101  คณิตศาสตร์ 1 1.0 ค 31102   คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว 31101  วิทยาศาสตร์ 1 1.0 ว 31102   วิทยาศาสตร์ 2 1.0 
ว 31181  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31182   วิทยาการคำนวณ 1 0.5 
อ 31101  ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ 31102   ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
ส 31101  สังคมศึกษา 1 1.0 ส 31102   สังคมศึกษา 2 1.0 
พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 
ง 31101  การงานอาชีพ 1 0.5 ง 31102   การงานอาชีพ 2 0.5 
ศ 31101  ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102   ศิลปะ 2 0.5 

  สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม   
ท 31201 ประวัติวรรณคดีไทย 1.0 ท 31202 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 
อ 31201 การอา่นภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 1 1.0 อ 31202 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 2 1.0 
อ 31203 หลักการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 อ 31204 หลักการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 
ญ 31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 2.5 ญ 31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 2.5 
จ 31201 ภาษาจีน  1       จ 31202 ภาษาจีน  2             
ส 31261 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 0.5 ส 31221 ภูมิปัญญาไทยและสากล 0.5 
ส 31201 พระพุทธศาสนา 1 0.5 ส 31202 พระพุทธศาสนา 2 0.5 
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  -  กิจกรรมแนะแนว  20 ชม.    -  กิจกรรมแนะแนว  20 ชม. 

  -  กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.   -  กิจกรรมนกัเรียน  20 ชม. 
         รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม           รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  

 

       คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
   สาธารณประโยชน์ 

  
20 ชม. 

         คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

 20 ชม. 

รวมหน่วยกิต   14.0 รวมหน่วยกิต    14.0    
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น / จีน 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพืน้ฐาน   

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 

ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0 ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 

ว 32183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32184 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 

ส 32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ส 32102 สังคมศึกษา 4 1.0 

ส 32103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 1 0.5 ส 32104 ประวัติศาสตร์เอชียตะวันออก 2 0.5 

พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 

ง 32101 การงานอาชีพ 3 0.5 ง 32102 การงานอาชีพ 4 0.5 

ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 

  สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม   

ท 32201 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 ท 32202 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 

อ 32201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3 1.0 อ 32202 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 4 1.0 

อ 32203 การเชียนภาษาอังกฤษระดับย่อหนา้ 1 1.0 อ 32204 การเชียนภาษาอังกฤษระดับย่อหนา้ 2 1.0 

ญ 32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 2.5 ญ 32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 2.5 

จ 32201 ภาษาจีน  3         จ 32202 ภาษาจีน  4            

 ส 32222 การปกครองท้องถิ่น 0.5 ส 32223 เทคโนโลยีกับสังคม 0.5 

ส 32201 พระพุทธศาสนา 3 0.5 ส 32202 พระพุทธศาสนา 4 0.5 

ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5    

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  -  กิจกรรมแนะแนว    20 ชม.    -  กิจกรรมแนะแนว   20 ชม. 

  -  กิจกรรมนักเรียน    20 ชม.    -  กิจกรรมนักเรียน   20 ชม. 

      รด. / ชุมนุม / กิจกรรมสง่เสริม        รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  

 

    คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
   สาธารณประโยชน์ 

   20 ชม. 
  

    คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

  20 ชม. 

รวมหน่วยกิต     14.5 รวมหน่วยกิต 14.0 

 

เลือกเรียน 1 วิชา เลือกเรียน 1 วิชา 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   แผนการเรียนอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น / จีน 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

  สาระพื้นฐาน     สาระพื้นฐาน   
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 
ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0 ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 
ว 33185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 ว 33186 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 
ส 33103 ประวัติศาสตร์ยุโรป 0.5 ส 33104 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 0.5 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 
ง 33101 การงานอาชีพ 5 0.5 ง 33102 การงานอาชีพ 6 0.5 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 

  สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม   
ท 33201 ภาษากับเหตุผล 1.0 ท 33202 การวิเคราะห์ภาษาเชื่อมโยง 1.0 
อ 33201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 5 1.0 อ 33202 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 6 1.0 
อ 33203 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1.0 อ 33204 การเขียนอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1.0 
ญ 33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 2.5 ญ 33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 2.5 
จ 33201 ภาษาจีน  5            จ 33202 ภาษาจีน  6           
ส 33281 ประชากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 ส 33224 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 0.5 
ส 33201 พระพุทธศาสนา 5 0.5 ส 33202 พระพุทธศาสนา 6 0.5 
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5    

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  -  กิจกรรมแนะแนว  20 ชม.    -  กิจกรรมแนะแนว  20 ชม. 

  -  กิจกรรมนักเรียน  20 ชม.    -  กิจกรรมนักเรียน  20 ชม. 
         รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม           รด. / ชุมนุม / กิจกรรมส่งเสริม  

 

       คณุธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
   สาธารณประโยชน์ 

 20 ชม. 
  

       คุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

 20 ชม. 

รวมหน่วยกิต 14.5 รวมหน่วยกิต 14.0  

 

 

 

 

เลือกเรียน 1 วิชา เลือกเรียน 1 วิชา 
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การกำหนดรหัสวิชา 
ระบบรหัสวิชา 
 ระบบรหัสวิชา  สำหรับรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2561  ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังน้ี 

 
โครงสร้างระบบรหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 
                
 
  
 
 
 
  
  
   
             ท            1                 0  1                        01– 99 
    ค            2                 1  2  
    ว            3                 2  
    ส                          3 
    พ 
    ศ 
    ง 
 

 

 

ใช้รหัสตัวอักษรตามรายการรหัสวิชาภาษาต่างประเทศ 

ท 1 3 2 0 1 

หลักที่ 
1 

หลกัที ่

2 

หลกัที ่

3 

หลกัที ่

4 

หลกัที ่

5 

หลกัที ่

6 

ระดับ 
ช่วงชั้น

การศึกษา 

ประเภท
รายวิชา 

ปีในระดับ
การศึกษา 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ลำดับ
รายวิชา 
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คำอธิบายระบบรหัสวิชา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2561 

   ระบบรหัสวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นระบบรหัสสำหรับรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 เป็นระบบที่ประกอบด้วย 
ตัวอักษรและตัวเลข จำนวน 6 หลัก ดังนี้ 
 
   หลักที่ 1  เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ 
    ท  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ค  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    ว  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
    ส  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
         ศาสนา และวฒันธรรม 

  พ  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ   
       พลศึกษา 
  ศ  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ง  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
        
    หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช ้ 
       รหัสของแต่ละภาษา ตามรายการอักษรรหัส 
       ภาษาต่างประเทศ 

 หมายเหต ุ  1)  รายการรหัสวิชาภาษาต่างประเทศ ที่จะนำไปใส่แทน  มีดังนี ้
     
    จ  หมายถึง  ภาษาจีน 
    ญ  หมายถึง  ภาษาญี่ปุ่น 
    อ  หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
 
   หลักที่ 2   เปน็รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก ่
    1  หมายถึง  รายวิชาระดับประถมศึกษา 
    2  หมายถึง  รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    3  หมายถึง  รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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   หลักที่ 3  เป็นรหัสตัวเลข  แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับความรู้
และทักษะในรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
    0  หมายถึง  รายวิชาไม่กำหนดปีที่เรยีน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น   
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 
 
   หลักที่ 4   เปน็รหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
    1 หมายถึง รายวิชาพืน้ฐาน 
    2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม 
 
   หลักที่  5  และหลักที่  6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลำดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย         
มีจำนวนตั้งแต่ 01 - 99 ดังนี ้
 

   รายวิชาที่กำหนดปีที่เรียน  ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
   รายวิชาที่ไม่กำหนดปีที่เรียน       ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น   
                                                                       
 ทั้งนี้รหัสหลักที่ 5 – 6 ของรายวิชาเพิ่มเติม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6) กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้กำหนดรหัสวิชาเป็นช่วงลำดับ  ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ลำดับที่ 01-19  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส ์
  ลำดับที่ 21-39  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคม ี
  ลำดับที่ 41-59  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา 
  ลำดับที่ 61-79  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ 
  ลำดับที่ 81-99  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการออกแบบและเทคโนโลยวีิทยากรคำนวณ 
       และอื่น ๆ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ลำดับที่ 01-19  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มศาสนา 
  ลำดับที่ 21-39  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มหน้าที่พลเมือง 
  ลำดับที่ 41-59  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ 
  ลำดับที่ 61-79  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มประวัติศาสตร ์
  ลำดับที่ 81-99  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มภูมิศาสตร ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ลำดับที่ 01-19  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครวั 
  ลำดับที่ 21-39  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการอาชีพ 

   
การจัดการเรียนการสอน  
   โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียน              
สหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

กำหนดเวลาเรียน  
   เรยีนวันจันทร์ – วันศุกร์ คาบละ 50 นาที เริม่ตั้งแต่ 08.30  - 16.20 น. 
 
หมายเหต ุ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชารักษาดินแดนจะเรียนในวันพุธ  
   ตามตารางเวลาที่กรมการรักษาดินแดนกำหนด  
 

กำหนดวันเปดิและปิดภาคเรียน 
   แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีเวลาเรียนประมาณ 20 สัปดาห์          
มีกำหนดดังนี ้
    ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน  สัปดาหท์ี่สองของเดือนพฤษภาคม 
        ปิดภาคเรียน  สัปดาหส์ุดท้ายของเดือนกันยายน 
    ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน  สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 
        ปิดภาคเรียน  สัปดาหส์ุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 
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กำหนดการประจำวัน  
 07.45 น.     สัญญาณครั้งที ่1 เปิดเพลงโรงเรียนเตรียมเข้าแถว 
 07.50 น.     สัญญาณครั้งที ่2 เข้าแถวเรียบร้อย 
         - เคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ 

 - อบรมนักเรียน  ประกาศจากทางโรงเรียน 
 08.20 – 08.30 น.   อาจารย์ที่ปรึกษาพบนกัเรียน 
 08.30 – 09.20 น.   คาบเรยีนที ่1 
 09.20 – 10.10 น.   คาบเรียนที่ 2 
 10.10 – 10.30 น.   พัก 
 10.30 – 11.20 น.   คาบเรียนที่ 3 
 11.20 – 12.10 น.   คาบเรียนที่ 4 
 12.10 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหาร 
 13.00 – 13.50 น.   คาบเรียนที่ 5 
 13.50 – 14.40 น.   คาบเรียนที่ 6 
 14.40 – 15.30 น.   คาบเรียนที่ 7 
 15.30 – 16.20 น.   คาบเรียนที่ 8 
 16.20 น.     เลิกเรียน 
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เกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู ้
การตัดสินผลการเรียน 

 
 โรงเรียนได้จัดให้มีการวัดผลประเมินผลโดยยึดหลักให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดังต่อไปนี ้

1. หลักการประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนจะเป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยจัดให้มีการ

ประเมินใน 4 ด้านคือ 
1.1  ประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  
1.2  ประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.3  ประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
1.4  ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสือ่ความ 

2. วิธีการประเมนิผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ดังนี ้
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   3.   การประเมินผล 
3.1  กำหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินผลระหว่างการเรียนกับการ 

ประเมินผลปลายปีหรือปลายภาคเรียน โดยให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาสาระรายวิชา ซึ่งอาจจะเป็น
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาคเป็น 80:20 หรือ 70:30 

3.2  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มมีลกัษณะดังนี้ 
     3.2.1  การประเมินผลก่อนการเรียน เป็นการประเมินเพ่ือนำไปจัดกระบวน 
การเรียนให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน 
     3.2.2  การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือมุ่งตรวจ 
สอบพัฒนาการของผู้เรียน ว่าบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
     3.2.3  การประเมินเพือ่สรุปผลการเรียน 
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      - การประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่อง
ที่เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ เกิดพัฒนาการ
มากน้อยเพียงใด 

                - การประเมินผลการเรียนปลายปี / ปลายภาค เป็นการประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค    
โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ การตรวจผลงาน การสังเกต แฟ้มสะสมงาน 
โครงงาน ฯลฯ 
     3.3 การตัดสินผลการเรียน 
      การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม กำหนดระดับผล 
การเรียนรายวิชา เป็น 8 ระดบั คือ 
      ระดับผลการเรียน 4 หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
      ระดับผลการเรียน 3.5 หมายถึง  ผลการเรียนด ี
      ระดับผลการเรียน 3 หมายถึง  ผลการเรียนด ี
      ระดับผลการเรียน 2.5 หมายถึง  ผลการเรียนพอใช ้
      ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง  ผลการเรียนพอใช ้
      ระดับผลการเรยีน 1.5         หมายถึง  ผลการเรียนผ่าน 
      ระดับผลการเรียน 1 หมายถึง  ผลการเรียนผ่าน  
       ระดับผลการเรียน 0          หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ ์
   ระดับผลการเรียน  มส    หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียน เพราะเวลา
เรียนไม่ครบตามที่กำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   ระดับผลการเรียน  ร   หมายถึง  รอการตัดสิน หรือยังตัดสินไม่ได้  ผู้เรียนต้องได้รับการ
ตัดสินผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาไม่น้อยกว่าระดับ  “1”  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด 
  4.   การประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่ มเติมตามความสนใจ     
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกด้าน  เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม  รู้จักและเข้าใจตนเอง และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 
   ประเภทของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   4.1 กิจกรรมแนะแนว  เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  มีรายละเอียดของการจัด
กิจกรรมดังน้ี 
    4.1.1  จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น โดยจัดให้มีเอกสาร     
เพื่อใช้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การเขียนประวัติ 
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การพบผู้ปกครอง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องสุขภาพจิต เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียนสะสม 
สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
    4.1.2  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยการทำแบบทดสอบ        
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว และการวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ   
และเลือกอาชีพ 
    4.1.3   ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ในด้านการศึกษาและเรื่อง
ส่วนตัว 
    4.1.4  จัดและดำเนินการหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้าน
การเงิน โดยการให้ทุนการศึกษา      
                4.1.5  ติดตามเก็บข้อมูลของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา 

  4.2  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี 
    มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังน้ี 

    4.2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่จัดฝึกอบรมให้นักเรียนระดับ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความสามัคคี มีวินัย 
และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
   4.3  กิจกรรมรักษาดินแดนและกิจกรรมชุมนุม มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังนี ้
    4.3.1  กิจกรรมรักษาดินแดนเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่      
4 - 6 ทั้งชายและหญิงที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าเรียนวิชารักษาดินแดน เพื่อฝึกระเบียบวินัย    
ความอดทน และมีความรู้ในวิชาทหาร 
    4.3.2  กิจกรรมชุมนุม เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ชุมนุม  ตามความสนใจ เหมาะสมกับวัย และเพศของผู้เรียน เช่น ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น  ชุมนุมสิ่งแวดล้อม       
ชุมนุมคณิตคิดสนุก  ชุมนุมกีฬา  ชุมนุมสื่อสารมวลชน  ชุมนุมจิตอาสา  เป็นต้น 
   4.4   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมการ
เรียนรู้ การศึกษา การฝึกปฏิบัต ิการบรรยายพิเศษ ฯลฯ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การจัดแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กำหนดผลไว ้2 ระดับคือ 

