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1. เครื่องหมายประจ�าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คบเพลิง
กงจักร

รูปคบเพลิงและกงจักร
หมายถึง
หมายถึง

ผู้ที่ให้แสงสว่าง (ความรู้)
ความรู้

2. สีประจ�าโรงเรียน คือ สีฟ้า และสีแสด
สีฟ้า

หมายถึง

ผู้มีจิตใจสูง มีความคิดกว้างไกล

สีแสด

หมายถึง

ผูม้ จี ติ ใจเข้มแข็งอดทนในการต่อสูก้ บั อุปสรรคทัง้ ปวง

ความหมายรวม หมายถึง

ผู้มีจิตใจสูง มีความคิดกว้างไกลมีจิตใจเข้มแข็ง
อดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง

3. ปรัชญาของโรงเรียน
สุขา สงฺฆสฺสสามคฺคี หมายถึง ความสามัคคีของหมู่คณะน�ามาซึ่งประโยชน์สุข
4. ปรัชญาของครู – อาจารย์

ครูดี มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเด็ก

5. คติพจน์ของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

6. ค�าขวัญของโรงเรียน

กิจกรรมดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น�าสังคม

7. อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ข.ว.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

8. อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

9. เอกลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรมเด่น เน้นสามัคคี

1. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
2. กลุม่ งานทะเบียน/วัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
3. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
5. กลุ่มงานนิเทศและบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
7. งานโครงการพิเศษ เพาะพันธ์ุปัญญา
8. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษ (ESP)
9. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. กลุ่มงานธุรการ
2. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
3. กลุ่มแผนและงบประมาณ
4. กลุ่มงานระบบควบคุมภายใน
5. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
6. งานเลขานุการคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายอ�ำนวยการ
1. งานส�ำนักงานแผนงาน และสารสนเทศ
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. งานหัวหน้าระดับชั้น
4. งานระเบียบวินัยและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5. งานจราจรในโรงเรียนและงานวิทยุสอื่ สาร
6. งานกิจกรรมหน้าเสาธง
7. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
8. งานสารวัตรนักเรียน
9. งานธนาคารโรงเรียน
10. งานส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
11. งาน To Be Number One
12. งานป้องกันโรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
13. งานป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
14. งานจัดการชุดโปโล และชุดกีฬาสี
15. งานเวรประจ�ำวัน และเวรรักษา
ความปลอดภัย ในทรัพย์สนิ ของโรงเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. งานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
2. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. งานสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์และ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค์
4. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและ
สารสนเทศโรงเรียน
5. งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
6. งานประชาสัมพันธ์ภายในและนอก
โรงเรียน
7. งานบริการสาธารณูปโภค
8. งานบ้านพักครู
9. งานบริการโรงอาหาร
10. งานร้านค้าและสวัสดิการนักเรียน
11. งานปฏิคมต้อนรับแขก
12. งานห้องพยาบาล
13. งานความสัมพันธ์กับชุมชน
14. งานวงดุริยางค์และวงดนตรีโรงเรียน
15. งานบริการอื่น ๆ

ฝ่ายบริการ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ประวัติโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
การตั้งโรงเรียน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ที่ 6 ต�าบลสิ อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 84 ไร่ 43 8/10
ตารางวา
ลักษณะการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2513 ถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2513 – 2520
ปีการศึกษา 2521 – 2523
ปีการศึกษา 2524 – 2525
ปีการศึกษา 2534 – 2552

ปีการศึกษา 2545 – 2552
ปีการศึกษา 2553 ถึงปัจจุบัน
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2513
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2516

รับนักเรียนแบบสหศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2503
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2503
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2521
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ พ.ศ. 2518
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ พ.ศ. 2524
เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
สายสามัญพ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ขนาด 4 ห้องเรียนเป็นเงิน
240,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท
ต่อเติมอาคารแบบ 212 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นเงิน
468,000 บาท บ้านพักครู 3 หลังเป็นเงิน 150,000 บาท
ส้วมนักเรียน ขนาด 4 ที่ 2 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท
โรงจอดรถจักรยาน 1 หลัง เป็นเงิน 12,000 บาท
อาคารชั่วคราวขนาด 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 5,000 บาท
บ้านพักครู 2 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท บ้านพักภารโรง
1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว
2 ห้องเรียนเป็นเงิน 5,000 บาท

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2517
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2518
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2519
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2520
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2521
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2522
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2523
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2525
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2526
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2527

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2528

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2532

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535

ก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลังเป็นเงิน 100,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 80,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก ขนาด 8 ห้องเรียนเป็นเงิน
1,040,000 บาท และส้วมนักเรียนขนาด 8 ที่ 1 หลัง
เป็นเงิน 40,000 บาท
ก่อสร้างหอประชุม  1 หลัง เป็นเงิน 380,000 บาท
เรือนเพาะช�ำ 1 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท บ้านพักครู
2 หลังเป็นเงิน 160,000 บาท
ก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง
รวมเป็นเงิน 358,000 บาท
ก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน 80,000 บาท
และอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน 2 หลัง
เป็นเงิน 231,000 บาท
ก่อสร้างโรงฝึกงานขนาด 1 หลัง เป็นเงิน 460,000 บาท
และต่อเติมอาคารเรียน แบบ 216ก ขนาด 8 ห้องเรียน
เป็นเงิน 1,040,000 บาท
ก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 6 ที่ 2 หลัง เป็นเงิน 49,000 บาท
ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 202ก 14 หลังเป็นเงิน 208,000 บาท
ก่อสร้างถังเก็บน�้ำฝน 1 ชุด เป็นเงิน 70,000 บาท บ้านพักครู
202ก 1 หลัง 247,000 บาท ส้วมนักเรียนขนาด 6 ที่ 1 หลัง
เป็นเงิน 71,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316ล ครึง่ หลังเป็นเงิน 2,145,000 บาท
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 324,590 บาท ก่อสร้างถังเก็บน�ำ้ ฝน 1 ชุด
พร้อมรั้วลวดหนามและเสาคอนกรีต 400 ต้น
รวมเป็นเงิน 111,000 บาท
ก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 780,000 บาท ต่อเติม
อาคารแบบ 316 ล ครึ่งหลังเป็นเงิน 2,145,000 บาท
ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล อย่างละ 1 สนาม
รวมเป็นเงิน 120,720 บาท
ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายวีระ ไชยะเดชะ ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง 200,000 บาท
และงบประมาณกรมสามัญศึกษาก่อสร้างบ้านพัก
ผู้อ�ำนวยการ 1 หลัง เป็นเงิน 320,000 บาท
ก่อสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน 120,650 บาท
สร้างถังเก็บน�้ำ 1 หลัง เป็นเงิน 218,800 บาท
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2538
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542-2543
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขุดสระน�้ำและวางท่อน�้ำประปา รวมเป็นเงิน 430,700 บาท
ก่อสร้างหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/21 1 หลัง
เป็นเงิน 4,152,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) 1 หลัง
เป็นเงิน 8,886,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 314ล  ขนาด 24 ห้องเรียน
เป็นเงิน 19,859,578 บาท ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์
1 หลัง เป็นเงิน 400,000 บาท
ได้รับงบสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ขุนหาญวิทยาสรรค์จดั สร้างโรงอาหาร เป็นเงิน 850,000 บาท
ได้รบั งบสนับสนุนโดยการประสานงานของ ส.ส.อมรเทพ สมหมาย
จัดสร้างระบบประปาโรงเรียน เป็นเงิน 1,500,000 บาท
ได้รับงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดซือ้ รถ 6 ล้อ เป็นเงิน 1,050,000 บาท
ได้รับงบสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดสร้างรั้ว 496,100 บาท
ได้รบั งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในการ
สร้างห้องสมุด แบบอาคาร 2 ชั้น เป็นเงิน 5,486,400 บาท
ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นกั เรียน เป็นเงิน 260,000 บาท
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ครู เป็นเงิน 120,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดสรร ก่อสร้างลานจอดรถ
จักรยานยนต์นักเรียน เป็นเงิน 199,500 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดสรร ก่อสร้างลานจอดรถ
จักรยานยนต์นักเรียน เป็นเงิน 196,800 บาท
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 197,000 บาท
อบจ.จัดสรรเงินรายได้กองการศึกษา
ติดตั้งกันสาด หอประชุมหลังเก่า 22,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา หอประชุมหลังเก่า 145,000 บาท
ท�ำฝ้าเพดาน อาคารงานไม้ (อาคารดนตรี) 55,000 บาท
ต่อเติมห้องทะเบียนฝ่ายวิชาการ 99,840 บาท
ต่อเติมโรงอาหาร 100,000 บาท
ต่อเติมโรงจอดรถครู 90,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีอัลลอย
(แบบตอกเสาเข็ม) 7,548,434.30 บาท
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ก�ำหนดชั่วโมงเรียนและวิชาเรียนแต่ละวัน
08.10-08.30 น.
08.30-09.20 น.
09.25-10.15 น.
10.20-11.10 น.
11.15-12.05 น.
12.05-13.00 น.
13.00-13.50 น.
13.55-14.45. น.
14.50-15.40. น.

- เข้าแถวเคารพธงชาติ
- ชั่วโมงเรียนที่ 1     
- ชั่วโมงเรียนที่ 2     
- ชั่วโมงเรียนที่ 3     
- ชั่วโมงเรียนที่ 4     
- พักกลางวัน
- ชั่วโมงเรียนที่ 6     
- ชั่วโมงเรียนที่ 7     
- ชั่วโมงเรียนที่ 8

วันหยุดราชการประจ�ำปีการศึกษา 2565

เดือนพฤษภาคม 2565
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565
- วันที่ 3 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565
- วันที่ 12 สิงหาคม 2565
เดือนตุลาคม 2565
- วันที่ 13 ตุลาคม 2565
- วันที่ 24 ตุลาคม 2565
เดือนธันวาคม 2565
- วันที่ 5 ธันวาคม 2565
- วันที่ 12 ธันวาคม 2565
- วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- วันหยุดวันฉัตรมงคล
- วันหยุดวันพืชมงคล(วันหยุดราชการประจ�ำภาค
  ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีบุญบั้งไฟ)
- วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุดา
   พิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
- วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
- วัดหยุดวันเข้าพรรษา
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
   ราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
- วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
- วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
- วันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
   สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ
- วันหยุดวันสิ้นปี
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ท�าเนียบผู้บริหาร
1. นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์

ปีการศึกษา 2513-2525 วุฒิ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
ต�าแหน่งครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

2. นายบัว จินดาศรี

ปีการศึกษา 2525 – 2530 วุฒิ ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ปีการศึกษา 2530 – 2 มกราคม 2533 วุฒิ กศ.บ.,ค.ม.
(บริหารการศึกษา)ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

3. นางสาวสมพร เทศะบ�ารุง

4. นายสมปรารถน์ มณีพรรณ 3 มกราคม 2533 – 30 กันยายน 2535 วุฒิ กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
5. นายสากล ชัยชาญ

1 ตุลาคมม 2535 – 30 กันยายน 2536 วุฒิ กศ.บ. (ชีววิทยา)
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

6. นายสุริยนต์ บุตรศรี

1 ตุลาคม 2536 – พ.ศ. 2540 วุฒิ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

7. นายฤทธา นันทพันธ์

1 ตุลาคม 2540 – พ.ศ.2545 วุฒิ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

8. นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ

16 ธันวาคม 2545 – 31 มีนาคม 2553 วุฒิ กศ.ม.
(บริหารการศึกษา)ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

9. นายอิทธิ ศรีมาธรณ์

1 พฤษภาคม 2553 – 30 กันยายน 2560
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

10. นายถวิล สร่ายหอม

9 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2562
วุฒิ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

11. นายศึก ลูกอินทร์

11 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

อัตราก�ำลังครูปีการศึกษา 2565
มีครู จ�ำนวน 114 คน
1. แยกตามต�ำแหน่ง
- ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ
1 คน
- รองผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการพิเศษ     3 คน
- รองผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ
- คน
- รองผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการ
- คน
- ครูเชี่ยวชาญ                          6 คน
- ครูช�ำนาญการพิเศษ                75 คน
- ครูช�ำนาญการ                       16 คน
- ครู คศ.1
6 คน
- ช่วยราชการ
- คน
- ต�ำแหน่งว่าง
7 คน
2. แยกตามวุฒิ
- ปริญญาเอก                          
- ปริญญาโท                           
- ปริญญาตรี                           
- ว่าง 7
3. แยกตามเพศ
- เพศหญิง
- เพศชาย
- ว่าง