 ผ่าน  หมายถึง  ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ  80 ขึ้นไป และผ่าน
จุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม 

ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือไม่ผ่าน
จุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม 
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 5.  การประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 การตัดสินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายภาค/รายปีและ

ผ่านช่วงช้ัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
 ดีเยี่ยม   หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมาก 

    ดี   หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
                       ผ่านเกณฑ ์ หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 
 6.  การประเมนิการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขยีนสื่อความ 
   การตัดสินการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห ์และเขียนสื่อความของผู้เรียน 
เป็นรายภาค/รายป ีและผ่านช่วงช้ัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

 ดีเยี่ยม    (3) หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมาก 
 ดี      (2) หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 ผ่านเกณฑ์ (1) หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 

 7.  การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7.1  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         7.1.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
        7.1.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
         7.1.3 ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
         7.1.4 ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         7.1.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
    7.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        7.2.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
         7.2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 38 หน่วยกิต 
         7.2.3 ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
         7.2.4 ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
       7.2.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
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 8.  การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน 
   การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียนเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ด้านต่าง  ๆ           
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน และใหไ้ด้ผลการเรียนไม่เกินระดับ 1 
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(ฉบับร่าง) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4
      

   โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทเรียนดี 
ประพฤติดี  และประเภทช่วยเหลือกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.   แผนการเรียนและจำนวนที่รับ 
โรงเรียนจะคัด เลือกนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  3   ของโรงเรียน เข้ าเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  4  แผนการเรียน  คือ 
1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ จำนวน 45  คน                                                                                                                                                                                                                                    
1.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์ จำนวน 45  คน 
1.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 20  คน 
1.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  จำนวน 20  คน 

2.   วิธีการคัดเลือก 
ประเภทเรียนดี  ประพฤติดี   คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโดยเรียงลำดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะแผนจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนที่สมัครจากลำดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมาจนครบตามจำนวน           
ที่ต้องการ และจะคัดเลือกสำรองไว้อีกจำนวนหนึ่งเพื่อเรียกเข้าแทนผู้ที่สละสิทธิ์ 

สำหรับประเภทช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน  คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องจะเสนอชื่อนักเรียน   
ที่เหมาะสมผ่านฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในคราวเดียวกัน 

3.   คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    3.1 ประเภทเรียนดี  ประพฤติดี   ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาใน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาปัจจุบัน ดังนี ้
     -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.75 
     -  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.25 
     -  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00 
     -  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00 
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 6.  การประกาศผลการคัดเลือกและการมอบตัว 
 โรงเรียนจะประกาศผลให้ทราบ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมามอบตัวเข้าเรียนพร้อมกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

   โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะแผนการเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ดังนี้ 
-  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม              

ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  รวมกันไม่น้อยกว่า  3.25  
-  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -คณิ ตศาสตร์  จะต้องมีคะแนนเฉลี่ ยสะสม               

ในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์  รวมกันไม่น้อยกว่า  2.75  
-  แผนการเรียนภาษาอั งกฤษ -ภาษาญี่ ปุ่ น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ ยสะสม              

ในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย  รวมกันไม่น้อยกว่า  2.50   
-  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ ยสะสม            

ในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 
   3.2 ประเภทช่วยเหลือกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2.00      
และคะแนนเฉลี่ยแต่ละแผนการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00  โดยจะเข้าเรียนได้เฉพาะแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ–คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาญี่ปุ่น / จีน ซึ่งต้องแสดงหลักฐาน          
ให้คณะกรรมการพิจารณา 
   3.3 นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่เข้าศกึษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ตัง้แต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้สมัครในทุกแผนการเรียนจะต้องไม่ติด  0  ร  มส. และ  มผ.  ในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
 4.  ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร 
   4.1 โรงเรียนจะประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ 
   4.2 นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนตามแผนการเรียนในข้อ 1 ในแต่ละประเภทต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
    4.2.1 ประเภทเรียนดี ประพฤติดี ให้นักเรียนยื่นใบสมัครซึ่งผู้ปกครองได้ให้การยินยอม
แล้วที่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวตามเวลาที่กำหนด 
    4.2.2  ประเภทช่วยเหลือกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงใหแ้กโ่รงเรียน ให้นักเรียนยื่นใบสมัคร   
ซึ่งผู้ปกครองได้ให้การยินยอมแล้ว ให้อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมรับรอง และนำส่งที่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวตาม
เวลาที่กำหนด 

 5.  การพิจารณาคัดเลือก     
 คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมัคร ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
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      ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4 

      
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทช่วยเหลือ
กิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนนั้น โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏพระนคร กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้

1.  ประเภทเรียนดี ประพฤติดี  
1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง  ซึ่งถูกหักคะแนนความประพฤติน้อย

กว่า 20 คะแนน ให้อยู่ในลำดับเดิม 
1.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง  ซึ่งถูกหักคะแนนความประพฤติ         

20 – 29 คะแนน ให้อยู่ในลำดับสุดท้ายของตัวจริง 
1.3 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง  ซึ่งถูกหักคะแนนความประพฤติน้อย

กว่า 20 คะแนน ให้อยู่ในลำดับเดิม 
1.4 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง ซึ่งถูกหักคะแนนความประพฤติ      

20 – 29 คะแนน ให้อยู่ในลำดับสุดท้ายของตัวสำรอง 
2.  ประเภทช่วยเหลือกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

2.1   โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนจากกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต  
ผู้นำเชียร์  นาฏศิลป์  กีฬา และสื่อสารมวลชน (กิจกรรมกีฬาคณะสีไม่นับรวมในการพิจารณา) โดยจำนวนรับ 
ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ 

2.2 นักเรียนทีจ่ะได้รับการคัดเลือกต้องทำกิจกรรม 2 – 3 ปี 
2.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมให้

นักเรียนทำกิจกรรมต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 ปี เมื่อขึ้นช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจะเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด 
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

                    (นางพีลาภ  วงษ์พานิชย)์ 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต ุ
               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
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การทำเรื่องและคำร้องทางด้านวิชาการ 
 

 1. การทำคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน    
 นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการเรียนให้ขอคำร้องและยื่นคำร้องที่ห้อง
วิชาการ   ภายในเวลาที่กำหนดของภาคเรียนที่  1 ของหลักสูตรที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ เมื่อกรรมการ
ฝ่ายวิชาการอนุญาตแล้วจึงจะเปลี่ยนแผนการเรียนได้  การพิจารณาจะดูจากผลการเรียนของรายวิชา
ตามแผนการเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะไปเรียนในแผนการเรียนน้ัน 
 2. การขอมีสิทธิ์สอบ    
 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบรายวิชาใด ๆ ให้ขอคำร้องและยื่นคำร้องที่รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด   เมื่อได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบได้จึงสามารถเข้าสอบใน
รายวิชานั้น 
 เกณฑ์การพิจารณา 
 2.1 เนื่องจากการเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานานหรือมีโรคประจำตัว  โดยมีแพทย์  
ผู้ตรวจรับรองมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.2 มีความจำเป็นที่จะต้องขาดเรียน โดยมีผู้รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง                
ที่ขาดเรียน 

 3. การขอสอบแก้ตัว  
 หลังจากที่โรงเรียนได้ประกาศผลการสอบประจำภาคแล้ว นักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชาใด 

ให้ขอคำร้องและยื่นคำร้องต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งดำเนินการสอบแก้ตัวภายในวัน
เวลาที่โรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่า
นักเรียนสละสิทธ์ิในการสอบแก้ตัว 

 4. การขอสอบพิเศษ   
 นักเรียนที่ขาดสอบตามวันเวลาที่กำหนดจะต้องมาเขียนคำร้องต่อรองผู้อำนวยการ       

ฝ่ายวิชาการ และนำผู้ปกครองมาชี้แจงเพื่อให้โรงเรียนทราบเหตุผลที่นักเรียนไม่มาสอบตามกำหนด     
ถ้านักเรียนไม่นำผู้ปกครองมาชี้แจงโรงเรียนจะไม่รับพิจารณาคำร้องขอสอบพิเศษ 

 5. การขอเลื่อนการสอบ   
 นักเรียนที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาสอบถามวันเวลาที่กำหนดได้ จะต้องแจ้งให้โรงเรียน

ทราบล่วงหน้า ถ้านักเรียนคนใดขาดสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือไม่มีเหตุผลผลอันสมควร โรงเรียนจะ
ไม่พิจารณาเลื่อนการสอบให้ 
 หมายเหตุ   ถ้านักเรียนคนใดค้างชำระค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคเรียน  ทางโรงเรียนจะไม่
ประกาศผลการสอบให้จนกว่าจะชำระเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว 
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การแก้ทะเบียนนักเรียน 
 1.  นักเรียนที่จะขอแก้  วัน  เดือน  ปี เกิด  จะต้องนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน               
สูติบัตร  มาแสดงต่อหัวหน้างานทะเบียน 
 2.  นักเรียนที่จะขอเปลี่ยนชื่อ   นามสกุล  จะต้องให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมใบอนุญาต
เปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  และทะเบียนบ้าน ต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  และเพื่อความสะดวกในการจัดทำ
ทะเบียนนักเรียนขอให้รีบติดต่อต้ังแต่ต้นปีการศึกษา 
 3.  นักเรียนที่จะขอแก้ชื่อ  ยศ  บรรดาศักดิ์  ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  หรือขอ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน จะต้องมจีดหมายแจ้งจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองมายังงานทะเบียน 
 

การลาพักการเรียน 
 

 นักเรียนที่มาเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ  ถ้าประสงค์จะขอพักการเรียนให้ผู้ปกครองยื่นคำร้อง
ขออนุญาตลาพักการเรียนต่อโรงเรียนภายใน  7  วัน  นับแตว่ันเปิดภาคเรียนเพื่อที่จะไม่ต้องชำระเงินค่า
บำรุงการศึกษา  และผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อขอรักษาสภาพพักเรียนไว้ 

การลาออกและการจำหน่ายนักเรียน 
 

 1.  นักเรียนที่ประสงค์จะลาออก  ต้องให้ผู้ปกครองไปแสดงความจำนงขอลาออกเป็น   
ลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียนของโรงเรียนตามแบบที่กำหนด  ถ้าลาออกภายใน 7 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน  ไม่ต้องชำระเงินบำรุงการศึกษา ในกรณีที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนก่อน ๆ 
นักเรียนจะต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาจนครบก่อนโรงเรียนจึงจะออกหลักฐานการศึกษาให ้
 2.  นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทางโรงเรียนทราบ 
และผู้ปกครองไม่ตอบรับการติดต่อของโรงเรียน  โรงเรียนจะทำเรื่องจำหน่ายนักเรียนออก  ในกรณีที่
ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนก่อน ๆ นักเรียนจะต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาจนครบก่อน 
โรงเรียนจึงจะออกหลักฐานการศึกษาให้ 
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งานทะเบียนและวัดผล 
การติดต่องานทะเบียนและวดัผล  
 1. ช่วงเวลาติดต่องานทะเบียน 
  เช้า เวลา  08.00 - 08.30 น. 
  กลางวัน เวลา  12.10 - 13.00 น. 
  เย็น เวลา หลังเลิกเรียนจนถึงเวลา 16.30 น. 
  2. ขัน้ตอนการติดต่อเพื่อขอเอกสารต่าง ๆ 
    2.1  นักเรียนต้องเขียนคำร้องด้วยตนเองในใบคำร้องของเอกสารภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ (ยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับเอกสารภาษาไทยและ 7 วันสำหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ) 

2.3  กรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจง 
    2.3  ถ้าคำร้องภาษาอังกฤษให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ โดยชื่อและนามสกุลจะต้องเขียน  
ให้ตรงกับชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทาง 
    2.4  เอกสารที่ต้องติดรูปนักเรียนจะต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง        
โดยจะต้องไม่เป็นรูปโพลาลอยดห์รือภาพสแกน 
    2.5  มารับเอกสารเมื่อครบวันทำการหลังจากยื่นคำร้องตามประเภทของคำร้อง 
   3. การติดต่องานทะเบียนระหว่างปิดภาคเรียน 
    3.1   นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่องานทะเบียน    
และวัดผล 
    3.2  นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนเม่ือมาติดต่องานทะเบียน
และวัดผล จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม หลังจากนั้นแต่งกายสุภาพ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 หลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารแสดงข้อมูลและสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนที่
โรงเรียนจะต้องจัดทำ เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ สื่อสาร ส่งต่อ และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
หลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนต้องจัดทำ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
   1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ควบคุมและบังคับแบบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะกำหนด
แบบฟอร์มและวิธีการ ได้แก่ 
     1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) (ปพ.1) 
     1.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
     1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
   2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนดำเนินการเอง ได้แก ่
     2.1 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
     2.2 เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
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     2.3 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
     2.4 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
     2.5 เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
     2.6 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้  (ปพ.9) 
 

หลักการและแนวปฏิบตัิ 
การเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

 

  เพื่อให้การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้สถานศึกษา องค์การ
เอกชนที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถดำเนินการในส่วน
ที่ เกี่ยวข้องกับการเทียบชั้นการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ           
จึงกำหนดให้ใช้หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาทุกโครงการ ดังนี้ 
 

 หลักการ  
  1. การเทียบชั้นการศึกษาให้พิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญ  ดังนี ้
    1.1 พื้นความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเดินทาง 
    1.2 หลักฐานการศกึษาที่ได้รับจากต่างประเทศเป็นใบแสดงผลการเรียนเป็น
รายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนแล้ว 
    1.3 สถานศึกษาในต่างประเทศที่จะเทียบชั้นการศึกษาให้จะต้องเป็นสถานศึกษา
ของรัฐ หากเป็นสถานศึกษาของเอกชนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน (Accredited) จากรัฐบาลหรือ
องค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล หรือเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอน  
ตามหลักสูตรของรัฐ 
  2. ให้เทียบชั้นการศึกษาตามลำดับชั้นต่อเนื่องจากที่ได้เรียนอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนต่อเนื่อง การเรียนซ้ำชั้น หรือการเรียนข้ามช้ันในต่างประเทศ 
 3. การพิจารณาเทียบชั้นการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณีตามตารางเทียบชั้นการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
 4. ให้นับเวลาเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศและประเทศโดยไม่ถือว่าขาดเรียน 
 5. ชั้นที่ได้เรียนในต่างประเทศให้โอนหน่วยการเรียนภายในปีการศึกษาเดียวกัน      
ยกเว้นภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 ไม่ให้โอนหน่วยการเรียน 
 6. รายวิชาในชั้นเรียน/ภาคเรียนที่ได้เรียนในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับผลการเรียน
ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายให้โอนหน่วยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ 
แต่ไม่ต้องนำหน่วยการเรียนที่โอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อประกอบการอนุมัติการจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หากจะคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือ
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เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้เป็นดุลยพินิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือหน่วยงาน
ที่รับสมัครที่จะคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สากลโดยพิจารณาจากใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับจาก
ต่างประเทศ 
  7. ปีการศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ หากรายวิชาในภาคเรียนใดในประเทศที่มี
ระดับผลการเรียนแล้ว ไม่ต้องโอนหน่วยการเรียนในภาคเรียนนั้นซ้ำอีก 
  8. โรงเรียนสามารถจัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักเรียนก่อนกำหนดเดินทางไป
ต่างประเทศ 
  9. ให้ประเมินความรู้ความสามารถหลังการจัดเข้าช้ันเรียน เพ่ือเตรียมพื้นฐานการเรียน 
  10. การอนุญาตลาพักการเรียน การจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียนก่อนเดินทาง         
การประเมินความรู้ความสามารถหลังจากนักเรียนเดินทางกลับ และการจัดเข้าชั้นเรียนให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของสถานศึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  11. น ักเร ียนที ่ได ้เร ียนจบเกรด 12 ในต ่างประเทศแต ่ไม ่ได ้ประกาศน ียบ ัตร / 
Transcript ที ่แสดงการจบหลักสูตร High School โดยสมบูรณ์  ไม่สามารถขอเทียบความรู้เท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายส่วนนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การเทียบความรู้ ให้ยื่นคำร้องขอที่     
กรมวิชาการพร้อมแสดงประกาศนียบัตรและหรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่จบการศึกษาโดย
สมบูรณ์ตามรูปแบบเฉพาะของหลักฐานการศึกษาของประเทศนัน้ ๆ 
 
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  
 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์กรที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน  
ให้มีความชัดเจน ทั้งรายละเอียดของการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
และสำนักงานเครือข่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 
 2. ศึกษาข้อมูลข่าวสารหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ โรงเรียนกำหนดหลักการและ        
แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องทราบและที่จะต้อง
ปฏิบัติอย่างละเอียด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับและสิ่งที่อาจจะเสียประโยชน์ จากแหล่งข้อมูล   
ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา  องค์กรเอกชนที่จัดโครงการแลกเปลี่ยน 
 3. ในกรณีที่นักเรียนประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   
และแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามทีโ่รงเรียนกำหนด 
 4.  ศึกษาระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การออกหลักฐานการศึกษา ช่วงเวลา
เปิด-ปิด ภาคเรียนของสถานศึกษาในต่างประเทศที่จะไปศึกษาต่อ เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับการศึกษา  
ในประเทศ 
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 5. นักเรียนทีตั่ดสินใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น ควรปฏิบัติ ดังน้ี 
  5.1 ให้นักเรียนยื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ตามแบบคำร้องที่โรงเรียนกำหนด พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   5.2 ศึกษาข้อมูลทางการศึกษาของประเทศที่ประสงค์จะไปศึกษาต่ออย่างละเอียด
ล่วงหน้า 
   5.3 ร่วมประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา      
เพื่อการเตรียมตัวตรวจสอบข้อมูลและทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันโดยเฉพาะหลักการและแนวปฏิบัติการ
เทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนก่อนการเดินทาง และเมื่อเดินทางกลับ
ต้องรายงานตัวกลับเขา้ช้ันเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด 
   5.4 จัดเตรียมใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชา (Transcript) ของหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ได้ผ่านการประเมินผลการเรียนแล้ว เพื่อนำติดตัวไปยังต่างประเทศ 
   5.5 การเลือกรายวิชาในต่างประเทศควรสอดคล้องกับแผนการเรียนในประเทศ 
และเป็นรายวิชาพื้นฐานในสาขาวิชาที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
   5.6 จัดเตรียมหลักฐานการศึกษาที่ได้รับจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการขอ
เทียบช้ันการศึกษา หรือขอเทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
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งานบริการห้องสมุด 
 

       การจัดบริการห้องสมุดของโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีหนังสือตำราวิชาการ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสาร ตลอดจนมีบริการคอมพิวเตอร์พื่อการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์และกลุ่มผู้สนใจ   
ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและกลุ่มผู้สนใจมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

 สถานที่ตั้ง  ห้องสมุดตั้งอยู่อาคารสาธิต 2 ชั้นล่าง ( ม. 2101 ) 
 ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
           1. วันเวลาที่เปิดบริการ 
                 1.1 วันจันทร ์- วันศุกร ์           เปิด – ปิดเวลา 07.00 - 17.00 น. 
                       เวลาบริการยืม - คืน          เปิดเวลา        07.00 - 07.40 น. 
                                                                              10.00 - 10.20 น. 
                                                                              12.00 - 12.50 น. 
                                                                              14.30 - 17.00 น. 
                  1.2 วันเสาร ์( เปิดเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอน ) เปิดเวลา 07.00 - 13.30 น. 
           2. บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ 
                2.1  อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
                 2.2  อาจารย ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
                 2.3  ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
                 2.4  เจ้าหน้าที่และนักการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
                  2.5  บุคคลอื่นที่ประสงค์จะเข้าใช้บริการ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการและ 

กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติตามกฏระเบียบว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด 
            3. นักเรียนยืมหนังสือห้องสมุดได้ครั้งละ 5 เล่ม / 7 วัน 
            4. หนังสือที่ให้บริการ ดังนี้ 

                4.1  หนังสือประเภททั่วไป หมวด 000 –  900 
                4.2  หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น คู่มือเตรียมสอบ 
               4.3  หนังสือที่ได้จากการรับบริจาค 
   4.4  หากนักเรียนส่งหนังสือเกินกำหนดเวลาห้องสมุดจะดำเนินการส่งรายช่ือนักเรียน 

 ที่ห้องฝ่ายวิชาการ 
           5.  หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด แต่ยืมถ่ายเอกสารได้ 
                5.1  หนังสืออ้างอิง 
                5.2  หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร ฉบับปัจจุบัน 

(กรณีที่ยืมหนังสือไปถ่ายเอกสารนั้น จะต้องส่งคืนในวันเดียวกันและใช้บัตรประจำตัวนักเรียนแสดงด้วยทุกครั้ง) 
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           6.  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
               ห้องสมุดได้จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมแบบดิวอี้  ผู้คิดระบบนี้เป็นชาว

อเมริกัน ชื่อเมลวิล ดิวอี ้ ได้คิดแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น 10 หมวดใหญ่ โดยใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทน
เนื้อหาวิชาดังต่อไปนี ้

             000      แทนเนื้อหาประเภท วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป 
             100      แทนเนื้อหาประเภท ปรัชญา 
             200      แทนเนื้อหาประเภท ศาสนา 
             300      แทนเนื้อหาประเภท สังคมศาสตร ์
             400      แทนเนื้อหาประเภท ภาษา 
             500      แทนเนื้อหาประเภท วิทยาศาสตร ์
             600      แทนเนื้อหาประเภท เทคโนโลย ี
             700      แทนเนื้อหาประเภท ศิลปะและนันทนาการ 
             800      แทนเนื้อหาประเภท วรรณคด ี
             900      แทนเนื้อหาประเภท ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
          7. ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ต 

              7.1  เปิดบริการเวลา 07.00 –  17.00 น. 
              7.2  ลงชื่อ - นามสกุล ชั้น หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์และเวลาที่ใช้บริการ 
              7.3  ใช้บริการอินเตอร์เน็ตได ้15 นาที/ครั้ง 
   7.4  บริการสืบหาข้อมูลจากเว็บไซต์และฐานข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากการค้นคว้า 

ข้อมูลจากหนังสือ 
              7.5  ห้ามเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
              7.6  ไม่อนุญาตให้พิมพ์งาน เล่นเกม หรือสนทนาออลไลน์ 
              7.7  การใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการใช้งานทุก

ครั้ง 
              7.8  กรณีที่มีปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตหรือต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อเจ้าหน้าที ่

ห้องสมุด 
   7.9  หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ตดังกล่าวนักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การ 
ใช้อินเตอร์เน็ต      
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        8.  ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด 
   8.1  การแต่งกาย 
    8.1.1 แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนทั้งชายและหญิงให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ของโรงเรียนก่อนเข้าและออกจากห้องสมุด 
    8.1.2  การแต่งกายในช่วงปิดภาคเรียน 
   นักเรียนชาย  ใหส้วมกางเกงขายาว  เสื้อสุภาพเรียบร้อย 
   นักเรียนหญิง ให้สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เสื้อสุภาพเรียบร้อย 
   8.2  ให้นักเรียนพกบัตรประจำตัวนักเรียนเสมอเมื่อต้องการใช้บริการห้องสมุด 
   8.3  วางรองเท้าให้เป็นระเบียบในตู้รองเท้าที่จัดไว้ให้หน้าห้องสมุด 
            8.4  ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด 
           8.5  ไม่นำกระเป๋าหนังสือเข้าไปในห้องสมุด  

(ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยส์ินของท่านหากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
           8.6  ไม่ส่งเสียงดัง จับกลุ่มสนทนา วิ่งเล่น หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
   8.7  ไม่ฉีก ทำลาย และขโมยหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งทรัพย์สินของห้องสมุด

8.8  ห้ามนั่งระหว่างช้ันหนังสือ เพราะจะทำให้ผู้อื่นไม่ได้รับความสะดวกในการค้นหา   
หนังสือ 

           8.9  หนังสือที่อ่านเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนำไปวางไว้ในรถเข็นหนังสือที่ทางห้องสมุด 
จัดเตรียมไว ้

         8.10  เก็บเก้าอี้ให้ถูกต้องและเรียบร้อยเมื่อเลิกใช้งาน 
         8.11  กรณีใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้ามากกว่า 10 คน จะต้องมีอาจารย์ประจำ     

วิชานั้น ๆ คอยดูแลนักเรียนในในช่วงเวลาที่ใช้บริการ (ถ้าไม่มีอาจารย์ดูแลนักเรียน ให้อาจารย์แจ้ง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้รับทราบด้วย) 

         8.12  อื่นๆ จะแจ้งให้นักเรียนทราบเฉพาะกาล 
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งานแนะแนว  

    งานบริการแนะแนวเป็นงานบริการหน่ึงที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับเพื่อช่วยให้
นักเรียนรู้จักตนเอง ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น ปรับตัวให้อยู่ในสังคมด้วย
ความสุข รู้จักตัดสินใจเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ เพื่อความสุขของชีวิต       
ในอนาคต ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถ ความถนัด ของตนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ   
ต่อสังคมให้มากที่สุดและรู้จักเลือกตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างฉลาดมีเหตุผล และถูกต้อง นอกจากนั้น  
การแนะแนวยังช่วยนักเรียนให้รู้จักค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาและหาวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
  จุดมุ่งหมายของการจัดบริการแนะแนวเพือ่ช่วยให้นักเรียน 
        1.  รู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น 
        2.  รู้จักขอบเขตและความสามารถของตนเอง 
        3.  รู้ถึงช่องทางและโอกาส ที่จะใช้ความสามารถความถนัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
        4.  รู้ถึงสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาที่เผชิญอยู ่
        5.  รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
        6.  ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได ้
        7.  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
        8.  เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น 
        9.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
   เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนกิจกรรมแนะแนว
สัปดาห์ละ 1 คาบ 
 

ภาระงานในการแนะแนว 
ประกอบด้วย  5 ภาระงานหลักดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 
  
  

งานสารสนเทศ 

งานให้ 
คำปรึกษา 

งานป้องกัน
ส่งเสริม 

พัฒนา ช่วยเหลือ 

งานรวบรวม 
ข้อมูล 

งานตดิตามและ
ประเมินผล 
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 1. งานศึกษารวบรวมข้อมูล เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  การเขียนอัตชีวประวัติ  สังคมมิติ  การเยี่ยมบ้าน  
ระเบียนสะสม  เป็นต้น 
 2. งานสารสนเทศ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จำเป็นในการตัดสินใจ เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  โดยนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การบรรยาย  อภิปราย  จัดป้ายสนเทศ  เป็นต้น  ข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องมีความจำเป็นมากที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น  
 3. งานให้คำปรึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจตนเอง  รู้ว่าปัญหาของตนอยู่ตรงไหน  ควรแก้ไขอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
   4. งานป้องกันส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือ  เป็นการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์  ได้รับการฝึกฝน  หรือได้รับการช่วยเหลือตามควร
แก่กรณี  เช่น  การจัดทุนการศึกษา   อาหารกลางวัน  หรือการหางานพิเศษ 
   5. งานติดตามผลและประเมินผล  การติดตามประเมินผลแบ่งเป็น  2  งาน  คือ 
    5.1 งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนในด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลที่ได้จากการดำเนิน
โครงการแนะแนวว่ามีคุณค่าเพียงใด ได้ผลหรือไม่ ควรปรับปรุงพัฒนาอย่างไร และควรขยายผลต่อไป
หรือไม่ เป็นต้น 
ลักษณะงานแนะแนวมี  3  ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้ 
  1. การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่ผู ้เรียนทั ้งเป็นรายบุคคลและ    
เป็นกลุ่ม เพื่อให้ครูได้รู้จักผู้เรียนมากขึ้น 
  2. การจัดบริการเพื ่อให้ผู ้เรียนได้สำรวจตนเองและรู ้จ ักตนเองในทุกด้านให้ข้อมูล        
ข่าวสารสนเทศที่จำเป็นและทันสมัย ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  3. การบูรณาการแนะแนวการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้ครูมีแนวทางในการช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในสาระวิชาต่าง ๆ จะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
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โครงการคลินกิให้คำปรึกษา 
  

หน่วยงาน : งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี มหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

หลักการและเหตุผล : 
       ในปัจจุบันสถานการณ์และปัญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะมีความซับซ้อน วิกฤตและ
มีความรุนแรงมากขึ้น เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวหรือสภาพแวดล้อม
รอบตัวที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะเกิดเป็นผลกระทบจากสังคมในทุกด้าน ทำให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย
และศีลธรรม รวมไปถึงค่านิยมที่ไม่เหมาะสม จนก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรงต่างๆ ตามมา ด้วย
เหตุนี้โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เด็กทุกคนควรได้รับการพัฒนาความรู้  ความคิด และปลูกฝังให้
เป็นคนดี มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง และเป็นพื้นที่สำคัญที่เด็กมักแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ บาง
คนได้รับความกดดันจากสภาพในครอบครัว บางคนเกิดปมด้อยเนื่องจากสภาพสังคม ชุมชน หรือได้เห็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีจากชุมชนที่ตนอาศัยก็แสดงออกที่โรงเรียน ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ และพร้อม
ที่จะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครอง 
บุคลากร และนักเรียน ในโรงเรียนได้มีสถานที่สำหรับปรึกษาเรื่องพฤติกรรมนักเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง และมีแนวทางที่เหมาะสมในการให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
ฝ่ายแนะแนวจึงจัดทำโครงการคลินิกให้คำปรึกษาโดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการให้
คำปรึกษา  จากสาขาจิตวิทยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นผู้ให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนในโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อให้มีคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา  ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 