70 คน
37 คน
7 คน

หมายเหตุ
- ข้าราชการครู
- ช่วยราชการ
- อัตราว่าง
รวม  114  คน
- ครูต่างชาติ
- ครูอัตราจ้าง

-   คน
74 คน
33 คน

รวมทั้งสิ้น 122 คน

อัตราก�ำลังครูจ�ำแนกตามสายงาน
ปีการศึกษา 2565
จ�ำนวน
สายงาน
ชาย หญิง รวม
1. ฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
   และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
   และพลศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10. ครูแนะแนว
11. ครูบรรณารักษ์
12. ช่วยราชการ
13. ต�ำแหน่งว่าง

3
1
3
4

1
9
13
9

4
10
16
13

11

16

27

4
4

13
1

17
5

4
3
-

2
4
1
1
-

6
7
1
1
7

รวม

37

70 107

107 คน 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
   - คน 2. ลูกจ้างประจ�ำ
   7 คน 3. ลูกจ้างทั่วไป
   3.1 ลูกจ้าง อบจ.
   3.2 นักการภารโรง
   3.3 ยาม
2 คน    3.4 เจ้าหน้าที่ สนง.
6 คน    3.5 พนักงานขับรถ

4 คน
2 คน
11 คน
2 คน
3 คน
2 คน
2 คน
2 คน
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จ�ำนวนนักเรียน จ�ำนวนห้องเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2565
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จ�ำนวนห้องเรียน
11
10
10
8
8
8

จ�ำนวนนักเรียน
363
383
304
250
252
236

รวม

55

1,788

ก�ำหนดวัน เปิด – ปิด ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1

เปิดภาคเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ปิดภาคเรียน วันที่ 30 กันยายน 2565
ภาคเรียนที่ 2
เปิดภาคเรียน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ปิดภาคเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566
ภาคฤดูร้อน
โรงเรียนจะพิจารณาต่อไปตามข้อมูล และความต้องการ
ของนักเรียน 1 – 30 เมษายน 2566
(วันเปิด-ปิดเรียน อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

เรื่อง แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การน�ำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
(เอกสารแนบตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 2235 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552)

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้น สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยและหรือหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ทัง้ นีต้ อ้ ง
ก�ำหนดโครงสร้างและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิน่ และสามารถพัฒนาในการเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
ส�ำหรับสถานศึกษาทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะเพิม่ พูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ด้วยการเพิ่มเติมรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
จากเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ภายใต้งบประมาณที่รัฐอุดหนุนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุน และจ�ำเป็น
ต้องได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ กครองในการเพิม่ เติมรูปแบบวิธกี าร สือ่ อุปกรณ์ และบุคลากรจัดการเรียน
การสอนเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวข้างต้น สามารถก�ำหนดรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริหารทั่วไปส�ำหรับสถานศึกษา เพื่อเรียกเก็บค่าบ�ำรุงสถานศึกษาได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน�ำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 6(4) และข้อ 9
(1) ซึ่งก�ำหนดให้อธิบดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก�ำหนดการเรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่า
ใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีน�ำเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 ข้อ 6 (4) และ ข้อ 9 (1) อธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นจึงก�ำหนดแนวทางการเก็บเงิน
ค่าบ�ำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา
1.1 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และ
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการศึกษาหรือบริการอืน่ เพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ และมาตรฐานการศึกษาให้แก่นกั เรียน
กรณีสถานศึกษาจะด�ำเนินการจัดห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและ
ด้านอื่นๆ ตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดท�ำเป็นโครงการพร้อมทั้งก�ำหนด
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รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ปกครอง
ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และต้องผ่านความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด ก่อนน�ำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง
ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนด�ำเนินการ โดยให้
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นผูล้ งนามในประกาศ และเมือ่ สิน้ สุดโครงการให้รายงานผลการด�ำเนินงาน ให้ผปู้ กครอง
และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วยหากมีเงินเหลือจ่ายให้เฉลี่ยคืนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
หรือด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
1.2  การเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาตามโครงการฯ ในข้อ 1.1 ต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินในนามสถานศึกษา
ตามจ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยระบุว่าเป็น “เงินค่าบ�ำรุงศึกษาโครงการ...” พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรอง
ว่าโครงการดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติแล้ว (ตามแบบหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด) เพื่อให้ผู้ปกครองใช้เป็นแบบประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรได้ตามจ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนดหรือตามระเบียบ
กระทรวงงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
1.3 เงินค่าบ�ำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บตามข้อ 1.2 ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการจัดการศึกษาเพิม่ เติมฯ นัน้ ๆ โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน�ำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
1.4  สถานศึกษาต้องท�ำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่า
ใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดท�ำรายงาน รายรับ
และรายจ่าย ปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ เสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและประกาศ
ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
1.5  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สถานศึกษาค�ำนึงถึง
ความจ�ำเป็นความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก และต้องมิให้เกิดการเก็บเงินซ�ำ้ ซ้อน
จากนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องท�ำให้เกิดความเดือดร้อนและการร้องเรียนขึ้นได้ภายหลัง
ทั้งนี้สถานศึกษาไม่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินค่าบ�ำรุงศึกษาจากนักเรียนและผู้ปกครองใน
รายการที่สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ
สนับสนุน
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1.6  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำกับ ดูแล ติดตาม การเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุง
การศึกษาให้เหมาะสมกับความจ�ำเป็นของแต่ละสถานศึกษา รวมทั้งการจ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.7  การเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้เรียกเก็บได้เฉพาะรายการทีไ่ ด้รบั ความคิดเห็นชอบจากผูป้ กครองทีเ่ กีย่ วข้องด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และต้องผ่านความเห็นชอบของแต่ละคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมด
ส�ำหรับอัตราการเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาแต่ละรายการให้เป็นไปตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูป้ กครองทีเ่ กีย่ วข้องด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของผูป้ กครองทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดและต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการทัง้ หมด
1.8  การเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงรักษาของสถานศึกษา ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนตามข้อ 1.7 ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง
และนักเรียนแต่ละคน ห้ามเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่พึงประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการฯ
1.9  สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนและผู้ด้อย
โอกาสหรือผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในส่วน
ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันในสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาตั้งงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามสภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐ
และเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด ส�ำหรับค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาที่เบิกจ่ายจากเงิน
ค่าบ�ำรุงการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้
2.1  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานศึกษาส�ำหรับผู้เรียน
กรณีสถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงรักษาตามข้อ 1 ในรายการใดให้น�ำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
รายการที่เรียกเก็บเท่านั้น จะน�ำไปใช้จ่ายในรายการอื่นไม่ได้ ส�ำหรับการจ่ายเงินค่าบ�ำรุงรักษาการศึกษา
ในแต่ละรายการให้เป็นไปตามความเห็นชอบจากผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อ 1.7 หากการเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการ
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ศึกษารายการใดมีเงินเหลือจ่ายให้สถานศึกษาเฉลี่ยคืนนักเรียนหรือด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
2.2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปส�ำหรับสถานศึกษา
สถานศึกษาอาจน�ำเงินรายได้สถานศึกษาที่นอกเหนือจาก ข้อ 6(4) และข้อ 6 (7) ไปจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบริหารงานทัว่ ไปส�ำหรับสถานศึกษา ได้แก่ การด�ำเนินงานธุรการ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  และบริหารทัว่ ไป การบริหารจัดการอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
การจัดท�ำส�ำมะโนผูเ้ รียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา  การส่งเสริมการประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กรและหน่วยงานอื่น
งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและหน่ วยงานอื่ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการฯทั้งหมด

ตัวอย่างค่าบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ค่าบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียน
1) ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ที่นอน ผ้ากันเปื้อน แป้ง สบู่ ฯลฯ
2) ค่าชุดกีฬา
3) ค่าชุดแต่งกายท้องถิ่น
4) ค่าตรวจสุขภาพเด็กเป็นกรณีพิเศษ ที่นอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือร่วมโครงการ/โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
7) ค่าประกันอุบัติเหตุ
8) ค่าจ้างพี่เลี้ยง
9) แบบฝึกต่างๆ
10) ค่าอาหารเสริมอื่นๆ ฯลฯ
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2. ค่าบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ประเภทสามัญ

1)  ค่าบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดย
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่
(1) ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English  Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Mini English  Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(3) ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  (เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น)
(4) ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ
2)   ค่าบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสมัครใจ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ได้แก่
(1) โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน
(2) ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษานอกเวลาเรียน
(3) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
(5) ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัด/ร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(7) ค่าวารสารโรงเรียน
(8) ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
(9) ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียนฯลฯ
3)  ค่าบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับเป็นค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
4)  ค่าบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับค่าสาธารณูปโภคส�ำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
5)  ค่าบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนเฉพาะ
รายที่ผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจ โดยการเสียค่าใช้จ่าย ได้แก่
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(1) ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
(2) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
(3) ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใช้บริการด้านสาธารสุข
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ค่าอาหารนักเรียน ฯลฯ
6) ค่าบ�ารุงการศึกษาส�าหรับค่าใช้จา่ ยเพือ่ เสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียนประจ�า
(1) ค่าอาหารนักเรียน
(2) ค่าหอพัก
(3) ค่าซักรีด
(4) ค่าเครื่องใช้และอุปกรณ์ส่วนตัว
(5) ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
(6) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
(7) ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใช้บริการด้านสาธารสุข
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ทําเนียบผูบริหาร

นายศึก ลูกอินทร์

ผู้อ�านวยการ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นางสาวโสลันดา ค�าแดง

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก

นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์

นายศักดิ์ชัย ตาวันดี

รองผู้อ�านวยการ ช�านาญการพิเศษ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รองผู้อ�านวยการ ช�านาญการพิเศษ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รองผู้อ�านวยการ ช�านาญการพิเศษ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รองผู้อ�านวยการ ช�านาญการพิเศษ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ
นางสาวบาสิกา สมรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครู(คศ.2) รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครู(คศ.1)

นางอรพินท์ นุเรศรัมย์
นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม
ครู(คศ.4)
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครู(คศ.3)

นางประดับ โคลฟท์
ครู(คศ.3)

นางสาวกาญจนา ดวงมณี
ครู(คศ.3)

นางสาวสมพร แก่นจักร
ครู(คศ.3)

นางสาวกานกัญตา เหมือนเพชร
ครู(คศ.3)

นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
ครู(คศ.3)

นายปิยะณัฐ พานจันทร์
ครู(คศ.3)

นางชลิตา มุ่งหมาย
ครู(อัตราจ้าง)

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดาวเรือง ครองเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ครู (คศ.3)

นางสุกัญญา วาสี

เลขานุการกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมครู (คศ.3)

นางสาวพนม บุญโกฏิ
ครู(คศ.3)

นางสุภาพร อรรคบุตร
ครู(คศ.3)

นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ครู (คศ.3)

นางขนิษฐา โอษฐงาม
ครู(คศ.3)

นายเดชฤทธิ์ ทองประภา นางสาวปิน มณี เกษเจริญคุณ
ครู(คศ.2)
ครู(คศ.3)

นายอัศวิน สุุขเกษม
ครู(คศ.3)

นายพิสิทธิ์ ถนอม
ครู(คศ.3)

นายกฤษฎ์ ทองตีฆา
ครู(คศ.3)

นางปรียาภรณ์ แก้วกัณหา
ครู(คศ.3)

นางสาวนวพา จันทะสน
ครู(คศ.1)
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

นางอินทิรา ศิลารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู(คศ.3)

นางไสว บูต่ งั้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู(คศ.3)

นางชลธิชา วิเชียรสาร
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ครู(คศ.3)

นางเกิดศิริ ทองนวล
ครู(คศ.4)

นายบุญจันทร์ พลแก้ว
ครู(คศ.3)

นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
ครู(คศ.3)

นายภูรทิ ตั สามารถ
ครู(คศ.3)

นางสิรกิ ลุ พลพันธุ์
ครู(คศ.3)

นางปัณฑิตา พลแก้ว
ครู(คศ.3)

นางสุพี นามคง
ครู(คศ.3)

นางสาววิภาวดี ค�าแดง
ครู(คศ.3)

นางนงลักษณ์ จูมสีมา
ครู(คศ.3)

นายวิเศษ สินศิริ
ครู(คศ.3)

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุพรรณ
ครู(คศ.3)

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

นางบังอร นิลด�า
ครู(คศ.3)

นางสาววิรัสศิริย์ วรเลิศ
ครู(คศ.3)

21

นายเกรียงศักดิ์ ค�าใบ
ครู(คศ.2)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางบัณฑิตา ศรีดารา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครู (คศ.3)

นายสิทธิศกั ดิ์ สิทธิพนั ธ์
นายนพพร พนานุสรณ์
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครู(คศ.4)
และเทคโนโลยี ครู (คศ.3)

นางสาวไสว อุ่นแก้ว
ครู(คศ.3)

นางวนิดา ศรีสพุ ฒ
ั นะกุล
ครู(คศ.3)

นายวัชรินทร์ ปราเวช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู (คศ.3)

นางสาวนภาพร วรรณทอง
ครู(คศ.4)

นางนิดาพร สุธญ
ั ญรัตน์
ครู(คศ.4)

นางสาวสัญติญ
์ า แก้วกัณหา นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
ครู(คศ.3)
ครู(คศ.3)
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
ครู(คศ.3)

นางสาวดวงแข ปัญญา
ครู (คศ.3)

นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
ครู(คศ.3)

นางพิจิตรา วิจารณกุล
ครู(คศ.3)

นางนวลจันทร์ บัวเชย
ครู(คศ.3)

นายกิจวิภู เรืองศรี
ครู(คศ.2)

นางหทยารัตน์ จุรนั ชัย
ครู(คศ.2)

นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
ครู(คศ.2)

นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม
ครู(คศ.2)

นายสุทน พุ่มพวง
ครู(คศ.2)

นางนันทาริกา กิ่งเกษ
ครู(คศ.2)

นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
ครู(คศ.2)

นายสันติ ศรีรักษา
ครู(คศ.2)

นายชวัลณัฐ แทนค�า
ครู(คศ.1)

นายพงศธร สิง่ ส�าราญ
ครู(คศ.3)

นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
ครู(คศ.1)

นางสาวศศิธร อินทรยงค์
ครู(คศ.1)

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

นางอารี โพธิสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู(คศ.3)

นางบัวตูม เลิศศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู(คศ.3)

นางสาวสิริพร ศรีสันติแสง
เลขานุการฯ ครู(คศ.2)

นางสุดารัตน์ สายทอง
ครู(คศ.3)

นายพินิจ ทนทาน
ครู(คศ.3)

นายบุญกอง นิลเพชร
ครู(คศ.3)

นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
ครู(คศ.3)

นางสัญญาลักษณ์ แสนนา
ครู(คศ.3)

นางญานี อินดี
ครู(คศ.3)

นางธนาพร สมรัตน์
ครู(คศ.3)

นางสาวจริญญา ศรแก้ว
ครู(คศ.3)

นางนารี สัตยาพันธุ์
ครู(คศ.3)

นางสาวสังวาลย์ สาค�าภีร์
ครู(คศ.2)

นางฉายตะวัน วิลามาศ
ครู (คศ.2)

24

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นางสาวประภัสสรา สงค์พิมพ์ นางสาวสุทธิดา เดชนาเกร็ด นางสาวกาญจนา แก้วกอง Mr.Guiller Cekan Espada
ครูชาวต่างชาติ
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ครูอัตราจ้าง
ครู (คศ.1)

Mr.Besic Edmud Gangding นางสาวโชติกา บุญเนตร
ครูชาวต่างชาติ
ครูอัตราจ้าง

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอาทิตย์ หาญชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ครู(คศ.3)

นางสาวณิชากร เทศกูล
เลขานุการ ครู(คศ.3)

นายพิทยา เพชรรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ครู(คศ.2)

ว่าที่ร้อยโทประวิทย์ ศิลาค�า
ครู(คศ.3)

นายเลิศจอมยุทธ์ บุรากร
ครู(คศ.3)

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

นายภาคิน โนนสูง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู(คศ.3)

นายอลงกรณ์ นิลด�า
เลขานุการ ครู(คศ.3)

นางวิไลรัตน์ ทองลอย
ครู(คศ.4)

นางวิชญะวรากร ไชยสวาสดิ์
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู(คศ.3)

นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์
ครู(คศ.3)

นางสาวกาญจน์ธิดา มีวงค์
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย ดาวงษ์
ครู(คศ.3)

25

26

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

นางสาวธนิดา จันทร์นี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู(คศ.3)

นางกรติกา แสงโพธิแ์ ก้ว
ครู(คศ.3)

นายอนุชา บัวเชย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู(คศ.3)

นายมหิธร สุธัญญรัตน์
ครู(คศ.3)

นางลัดดาวัลย์ ศิริวงษ์
ครู(คศ.3)

นายโรจนพงศ์ บงบุตร
ครู(คศ.3)

นางวันทนา บุตรศรี
ครู(คศ.3)

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

งานแนะแนว/งานหองสมุด

นางสาวสิริพร เพ็งพินิจ
ครู(คศ.2)

นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
ครู(คศ.3)

ฝายสนับสนุนการสอน

นางสาวกัญญาณัฐ โม่บุตร
เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

นางสาวกิตติมา ติจะนา
เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

นางสาวรจรินทร์ เหมโคตร
เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

นางจารุวรรณ สิงคร
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นางสาวอุสุมา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ (dimond room)

นางสาวอาภาภรณ์ นพเก้า
เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองลมุน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลูกจางประจํา

นายปัญจานึก ดวงอาจ
ลูกจ้างประจ�า

นายนิพนธ์ เมืองแวง
ลูกจ้างประจ�า

ลูกจางทั่วไป

นายอุดม ดาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายประทุุม วรรณทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญเส็ง สิงคร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญทอง จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุุพิศ วรรณทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายเหรียญชัย พิญญาณ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทึก พิมมาศ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเสริมศักดิ์ ชนะมาร
พนักงานขับรถ

นายวินัย สอดศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูสารภัทรกิจ
ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา

นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ
ประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์ บุญมาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมคิด อนุพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสรี บัวจูม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประจวบ ตวงทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพร เหล่าเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบุญธรรม แสงแก้ว
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวีระพัฒน์ อินทนิล
ผู้แทนผู้ปกครอง

ด.ต.นิรัตน์ สินศิริ
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวชลธิชา มโนรัตนสกุล
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวนงค์นภัส สายหงส์
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวนภาพร วรรณทอง
ผู้แทนครู

นายศึก ลูกอินทร์
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความน�า
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก�าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,2544) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ทีม่ งุ่ เน้นการกระจายอ�านาจทางการศึกษาให้ทอ้ งถิน่ และสถานศึกษาได้มบี ทบาทและส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการท้องถิ่น(ส�านักนายกรัฐมนตรี,2542)
จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปี ที่ผ่านมา (ส�านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึ ก ษา,2546 ก.,2546 ข.,2548 ข; ส� า นั ก เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
2547.;ส�านักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล,2548.; สุวิมล ว่องวานิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2547; Nutravong. 2002; Kittisunthorn,2003) พบว่า หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
มีจุดดีหลายประการเช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ�านาจทางการศึกษาท�าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษา
มีส่วนร่วมและบทบาทส�าคัญ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น มีแนวคิดและ
หลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมหลายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งใน
ส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติและผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่
ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ก�าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ไว้มาก ท�าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและ
การประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการท�าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอน
ผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
นอกจากนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้ชใี้ ห้เห็น
ถึงความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความ
รอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวทางพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็ก
และเยาวชนให้มพี นื้ ฐานจิตใจทีด่ งี าม มีจติ สาธารณะพร้อมทัง้ มีสมรรถนะทักษะและความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ า� เป็น
ในการด�ารงชีวติ อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549)
ซึง่ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสูย่ คุ
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
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จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับการ
พัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรตที่ 21 จึงเกิด
การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ คี วามเหมาะสม ชัดเจนทัง้ เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและกระบวนการน�ำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
โดยมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
นอกจากนัน้ ได้กำ� หนดโครงสร้างเวลาเรียนพืน้ ฐานของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นแต่ละชัน้ ปีไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและเปิดโอกาสใสถานศึกษาเพิม่ เติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น
อีกทัง้ ได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน เกณฑ์การจัดการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดง
หลักฐานทางการศึกษาให้มคี วามสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน�ำไปปฏิบตั ิ
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้จัดท�ำขึ้นส�ำหรับท้องถิ่น
และสถานศึกษาได้น�ำไปเป็นกรอบและทิศทางการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้มคี ณ
ุ ภาพด้านความรู้ และทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและแสวงหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท�ำให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนวซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท�ำให้การ
จัดท�ำหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยให้เกิดความชัดเจน
เรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และช่วยแก้ไขปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้น
ในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษาจะต้องสะท้อนคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบ
ทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้ รียนทุกกลุม่ เป้าหมายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับทุกระดับต้องร่วมรับผิดชอบและร่วมกันท�ำงานอย่างมีระบบและต่อเนื่องในการวางแผน
ด�ำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างการ ความรู้ คุณธรรม มีจิตใต้ส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมถึงเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญบนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
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หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
มีเป้าหมายส�ำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ�ำนาจ ในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ โี ครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ ด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส�ำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก�ำหนดเป็นจุดหมายเพือ่ ให้เกิดกับผูเ้ รียนเมือ่ จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยปฏิบัติตามหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรูค้ วามสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญ
ั หา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก�ำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตส�ำนึกในการเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท�ำประโยชน์สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�ำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ 5 ประการ
ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความ
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ถูกต้องจนตลอดการเลือกใช้วธิ กี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ ตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิด
อย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมของพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความ
สัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงผลลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน�ำกระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท�ำงานและอยู่ร่วมกันใน
สั ง คมการสร้ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล การจั ด การปั ญ หาและความขั ด แย้ ง ต่ า งๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั การเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการหลีกเลีย่ งพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและการใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การท�ำงาน การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สามารถร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค�ำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน จึงก�ำหนดให้ผู้เรียน เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
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3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส�ำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่
พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยัง
เป็นกลไกส�ำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้
ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกล่าว เป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ก�ำหนดเพียงใด
ตัวชี้วัด

ตัวชีว้ ดั ระบุสงิ่ ทีผ่ เู้ รียนรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ รวมทัง้ คุณลักษณะของผูเ้ รียนในแต่ละระดับชัน้ ซึง่ สะท้อน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความรู้เป็นรูปธรรม น�ำไปใช้ในการก�ำหนดเนื้อหา
จัดจ�ำหน่ายการเรียนรู้จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจ
สอบคุณภาพผู้เรียน
1. ตัวชีว้ ดั ชัน้ ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียนแต่ละชัน้ ปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) หลักสูตรได้มีการก�ำหนดรหัสก�ำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความ
เข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ดังนี้
ว

1.1 ม.1/2

ต

2.2 ม.4-6/3

ม.1/2

ม.4-6/3

1.1

2.2

ว
ตัวชี้วัดมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2
สาระที่ 1 มาตรฐานที่ข้อที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ต
ตัวชี้วัดมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3
สาระที่ 2 มาตรฐานที่ข้อที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ก�าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้

ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
และภูมิใจในภาษาประจ�าชาติ

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ และ
การประกอบอาชีพ

การงานอาชีพ: ความรู้ ทักษะ
และเจตคติ ในการท�างาน การ
จัดการ การด�ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และการใช้
เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ : การน�าความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
การด�าเนินการชีวิต และศึกษาต่อ
การมีเหตุผลมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์พัฒนาการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์

องค์ความรู้ ทักษะ
ส�าคัญและคุณลักษณะ
ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการ
คิดริเริ่ม จินตนาการสร้างสรรค์
งานศิลปะ สุนทรียภาพและการ
เห็นคุณค่าทางศิลปะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
การน�าความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
: การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็น
พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรัก
ชาติและภูมิใจในความเป็นไทย

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้
ทักษะและเจตคติในการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง
และผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติ
ต่อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
อย่างถูกวิธีและทักษะในการ
ด�าเนินชีวิต
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โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ม.4-6

• กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

240 (6 นก.)