เป้าหมาย : 
เชิงคุณภาพ 

      ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียนที่ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษา ได้รับคำแนะนำในการ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

เชิงปริมาณ 
      ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษา 
 

สถานที่ดำเนินโครงการ :  อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 ห้องคลินิกให้คำปรึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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กิจกรรมชุมนุม 
วัตถปุระสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
2. เพื่อให้เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
3. เพื่ อให้มีความเข้าใจและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี              

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
4. เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
5. เพื่อให้มีความซาบซึ้งในคุณค่า ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
6. เพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
7. เพื่อส่งเสริมทักษะ ความถนัด  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
8. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ  และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
9. เพื่อให้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างเสริมความมั่นคงของชาต ิ
10.   เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
11.   เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
 

การประเมินผล 
 กิจกรรมชุมนุมมีความสำคัญต่อการเรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนเพราะนักเรียนต้องมี
เวลาเข้ากิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า  80 เปอร์เซ็นต์  ของเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และต้องมีผลการ
ประเมินกิจกรรมชุมนุม ผ่าน 
 

ประเภทของกิจกรรมชุมนุม 
1.  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ  เช่น 

1.1  ชุมนุมวิทยาศาสตร ์  1.2  ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3  ชุมนุมคณิตศาสตร ์  1.4  ชุมนุมการใช้ห้องสมุด 
1.5  ชุมนุมคอมพิวเตอร ์  1.6  ชุมนุมเกม และเพลงภาษาอังกฤษ 
1.7  ชุมนุมรักษาดินแดน   1.8  ชุมนมุฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

2.  กิจกรรมนันทนาการ เช่น 
2.1  ชุมนุมกีฬา 
2.2  ชุมนุมดนตรีไทย 
2.3  ชุมนุมดนตรีสากล 
 

 3.  กิจกรรมวิชาชีพ 
หมายเหตุ  ชุมนุมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ที่ปรึกษา 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

งานปกครองและ 
วินัยนักเรียน 

งานกิจกรรมและ
วัฒนธรรม 

งานนักศึกษา 
วิชาทหาร 

งานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

งานคณะกรรมการ
นักเรียน 

งานกิจกรรมกีฬา 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ควบคุมดูแลวินัยและพฤติกรรมของนักเรียนให้ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ

โรงเรียน สรรหาอาจารยห์ัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. จัดนักเรียน และอาจารย์เข้าประจำคณะสีต่าง ๆ สรรหาอาจารย์หัวหน้าคณะสีและ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของทุกคณะควบคุมดูแลงานกีฬาและกรีฑาของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับอาจารย์หัวหน้าคณะสี และอาจารย์ประจำแต่ละคณะสีในการ

ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน 
4. ประสานงานกับสถาบันอื่นๆในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น งานกีฬาสาธิตราชภัฏ

สัมพันธ ์เป็นต้น 
5. จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน สรรหาคณะกรรมการนักเรียน จาก

หัวหน้า และรองหัวหน้าห้องทุกห้องทุกระดับชั้นพัฒนาศักยภาพและควบคุมการทำงานของ
คณะกรรมการนักเรียน 

6. ควบคุมการดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ตอนเช้าและจัดให้มีการประชุม
อบรมและสวดมนต์ของนักเรียน 

7. จัดอาจารย์เวรประจำวันและประสานงานดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของนักเรียน 
8. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน 
10. จัดปฏิทินกิจกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 
11. ประสานงานกับศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน 
12. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการควบคุมดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยของ

นักเรียน 
13. ประสานงานกับฝ่ายปกครองของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบางเขน และใกล้เคียง

ในการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
14. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
15. เป็นกรรมการบริหารโรงเรียน 

งานปกครองและวินัยนักเรียน 
คณะกรรมการงานปกครองและวินัยนักเรียน 

 1.   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน   ประธานกรรมการ 
  2.   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   กรรมการ 
  3.   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   กรรมการ 
  4.   อาจารย์ประจำช้ันทุกระดบัชั้น   กรรมการ 
   5.   หัวหน้าเวรประจำวัน    กรรมการ 
   6.   หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
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บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการฝ่ายปกครองและวินัยนักเรียน 
1. ควบคุมดูแลดำเนินการด้านการปกครองและวินัยนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของ

โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของ

โรงเรียนและของกระทรวงศึกษาธิการ (ของฝ่ายกิจกรรม) 
3. ประสานงานกับอาจารย์ประจำชั้นในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองและวินัยของนักเรียน 
4. ประสานงานดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของนักเรียน 
5. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
6. ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดในเรื่องต่าง ๆ ถึงขั้นจะต้องพิจารณาลงโทษให้

เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปกครองและวินัยนักเรียนเป็นผู้เชิญอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
พิจารณาโทษแล้วสรุปเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ แล้วดำเนินการลงโทษและติดตามผล 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
 

หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีนโยบายที่จะให้นักเรียน
มีระเบียบวินัยในตนเอง โดยการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนกระทำความดีต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง การมีวินัยในตนเองจะเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนในระยะเวลายาวนานจนเกิดความเคยชินและ
ปฏิบัติได้เอง โรงเรียนจึงได้กำหนดระบบคะแนนความประพฤติขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี และป้องปรามมิให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม  ทั้งนี้จะ
เกิดผลสูงสุดต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านกำหนดดังนี ้
 

 1.  กำหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติเต็ม 100 คะแนน 
 2.  ถ้านักเรียนคนใดทำความผิดจะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 3.  ถ้านกัเรียนคนใดทำความดีจะได้รับคะแนนเพ่ิมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 4.  การตัดคะแนนและเพิ่มคะแนนจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในระบบความประพฤติ โดยฝ่าย
กิจการนักเรียนเป็นผู้บันทึก 
 5.  คะแนนความประพฤติของนักเรียนที่ได้คะแนนเพิ่มและที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน
ขึ้นไปจะแจ้งใหผู้้ปกครองทราบ 
 

กำหนดลักษณะความผิดทางวินัยดังนี้ 
 1. ความผิดขั้นลหุโทษ (ตัด 1-10 คะแนน) ได้แก่ ความผิดที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยไม่
ดี เช่น แต่งกายผิดระเบียบ  หลีกเลี่ยงการเรียน มาโรงเรียนสาย ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่วนรวม
ของโรงเรียนเป็นต้น 
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 2.ความผิดขั้นกลาง (ตัด 11-29 คะแนน) ได้แก่ ความผิดที่กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของ
โรงเรียน หรือต่อระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย กล่าวคำหยาบกล่าวเท็จ 
กลั่นแกล้งผู้อื่น หนีเรียนเป็นต้น 
 3.ความผิดขั้นร้ายแรง (ตัด 30 คะแนนขึ้นไป) ได้แก่ ความผิดทางกฎหมายอาญาแผ่นดิน หรือ
ความผิดทั้งหลาย ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนและส่วนรวม เช่น มีเพศสัมพันธ์ หรือล่วงละเมิดทาง
เพศ  ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ เสพของมึนเมา ยาเสพติด มีหรือจำหน่ายยาเสพติดทุกชนิด
เป็นต้น 
 
การพิจารณาโทษ 

1. ถูกตัดคะแนน 10-29 คะแนน “ตักเตือน” เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำกิจกรรมและเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อขอความร่วมมือควบคุมดูแลแก้ไข ปรับพฤติกรรมของนักเรียน 

2. ถูกตัดคะแนน 30-49 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมาทำ “ทัณฑ์บน” นักเรียน 
3. ถูกตัด 50 คะแนนขึ้นไป ให้ทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดและเชญิผู้ปกครองมารับทราบ  
4. สำหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ทางโรงเรียน 

“ขอสงวนสิทธิ์” ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
คัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

5. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป หรือถูกลงโทษ
พักการเรียน โรงเรียนจะ “ตัดสิทธิ์” ในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
ขั้นตอน 

1. การตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนน จะกระทำเมื่ออาจารย์หรือกรรมการนักเรียนแจ้งให้งาน
ปกครองและวินัยนักเรียนทราบ 

2. เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนน จะเรียกมาให้ลงชื่อรับทราบทุกครั้ง และเมื่อถึงเกณฑ์
จะแจ้งผู้ปกครองผ่านระบบรายงานคะแนนพฤติกรรมนักเรียนเพื่อเชิญผู้ปกครองมาลงนามรับทราบการ
ตัดคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษรและขอความร่วมมือควบคุมดูแลแก้ไข และปรับพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิด 
 

เมื่อนักเรียนกระทำความผิด ให้ปฏิบัติดังนี ้
1. ความผิดขั้นลหุโทษ : อาจารย์สามารถตักเตือนหรือตัดคะแนนความประพฤติและแจ้ง

มายังฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบรายงานความประพฤติและแจ้งอาจารย์ที่ปรกึษารับทราบ 
2. ความผิดขั้นกลาง : อาจารย์สามารถตักเตือนนักเรียนในเบื้องต้น แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา

รับทราบและพานักเรียนมายังฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อแจ้งหัวหน้าระดับ หัวหน้างานปกครองและวินัย
นักเรียน เพื่อตักเตือนและตัดคะแนนความประพฤติ เจ้าหน้าที่บันทึกในระบบรายงานความประพฤติ
และเชิญผู้ปกครองมาลงนามรับทราบ 

3. ความผิดขั้นร้ายแรง อาจารย์แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและพานักเรียนมายังฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อแจ้งหัวหน้าระดับ หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อดำเนินการเสนอผู้อำนวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและพิจารณา
ความผิด เป็นลำดับขั้นตอน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อขั้นตอนการ
พิจารณาเสร็จสิ้น ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนบันทึกในระบบรายงานความประพฤติและเชิญ
ผู้ปกครองมาลงนามรับทราบ 
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ระเบียบโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

ว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 
------------------------------------ 

   เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิและอัตลักษณ์
ของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โรงเรียนจึงกำหนดระเบียบการแต่งกายและ
ทรงผมของนักเรียนไว้ ดังต่อไปนี ้
1. เครื่องแบบนักเรียน 

 1.1  เครื่องแบบนักเรียนชาย 
 เสื้อ  เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อแน่น ไม่บางเกินควร ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตลอด    
มีสาบที่อกเสื้อกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร
แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ปักตราพระพิฆเนศวรกึ่งกลางกระเป๋า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และปักชื่อ-นามสกุลที่อกด้านขวาด้วยไหมสีน้ำเงิน ขนาดความสูง 
1 เซนติเมตร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ติดเข็มตราพระราชลัญจกรเหนือชื่อ-นามสกุล ขนาดของเสื้อ
พอเหมาะกับร่างกาย เวลาสวมให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง ถ้าสวมเสื้อตัวในจะต้องเป็นสีขาวไม่มี
ลวดลายใด ๆ และชายเสื้อตัวในต้องสั้นกว่าเสื้อตัวนอก 
 กางเกง  ใช้ผ้าสีดำ ผ้าทุกชนิด ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าดิบ ขาสั้นเพียงเหนือเข่าพ้นกึ่งกลาง
ลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร  เมื่อยืนตรงความกว้างที่ปลายขากางเกงห่างจากขาประมาณตั้งแต่      
9 - 10 เซนติเมตร ตามส่วนของขนาดขา ปลายขากางเกงพับชายเข้าข้างในประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร 
ผ่าตรงส่วนหน้าและมีซิปซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า มีจีบด้านหน้าข้างละ 
2 จีบ ไม่มีกระเป๋าด้านหลัง ขนาดของกางเกงต้องพอเหมาะกับตัวไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
 เข็มขัด  ทำด้วยหนังสีดำขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5 - 4 เซนติเมตร ตามขนาดของตัวนักเรียน  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด 1 ปลอกขนาดกว้าง            
1 เซนติเมตรสำหรับสอดปลายเข็มขัด ไม่มีลวดลาย ไม่มีหมุดหรือดวงผนึกต่าง ๆ  

 รองเท้า  ชนิดหุ้มส้นสีดำ ผูกเชือกทำด้วยผ้าใบไม่มีลวดลาย ขอบรองเท้าเป็นสีเดียวกับ
รองเท้าทำด้วยผ้าใบชนิดหุ้มส้นสีดำ ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย  

 ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาวลูกฟูกเล็ก ไม่มีลวดลายหรือสีอื่น ๆ ปนไม่หนาหรือไม่บางเกินควร
ความยาวเหนือตาตุ่ม เวลาสวมให้ดึงถุงเท้าให้ตึงห้ามใส่ถุงเท้าสั้นและพับขอบถุงเท้า 
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  1.2  เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
 เสื้อ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงเนื้อหนาพอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นใน ปกเสื้อ            
คอบัวแหลมมน ปักตราพระพิฆเนศวรที่อกเสื้อด้านซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และ        
ปักชื่อ-นามสกุลที่อกด้านขวาขนาดความสูง 1 เซนติเมตรด้วยไหมสีน้ำเงิน ติดโบสีกรมท่าที่คอตัวเสื้อปล่อย
ตรงความยาวของเสื้ออยู่ระดับข้อมือเมื่อยืนตรง ชายเสื้อด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ริมขอบ
ด้านล่างขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง 10-12 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ตามขนาดของเสื้อและ         
ต้องใส่เสื้อซับในทุกครั้ง 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงเนื้อหนาพอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นในปกเสื้อคอบัว
แหลมมน ปักตราพระพิฆเนศวรที่อกเสื้อด้านซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และ             
ปักชื่อ-นามสกุลที่อกเสื้อด้านขวาขนาดความสูง 1 เซนติเมตรด้วยไหมสีน้ำเงิน ผูกเนกไทสีกรมท่า       
ติดเข็มกลัดตราพระราชลัญจกรที่กึ่งกลางเนกไท ตัวเสื้อปล่อยตรง ความยาวของเสื้ออยู่ระดับข้อมือ     
เมื่อยืนตรง ชายเสื้อด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ริมขอบด้านล่างขวาติดกระเป๋า ขนาดกว้าง   
10 - 12 เซนติเมตร ยาว 10 - 15 เซนติเมตร ตามขนาดของเสื้อและ ต้องใส่เสื้อซับในทุกครั้ง 

 กระโปรง  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เป็นกระโปรงแบบเดียวกัน ใช้ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยง  

ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้าไม่หนาหรือบางเกินควร ด้านหน้าและด้านหลังทั้งซ้ายและขวามีจีบข้างละ 3 จีบ   
หันจีบออกด้านนอก เย็บเกล็ดทับจีบต่ำจากขอบเอวลงมา 6 เซนติเมตร แต่ละจีบห่างกัน 1.5 - 2 นิ้ว
กระโปรงยาวเพียงคลุมเข่าข้างละไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร ไม่ยาวเลยน่อง ความกว้างของชายกระโปรง     
วัดจากเข่าที่ยืนชิดกันออกไปด้านข้างข้างละประมาณ 1 ฟุต ขนาดของเอวต้องพอดีไม่หลวมเกินไป 
 รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หัวมน ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน               
3 เซนติเมตร 
 ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาวลูกฟูกเล็ก ไม่มีลวดลายหรือสีอื่น ๆ ปนไม่หนาหรือไม่บางเกินควร
ความยาวเหนือตาตุ่ม เวลาสวมให้ดึงถุงเท้าให้ตึงห้ามใส่ถุงเท้าสั้นและพับขอบถุงเท้า 
2.  เครื่องแบบพลศึกษา 

 เสื้อ  ใช้เสื้อตราและสีของโรงเรียน "เหลือง - ชมพู" มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ เหมือนกัน   
ทั้งนักเรียนชาย–หญิงและปักชื่อ-นามสกุลที่อกด้านขวาด้วยไหมสีน้ำเงินขนาดความสูง 1 เซนติเมตร  
 กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มขายาวสีดำตามแบบของโรงเรียน เนื้อหนามีแถบเหลือง -  ชมพู เอวรัด
ปลายขามีที่รัดเท้าทั้งสองข้างให้ใส่มาจากบ้านทุกคน ในวันที่มีเรียนพลศึกษาหรือวันตามที่โรงเรียน
กำหนด 
 รองเท้า  นักเรยีนหญิงให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดหุ้มส้นไม่มีลวดลาย   

         นักเรียนชายให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำท่ีสวมมาโรงเรียน 

3. เครื่องหมายของโรงเรียน 



65 
 

 

   1. เข็มมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ติดเข็มกลัดตราพระราชลัญจกรเฉพาะนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชายให้กลัดเข็มเหนือชื่อ-นามสกุลประมาณ 1 เซนติเมตร       
ส่วนนักเรียนหญิงให้กลัดเข็มที่กึ่งกลางเนกไท 
 2. จุดเครื่องหมายประจำคณะสีและระดับชั้น 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ให้นักเรียนทั้งชายและหญิงปักจุดคณะสีเป็นจุด
กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร บริเวณปกเสื้อนักเรียนและเส้ือพลศึกษาด้านซ้าย 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และ 4 ปัก 1 จุดบริเวณมุมของปกเสื้อด้านซ้าย 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ปัก 2 จุด  ห่างจากจุดแรกไปทางริมขอบปกเสื้อด้านบน      
0.5 เซนติเมตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปัก 3 จุดห่างจากจุดที่สองไปทางริมขอบปกเสื้อด้านบน     
0.5 เซนติเมตร 

ตัวอย่างการปัก โดยปักสามจุดเรียงกันไปตามขอบของปกเสื้อ 
    
 
 
 
 
 

4. การไว้ทรงผม 
 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 
2563 ข้อที ่4 และ 5 ดังน้ี 

นักเรียนชาย (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  
 นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลย
ตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย เช่น ผมรองทรงสูง 
ด้านข้างและด้านหลังเปิดสูง  ตอนบนผมยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร ห้ามชโลมน้ำมันหรือครีม ไม่ดัด ไม่
ย้อมสีผม หรือแสกกลาง ห้ามไว้จอน หรือหนวดเครา และไม่ตัดแต่งทรงผมเป็นรูปสัญลักษณ์หรือ
ลวดลาย ดังภาพ 

                 
ผมสัน้ 
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ผมยาว 
 
นักเรียนหญิง (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  

 นักเรียนหญิง (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ผมสั้น   ให้ตัดผมสั้นและตรง ปลายผมยาวเสมอกันตลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ปลายผม
ด้านหลังมีความยาวเหนือขอบบนปกเสื้อด้านหลังเล็กน้อย ดังภาพ 

ผมยาว  ไม่เกินกึ่งกลางหลัง ทั้งนี้ต้องรวบและผูกโบให้เรียบร้อย สีของโบให้ใช้สีขาวเท่านั้น ไว้
ผมม้าได้ แต่ต้องไม่เกินระดับคิ้ว ดังภาพ 

1. อนุญาตให้ใช้กิ๊บสีดำ ไม่มีลวดลายเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  
2. อนุญาตให้ใช้โบสำเร็จรูปช้ันเดียวสีขาว ขนาดความกว้าง 1 – 1.5 น้ิว  
3. ไม่อนุญาตให้ติดสิ่งใด ๆ บนผม  
4. ไม่อนุญาตให้ดัด ซอยและย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 

 

      
 

ผมสั้น 
 

                 
 

ผมยาว 



67 
 

 

5. กระเป๋านักเรียน 
 นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าหรือเป้สำหรับใส่หนังสือมาโรงเรียน และให้ใช้กระเป๋าแบบ
นักเรียนสดีำหรือเป้ท่ีมีตราโรงเรียนเท่าน้ัน 

  5.1 ห้ามขีดเขียนหรือติดรูปต่าง ๆ บนกระเป๋านอกจากชื่อของเจ้าของซึ่งจะต้องมี
ความเป็นระเบียบและไม่มีลวดลายเกินไป 
  5 .2   ในกรณ ีที ่ก ระ เป ๋าหรือ เป ้ผ ิดระ เบ ียบ ให ้อาจารย์ที ่พบยึด ไว้และแจ้ง
ผู้ปกครองมารับคืนได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนภายใน 7 วัน 

*** ยกเว้นกระเปา๋ใส่อปุกรณ์กีฬา โดยนกัเรียนต้องถือร่วมกับกระเปา๋นักเรยีน *** 
6.  การใช้เครื่องประดับ 

6.1  ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่นและแว่นตาที่มีสีฉูดฉาด กรอบแว่นไม่ใหญ่เกินควรและ    
มิใช่แว่นสายตา 

6.2  นาฬิกาข้อมือให้ใช้แบบสุภาพ และราคาเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 6.3  สร้อยคอต้องมีความยาวและขนาดพอเหมาะ เก็บไว้ในเสื้ออย่างมิดชิดไม่ให้อยู่

นอกเสื้อและห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเท่านั้น 
 6.4  เฉพาะพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังหากประสงค์จะติดตัวไว้ให้กลัดไว้ในเสื้อ 
 6.5  ห้ามสวมแหวน สร้อยขอ้มือ กำไลข้อมือ และสายรัดข้อมือทุกชนิด 

 6.6  นักเรียนชายห้ามใส่ต่างหู สำหรับนักเรียนหญิงให้ใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อันและเป็น
ต่างหูที่ทำด้วยโลหะเงินหรือทอง มีลักษณะเป็นห่วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร    
หรือมีลักษณะเป็นหมุดกลมเกลี้ยง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร หรือก้านพลาสติกใส เท่านั้น 
  อาจารย์ทุกท่านมีหน้าที่ช่วยสอดส่องกวดขัน นักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดย
เคร่งครัด หากนักเรียนคนใดจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้อาจารย์ลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 2548  และระเบียบโรงเรียนว่าด้วยวินัยและการควบคุม     
ความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2562 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

   ทั้งนี้ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

       
       (อาจารยพ์ีลาภ วงษ์พานิชย)์ 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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การสมัครเรียนวิชาทหาร 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็น นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 
1.1  เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย 
1.2  อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับคำ

ยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
1.3  ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
1.4  ไม่เป็นบุคคล ซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางพื้นที่ ตามกฎหมายที่ออกตาม

ความตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
1.5  มีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และต้องไม่อยู่ในภาวะโรคอ้วนซึ่งมี

ดัชนีความหนาของร่างกายตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ต่อตารางเมตรขึ้นไป (ดัชนีความหนาของร่างกาย (BMIX 
= น้ำหนักตัว (กก.) / ส่วนสูง2 (เมตร)) 

1.6 มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ไม่ต่ำกว่าตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ 
 
 

 
 

อายุ/ป ี

ชาย หญิง 
ความขยายของอก

เซนติเมตร 
น้ำหนัก ความสูง น้ำหนัก ความสูง 

หายใจเข้า หายใจ
ออก 

กิโลกรัม เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร 

ไม่เกิน 15 75 72 42 152 41 148 
16 76 73 44 154 42 149 
17 77 74 46 156 43 150 
18 78 75 48 158 44 151 

19 - 22 80 77 50 160 45 152 
  

  
1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย 

 1.8 ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว 
 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า นศท.ชั้นปีที่ 1 
 2.1  กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เปิดทำการฝึกวิชาทหาร 
 2.2  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 
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 2.3  ในกรณีที่การสมัครในรอบแรก มีผู้สมัครผ่านการทดสอบร่างกายเกินกว่าจำนวนที่
กองทัพบกต้องการ จะพิจารณาผลการศึกษา ของผู้ที่มีผลการศึกษาสูงกว่า เข้ารับการศึกษาก่อนเท่ากับ
จำนวนตามที่กองทัพบกต้องการ 
 
3.  เงื่อนไขบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ดังนี้ 
 3.1  ต้องสมัครและรายงานตัว จึงจะเข้ารับการฝึกได ้
 3.2  ต้องชำระเงินบำรุง เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
 3.3  ต้องไว้ทรงผมตามระเบียบ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 
เซนติเมตร 
 3.4  ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด 
 3.5  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
 3.6  ผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย, หญิง) ต้องผ่านการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนด ดังนี ้
 

ลำดับ การทดสอบ 
ชาย หญิง 

จำนวน เวลา จำนวน เวลา 
1 ดันพ้ืน 22 ครั้ง  10 ครั้ง  
2 ลุก-น่ัง 34 ครั้ง 2 นาท ี 20 ครั้ง 2 นาท ี
3 วิ่ง 800 เมตร 3 นาที 15 วินาที 800 เมตร 5 นาท ี

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย (ชาย) 
ท่าดันพื้น 

 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
22 100 16 70 10 40 4 10 
21 95 15 65 9 35 3 5 
20 90 14 60 8 30 2 0 
19 85 13 55 7 25 1 0 
18 80 12 50 6 20   
17 75 11 45 5 15   

 
ท่าลุกนัง่ (ภายในเวลา 2 นาที) 
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ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
34 100  25 73 16 46 7 19 
33 97 24 70 15 43 6 16 
32 94 23 67 14 40 5 13 
31 91 22 64 13 37 4 10 
30 88 21 61 12 34 3 7 
29 85 20 58 11 31 2 4 
28 82 19 55 10 28 1 1 
27 79 18 52 9 25   
26 76 17 49 8 22   

 
 

วิ่งระยะทาง 800 เมตร 
 

เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน 

3.15 100 3.24 73 3.33 46 3.42 19 
3.16 97 3.25 70 3.34 43 3.43 16 
3.17 94 3.26 67 3.35 40 3.44 13 
3.18 91 3.27 64 3.36 37 3.45 10 
3.19 88 3.28 61 3.37 34 3.46 7 
3.20 85 3.29 58 3.38 31 3.47 4 
3.21 82 3.30 55 3.39 28 3.48 1 
3.22 79 3.31 52 3.40 25   
3.23 76 3.32 49 3.41 22   
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เกณฑ์การใหค้ะแนน การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย (หญิง) 
ท่าดันพื้น 

 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

10 100 7 70 4 40 1 10 

9 90 6 60 3 30   

8 80 5 50 2 20   

 
ท่าลุกนัง่ (ภายในเวลา 2 นาที) 

 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

20 100 14 70 8 40 2 10 
19 95 13 65 7 35 1 0 

18 90 12 60 6 30   

17 85 11 55 5 25   

16 80 10 50 4 20   

15 75 9 45 3 15   

  
วิ่งระยะทาง 800 เมตร 

 

เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน เวลา/นาที. 
วินาที 

คะแนน 

5.00 100 5.09 73 5.18 46 5.27 19 
5.01 97 5.10 70 5.19 43 5.28 16 
5.02 94 5.11 67 5.20 40 5.29 13 
5.03 91 5.12 64 5.21 37 5.30 10 
5.04 88 5.13 61 5.22 34 5.31 7 
5.05 85 5.14 58 5.23 31 5.32 4 
5.06 82 5.15 55 5.24 28 5.33 1 
5.07 79 5.16 52 5.25 25   
5.08 76 5.17 49 5.26 22   

 
หมายเหต ุ เวลาตั้งแต่ 3 นาที 49 วินาที ถงึ 4 นาที ไม่มคีะแนน 
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4.  หลักฐานการสมัครเป็น นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1 
 4.1  ใบสมัคร  (ทบ.349-001) ติดรูปขนาด 3×4 เซนติเมตร ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ ภายใน 
6 เดือน กรอกข้อความในช่องของผู้สมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาและบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง ลงนามให้ความยินยอมให้เรียบร้อย 
 4.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่ชัดเจนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง
สำเนา 
 4.3  หนังสือเงื่อนไขการสมัครเป็น นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)และหนังสือให้ความยินยอม
ของผู้ปกครอง  จะต้องเป็นผู้ปกครองคนเดียวกับผู้ปกครองที่ลงนามในใบสมัคร 
 4.4  หลักฐานการศึกษา ปพ.1 ผู้สมัครต้องถ่ายใบ ปพ.1 จากต้นฉบับจริงของสถานศึกษาของ
ตนเองได้สมัครเข้ารับการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช. ปี 1 ลงนามรับรองการถ่ายสำเนา
และรับรองคะแนนเฉลี่ย โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สถานศึกษาปัจจุบัน จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
 4.5  ใบรับรองการตรวจร่างกาย  ออกให้โดยแพทย์ปริญญา ผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์
แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรองหรือ
หน่วยตรวจโรคของทหาร ตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป หรือสถานะพยาบาลเอกชน (คลินิก) ตามแบบที่หน่วย
บัญชาการกำลังสำรองกำหนด 
 4.6  ใบขอผ่อนผัน 
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หลักความประพฤติของนักเรยีนที่จะต้องปฏิบัต ิ
 
  นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนและมีสภาพของนักเรียนผลของการศึกษาเล่าเรียน
จะเป็นหลักประกันของชีวิตในอนาคตดังนั้นจึงสมควรที่จะยึดหลักไว้เป็นเครื่องควบคุมตนเองดังต่อไปน้ี 
  1.  นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคมและไม่พึงกระทำในสิง่ต่อไปน้ี 
   1.1  เที่ยวเร่รอ่นในสาธารณสถาน 
   1.2  ประพฤติตนไม่สมควรแก่ผู้สัญจรไปมา 
  2.  ความประพฤติที่ไม่สมควรของนักเรียนได้แก ่
   2.1  สูบบุหรี่หรือเสพสุราหรอืเสพของมึนเมาอย่างอ่ืน 
   2.2  เล่นการพนันหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายการพนัน 
   2.3 เข้าไปในสถานที่จำหน่ายสุรา สถานที่การพนัน โรงรับจำนำ และสถานที่อันไม่
เหมาะสมแก่วัย 
   2.4  ประพฤติตนในทำนองส่อพฤติกรรมชู้สาว 
   2.5  แสดงกิรยิาวาจาหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดไม่สุภาพ 
  3.   นกัเรียนยอ่มเป็นผู้ที่เล่นกีฬาเป็นดูกีฬาเป็นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
  4.  นักเรียนต้องให้ความเคารพบิดา มารดา ผู้ใหญ ่และอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
  5.  นักเรียนย่อมต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงามและเคารพกฎหมาย 
  6.  นักเรียนควรยึดถือในคุณธรรมต่อไปนี้ 
   6.1  ความซื่อสัตย ์
   6.2  ความสามัคค ี