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิม่ เติมตามความพร้อม และจุดเน้น

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
840 (21 นก.)
120
ปีละไม่เกิน
240 ชั่วโมง

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
840 (21 นก.)
120

120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
840 (21 นก.) 1,560 (39 นก.)
120
360
ไม่น้อยกว่า
1,680 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

รวม 3 ปี
ไม่น้อยกว่า
3,600 ชั่วโมง
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย นต้ อ งอยู ่ บ นหลั ก การพื้ น ฐานสองประการคื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบผลส�าเร็จนัน้ ผูเ้ รียนจะต้องได้รบั การพัฒนาและประเมินผลตามตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส�าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้ผลการประเมินผลเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส�าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียน
รู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชัน้ เรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและการประเมินผลที่อยู่ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน
ด�าเนินการเป็นปกติ สม�่าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น
การซั ก ถาม การสั ง เกต การตรวจการบ้าน การประเมิ นโครงงาน การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน
แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน
การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการก้าวหน้าในการเรียนรู้
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาการปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้การปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนรายปี/รายภาค
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และเป็นการประเมินเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรูต้ ามเป้าหมายหรือไม่
ผูเ้ รียนมีสงิ่ ทีต่ อ้ งการพัฒนาในด้านใด รวมทัง้ สามารถน�าผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินระดับการศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตรโครงการ หรือวิธีจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการ
จัดท�าแนวพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�านักเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน
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3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด�ำเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จัดให้ท�ำและด�ำเนินการโดยเขตพื้นที่
การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ด้วย
การตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินผลจาก
การประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพือ่ น�ำไปใช้ในการวางแผนยก
ระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบายของแต่ละประเทศ
ข้อมูลการประเมินระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ของสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระการรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
ที่จ�ำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่
ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น  
ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด�ำเนินการช่วยเหลือผูเ้ รียนได้ทนั ท่วงทีเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส�ำเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องท�ำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก�ำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้อ 1 การตัดสินผลการเรียน
1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู ้ เ รี ย นต้ อ งมี เ วลาเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและ
ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4. ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อ 2 การให้ระดับผลการเรียน ให้ผสู้ อนน�ำคะแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
ตัดสินผลการเรียน โดยให้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
คะแนนรวม

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
เกณฑ์ขั้นต�่ำ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ

1. การนับหน่วยกิตจะต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  1 ขึ้นไป
2. ในกรณีที่มาสามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข
แสดงผลการเรียน ดังนี้
		“มส” หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียน
มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนได้แต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน
		“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูล
ผลการเรียนรายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้ผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงาน
ที่ม อบหมายให้ ท� ำ ซึ่งงานนั้นเป็นงานส่วนหนึ่งในการตั ด สิ นผลการเรี ย น หรื อ มี เ หตุ สุ ดวิ สั ย ที่ ท� ำ ให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ข้อ 3 การอ่านคิดวิเคราะห์ ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินให้มี  4 ระดับ คือ  ดีเยี่ยม ดี ผ่าน
และไม่ผ่าน ดังนี้
“ดีเยีย่ ม” หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
“ดี” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
		“ผ่าน”  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องเป็นบางประการ
		“ไม่ผ่าน” หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่านครูผู้สอน
ต้องเร่งด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง
และสร้างผลงานทีส่ ะท้อนความสามารถในตัวชีว้ ดั ทีป่ รับปรุงแก้ไขด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย แล้วน�ำผลงาน
ไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่ก�ำหนดตั้งแต่ ดีเยี่ยม ดี และผ่าน
ข้ อ 5 การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ในแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะให้ ใ ช้ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม  ดี ผ่าน และไม่ผ่าน ตามเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในแต่ละคุณลักษณะ
ข้อ 6 ในการสรุปผลการประเมินผลรวมทุกคุณลักษณะการเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา
ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ ให้พิจารณาดังนี้
		“ดีเยี่ยม” หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาผลการประเมินระดับ ดีเยี่ยม จ�ำนวน 5-8 คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่าระดับ ดี
		“ดี” หมายถึง ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพือ่ ให้เป็นการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก
    1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต�่ำกว่าระดับดี หรือ
    2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต�่ำกว่าผ่าน หรือ
    3) ได้ผลการประเมินระดับดี จ�ำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต�่ำกว่าผ่าน
		“ผ่าน”  หมายถึง ผูเ้ รียนรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดพิจารณาจาก
    1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ�ำนวน 5 –8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต�่ำกว่าระดับผ่าน หรือ
    2) ได้ผลการประเมินระดั บดี จ� ำ นวน 4 คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มีคุณ ลั ก ษณะใด
ได้ผลการประเมินต�่ำกว่าระดับผ่าน
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		“ไม่ผา่ น” หมายถึง ผูเ้ รียนรับรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดพิจารณา
จากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ
ข้อ 7 ผลการประเมินใช้ในมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับให้ถอื ว่าผูเ้ รียนได้คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับนั้น ถ้าหากผลการประเมินในปีก่อนๆ ได้ระดับดี หรือดีเยี่ยม แต่ปีสุดท้ายในระดับปีการศึกษาได้
ระดับ ผ่านหรือไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไป
ตามสภาพจริง โดยน�ำข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด
ข้อ 8 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
		“ผ่าน” ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และ
ปฏิบัติงานมีผลงาน/ชิ้นงานตามที่แต่ละกิจกรรมก�ำหนด
		“ไม่ผา่ น” ผูเ้ รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทัง้ หมด ไม่ผา่ นการ
ปฏิบัติงาน มีผลงาน ชิ้นงานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่แต่ละกิจกรรมก�ำหนด
ข้อ 9 กรณีผู้เรียนได้รับผลการประเมินไม่ผ่าน ให้เป็นเจ้าหน้าที่ครูหรือผู้รับผิดชอบในกิจกรรม
นั้นๆ ในการซ่อมเสริม โดยให้ผู้เรียนด�ำเนินกิจกรรมจนครบตามที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ เพื่อด�ำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมต่อไป
ข้อ 10 การเปลี่ยนผลการเรียน
1. การเปลี่ยนผลการเรียน “0”
  ผู้สอนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่มีผู้สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัว
ได้ 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก�ำหนด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น
  ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
  1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น
  2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าแทนรายวิชาใด
2. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
   ให้ผู้เรียนด�ำเนินการแก้ “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับ
ผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)
   ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการแก้ “ร” ให้ผู้สอนน�ำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้น
มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะขยายเวลาแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน
1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้วให้เรียนซ�้ำ
หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด�ำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
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3. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
   การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  มี 2 กรณี ดังนี้
  1) กรณีผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของเวลาเรียนในรายวิชานัน้ ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิม่ เติมโดยใช้ชวั่ โมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง
หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท�ำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรายวิชานั้น แล้ว
จึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส”
กรณีนี้ให้กระท�ำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่
ก� ำ หนดไว้ นี้ ใ ห้ เ รี ย นซ�้ ำ  ยกเว้ น มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานศึ ก ษาที่ จ ะขยายเวลา
การแก้ “มส”ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำในรายวิชานั้น
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ�้ำหรือ
เปลี่ยนรายวิชาใหม่
   2) กรณี ผู ้ เ รี ย นได้ ผ ลการเรี ย น “มส” เพราะมี เ วลาเรี ย นน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60
ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำในรายวิชานั้น
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิม่ เติมให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษา ให้เรียนซ�ำ้ หรือเปลีย่ น
รายวิชาใหม่ ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าแทนรายวิชาใด
การเรียนซ�้ำรายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัด
การเรียนการสอนซ�้ำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด
ชั่วโมงหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณี ภ าคเรี ย นที่ 2 หากผู ้ เ รี ย นยั ง มี ผ ลกการเรี ย น “0” “ร” “มส” ให้ ด� ำ เนิ น การ
ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป
4. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
   ในกรณีผเู้ รียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผเู้ รียนท�ำกิจกรรม
ในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท�ำงานจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”เป็น “ผ”
ทั้งนี้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไป อีกไม่เกิน1 ภาคเรียน ส�ำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น
ข้ อ 11 การเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึ กษาผู ้ เ รี ย นจะได้ รั บ การเลื่ อ นชั้ น ผู ้ เ รี ย นจะต้ อ งมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
1. รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมมีผลการประเมินไม่ต�่ำกว่า “1” ทุกรายวิชา
2. ผูเ้ รียนจะต้องได้รบั การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้รับผลการตัดสินระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
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3. ผู้เรียนได้รับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
4. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต�่ำกว่า 1.00
ทัง้ นี้ รายวิชาใดทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ผูส้ อนสามารถซ่อมเสริมผูเ้ รียนได้รบั ผลการแก้ไข
ในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ ส�ำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ข้อ 12 การสอนซ่อมเสริมสามารถด�ำเนินการแก้ไขในกรณีดังต่อไปนี้
1.ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละวิชานั้น ควรจัด
การซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
2. ผูเ้ รียนไม่สามารถแสดงความรูท้ กั ษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะทีก่ ำ� หนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลการเรียน
3. ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
4. กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไข
ผลการเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อ 13 การเรียนซ�้ำชั้น  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อ
การเรียนในระดับชั้นสูงขึ้น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนช�้ำชั้นได้ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงวุฒิภาวะ
และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 การเรียนซ�้ำชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
1. ผูเ้ รียนมีระดับผลการเรียนเฉลีย่ ในปีการศึกษานัน้ ต�ำ่ กว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนระดับชั้นสูงขึ้น
2. ผู ้ เ รี ย นมี ผ ลการเรี ย น 0,ร,มส เกิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของรายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ในปีการศึกษานั้น
ทั้ ง นี้ ห ากเกิ ด ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง 2 ลั ก ษณะ ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาหากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ�้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้
ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ�้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไข
ผลการเรียน
ข้อ 14 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผู ้ เ รี ย นเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยรายวิ ช าพื้ น ฐาน 66 หน่ ว ยกิ ต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามสถานศึกษาก�ำหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเรียนในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ข้อ 15 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
2. ผูเ้ รียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5. ผู้เรียนเข้าร่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
		

การรายงานผลการเรียน

ข้อ 1 ให้รายงานผลเรียนแก่ผู้ปกครอง  ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง
ข้อ 2 การรายงานผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายดังนี้
   
1. เพื่อแจ้งผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการ
ของผู้เรียน
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียน ผูเ้ กีย่ วข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก�ำหนดแนวทางการศึกษา
และการเลือกอาชีพ
4. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบและ
รับรองผลการเรียน หรือวุฒิการศึกษาของเรียน
5. เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้ประกอบในการก�ำหนด
นโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 3 การรายงานผลให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย
1. ข้อมูลระดับชั้นเรียน
2. ข้อมูลระดับสถานศึกษา
3. ข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เขตพื้นที่การศึกษา
4. ข้อมูลระดับชาติ
5. ข้อมูลพัฒนาการทางด้านอืน่ ๆ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่างๆ
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

ข้อ 4 โรงเรียนต้องด�ำเนินเกีย่ วกับเอกสารหลักฐานการศึกษา เพือ่ ใช้เป็นเอกสารแสดงข้อมูลและ
สถานภาพการศึกษาของนักเรียน และใช้ตรวจสอบ สือ่ สาร ส่งต่อ และรับรองผลการเรียนของนักเรียน
ข้อ 5 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนต้องด�ำเนินการมี 2 ประเภท
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงก�ำหนด ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มี 3 แบบ คือ
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3. แบบรายงานผู้ส�ำรวจการศึกษา (ปพ.3)
  