6.3  ความกตัญญูกตเวท ี
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ระเบียบวา่ด้วยการทำความเคารพ 
 

แนวปฏิบัติในห้องเรียน 
  1.  ให้หัวหน้านักเรียนในชั้น ใช้คำบอกว่า“นักเรียนเคารพ”ให้นักเรียนชายลุกขึ้นยืนตรง 
นักเรียนหญงิกราบลงบนโต๊ะ 
  2. กรณีที่มีผู้ตรวจเยี่ยมหรือผู้ที่ควรเคารพอื่น ๆ เข้ามาในห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้ควบคุม
ชั้นอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้บอกกระทำความเคารพ ถ้าไม่มีผู้ควบคุมชั้นอยู่ในขณะนั้นให้หัวหน้านักเรียนใน
ชั้นเรียนเป็นผู้บอกทำความเคารพ 
 
แนวปฏิบัตินอกห้องเรียน (ในบริเวณโรงเรียน) 
  1.  เวลาพบอาจารย์หรือเวลาเดินสวนกับอาจารย์ให้ทำความเคารพด้วยการยืนตรงหรือ
คำนับหรือไหว ้
  2.  เมื่อเดินแซงออกหน้าอาจารย์ให้พูด “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” แล้วก้มหน้าเล็กน้อยพองาม
ผ่านไป 
  3.  ถ้าอาจารยอ์ยู่กับที่ให้ก้มเล็กน้อยพองามเมื่อเวลาจะเดินผ่านไป 
  4. ในกรณีที่มีผู้ตรวจเยี่ยมหรือผู้ที่ควรเคารพอื่นๆมาภายในบริเวณโรงเรียนก็ให้ทำความ
เคารพด้วยก็ได ้
  เมื่อพบอาจารย์ให้ทำความเคารพโดยยกมือไหว้หรือจะกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” พร้อม
กับการทำความเคารพด้วยก็ได้ 
 
แนวปฏิบัตินอกบริเวณโรงเรียน 
  1.  เมื่อพบอาจารย์ ให้ทำความเคารพโดยยกมือไหว้ และจะกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ”
พร้อมกับการทำความเคารพด้วยก็ได ้
  2.  เมื่อนักเรียนออกจากบ้านพักหรือจากผู้ปกครอง/หรือ  บิดา  มารดา  ให้ทำความ
เคารพโดยยกมือไหว้ และกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ”และเมื่อกลับถึงบ้านพักหรือพบผู้ปกครอง  บิดา  
มารดา  ให้กระทำเช่นเดียวกัน 

 
----------------------------------------- 
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ระเบียบโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ว่าด้วยวินัยและการควบคุมความประพฤตินักเรยีน 

พ.ศ.2562 
--------------------------------------------- 

 เพื่อให้การควบคุม ดูแล แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์การพิจารณาดำเนินงานการ
ลงโทษและแก้ไขความประพฤติของนักเรียน ตลอดจนใช้เป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดีประพฤติชอบ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548  โรงเรียนมัธยมสาธิต    
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงวางระเบียบว่าด้วยวินัยและการควบคุม          
ความประพฤตินักเรียนไว้ดังนี้ 
 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนมธัยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พระนครว่าด้วยวินัยและการควบคุมความประพฤตนิักเรียน พ.ศ. 2562”  
 2.  ระเบียบนี้ใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 3.  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 4.  ในระเบียบนี ้

 คำว่า  “ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต  
   วัดพระศรีมหาธาตมุหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 คำว่า “รองผู้อำนวยการ” หมายถึง  ผู้ดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต  
   วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 คำว่า “หวัหน้างานปกครองและวินัย”  หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหนา้งานปกครองและ
วินัย 
   นักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 คำว่า “หัวหน้าระดับ” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษา 
   ตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิต 
   วัดพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 คำว่า  “อาจารย”์ หมายถึง   อาจารยข์องโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาต ุ
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 คำว่า  “นักเรียน” หมายถึง   นักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 คำว่า  “ผู้ปกครอง” หมายถึง  บิดา มารดา หรือบุคคลที่รับผิดชอบดูแลนักเรียน 
 คำว่า  “คะแนน” หมายถึง  คะแนนความประพฤตินักเรียน   

 5.  กำหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100  คะแนนทันทีที่มอบตัวเป็น
นักเรียน จนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) 
หรือแล้วแต่กรณี 

6.  นักเรียนจะถูกตัดคะแนนตามระเบียบนี้ เมื่อกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ แบบ
แผน  และข้อบังคับของโรงเรียน 

7. อาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์ “เสนอคะแนนความดีของนักเรียน” ตามความเหมาะสม และตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

8.  อาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์ “ตัดคะแนนความผิดของนักเรียน” ตามความเหมาะสมตามระเบียบนี้ 
โดยรวมคะแนนแต่ละครั้งแล้วไม่เกินเกณฑ ์ต่อไปนี ้

 8.1  อาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน 
8.2  หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน หัวหน้าระดับ และหัวหน้างานในฝ่ายกิจการ

นักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 
8.3  รองผู้อำนวยการ มีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ครั้งละไม่เกิน 30 

คะแนน 
8.4 การตัดคะแนนเกิน 30 คะแนนให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการงานปกครองและ

วินัยนักเรียนตามข้อ 10 พิจารณาการตัดคะแนนความประพฤติ 
9.  การตัดคะแนนตามข้อ 8.1 - 8.3 จะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรองผู้อำนวยการฝ่าย

กิจการ นักเรียน 
10 . ให้คณะกรรมการงานปกครองและวินัยนักเรียน พิจารณาโทษความผิดร้ายแรง 

ประกอบด้วย 
10.1  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ประธาน 
10.2  หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน รองประธาน 
10.3  หัวหนา้ระดับทุกระดับ   กรรมการ 
10.4  อาจารยป์ระจำชั้น    กรรมการ 
10.5  อาจารยผ์ู้พบเห็นนักเรียนกระทำผิด  กรรมการ 
10.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนกัเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาให้ทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการ 
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11.  นักเรียนจะถูกพิจารณาโทษ เม่ือคะแนนรวมที่ถูกตัดเป็นไปตามเกณฑ ์ดังนี ้
11.1 ถูกตัดคะแนน 10-29 คะแนน “ตักเตือน” เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำ

กิจกรรมและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อขอความร่วมมือควบคุมดูแลแก้ไข ปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
11.2 ถูกตัดคะแนน 30-49 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมาทำ “ทัณฑ์บน” นักเรียน 
11.3 ถูกตัด 50 คะแนนขึ้นไป ให้ทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดและเชิญผู้ปกครอง 

มารับทราบ  
  11.4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ             
ทางโรงเรียน “ขอสงวนสิทธิ์” ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  11.5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป 
หรือถูกลงโทษพักการเรียน โรงเรียนจะ “ตัดสิทธิ์” ในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 12. ผู้อำนวยการมีสิทธิ์ให้คณะกรรมการงานปกครองและวินัยนักเรียน ไปทบทวนการลงโทษ
ทุกประเภท ทุกกรณีตามที่เห็นสมควร 
 13. โรงเรียนมอบหมายการลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม ดังนี้  

13.1 มอบหมายอาจารย์ทุกคนว่ากล่าวตักเตือนหรือทั้งตัดคะแนนด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

13.2 มอบหมายรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนลงโทษนักเรียนโดยทำทัณฑ์
บนหรือให้ทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด 

14.  เกณฑ์การตัดคะแนนตามกรณีความผิด 

กรณีความผิด 
คะแนน/

ครั้ง 
หมายเหตุ 

1. การแต่งกายและทรงผม 
  1.1  ทรงผมผิดระเบียบที่แก้ไขได้โดยเร็ว                        
เช่น นักเรียนชายไว้ผมยาว นักเรียนหญงิไว้ผมยาวเกิน
กึ่งกลางหลัง ตกแต่งทรงผม (เช่น ถัก  ชโลมน้ำมัน 
หรือครีม เป็นต้น) 

 
5 

 
- ให้โอกาสแก้ไขได้ไม่เกิน 1 วัน 
- รายงานตัวกับอาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักเรียน และลงช่ือในบัญชีรายช่ือ
นักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ  

  1.2  ทรงผมผิดระเบียบที่แก้ไขไม่ได้โดยเร็ว  
ได้แก่ ซอยผม ดัดผม ทำสผีม  

15 - แก้ไขตามกรณ ี
- รายงานตัวกับอาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักเรียนสปัดาห์ละ 2 ครัง้และลงช่ือ
ในบัญชีรายช่ือนักเรียนแต่งกายผิด
ระเบียบ 
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กรณีความผิด 
คะแนน/

ครั้ง 
หมายเหตุ 

  1.3  เสื้อ กางเกง กระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า โบ 
เนกไท โบผูกผม รวมทั้งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี 
เครือ่งแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบพลศึกษา 

5 - ขั้นตอนเดียวกับ 1.1 หรือ 1.2  
ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำชั้น 

  1.4  สวมใส่เครื่องประดับ  5 - ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ       
ด้วยตนเองภายใน 7 วนั  

- อาจารย์ผู้พบเห็นยึดและนำส่งที่  
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

  1.5  มีหรือ ใช้เครื่องสำอาง 5 - ให้แก้ไขทันท ี
- ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ       

ด้วยตนเองภายใน 7 วัน 
  1.6  ไว้เล็บยาวและตกแต่งเล็บ 5 - ให้แก้ไขทันที  
  1.7  สวมหมวก 5 - ขั้นตอนเดียวกับ 1.4 
  1.8  สวมแวน่ตาที่มิใช่แว่นสายตา รวมถึง 
คอนแท็คเลนส์แฟช่ัน 

5 - ยึดและเชิญผู้ปกครองมารบัด้วย
ตนเองภายใน 7 วัน  

- อาจารย์ผู้พบเห็นยึดและนำส่งที่ฝ่าย
กิจการนักเรียน คอนแท็คเลนส์ให้
ถอดออก 

1.9  แต่งกายชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีการเรียน       
การสอน พลศกึษา โดยโรงเรียนไม่ได้กำหนดใหแ้ต่ง 

5 - รายงานตัวกับอาจารยป์ระจำชั้น
หรืออาจารย์ผู้พบเห็น 

2. การเรียนและการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
  2.1  มาโรงเรียนสาย หลัง 8.00 น. 
 

 
5 

 
- สายไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน ให้อาจารย ์

ที่ปรึกษาตักเตือน  
- สายตั้งแต่ 3 – 4 ครั้ง/ภาคเรียน     

ให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตักเตือนและ   
แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

- สายตั้งแต่ 5 – 9 ครั้ง/ภาคเรียน   
ให้มาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

-    สายครั้งที่ 10 เป็นต้นไปตัดครั้งละ  
     5 คะแนนและให้เข้าค่ายปรับ  
     พฤติกรรม 
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กรณีความผิด 
คะแนน/

ครั้ง 
หมายเหตุ 

  

หมายเหต ุ
**ถ้ามีหลักฐานการมาสายจาก
ผู้ปกครองอยา่งถูกต้อง จะไม่มีการตัด
คะแนน 
**หากนักเรียนไม่มาทำกิจกรรมตามที่
โรงเรียนกำหนดทางโรงเรียนจะขอ 
สงวนสิทธิ์ในการออกเอกสารทาง
ราชการทุกประเภทให้กับนักเรียน 

   2.2  เข้าเรียน เข้าแถวเพ่ือเข้าประชุมหรือทำกิจกรรม 
อื่น ๆ ช้ากว่าที่โรงเรียนกำหนด 

5 - อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
รายชื่อและส่งผลที ่ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

   2.3  หนีแถว หนีประชุม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที ่
โรงเรียนจัด  

10 -    อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
รายชื่อและส่งผลที ่ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

2.4  หนีโรงเรียนหรือขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
       2.4.1  หนีเรียน 
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- อาจารยป์ระจำชั้นตักเตือน และแจ้ง

ผู้ปกครอง 
- ครั้งที่ 3 ตดั 10 คะแนน และแจ้ง

ผู้ปกครองรับทราบ 
- ครั้งที่ 4 อาจารย์ประจำวิชาร่วมกับ

ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการงาน
ปกครองและวินัย เชิญนักเรียนมา
พบและทำบันทึกพฤติกรรมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

หมายเหต ุ  
     หลังจากนั้นงานปกครองและวินัย
นักเรียน ยังคงติดตามผลต่อไป 
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กรณีความผิด 
คะแนน/

ครั้ง 
หมายเหตุ 

2.4.2 ขาดเรียน 10 - ขาดเรียนบ่อยครั้งหรือขาดติดต่อกัน
เกิน 2 วัน ในวันที่ 3 ให้อาจารย์
ประจำชั้นแจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

- หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน 3 วัน
ให้อาจารยป์ระจำชั้นและหัวหน้า
ระดับ เชิญผู้ปกครองมาพบ (ครั้งที่ 1) 
และตัดคะแนน 10 คะแนน 

- ภายใน 5 วันหากยังไม่ได้รับการ
ติดต่อให้หัวหน้างานปกครอง และ
วินัยนักเรียน เชิญผู้ปกครองมาพบ      
(ครั้งที่ 2) โดยจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับ ทำทัณฑ์บนและตัดคะแนน 
(ตั้งแต่ 10 -30 คะแนนใหอ้ยู่ใน    
ดุลยพินิจ) 

- กรณีที่นักเรียนไม่ส่งใบลาหรือขาด
เรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยผูป้กครอง
ไม่มาโรงเรียนเพ่ือแจ้งสาเหตุเป็น   
ลายลักษณ์อักษร และอาจารย์  
ประจำชั้นได้ดำเนินการครบทุก
ขั้นตอนแล้ว อาจารย์ประจำชั้นจะ
ดำเนินการขอจำหน่ายนักเรียน โดย
ใช้หลักฐานการลงทะเบียนประกอบ   
คำเสนอต่อรองผู้อำนวยการ         
ฝ่ายกิจการนักเรียนและเสนอต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นชอบเป็น
ลำดับต่อไป 

    2.5  ไม่นำกระเป๋านักเรียนของโรงเรียนมาเรียน 
หรือใช้กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ 

5 -    อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่พบ
เห็นตักเตือนและ/หรือตัดคะแนน 

    2.6 ไม่ปฏบิัติตามคำสั่งของอาจารย์  5 - อาจารย์ผู้สั่งเป็นผู้ตัดคะแนน 
    2.7  ไมส่่งใบลา 5 - ลากิจ ส่งล่วงหน้า 3 วัน 
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- ลาป่วย ส่งย้อนหลังภายใน 3 วัน  

กรณีความผิด 
คะแนน/

ครั้ง 
หมายเหตุ 

2.8  ไม่ขออนญุาตออกนอกโรงเรียน 5 - อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์       
ที่พบเห็นตักเตือน หรือตัดคะแนน 

2.9  ทุจริตในการสอบทุกประเภท 30 - พิจารณาโทษขั้นรา้ยแรง 
- ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ 
พิจารณาความผิดทางวิชาการและทาง
วินัย 

3. พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมก้าวร้าว 
  3.1  ล่วงละเมิดทางเพศ 

 
100 

 
-    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  3.2  มีเพศสมัพันธ์กัน 100 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  3.3  แสดงพฤติกรรมส่อในทางชู้สาว  30 -    เชิญผู้ปกครองมาพบฝ่ายกิจการ 

นักเรียน 
- พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  3.4  กระทำอนาจาร 50-100 -    เชิญผู้ปกครองมาพบฝ่ายกิจการ 
นักเรียน 
- พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  3.5  ถ่าย ตัดต่อ หรือมีภาพ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ    
ที่ผิดศีลธรรม ทำให้บุคคลอื่นเสียหายไว้ในครอบครอง 

15 -    เชิญผู้ปกครองมารับทราบและหา
ทางแก้ไข  

- พิจารณาโทษขั้นกลาง 
  3.6 เผยแพร ่ส่งต่อภาพ สิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ทีผ่ิด
ศีลธรรม ทำใหบุ้คคลอื่นเสียหายหรือนำไปทำเพื่อ
การค้า 

30 -    เชิญผู้ปกครองมาพบฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

- พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  3.7  กลั่นแกลง้ ล้อเลียนผู้อืน่ 10 -    เชิญผู้ปกครองมารับทราบและหา 

ทางแก้ไข  
-    พิจารณาโทษขั้นกลาง 

  3.8  พูดคำหยาบ ส่อเสียด ด่าทอ เหน็บแนมหรือใช้
วาจาไม่สุภาพ  

10 -    เชิญผู้ปกครองมารับทราบและหา 
ทางแก้ไข  
-    พิจารณาโทษขั้นกลาง 

  3.9  หมิ่นประมาทหรือข่มขูอ่าฆาตนกัเรียนด้วยกัน 20 -    เชิญผู้ปกครองมารับทราบและหา 
ทางแก้ไข  
-    พิจารณาโทษขั้นกลาง 
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กรณีความผิด 
คะแนน/

ครั้ง 
หมายเหต ุ

  3.10   มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่ออาจารย์-เจ้าหน้าที่ 
บุคคลอื่น บุพการผีู้อื่นด้วยกิริยาท่าทาง วาจาไม่สุภาพ
หรือด้วยลายลักษณ์อักษร 

30 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  3.11   ก่อเหตุทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท หรือทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม 

30 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
 

  3.12   พกอาวุธหรือเจตนาใช้วัสดุอ่ืนเป็นอาวุธ 40 -    ยึดอาวุธไว้ก่อน 
-    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  3.13  ทำร้ายร่างกาย 30 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  3.14  ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ 50-100 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  3.15  ละเมดิสิทธิผู้อื่นโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ
สังคมออนไลน ์

20 - พิจารณาโทษขั้นกลาง 

4. อบายมุขและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
  4.1  เข้าไปแหล่งอบายมขุหรือสถานที่ที่ไมเ่หมาะสม
กับสภาพนักเรียน 

 
30 

 
-    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  4.2  สูบบุหรีห่รือมีบุหรี่ในครอบครอง 30 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  4.3  ดื่ม มีสรุาหรือของมึนเมา 30 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  4.4  มี เสพหรือจำหน่ายสิ่งเสพติด 50 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  4.5  เล่นหรอืมีอุปกรณอ์ื่นที่เข้าข่ายเป็นการพนัน 30 -    พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  4.6  นำของมีค่า อุปกรณ์สือ่สาร อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ที่ไม่มีความจำเปน็ต่อการเรียน
การสอน มาโรงเรียน 

10 -    พิจารณาโทษขั้นกลาง 

  4.7  นำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่ออุปกรณ์ของโรงเรียน 5 -   พิจารณาลหุโทษ 
  4.8  ลักทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย ์รีดเอา
ทรัพย์ ชิงทรัพย ์

50-100 -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  4.9  นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาโรงเรียน 30 -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  4.10  เปิดไฟ เปิดพัดลม เปิดน้ำทิ้งไวโ้ดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร 

5 -   พิจารณาลหุโทษ 
 

  4.11  ขีดเขียน หรือพ่นสีต่างๆ หรือทำลายทรัพย์สิน
ของโรงเรียน และผู้อื่น 

30 -   ชดใช้ค่าเสียหาย  
-   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  4.12  นำวัตถุไวไฟมาโรงเรียน 30 -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
กรณีความผิด คะแนน/ หมายเหต ุ
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ครั้ง 
5. การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 
    5.1  สั่งน้ำมูกหรือถ่มน้ำลายไม่เป็นที่ 

 
5 

 
-   พิจารณาลหุโทษ 

    5.2  ทิ้งขยะไม่เป็นที ่ 5 -   พิจารณาลหุโทษ 
    5.3  ไมร่ักษาความสะอาดห้องเรียน 5 -   พิจารณาลหุโทษ 
    5.4  รับประทานอาหารหรือนำอาหาร เครื่องด่ืม   
ขึ้นไปบนอาคาร 

5 -   พิจารณาลหุโทษ 

    5.5  นำอาหารและเครื่องด่ืมออกจากบริเวณ       
โรงอาหาร 

5 -   พิจารณาลหุโทษ 

    5.6  นำอุปกรณ์การรับประทานอาหารออกจาก
บริเวณโรงอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

5 -   พิจารณาลหุโทษ 

    5.7  ทำให้เกิดความสกปรกในโรงเรียนด้วยวธิีต่าง ๆ 
 

30 -   ถ้าทำใหท้รัพย์สินเสียหายให้พิจารณา 
    ตามความเหมาะสม 

6. เอกสารและความผิดอื่นๆ 
  6.1  ปลอมลายเซ็นผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น 

 
30 

 
-   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  6.2  แก้ไขหรือปลอมเอกสารของโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคคลอื่น  

30 -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  6.3  แอบอ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง 30 -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  6.4  แอบอ้างช่ือบุคคลอื่นเป็นชื่อตน 30 -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 
  6.5  พูดเท็จ ให้การเท็จ หรอืนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ 10 -   พิจารณาโทษขั้นกลาง 
  6.6  นำเอกสารของโรงเรียนไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

30 -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  6.7  ประพฤติผิดนอกโรงเรียน โดยแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียน หรือโดยประกาศตนเป็นนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร หรือกระทำการใดๆอันทำให้โรงเรียน
เสื่อมเสีย 

50–100  -   พิจารณาโทษขั้นร้ายแรง 

  6.8  พฤติกรรมหรือการกระทำอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
งานปกครองและวินัยเห็นว่าเป็นพฤติกรรมหรือการ
กระทำที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยม
สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

50–100  ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการงานปกครองและวินัย 

หมายเหต ุ
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การลงโทษนักเรียนมี 4 สถาน คือ   
    1.  ว่ากล่าวตักเตือน 
  2.  ทำทัณฑ์บน   
  3.  ตัดคะแนนความประพฤต ิ
  4.  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 15.  ความผิดอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 14 ให้คณะกรรมการงานปกครองและวินัยนักเรียน ตาม
ข้อ 10 เป็นผู้พิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 16.  การเพิ่มคะแนนความประพฤติดี และประพฤติชอบ ดังต่อไปนี้ 

กรณีความด ี
คะแนน/

ครั้ง 
หมายเหต ุ

16.1  ได้รับรางวัลจากการประกวด การแข่งขัน หรือกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 
 ระหว่างโรงเรียน จังหวัด    
 ระดับภาค        
           ระดับชาต ิ        
          ระดับนานาชาต ิ

 
10 
15 
20 
30 

 

16.2  เก็บเงินหรือสิ่งของมีค่าของผู้อื่นได้และนำส่งคืน 5  
16.3  เป็นนักเรียนผู้นำและปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่อง 5  
16.4  เป็นกรรมการนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่อง 5  
16.5  แจ้งเหตุหรือแจ้งข่าวให้อาจารย์ทราบจนเป็นผลดีต่อการปกครอง
นักเรียน 

5  

16.6  เต็มใจช่วยเหลืองานโรงเรียน หรือช่วยอาจารย์ทำงานโรงเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

5  

16.7  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ 5  
16.8  ชักจูงเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 5  
16.9  การกระทำอื่นใดที่ได้รับการยกย่องจากสังคมและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียน 

5  

หมายเหตุ  1.  นอกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายกจิการนักเรียน 
     2.  การทำความดีความชอบตามข้อ 16 นี้ต้องมีหลักฐานชัดเจนหรือมีผู้รับรองที่เชื่อถือได้
ประกอบการเสนอ 
     3.  นักเรียนที่ได้รับคะแนนความประพฤติดีและประพฤติชอบเพิ่มใน 1 ปีการศึกษาจะได้รับ
การพิจารณาเพ่ือรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามมติคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรต ิ
 
 17.  คะแนนที่นักเรียนได้เพิ่มไม่สามารถนำไปหักล้างคะแนนที่ถูกตัดในกรณีกระทำความผิดได ้
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 18.  ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ  วันที่  1 เมษายน พ.ศ.  2562 
 

 
 
          (อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ระเบียบโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ว่าดว้ยการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน พุทธศักราช  2555 

……………………………………………..……… 
  

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ  1   ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน  พุทธศักราช 2555” 

หมวด  1 
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ  2  คณะกรรมการนักเรียน  มีวาระอยู่ได้คราวละ  1  ปีการศึกษา 
 ข้อ  3  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เป็นผู้ดำเนินการ
เลือกตั้ง  กำหนดวันเลือกตั้ง  ประกาศผลการเลือกตั้ง และดำเนินการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
นักเรียน 
 ข้อ  4   คณะกรรมการนักเรียนประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ 
(2) รองประธานกรรมการ 
(3) กรรมการฝ่ายกจิการนักเรียน 
(4) กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
(5) กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
(6) กรรมการฝ่ายวิชาการ และการบริการ 
(7) เลขานุการ 

    ข้อ  5   ให้เลขานุการ  ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกของโรงเรียนด้วย 
 ข้อ  6   คณะกรรมการนักเรียนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ออกตามวาระ 
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(4) ไร้ความสามารถ 
(5) ย้ายโรงเรียน 
(6) ยุบคณะกรรมการนักเรียน 
(7) ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือ บกพร่องในหน้าที ่
(8) ขาดการประชุม 3 ครั้ง 
(9) คณาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

 ข้อ  7   คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียน 
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(2) มีความรู้ดี  อ่าน  พูด  เขียนคล่อง 
(3) มีความเช่ือมั่นในตนเอง  กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง 
(4) มีความหนักแน่น  มีเหตุผล  มีความยุติธรรม 
(5) เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
(6) เป็นที่รักใคร่และเป็นที่ไวว้างใจของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
(7) ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 
(8) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
(9) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(10) เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ไม่ขาดเรียนและ / หรือ ไม่มา

โรงเรียนสาย 
(11) ไม่ขาดการประชุม 
(12) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
(13) ไม่เคยประพฤติผดิร้ายแรง  ตามระเบียบของโรงเรียน 
 

  หมวด  2 
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ  8   คณะกรรมการนักเรยีน  จะต้องประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
 ข้อ  9   ในการประชุมทุกครั้ง  คณะกรรมการนักเรียนต้องเข้าประชุมทั้งหมด  จึงจะครบ
องค์ประชุม 
 ข้อ  10  ในการประชุมลงมติให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน  ถ้าหากมีเสียงเท่ากัน  ให้
ประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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หมวด  3 
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ  11   บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการนักเรยีน 
(1) จัดใหม้ีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
(2) ตรวจดูการปฏิบัติงานของฝ่ายตา่ง ๆ  ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
(3) เสนอและสรุปรายงานข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้ปฏิบัติในรอบสัปดาห์  ให้ผู้บรหิาร 

และคณะครูอาจารย์ในโรงเรียน  รับทราบ  พร้อมทั้งรายงานให้นักเรียนทุก
คนทราบในวันสุดสัปดาห ์

(4) เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
(5) กล่าวต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณต่อ 

  โรงเรียน 
(6) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคีให้เกิด 

  ขึ้นในระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
(7) ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนทุกคน  พิจารณาโทษ  นักเรียนที่กระทำผดิกฎ  

  ระเบียบของโรงเรียน 
(8) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารและอาจารย์มอบหมาย 

 ข้อ  12   บทบาทหน้าที่ของรองประธานคณะกรรมการนกัเรียน 
(1) ปฏิบัติงานทุกอย่างแทนประธาน  เมื่อประธานไม่อยู่หรืองานที่ประธาน

มอบหมาย 
(2) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารและอาจารย์มอบหมาย 

 ข้อ  13   บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ 
(1) บันทึกการประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
(2) เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการนักเรียน 
(3) ปฏิบัติหน้าที่เหรัญญกิ 
(4) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารและอาจารย์มอบหมาย 

 ข้อ  14   บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
(1)  สอดส่อง ดูแล ตักเตือนนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น แต่งกาย

ไม่เรียบร้อย พูดจาไม่สุภาพ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ เป็นต้น 
(2) รายงานผล นักเรียนที่ประพฤติไม่เรียบร้อยและฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของ

โรงเรียนต่อครูเวรประจำวัน 
(3) ช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สินของโรงเรยีน 
(4) ดูแลนักเรียนไม่ให้ซุกซนจนเกินเหตุ 
(5) ตักเตือนและทำโทษนักเรียนที่หนีเรยีนและมาโรงเรียนสาย 
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(6) ควบคุมดูแลนกัเรียนในกิจกรรมหรือพิธีต่าง ๆ ของโรงเรียน 
(7) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 

 ข้อ  15   บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
(1) ควบคุมดูแลและชักชวนให้นักเรียนทุกคนรว่มกันรักษาความสะอาดภายใน 

  โรงเรียนตามเขตรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ตรวจและรายงานความสะอาดประจำวัน หน้าเสาธง 
(3) รณรงค์ทุกวิถีทาง  เพื่อให้อาคารเรียน  อาคารประกอบการและบริเวณ 

  โรงเรียนสะอาดอยู่เสมอ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 

 ข้อ  16  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝา่ยกีฬาและนันทนาการ 
(1) จัดกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ  ของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมรณรงค์    

เชิญชวนไปเลือกตั้ง เป็นต้น 
(2) จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
(3) จัดกิจกรรมกีฬา   
(4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 