2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนด�ำเนินการเอง ประกอบด้วย
1. ใบรับรองผลการเรียน(ปถ.01)
2. แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (ปถ.02)
3. บัญชีชื่อนักเรียน (ปถ.03)
4. แบบบันทึกประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.04)
5. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05)
6. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับรายบุคคล (ปถ.06)
7. แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน (ปถ.07)
8. ระเบียนสะสม (ปถ.08)
9. แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด (ปถ.09)

การเทียบโอนผลการเรียน

ข้อ 1 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้กรณีต่างๆ ดังนี้
การย้ายสถานศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ ตลอดจนถึงเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ
ข้อ 2 ให้ด�ำเนินการเทียบโอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ทั้งนี้ผู้รับการ
เทียบโอนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ข้อ 3 การพิจารณาเทียบโอน สามารถด�ำเนินการได้ดังนี้
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา
2. พิจารณาจาการทดสอบ สัมภาษณ์
3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
ข้อ 4 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนจ�ำนวน 3-5 คน ด�ำเนินการเทียบโอนตามแนว
ปฏิการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
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วิสัยทัศน์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ (VISION)

“การบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ปณิธานของผู้บริหาร

นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณภาพรับผิดชอบตนเอง ไม่เป็นภาระสังคม

พันธกิจ (MISSION) โรงเรียนขุนหารวิทยาสรรค์
1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีการบริหารที่เป็นระบบ
2. สถานศึกษามีแผนและงบประมาณที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. แหล่งเรียนรู้มีคุณภาพ หลากหลาย และเพียงพอ
5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
7. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาระบบการบริหาร
2. การพัฒนาแผนและงบประมาณที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
3. การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. การพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้
5. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
6. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
7. การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
มุง่ เน้นเพิม่ เติมจากกิจกรรมทีไ่ ด้จดั ให้ผเู้ รียนตามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ 8 กลุม่ สาระ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้เลือกเรียนตามความถนัดความสนใจ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

1. กิจกรรมแนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (20 ชั่งโมง/ภาคเรียน)
2. กิจกรรมนักเรียน แบ่งออกเป็น
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)
2.2 กิจกรรมชุมนุม 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มี เ วลาเข้ า ร่ วมกิ จกรรม 15 ชั่ วโมง/ปี
(3 ปี ต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 45 ชั่วโมง)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

1. กิจกรรมแนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(20 ชั่วโมง-ภาคเรียน)
2. กิจกรรมนักเรียน แบ่งออกเป็น
ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ (วันอังคาร) 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (20 ชั่วโมง-ภาคเรียน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 20 ชั่วโมง/ปี
(3 ปีต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง)

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น

49

50

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเรียนปกติ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสรางวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567
ม.1/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท21101
ค21101
ว21101
ว21102
ส21101
ส21102
สุขศึกษาฯ
พ21101
พ21102
ศิลปะ
ศ21101
ศ21102
การงานอาชีพฯ ง21101
ภาษาตางประเทศ อ21101
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ว20202
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง20201
ง20222
ง20243
ภาษาตางประเทศ อ21201
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
311
321
331
341
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 1
1.5
คณิตศาสตร 1
1.5
วิทยาศาสตร 1
1.5
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.5
ประวัติศาสตร 1
0.5
สุขศึกษา 1
0.5
พลศึกษา 1
0.5
ทัศนศิลป 1
0.5
ดนตรี/นาฎศิลป 1
0.5
การงานอาชีพ 1
0.5
ภาษาอังกฤษ 1
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

คอมพิวเตอร

0.5 20

หองสมุดเพื่อการเรียนรู 1
เกษตรยั่งยืน 1
หลักการออกแบบพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

0.5
0.5
0.5
1.0
3.0
14.0

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

20
20
20
40
120
560
20
20
20
5
65
625

เทอม 2
ชื่อวิชา

รหัส
ท21102
ค21102
ว21103
ว21104
ส21103
ส21104
พ21103
พ21104
ศ21103
ศ21104
ง21102
อ21102

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.5
ประวัติศาสตร 2
0.5
สุขศึกษา 2
0.5
พลศึกษา 2
0.5
ทัศนศิลป 2
0.5
ดนตรี/นาฎศิลป 2
0.5
การงานอาชีพ 2
0.5
ภาษาอังกฤษ 2
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

ง20202
ง20234
ง20251
อ21202

หองสมุดเพื่อการเรียนรู 2
เกษตรอินทรีย
ธุรกิจทั่วไป
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2

312
322
332
342

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

20
20
20
40
100
540
20
20
20
10
70
610

ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร 2
วิทยาศาสตร 2
วิทยาการคํานวณ 1

1235

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

0.5
0.5
0.5
1.0
2.5
13.5

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเรียนปกติ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสรางวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567
ม.2/2566
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท22101
ค22101
ว22101
ว22102
ส22101
ส22102
พ22101
สุขศึกษาฯ
พ22102
ศ22101
ศิลปะ
ศ22102
การงานอาชีพฯ ง22101
ภาษาตางประเทศ อ22101
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ค22201
คณิตศาสตร
ว20203
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

ภาษาตางประเทศ อ22201
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
313
323
333
343
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 3
1.5
คณิตศาสตร 3
1.5
วิทยาศาสตร 3
1.5
วิทยาการคํานวณ 2
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.5
ประวัติศาสตร 3
0.5
สุขศึกษา 3
0.5
พลศึกษา 3
0.5
นาฎศิลป 1
0.5
ทัศนศิลป/ดนตรี 1
0.5
การงานอาชีพ 3
0.5
ภาษาอังกฤษ 3
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

รหัส
ท22102
ค22102
ว22103
ว22104
ส22103
ส22104
พ22103
พ22104
ศ22103
ศ22104
ง22102
อ22102

เทอม 2
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร 4
วิทยาศาสตร 4
การออกแบบและเทคโนโลยี 2
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ประวัติศาสตร 4
สุขศึกษา 4
พลศึกษา 4
นาฎศิลป 2
ทัศนศิลป/ดนตรี 2
การงานอาชีพ 4
ภาษาอังกฤษ 4

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
การเขียนโปรแกรมเบื้องตน

1.0 40 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
0.5 20

1.0 40

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1

1.0 40
2.5 100
13.5 540
20
20
20
5
65
605

1.0 40
2.0 80
13.0 520
20
20
20
10
70
590

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

อ22202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2

314
324
334
344

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

1195

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

51

52

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเรียนปกติ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โครงสรางวิระดั
ชา บระดั
้นมัธยมศึ
กษาตอนต
ชั้นมับธชัยมศึ
กษาปี
ที่ 3 น ปการศึกษา 2565-2567
ม.3/2567
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท23101
ค23101
ว23101
ว23102
ส23101
ส23102
สุขศึกษาฯ
พ23101
พ23102
ศิลปะ
ศ23101
ศ23102
การงานอาชีพฯ ง23101
ภาษาตางประเทศ อ23101
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ค23201
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง20223

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 5
1.5
คณิตศาสตร 5
1.5
วิทยาศาสตร 5
1.5
วิทยาการคํานวณ 3
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.5
ประวัติศาสตร 5
0.5
สุขศึกษา 5
0.5
พลศึกษา 5
0.5
ดนตรี 1
0.5
นาฎศิลป/ทัศนศิลป 1
0.5
การงานอาชีพ 5
0.5
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

รหัส
ท23102
ค23102
ว23103
ว23104
ส23103
ส23104
พ23103
พ23104
ศ23103
ศ23104
ง23102
อ23102

เทอม 2
ชื่อวิชา

รวม (นก)

นก
ภาษาไทย 6
1.5
คณิตศาสตร 6
1.5
วิทยาศาสตร 6
1.5
การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.5
ประวัติศาสตร 6
0.5
สุขศึกษา 6
0.5
พลศึกษา 6
0.5
ดนตรี 2
0.5
นาฎศิลป/ทัศนศิลป 2
0.5
การงานอาชีพ 6
0.5
ภาษาอังกฤษ 6
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

เสริมทักษะคณิตศาสตร 3

1.0 40 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4

1.0 40

เกษตรยั่งยืน 2

0.5 20 ง20241 งานผลิตภัณฑจากวัสดุทองถิ่น

0.5 20

1.0 40
2.5 100
13.5 540
20
20
20
5
65
605

1.0 40
2.5 100
13.5 540
20
20
20
10
70
610

ภาษาตางประเทศ อ23201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
315
แนะแนว
กิจกรรม
325
ลส,นน,ยว,บพ
335
สงเสริมวิชาการ
345
สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

อ23202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2

316
326
336
346

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

1215

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

9.0
9.0
9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
66.0
0.0
4.0
1.0
0.0
0.0
0.0
2.0
1.0
1.0
6.0
15.0
81.0

81
3645

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดั
บชั้นมัธนยมศึ
กษาปี
ี่ 1
โครงสรางวิชา ระดับชั้นมัธยมศึ
กษาตอนต
ปการศึ
กษาท2565-2567
หองเพาะพันธุปญญา
ม.1/2565
รหัส
ท21101
ค21101
ว21101
ว21102
ส21101
ส21102
สุขศึกษาฯ
พ21101
พ21102
ศิลปะ
ศ21101
ศ21102
การงานอาชีพฯ ง21101
ภาษาตางประเทศ อ21101
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ว20202
ว21201
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ21201
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
311
321
331
341
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 1
1.5
คณิตศาสตร 1
1.5
วิทยาศาสตร 1
1.5
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.5
ประวัติศาสตร 1
0.5
สุขศึกษา 1
0.5
พลศึกษา 1
0.5
ทัศนศิลป 1
0.5
ดนตรี/นาฎศิลป 1
0.5
การงานอาชีพ 1
0.5
ภาษาอังกฤษ 1
1.5
11.0

ชม. รหัส
60 ท21102
60 ค21102
60 ว21103
20 ว21104
60 ส21103
20 ส21104
20 พ21103
20 พ21104
20 ศ21103
20 ศ21104
20 ง21102
60 อ21102
440

เทอม 2
ชื่อวิชา

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.5
ประวัติศาสตร 2
0.5
สุขศึกษา 2
0.5
พลศึกษา 2
0.5
ทัศนศิลป 2
0.5
ดนตรี/นาฎศิลป 2
0.5
การงานอาชีพ 2
0.5
ภาษาอังกฤษ 2
1.5
11.0
ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร 2
วิทยาศาสตร 2
วิทยาการคํานวณ 1

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

คอมพิวเตอร
บูรณาการ 1

0.5 20 ว21202 บูรณาการ 2
1.5 60

1.5 60

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

1.0 40 อ21202
3.0 120
14.0 560
20 312
20 322
20 332
5 342
65
625
1235

1.0 40
2.5 100
13.5 540
20
20
20
10
70
610

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

(ลงชื่อ)

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

53

54

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โคร

โครงสรางวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567 หองเพาะพันธุปญญา
ม.2/2566
เทอม 1
ชื่อวิชา

รหัส
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิตศาสตร 3
ว22101 วิทยาศาสตร 3
ว22102 วิทยาการคํานวณ 2
ส22101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส22102 ประวัติศาสตร 3
พ22101 สุขศึกษา 3
สุขศึกษาฯ
พ22102 พลศึกษา 3
ศ22101 นาฎศิลป 1
ศิลปะ
ศ22102 ทัศนศิลป/ดนตรี 1
การงานอาชีพฯ ง22101 การงานอาชีพ 3
ภาษาตางประเทศ อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร
ว22201 บูรณาการ 3
วิทยาศาสตร

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ22201
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
313
กิจกรรม
323
333
343
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

เทอม 2
ชื่อวิชา

ชม. รหัส
60 ท22102 ภาษาไทย 4
60 ค22102 คณิตศาสตร 4
60 ว22103 วิทยาศาสตร 4
20 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
60 ส22103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
20 ส22104 ประวัติศาสตร 4
20 พ22103 สุขศึกษา 4
20 พ22104 พลศึกษา 4
20 ศ22103 นาฎศิลป 2
20 ศ22104 ทัศนศิลป/ดนตรี 2
20 ง22102 การงานอาชีพ 4
60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
440

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

1.0 40 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
1.5 60 ว22202 บูรณาการ 4

1.0 40
1.5 60

1.0 40 อ22202
3.5 140
14.5 580
20 314
20 324
20 334
5 344
65
645
1295

1.0 40
3.5 140
14.5 580
20
20
20
10
70
650

(ลงชื่อ)

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2

แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โคร

โครงสรางวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567 หองเพาะพันธุปญญา
ม.3/2567

รหัส
ท23101
ค23101
ว23101
ว23102
ส23101
ส23102
สุขศึกษาฯ
พ23101
พ23102
ศิลปะ
ศ23101
ศ23102
การงานอาชีพฯ ง23101
ภาษาตางประเทศ อ23101
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ค23201
คณิตศาสตร
ว23201
วิทยาศาสตร

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.5
ประวัติศาสตร 5
0.5
สุขศึกษา 5
0.5
พลศึกษา 5
0.5
ดนตรี 1
0.5
นาฎศิลป/ทัศนศิลป 1
0.5
การงานอาชีพ 5
0.5
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
11.0
ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร 5
วิทยาศาสตร 5
วิทยาการคํานวณ 3

เสริมทักษะคณิตศาสตร 3
บูรณาการ 5

ชม. รหัส
60 ท23102
60 ค23102
60 ว23103
20 ว23104
60 ส23103
20 ส23104
20 พ23103
20 พ23104
20 ศ23103
20 ศ23104
40 ง23102
60 อ23102
460

เทอม 2
ชื่อวิชา

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.5
ประวัติศาสตร 6
0.5
สุขศึกษา 6
0.5
พลศึกษา 6
0.5
ดนตรี 2
0.5
นาฎศิลป/ทัศนศิลป 2
0.5
การงานอาชีพ 6
0.5
ภาษาอังกฤษ 6
1.5
11.0
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร 6
วิทยาศาสตร 6
การออกแบบและเทคโนโลยี 3

1.0 40 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4
1.0 40 ว23202 บูรณาการ 6

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ23201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 1.0 40 อ23202
3.0 120
รวม เพิ่มเติม
14.0 580
รวม(พฐ+พต)
315
แนะแนว
20 316
กิจกรรม
325
ลส,นน,ยว,บพ
20 326
335
สงเสริมวิชาการ
20 336
345
สาธารณประโยชน
5 346
65
รวม(กิจกรรม)
645
รวม(พฐ+พต+กก)
1295
จํานวนคาบ

(ลงชื่อ)

1.0
1.0

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 1.0
3.0
14.0
แนะแนว
ลส,นน,ยว,บพ
สงเสริมวิชาการ
สาธารณประโยชน

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ชม. รวม (นก)
60
9.0
60
9.0
60
9.0
20
3.0
60
9.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
40
3.0
60
9.0
460
66.0
0.0
40
4.0
40
7.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
40
6.0
120
18.5
580
84.5
20
20
20
10
70
650
84.5
3825
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567 Diamond Room
ม.1/2565
รหัส
ท21101
ค21101
ว21101
ว21102
ส21101
ส21102
สุขศึกษาฯ
พ21101
พ21102
ศิลปะ
ศ21101
ศ21102
การงานอาชีพฯ ง21101
ภาษาตางประเทศ อ21101
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ค20201
วิทยาศาสตร
ว20202
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

เทอม 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร 1
วิทยาศาสตร 1
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1
ประวัติศาสตร 1
สุขศึกษา 1
พลศึกษา 1
ทัศนศิลป 1
ดนตรี/นาฎศิลป 1
การงานอาชีพ 1
ภาษาอังกฤษ 1

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

ระบบจํานวน 1
คอมพิวเตอร

1.0 40 ค20202 ระบบจํานวน 2
0.5 20 ว20201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง20243 หลักการออกแบบพื้นฐาน
ภาษาตางประเทศ อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
311 แนะแนว
321 ลส,นน,ยว,บพ
331 สงเสริมวิชาการ
341 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

0.5
1.0
3.0
14.0

ชม. รหัส
60 ท21102
60 ค21102
60 ว21103
20 ว21104
60 ส21103
20 ส21104
20 พ21103
20 พ21104
20 ศ21103
20 ศ21104
20 ง21102
60 อ21102
440

เทอม 2
ชื่อวิชา

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.5
ประวัติศาสตร 2
0.5
สุขศึกษา 2
0.5
พลศึกษา 2
0.5
ทัศนศิลป 2
0.5
ดนตรี/นาฎศิลป 2
0.5
การงานอาชีพ 2
0.5
ภาษาอังกฤษ 2
1.5
11.0
ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร 2
วิทยาศาสตร 2
วิทยาการคํานวณ 1

20
40 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
120
560
20
312 แนะแนว
20
322 ลส,นน,ยว,บพ
20
332 สงเสริมวิชาการ
5
342 สาธารณประโยชน
65
625
1255

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

1.0 40
1.0 40

1.0 40
3.0 120
14.0 560
20
20
20
10
70
630

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โค

โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567 Diamond Room
ม.2/2566

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท22101
ค22101
ว22101
ว22102
ส22101
ส22102
พ22101
สุขศึกษาฯ
พ22102
ศ22101
ศิลปะ
ศ22102
การงานอาชีพฯ ง22101
ภาษาตางประเทศ อ22101
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ค22201
คณิตศาสตร
ว20205
วิทยาศาสตร

เทอม 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร 3
วิทยาศาสตร 3
วิทยาการคํานวณ 2
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3
ประวัติศาสตร 3
สุขศึกษา 3
พลศึกษา 3
นาฎศิลป 1
ทัศนศิลป/ดนตรี 1
การงานอาชีพ 3
ภาษาอังกฤษ 3

เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
เคมีเบื้องตน

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ22201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
313 แนะแนว
323 ลส,นน,ยว,บพ
333 สงเสริมวิชาการ
343 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

ชม. รหัส
60 ท22102
60 ค22102
60 ว22103
20 ว22104
60 ส22103
20 ส22104
20 พ22103
20 พ22104
20 ศ22103
20 ศ22104
20 ง22102
60 อ22102
440

เทอม 2
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร 4
วิทยาศาสตร 4
การออกแบบและเทคโนโลยี 2
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ประวัติศาสตร 4
สุขศึกษา 4
พลศึกษา 4
นาฎศิลป 2
ทัศนศิลป/ดนตรี 2
การงานอาชีพ 4
ภาษาอังกฤษ 4

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

1.0 40 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
1.0 40 ว20204 ชีววิทยาเบื้องตน
ว20203 การเขียนโปรแกรม (Coding)

1.0 40
1.0 40
0.5 20

1.0 40 อ22202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
3.0 120
14.0 560
20
314 แนะแนว
20
324 ลส,นน,ยว,บพ
20
334 สงเสริมวิชาการ
5
344 สาธารณประโยชน
65
625
1275

1.0 40
3.5 140
14.5 580
20
20
20
10
70
650

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โค

โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567 Diamond Room
ม.3/2567

เทอม 1
รหัส
ชื่อวิชา
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร 5
ว23101 วิทยาศาสตร 5
ว23102 วิทยาการคํานวณ 3
ส23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5
ส23102 ประวัติศาสตร 5
สุขศึกษาฯ
พ23101 สุขศึกษา 5
พ23102 พลศึกษา 5
ศิลปะ
ศ23101 ดนตรี 1
ศ23102 นาฎศิลป/ทัศนศิลป 1
การงานอาชีพฯ ง23101 การงานอาชีพ 5
ภาษาตางประเทศ อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร
ว20206 ฟสิกสเบื้องตน
วิทยาศาสตร
ว20208 สะเต็มศึกษา(ทีม)
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ23201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
315 แนะแนว
กิจกรรม
325 ลส,นน,ยว,บพ
335 สงเสริมวิชาการ
345 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

รหัส
ท23102
ค23102
ว23103
ว23104
ส23103
ส23104
พ23103
พ23104
ศ23103
ศ23104
ง23102
อ23102

เทอม 2
ชื่อวิชา

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.5
ประวัติศาสตร 6
0.5
สุขศึกษา 6
0.5
พลศึกษา 6
0.5
ดนตรี 2
0.5
นาฎศิลป/ทัศนศิลป 2
0.5
การงานอาชีพ 6
0.5
ภาษาอังกฤษ 6
1.5
11.0
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร 6
วิทยาศาสตร 6
การออกแบบและเทคโนโลยี 3

1.0 40 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4
1.0 40 ว20207 ดาราศาสตรเบื้องตน
1.0 40

1.0
1.0

1.0 40 อ23202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2
4.0 160
15.0 600
20
316 แนะแนว
20
326 ลส,นน,ยว,บพ
20
336 สงเสริมวิชาการ
5
346 สาธารณประโยชน
65
665
1295

1.0
3.0
14.0

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ชม. รวม (นก)
60
9.0
60
9.0
60
9.0
20
3.0
60
9.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
60
9.0
440
66.0
0.0
40
6.0
40
5.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.5
40
6.0
120
19.5
560
85.5
20
20
20
10
70
630
85.5
3825

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (ESP)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2565-2567 Diamond Room (ภาษา)
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โครงสร

ม.1/2565
เทอม 1
รหัส
ชื่อวิชา
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิตศาสตร 1
ว21101 วิทยาศาสตร 1
ว21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส21101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1
ส21102 ประวัติศาสตร 1
สุขศึกษาฯ
พ21101 สุขศึกษา 1
พ21102 พลศึกษา 1
ศิลปะ
ศ21101 ทัศนศิลป 1
ศ21102 ดนตรี/นาฎศิลป 1
การงานอาชีพฯ ง21101 การงานอาชีพ 1
ภาษาตางประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ว20202 คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
อ20207 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1
อ20215 อังกฤษเพื่อความบันเทิง
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
311 แนะแนว
321 ลส,นน,ยว,บพ
331 สงเสริมวิชาการ
341 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

เทอม 2
ชม. รหัส
ชื่อวิชา
60 ท21102 ภาษาไทย 2
60 ค21102 คณิตศาสตร 2
60 ว21103 วิทยาศาสตร 2
20 ว21104 วิทยาการคํานวณ 1
60 ส21103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
20 ส21104 ประวัติศาสตร 2
20 พ21103 สุขศึกษา 2
20 พ21104 พลศึกษา 2
20 ศ21103 ทัศนศิลป 2
20 ศ21104 ดนตรี/นาฎศิลป 2
20 ง21102 การงานอาชีพ 2
60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
440

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0

ชม.
60
60
60
20
60
20
20
20
20
20
20
60
440

รหัส
ท22101
ค22101
ว22101
ว22102
ส22101
ส22102
พ22101
พ22102
ศ22101
ศ22102
ง22101
อ22101

ภาษ
คณ
วิทย
วิทย
สังค
ประ
สุขศ
พล
นาฎ
ทัศ
การ
ภาษ

ค22201 เสร
0.5 20

1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
1.0 40 อ20208 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 2
0.5 20 อ20216 อังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3.0 120
14.0 560
20
20
20
5
65
625

312 แนะแนว
322 ลส,นน,ยว,บพ
332 สงเสริมวิชาการ
342 สาธารณประโยชน

1.0
1.0
1.0

40 อ22201 ภาษ
40 อ20209 อังก
40
จ20201 ภาษ
3.0 120
14.0 560
20
313 แนะ
20
323 ลส,
20
333 สงเ
10
343 สาธ
70
630

1255

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

60

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (ESP)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โครงสรางวิโครงสร
ชาระดับาชั
ธยมศึบกชัษาตอนต
นกปษาตอนต
การศึกษาน2565-2567
Room
(ภาษา)Room (ภาษา)
งวิ้นชมัาระดั
้นมัธยมศึ
ปการศึกษา Diamond
2565-2567
Diamond
ม.2/2566
ม.1/2565
เทอม1 1
เทอม
ชืชื่อ่อวิชวิชา า