 ข้อ  17  บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการฝา่ยวิชาการและการบริการ 
(1) จัดกิจกรรมเกีย่วกับวิชาการในเรื่องต่าง ๆ  
(2) จัดป้ายประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายกิจการนักเรียนที่จัดไว้ 
(3) กล่าวต้อนรับและทักทายแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน 
(4) จัดบริการน้ำด่ืมให้อาจารย์และนักเรียน 
(5) จัดบริการน้ำด่ืม หรืออาหารว่างให้แก่แขกและผู้มารับบรกิารที่โรงเรียนใน

โอกาสอันควร 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 

 

 ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี ้
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  26มีนาคม  พ.ศ.  2555 
 
 
 

 
                                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง   กิจรัตน์ภร) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ว่าด้วยข้อบังคับและแนวปฏบิัตขิองนักเรียน 
 

1.  แนวปฏิบัติโดยทั่วไปของนักเรียน 
 -  ต้องรักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน 
 -  ต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนอบรมของอาจารย์ 
2.  การปฏิบัตตินก่อนออกจากบ้านและกลับถึงบ้าน 
 -  เคารพบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
 -  สำรวจเครื่องแต่งกาย 
 -  กลับถึงบ้านตามเวลาอันสมควร 18.00 น. นักเรียนทกุคนต้องกลับบ้าน 
3.  การเดินทางระหวา่งบ้านกับโรงเรียน 
 -  ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
4.  การมาโรงเรียน 
 -  ต้องมาให้ทันตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดไว ้
 -  นักเรียนต้องลงเวลามาเรียนและกลับบ้าน ทีเ่คร่ืองลงเวลาทุกคร้ัง หากลมืนำบัตรนักเรียนมา 
ให้ไปติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียนภายในเวลา 10.30 น. 
5.  การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 -  เปิดเพลงเวลา 7.50 น. 
 -  เปิดเพลงโรงเรียนจำนวน 2 เพลง หลังจากจบเพลงที่ 2 นักเรียนพร้อมกนัหน้าเสาธง เตรียม
ตัวเคารพธงชาติ 
 -  ต้องตั้งใจปฏิบัติพิธีการต่างๆ หน้าเสาธงในสภาพที่สำรวม 
6.  การเดินเข้าห้องเรียนหลงัเคารพธงชาติและสวดมนต ์
 -  เดินเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่คุย-เล่น 
7.  การมาสายและการเข้าเรยีนช้า 
 -  นักเรียนมาโรงเรียนหลงัจากเคารพธงชาติ ให้รายงานตัวกับอาจารย์เวรประจำวัน 
 -  นักเรียนท่ีมาโรงเรียนหลังจาก 8.00 น. นับเป็นมาสาย 1 คร้ัง 
 -  นักเรียนท่ีเข้าเรียนช้า (หลัง 8.30 น.) ให้ขอใบอนุญาตเข้าชั้นเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน 
8.  การเรียนในห้องเรยีน 
 -  ไมส่่งเสียงดังไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 -  ห้ามรับประทานอาหารทุกชนิด 
9.  การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 -  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนท่ีจัดข้ึนไม่ต่ำกว่า 80% ของกิจกรรม 

    ทั้งหมด 
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10.  การรับประทานอาหาร และซื้ออาหาร 
-  รับประทานอาหารได้เฉพาะเวลาที่โรงเรียนกำหนดไว้เท่านั้น คือ ก่อน 7.40 น. คาบพัก             
    20 นาที (10.10-10.30 น.) และหลังเวลา 14.40 น.   คาบพักกลางวัน (12.10– 13.00 น.) 

 -   ทิ้งขยะให้ถูกที่ และช่วยกันรักษาความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี ้
 -   ห้ามนำอาหารและเครื่องด่ืมขึ้นไปบนอาคารเรียน และห้องเรียน 
11.  สิ่งของ “ต้องห้าม” ไมใ่ห้นำมาโรงเรยีน 
 -  ของเสพติดทุกประเภท 
 -  ของผิดกฎหมายทุกชนิด 
 -  อาวุธ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอาวุธ  
 -  ภาพ  สิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่าง ๆ ทีผ่ิดศีลธรรมจรรยา 
12.  การใช้ห้องสมุด 
 -  ปฏิบัติตามที่ประกาศไว้ที่ 
  1.  ป้ายประกาศ (ที่รับวารสาร) 
  2.  ประตูห้องสมุด 
  3.  ในห้องสมุด 
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ตราสัญลักษณ์และเครื่องแบบนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ตราสัญลักษณ์ 

 
รูปพระพิฆเนศวร    อยู่ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ตามรูปแบบดั้งเดิมของ

ตราประจำวิทยาลัยครูพระนคร  ที่ออกแบบโดย อาจารย์บุญส่ง  อิ่มแก้ว   
เมื่อปี พ.ศ. 2538 

ด้านบน   ชื่อ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ    
ด้านล่าง   ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     
ตราสัญลักษณ์   ปักดว้ยไหมสีน้ำเงิน 
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เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
1. เสื้อ   ผ้าขาวเกลี้ยง ปกเสื้อบัวคอแหลมมน  

ปล่อยชายเสื้อ ปล่อยแขน มีกระเป๋าด้านล่างขวา 
ผูกโบสีน้ำเงินที่คอเสื้อ  
ปักตราสัญลักษณ์ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย   
ปักชื่อและนามสกุลที่หน้าอกเสื้อด้านขวา   
ปักจุดที่ปกเสื้อด้านซ้ายตามระดับช้ัน  
ต้องสวมเสื้อซับในทุกครั้ง 

2. กระโปรง  สีกรมท่า หกจบี  ชายกระโปรงยาวเลยคลุมเข่าและไม่ยาวเลยน่อง ขนาดพอดีเอว  

3. ถุงเท้า   ใช้ถุงเท้าขาวแบบลูกฟูกเล็ก  สีขาว  ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสี ไม่หนาหรือบางจนเกนิควร   
เมื่อสวมแล้วใหด้ึงถุงเท้าให้ตึง ยาวเหนือตาตุ่ม ห้ามใส่ถุงเท้าสั้น และพับขอบถุงเท้า 

4. รองเท้า   หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
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เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

       
1. เสื้อ   ผ้าขาวเกลี้ยง  

ชายเสื้ออยู่ในขอบกางเกง ไม่ดึงเสื้อปิดเข็มขัด 
ปักตราสัญลักษณ์ที่กระเป๋าเสื้อดา้นซ้าย  
ปักชื่อและนามสกุลที่อกเสื้อดา้นขวา 
ปักจุดที่ปกเสื้อด้านซ้ายตามระดับช้ัน   

2. กางเกง   สีดำ ปลายขายาวคลุมเข่า ขอบกางเกงจะต้องอยู่ที่เอว  

3. เข็มขัด   หนังสีดำ หัวเป็นโลหะสีเงิน 

4. ถุงเท้า   ใช้ถุงเท้าสีขาวลูกฟูกเล็ก ไมม่ีลวดลายหรือสีอื่น ๆ ปน ไม่หนาหรือไม่บางเกินควร  
ความยาวเหนือตาตุ่ม เวลาสวมให้ดึงถุงเท้าให้ตึง ห้ามใส่ถุงเท้าสั้นและพับขอบถุงเท้า 

5. รองเท้า  ผ้าใบสีดำและสวมโดยไม่เหยียบส้น 
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เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

   
 

   
 
1. เสื้อ   ผ้าขาวเกลี้ยง ปกเสื้อบัวคอแหลมมน  

ปล่อยชายเสือ้ ปล่อยแขน มีกระเป๋าด้านล่างขวา 
ผูกเนกไทสีน้ำเงินที่คอเสื้อ ติดเข็มเนกไทตราพระราชลัญจกร 
ปักตราสัญลักษณ์ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย   
ปักชื่อและนามสกุลที่หน้าอกเสื้อด้านขวา   
ปักจุดที่ปกเสื้อด้านซ้ายตามระดับช้ัน  
ต้องสวมเสื้อซับในทุกครั้ง 

2. กระโปรง  สีกรมท่า หกจบี  ชายกระโปรงยาวเลยคลุมเข่าและไม่ยาวเลยน่อง ขนาดพอดีเอว  

3. ถุงเท้า   ใช้ถุงเท้าขาวแบบลูกฟูกเล็ก  สีขาว  ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสี ไม่หนาหรือบางจนเกนิควร   
เมื่อสวมแล้วใหด้ึงถุงเท้าให้ตงึ ยาวเหนือตาตุ่ม ห้ามใส่ถุงเท้าสัน้ และพบัขอบถุงเท้า 

4. รองเท้า   หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
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เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เสื้อ   ผ้าขาวเกลี้ยง  

ชายเสื้ออยู่ในขอบกางเกง ไม่ดึงเสื้อปิดเข็มขัด  
ปักตราสัญลักษณ์ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  
ปักชื่อและนามสกุลที่อกเสื้อดา้นขวา  
ปักจุดที่ปกเสื้อด้านซ้ายตามระดับช้ัน   
ติดเข็มตราพระราชลัญจกรทีอ่กด้านขวาเหนือชื่อและนามสกุล 

2. กางเกง   สีดำ ปลายขายาวคลุมเข่า ขอบกางเกงจะต้องอยู่ที่เอว  

3. เข็มขัด   หนังสีดำ หัวเป็นโลหะสีเงิน 

4. ถุงเท้า   ใช้ถุงเท้าสีขาวลูกฟูกเล็ก ไมม่ีลวดลายหรือสีอื่นๆปน ไม่หนาหรือไม่บางเกินควร  
ความยาวเหนือตาตุ่ม เวลาสวมให้ดึงถุงเท้าให้ตึง ห้ามใส่ถุงเท้าสั้นและพับขอบถุงเท้า 

5. รองเท้า  ผ้าใบสีดำและสวมโดยไม่เหยียบส้น 
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เครื่องแบบลูกเสือ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแบบเนตรนาร ี
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เครื่องแบบนักเรียน รด.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแบบชุดพละ 
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ภาคผนวก 
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เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 

      ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน 
 นบพระภูมิบาล บุญดิเรก 
 เอกบรมจักริน พระสยามินทร ์
 พระยศย่ิงยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
 ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต ์
 ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง 
 หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย 
 

เพลงชาติ 
 

          ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
  เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทกุส่วน 
  อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล 
  ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคค ี
  ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด 
  เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี ่
  สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี 
  เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย 
 

บทแผ่เมตตา 
 

สัพเพ สัพตา  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  
อะเวรา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย 
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อะนีฆา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจ และรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 
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บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
 

อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ ภะคะวา. 
 ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้เป็นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลสเรื่องเศร้าหมอง
ทั้งหลาย ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
พุทธัง ภะคะวนัตัง อภิวาเทม.ิ 
 ข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม. 
 พระธรรม เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 
ธัมมัง นะมัสสาม.ิ 
 ข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ ์
สุปะฏิปนัโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. 
 พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว 
สังฆัง นะมาม.ิ 
 ข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์ (กราบ) 
 
 

คำปฏิญาณตน 
 

พวกเราเป็นไทย / อยูไ่ด้จนถึงทุกวันนี้ / ก็เพราะเรามีชาติ / ศาสนา /  มีพระมหากษตัริย ์
ซึ่งบรรพบุรุษของเรา / ได้เอาเลือด / เอาเนื้อ / เอาชีวิตเข้าแลกไว้ / ด้วยความลำบากยากเข็ญ 
เราต้องสละชีพเพื่อชาติ / เราต้องบำรุงศาสนา / เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์ 
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เพลงประจำโรงเรียนรุ่นแรก 
พ.ม. ของเรา 

 

คำร้อง : ชาลี  อิททรวิจิตร 
ทำนอง : สมาน  กาฐจนผลนิ 
   
    พ.ม. คือ นามสถาบัน 
   มีคุณอนันต์วันหน้าวันนี ้
   ทุกคนรู้รสของการถูกต ี
   หลายคนที่ได้ดิบดีด้วยกิ่งสน 
    เราภูมิใจในรอยไม้เรียว 
   โดนตีทีเดียวสะดุ้งแปดหน 
   มัธยมสาธิตพระศรีสร้างคน 
   ลูกไม้หล่นมิไกลต้นคนศรัทธา 
    พ.ม.ของเรามี คือ พระศรีเมืองทอง 
   โรยไอละออง ฟอกรักจากมือฟ้า 
   พ.ม. เหลือง-ชมพู คู่ไว้ในอุรา 
   พิฆเนศวรน้ันเชิญมา เป็นตราประจำ 
    อาคารทรงไทยสร้างไว้ม ี
   บัวแดงงานดีมีสระมีน้ำ 
   สูงทิวสนสูงเหมือนคนจิตงาม 
   เป็นทิวอร่ามประจำสถาบัน 
    พ.ม. ของฉันมี คือ พระศรีเมอืงทอง 
   โรยไอละออง ฟอกรักจากมือฟ้า 
   พ.ม. เหลือง-ชมพู่ คู่ไว้อุรา 
   พิฆเนศวรนั้นเชิญมา เป็นตราประจำ 
   พิฆเนศวรนั้นเชิญมา เป็นตราประจำ 
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เพลงประจำโรงเรียนรุน่ปัจจุบัน 
พ.ม.ก้าวไกล 

เนื้อร้อง / ทำนอง 
อ.อัคคชัย  เจริญศุข 
 
  เราภาคภูมิใจในสาธิตพระนคร 
  แหล่งศึกษาก่อความรู้คู่คุณธรรม 
  วิชาด ีกีฬาเด่น เทคโนฯ ก้าวล้ำ 
  ในหลวงนำพระลัญจกรเป็นตราประจำ 
   ระเบียบวินัยเราเคร่งครัดพัฒนาตน 
   หมั่นฝึกฝน แก้ปัญหา คิดเป็นทำเป็น 
   สร้างความดี หนีสิ่งผิด เสพติดละเว้น 
   สมดังเป็น “ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา” 
  * พ.ม. รอยต่อฝันของฉันแสนไกล 
  ก้าวไปสู่จุดหมายดว้ยใจมุ่งมั่น 
  พระพิฆเนศวร องค์ศาสตร์แห่งศิลป์คือพลัง 
  เหลือง-ชมพู พี่น้องสร้างฝัน ช่วยเหลือกันแบ่งปันน้ำใจ 
   เทิดองค์ราชา ศาสนา ราชินี 
   จากวันนี้สร้างสิ่งดี ชื่อเสียงเกรียงไกร 
   ขอเชิดชูบูชาคุณครูตลอดไป 
   ให้ลูก พ.ม. สมใจเก่งและดีมีสุขเอย 

 
    (ดนตรี) ย้อน * 
  (ต่อจากวันนี้ให้ลูก พ.ม. ก้าวไกล เก่งและดีมีสุขเอย) 

 
**************************************************************** 

 
 
 
 
 



S = Scholarly 
นักเรียนมีความรู ความสามารถในเชิงวิชาการ

A = Accountable 
นักเรียนมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับของสังคม

T = Thinkable
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล

I = Intellectual
นักเรียนมีความรู มีสติปญญา และไหวพริบ

T = Technological
นักเรียนมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม

P = Personable
นักเรียนมีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธดี

M = Morally
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนถูกตองเหมาะสม
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