2
เทอม เทอม
2
นก
ชม.
รหั
ส
นก
นก
ชม.
ชม.
รหั
ส
รหั
ส
ชื
อ
่
วิ
ช
า
ชื
อ
่
วิ
ช
า
กลุมสาระ
ภาษาไทย
1.5 60 ท22101
ท21101 ภาษาไทย
ภาษาไทย13
1.51.560 60ท21102
ท22102
ภาษาไทย
ภาษาไทย
2 4
คณิตศาสตร
1.5 60 ค22101
ค21101 คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร13
1.51.560 60ค21102
ค22102
คณิคณิ
ตศาสตร
ตศาสตร
2 4
ว21101 วิวิททยาศาสตร
ยาศาสตร13
1.51.560 60ว21103
ว22103
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
2 4
วิทยาศาสตร
1.5 60 ว22101
ว22104
การออกแบบและเทคโนโลยี
านวณ 1
2
--คอมพิ0.5
วเตอร20 ว22102
ว21102 การออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคํานวณ 2
1
0.50.520 20ว21104
วิทยาการคํ
สังคมศึ
ษาศาสนาและวั
ฒนธรรมฒ2 นธรรม 4
สังคมศึก1.5
ษาฯ 60 ส22101
ส21101 สัสังงคมศึ
คมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวั
ฒฒ
นธรรม
นธรรม1 31.51.560 60ส21103
ส22103
สังกคมศึ
กษาศาสนาและวั
ส21102 ประวั
0.50.520 20ส21104
ประวัประวั
ติศาสตร
2 4
0.5 20 ส22102
ประวัตติศิศาสตร
าสตร13
ส22104
ติศาสตร
สุขศึกษาฯ
พ21101 สุสุขขศึศึกกษา
0.50.520 20พ21103
สุขศึสุกขษา
0.5 20 พ22101
ษา13
พ22103
ศึก2ษา 4
พ21102 พลศึ
0.50.520 20พ21104
พลศึพลศึ
กษาก2ษา 4
0.5 20 พ22102
พลศึกกษา
ษา13
พ22104
ศิลปะ 0.5 20 ศ22101
ศ21101 ทันาฎศิ
ศนศิลปป 11
0.50.520 20ศ21103
ทัศนศิ
ลป ล2ป 2
ศ22103
นาฎศิ
ศ21102 ดนตรี
ลป 1 1
0.50.520 20ศ21104
ดนตรี
2 2
0.5 20 ศ22102
ทัศนศิ/นาฎศิ
ลป/ดนตรี
ศ22104
ทัศ/นาฎศิ
นศิลปล/ปดนตรี
การงานอาชี
ง21101 การงานอาชี
0.50.520 20ง21102
การงานอาชี
พ 2พ 4
0.5 พฯ20 ง22101
การงานอาชีพพ13
ง22102
การงานอาชี
ภาษาตา1.5
งประเทศ
อ21101 ภาษาอั
1.51.560 60อ21102
ภาษาอั
งกฤษ
2 4
60 อ22101
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ13
อ22102
ภาษาอั
งกฤษ
ฐาน
11.0
440440
รวม
พื้น440
11.0
11.0
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
1.0 40 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
ว20202 คอมพิวเตอร
0.5 20
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตา1.0
งประเทศ
อ21201 ภาษาอั
ด 1ยน 1
1.01.040 40อ21202
ภาษาอั
งกฤษฟ
ง-พูดาน-เขี
2 ยน 2
40 อ22201
ภาษาอังงกฤษฟ
กฤษองา-พู
น-เขี
อ22202
ภาษาอั
งกฤษอ
การสื่อสาร
11
อ20210
อังกฤษเพื
่อการสืง่อกฤษ
สาร 22
อ20207 การออกเสี
งกฤษ
1.01.040 40อ20208
การออกเสี
ยงภาษาอั
1.0 40 อ20209
อังกฤษเพืย่องภาษาอั
0.5 20 อ20216 อังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
1.0 40 อ20215 อังกฤษเพื่อความบันเทิง
0.5 20 จ20202 ภาษาจีนเบื้องตน 2
--ภาษาจีน
จ20201 ภาษาจีนเบื้องตน 1
เติม
3.03.5120140
รวม3.0เพิ่ม120
รวม(พฐ+พต)
14.0
560580
14.0 560
14.5
กิจกรรม
311
20 20 312314
แนะแนว
20
313 แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
321
20 20 322324
ลส,นน,ยว,บพ
20
323 ลส,นน,ยว,บพ
ลส,นน,ยว,บพ
ลส,นน,ยว,บพ
331
20 20 332334
สงเสริ
วิชมาการ
20
333 สสงงเสริ
เสริมมวิวิชชาการ
าการ
สงมเสริ
วิชาการ
341
5 5 342344
สาธารณประโยชน
10
343 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
65 65
70
รวม(พฐ+พต+กก)
625645
630
จํานวนคาบ
12551295

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0
1.0

1.0
1.0
0.5
3.5
14.5

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (ESP)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
้นกมัการศึ
ธษาตอนต
ยมศึ
ษาปี
ี่ 3 กษา
) างวิชโครงสร
าระดั
บชัระดั
้นมัธบยมศึ
น ปกทารศึ
2565-2567
โครงสร
าระดับชัา้นงวิ
มัธชยมศึ
กษาตอนต
นชัป
กษาก2565-2567
Diamond
Room Diamond
(ภาษา) Room (ภาษา)
ม.3/2567
ม.1/2565
1
เทอม เทอม
1
เทอม 2 เทอม 2
ชม.
รหัส รหัส
ชื่อวิชชื
า ่อวิชา
นก ชม.
นก ชม.
รหัส รหัส
ชื่อวิชา ชื่อวิชา
ท21101
60 ท23101
ภาษาไทย
ภาษาไทย
1
5
1.5 1.5
60 ท21102
60 ท23102
ภาษาไทย
ภาษาไทย
2
6
ค21101
60 ค23101
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
1
5
1.5 1.5
60 ค21102
60 ค23102
คณิตศาสตร
คณิต2ศาสตร 6
ว21101
วิทยาศาสตร
1
5
1.5 1.5
60 ว21103
60 ว23103
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
2
6
60 ว23101
วิทยาศาสตร
20 ว23104
การออกแบบและเทคโนโลยี
านวณ 1
3
ว21102
20 ว23102
การออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคํานวณ 3 1
0.5 0.5
20 ว21104
วิทยาการคํ
คมศึกษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
60 ส23103
สังคมศึกสัษาศาสนาและวั
งคมศึกษาศาสนาและวั
ฒนธรรม 2ฒนธรรม 6
ส21101
60 ส23101
สังคมศึสักงษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
1 1.55 1.5
60 ส21103
ส21102
ประวัตประวั
ิศาสตรติศ1าสตร 5
0.5 0.5
20 ส21104
ประวัติศประวั
าสตรต2ิศาสตร 6
20 ส23102
20 ส23104
สุขศึกษาฯ
พ21101
สุขศึกษา
0.5 0.5
20 พ21103
สุขศึกษา
20 พ23101
สุขศึ1 กษา 5
20 พ23103
สุข2ศึกษา 6
พ21102
พลศึกษา
0.5 0.5
20 พ21104
พลศึกษา
2 กษา 6
20 พ23102
พลศึ1 กษา 5
20 พ23104
พลศึ
ศิลปะ
ศ21101
ทัศนศิลดนตรี
ป 1 1
0.5 0.5
20 ศ21103
ทัศนศิลดนตรี
ป 2 2
20 ศ23101
20 ศ23103
ศ21102
ดนตรี/นาฎศิลลปป/1ทัศนศิลป 1
0.5 0.5
20 ศ21104
ดนตรี/นาฎศิ
20 ศ23102
20 ศ23104
นาฎศิลลปป2/ทัศนศิลป 2
การงานอาชีพฯ ง21101
การงานอาชี
พ1 พ5
0.5 0.5
20 ง21102
การงานอาชี
พ2 พ6
20 ง23101
การงานอาชี
20 ง23102
การงานอาชี
ภาษาตางประเทศ อ21101
ภาษาอัภาษาอั
งกฤษ 1งกฤษ 5
1.5 1.5
60 อ21102
ภาษาอังภาษาอั
กฤษ 2งกฤษ 6
60 อ23101
60 อ23102
11.0 11.0
440 440
รวม พื้นฐาน 440
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
40 ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 3
1.0 40 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4
ว20202 คอมพิวเตอร
0.5 20
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
40 อ23202
ภาษาตางประเทศ อ21201
ภาษาอัภาษาอั
งกฤษฟงกฤษในชี
ง-พูด 1 วิตประจําวัน 11.0 1.0
40 อ21202
ภาษาอังภาษาอั
กฤษฟงงกฤษในชี
-พูด 2 วิตประจําวัน 2
40 อ23201
อังกฤษสู
โลกกวงกฤษ
าง 1 1
40 อ20212
อังกฤษสู
โลกกว
าง 22
40 อ20211
อ20207
การออกเสี
ยงภาษาอั
1.0 1.0
40 อ20208
การออกเสี
ยงภาษาอั
งกฤษ
0.5 20 อ20216 อังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
อ20215 อังกฤษเพื่อความบันเทิง
--ภาษาจีน
20
3.0 120
รวม เพิ่มเติม 140
3.0 120
รวม(พฐ+พต) 580
14.0 14.0
560 560
กิจกรรม
20 20312 แนะแนว
20 311 แนะแนว
315 แนะแนว
316 แนะแนว
20 20322 ลส,นน,ยว,บพ
20 321 ลส,นน,ยว,บพ
325 ลส,นน,ยว,บพ
326 ลส,นน,ยว,บพ
งเสริมสวิงชเสริ
าการ
20 20332 สง336
เสริมสวิชงาการ
20 331 ส335
มวิชาการ
เสริมวิชาการ
5
10 341 สาธารณประโยชน
345 สาธารณประโยชน
5 342 สาธารณประโยชน
346 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม) 70
65 65
รวม(พฐ+พต+กก) 650
625 625
จํานวนคาบ
1255 1255
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นก
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
11.0
1.0

1.0
1.0

3.0
14.0

ชม. รวม (นก
60
9.0
60
9.0
60
9.0
20
3.0
60
9.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
20
3.0
60
9.0
440
66.0
0.0
40
4.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
40
6.0
40
6.0
1.5
1.0
120
19.0
560
85.0
20
20
20
10
70
630
85.0
3805.0

62

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนวิทย์-คณิิต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน วิทย-คณิต
ม.4/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท31101
ค31101
ว31101
ว31102
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ค31201
วิทยาศาสตร
ว30201
ว30221
ว30241

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 1
1.0
คณิตศาสตร 1
1.0
วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0
ประวัติศาสตร 1
1.0
สุขศึกษา 1
0.5
นาฏศิลป 1
0.5

ชม.
40
40
60
20
40
40
20
20

เทอม 2
รหัส
ชื่อวิชา
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2

นก ชม.
1.0 40
1.0 40

ว31103
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102

0.5
1.0
1.0
0.5
0.5

วิทยาการคํานวณ 1
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ประวัติศาสตร 2
พลศึกษา 1
นาฏศิลป 2

20
40
40
20
20

ภาษาอังกฤษ 1

1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
8.0 320

1.0 40
6.5 260

เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
ฟสิกส 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1

1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.0

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2

1.0 40

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
สาธารณประโยชน

7.0 280
15.0 600
20
20
20
60
660

8.0 320
14.5 580
20
20
20
60
640

60
60
60
60

ค31202
ว30202
ว30222
ว30242
ว30281

เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
ฟสิกส 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
โครงงานวิทยาศาสตร(SEEM) 1

60
60
60
60
40

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ30201
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411
421
441
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

412
422
442

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

1300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

63

64

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนวิทย์-คณิิต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน วิทย-คณิต
ม.5/2566
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท32101
ค32101
ว32101
ว32102
ส32101

พ32101
สุขศึกษาฯ
ศ32101
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง32101
ภาษาตางประเทศ อ32101
รวม
ภาษาไทย
ค32201
คณิตศาสตร
ว30203
วิทยาศาสตร
ว30223
ว30243
ว30282
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ30203
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
413
กิจกรรม
423
443
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

เทอม 1
ชื่อวิชา

รหัส
ท32102
ค32102
ว32103
ว32104
ส32102

เทอม 2
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 3
1.0
คณิตศาสตร 3
1.0
วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 2
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0

ชม.
40
40
60
20
40

สุขศึกษา 2
ดนตรี 1
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ 3

0.5
0.5
1.0
1.0
8.0

20 พ32102 พลศึกษา 2
20 ศ32102 ดนตรี 2
40
40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
320

0.5 20
0.5 20

เสริมทักษะคณิตศาสตร 3
ฟสิกส 3
เคมี 3
ชีววิทยา 3
โครงงานวิทยาศาสตร(SEEM) 2

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5

60
60
60
60
20

1.5
1.5
2.0
1.5

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1

1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2

1.0 40

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(433)
สาธารณประโยชน

7.5 300
15.5 620
20
20
20
60
680

7.5 300
14.5 580
20
20
20
60
640

ค32202
ว30204
ว30224
ว30244

414
424
444

ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร 4
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
วิทยาการคํานวณ 2
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4

เสริมทักษะคณิตศาสตร 4
ฟสิกส 4
เคมี 4
ชีววิทยา 4

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(434)
สาธารณประโยชน

1320

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นก
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0

ชม.
40
40
60
20
40

1.0 40
7.0 280
60
60
80
60

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนวิทย์-คณิิต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน วิทย-คณิต
ม.6/2567
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท33101
ค33101
ว33101
ว33102
ส33101

สุขศึกษาฯ
พ33101
ศิลปะ
ศ33101
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ33101
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ค33201
วิทยาศาสตร
ว30205
ว30225
ว30245

เทอม 1
ชื่อวิชา

เทอม 2
ชม. รหัส
ชื่อวิชา
40 ท33102 ภาษาไทย 6
40 ค33102 คณิตศาสตร 6
40
20
40 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5

นก
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0

สุขศึกษา 3
ทัศนศิลป 1

0.5 20 พ33102 พลศึกษา 3
0.5 20 ศ33102 ทัศนศิลป 2

0.5 20
0.5 20

ภาษาอังกฤษ 5

1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
6.5 260

1.0 40
5.0 200

เสริมทักษะคณิตศาสตร 5
ฟสิกส 5
เคมี 5
ชีววิทยา 5

1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5

60
60
60
60

ง30241 สถาปตยกรรมที่อยูอาศัย
1.0 40 ง30251 ธุรกิจขนาดยอม
1.0 40 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
0.5 20 ญ30204 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2

1.0
1.0
1.0
0.5

40
40
40
20

8.5 340
15.0 600
20
20
20
60
660

9.5 380
14.5 580
20
20
20
60
640

ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร 5
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
วิทยาการคํานวณ 3

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ง30224 การปลูกพืชผักสวนครัว
ภาษาตางประเทศ อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
--ภาษาญี่ปุน
ญ30203 ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 1
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
415 แนะแนว
กิจกรรม
425 สงเสริมวิชาการ/นศท.(435)
445 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

60
60
60
60

ค33202
ว30206
ว30226
ว30246

416
426
446

เสริมทักษะคณิตศาสตร 6
ฟสิกส 6
เคมี 6
ชีววิทยา 6

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(436)
สาธารณประโยชน

1300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นก ชม.
1.0 40
1.0 40

1.0 40

65

66

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนเพาะพันธุ์ปัญญา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ญ
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน วิทย-คณิต (เพาะพันธุปญญา)


รงสรางวิชาระดับชั้นม

ม.4/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

เทอม 1
ชื่อวิชา

รหัส
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ว31102 ออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1
ส31102 ประวัติศาสตร 1
พ31101 สุขศึกษา 1
ศ31101 นาฏศิลป 1

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ค31201
ว30201
วิทยาศาสตร
ว30221
ว30241
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ30201
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411
421
441
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

นก
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5

ชม.
40
40
60
20
40
40
20
20

เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
ฟสิกส 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1

1.5
1.5
1.5
1.5

60
60
60
60

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
สาธารณประโยชน

ภาษาอังกฤษ 1

เทอม 2
รหัส
ชื่อวิชา
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2

นก ชม. รหัส
1.0 40 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 40 ค32101 คณิตศาสตร
ว32101 วิทยาศาสตร
ว31103 วิทยาการคํานวณ 1
0.5 20 ว32102 ออกแบบและ
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 40 ส32101 สังคมศึกษาศ
ส31104 ประวัติศาสตร 2
1.0 40
พ31102 พลศึกษา 1
0.5 20 พ32101 สุขศึกษา 2
ศ31102 นาฏศิลป 2
0.5 20 ศ32101 ดนตรี 1
ง32101 การงานอาชีพ
1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษ
8.0 320
6.5 260
ค31202
ว30202
ว30222
ว30242
ว30283

เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
ฟสิกส 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
วิทยาศาสตรบูรณาการ 1

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

60
60
60
60
60

1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2

1.0

40 อ30203 ภาษาอังกฤษ

7.0 280
15.0 600
20
20
20
60
660

8.5 340
15.0 600
20
20
20
60
660

412 แนะแนว
422 สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
442 สาธารณประโยชน

1320

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ค32201
ว30203
ว30223
ว30243

413
423
443

เสริมทักษะค
ฟสิกส 3
เคมี 3
ชีววิทยา 3

แนะแนว
สงเสริมวิชาก
สาธารณประโ

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนเพาะพันธุ์ปัญญา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ญญา)
รงสร
บชัก้นษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปการศึกษา แผน
2565-2567
วิทยน-ธุคณิ
 ญ
โครงสรางวิช
าระดัาบงวิชัช้นาระดั
มัธยมศึ
ปการศึกษา 2565-2567
วิทย-คณิแผน
ต (เพาะพั
ปญ
 ต (เพาะพันธุปญ
ม.4/2565
ม.5/2566
เทอม
1 1
เทอม 2เทอม 2
เทอม
กลุมนก
สาระชม. รหั
รหัสส
ชื่อชืวิ่อชวิาชา
นก นก
ชม. ชม.รหัส รหัส
ชื่อวิชาชื่อวิชา
ภาษาไทย
1.0 40 ท31101
ท32101ภาษาไทย
ภาษาไทย1 3
1.0 1.0
40 ท31102
40 ท32102
ภาษาไทย
ภาษาไทย
2
4
คณิตศาสตร
1.0 40 ค31101
ค32101 คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร1 3
1.0 1.0
40 ค31102
40 ค32102
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
2
4
ว31101
ยาศาสตร
ชีวกภาพ
ายภาพ (เคมี)
1.5 1.5
60 60 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
วิทยาศาสตร
ว32101 วิวิททยาศาสตร
านวณ า1นวณ 2
--คอมพิ0.5
วเตอร20 ว31102
ว32102 ออกแบบและเทคโนโลยี
ออกแบบและเทคโนโลยี
1 2
0.5 0.5
20 ว31103
20 ว32104
วิทยาการคํ
วิทยาการคํ
สังคมศึสักงษาศาสนาและวั
คมศึกษาศาสนาและวั
ฒนธรรมฒ2นธรรม 4
สังคมศึก1.0
ษาฯ 40 ส31101
ส32101 สัสังงคมศึ
คมศึกษาศาสนาและวั
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
1 1.0
3 1.0
40 ส31103
40 ส32102
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
1.0 40 ส31102 ประวัติศาสตร 1
สุขศึกษาฯ
0.5 0.5
20 พ31102
พลศึกพลศึ
ษา 1กษา 2
0.5 20 พ31101
พ32101สุสุขขศึศึกกษาษา1 2
20 พ32102
ศิลปะ 0.5 20 ศ31101
0.5 0.5
20 ศ31102
นาฏศิดนตรี
ลป 2 2
ศ32101 นาฏศิ
ดนตรีลป1 1
20 ศ32102
การงานอาชีพฯ ง32101 การงานอาชีพ
1.0 40
ภาษาตา1.0
งประเทศ
1.0 1.0
40 อ31102
ภาษาอัภาษาอั
งกฤษ ง2กฤษ 4
40 อ31101
อ32101 ภาษาอั
ภาษาอังกฤษ
งกฤษ1 3
40 อ32102
รวม
8.0 8.0
320 320
6.5 260
ภาษาไทย
1.5 60 ค31201
ค32201 เสริ
เสริมมทัทักษะคณิ
กษะคณิ
ตศาสตร
60 ค32202
มทักษะคณิ
4
คณิตศาสตร
ตศาสตร
1 3
1.5 1.5
60 ค31202
เสริมทัเสริ
กษะคณิ
ตศาสตรตศาสตร
2
1.5 1.5
60 ว30202
ฟสิกสฟ2สิกส 4
1.5 60 ว30201
ว30203 ฟฟสสิกิกสส1 3
60 ว30204
วิทยาศาสตร
1.5 1.5
60 ว30222
เคมี 2เคมี 4
1.5 60 ว30221
ว30223 เคมี
เคมี13
60 ว30224
1.5 1.5
60 ว30242
ชีววิทชี
ยาววิ2ทยา 4
1.5 60 ว30241
ว30243 ชีชีวววิท
วิทยายา1 3
60 ว30244
บูรณาการ
บูรณาการ
1
2
ว30283
วิทยาศาสตร
1.5 60
ว30284
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
40 อ30201
อ30203 ภาษาอั
ภาษาอังกฤษฟ
งกฤษอ
าน-เขี
40 อ30204
ภาษาตา1.0
งประเทศ
ง-พู
ด 1 ยน 1
1.0 1.0
40 อ30202
ภาษาอัภาษาอั
งกฤษฟงกฤษอ
ง-พูด 2าน-เขียน 2
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
เติม
7.0 7.0
280 280
รวม8.5
เพิ่ม340
15.0 600
รวม(พฐ+พต)
15.015.0
600 600
20 411
413 แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
กิจกรรม
20 20412 414
แนะแนว
20 421
423 สสงงเสริ
เสริมวิมชวิาการ/นศท.(431)
ชาการ/นศท.(433)
มวิชาการ/นศท.(434)
20 20422 424
สงเสริสมงวิเสริ
ชาการ/นศท.(432)
20 441
443 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20 20442 444
สาธารณประโยชน
60
รวม(กิจกรรม)
60 60
รวม(พฐ+พต+กก)
660 660
660
13201340
จํานวนคาบ

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นก
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0

ชม.
40
40
60
20
40

0.5 20
0.5 20
1.0 40
7.0 280
1.5
1.5
2.0
1.5
1.0

60
60
80
60
40

1.0 40

8.5 340
15.5 620
20
20
20
60
680

67

68

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนเพาะพันธุ์ปัญญา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงสรางวิชโครงสร
าระดับชั้นามังวิ
ธยมศึ
กษาตอนปลาย
ปกการศึ
กษา 2565-2567
แผน
วิท2565-2567
ย-คณิต (เพาะพัแผน
นธุปญ
 วิทย-คณิต(เพาะพันธุปญญา)
ชาระดั
บชั้นมัธยมศึ
ษาตอนปลาย
ปการศึ
กษา

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

ม.4/2565
ม.6/2567
เทอม
1 1
เทอม 2 เทอม 2
เทอม
รหั
รหัสส
ชื่อชืวิ่อชวิาชา
นก นก
ชม. ชม.รหัส รหัส
ชื่อวิชา ชื่อวิชา
ท31101
ท33101ภาษาไทย
ภาษาไทย
1 5
1.01.040 ท31102
40 ท33102
ภาษาไทย
ภาษาไทย
2
6
ค31101
ค33101คณิคณิ
ตศาสตร
ตศาสตร
1 5
1.01.040 ค31102
40 ค33102
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
2
6
ว31101
ทยาศาสตร
ชีวภาพ
โลกและอวกาศ 1.51.060 40
ว33101วิทวิยาศาสตร
20
ว31102
ว33102ออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคํานวณ 3 1
0.50.520 ว31103
วิทยาการคํานวณ 1
งคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
40 ส33102
สังคมศึกสัษาศาสนาและวั
งคมศึกษาศาสนาและวั
ฒนธรรม 2ฒนธรรม 6
ส31101
ส33101สังสัคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
1 51.01.040 ส31103
ส31102 ประวัติศาสตร 1
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
พ31101
1 3
0.50.520 พ31102
พลศึกษา
1 กษา 3
พ33101สุขสุศึขกศึษา
กษา
20 พ33102
พลศึ
ศ31101
ป ล1ป 1
0.50.520 ศ31102
นาฏศิลทัปศ2นศิลป 2
ศ33101นาฏศิ
ทัศลนศิ
20 ศ33102

นก ชม. รวม (นก)
1.0 40
6.0
1.0 40
6.0
5.5
2.5
1.0 40
6.0
2.0
สุขศึกษาฯ
0.5 20
3.0
ศิลปะ
0.5 20
3.0
การงานอาชีพฯ
1.0
ภาษาตางประเทศ อ31101
งกฤษ
1 5
1.01.040 อ31102
ภาษาอัภาษาอั
งกฤษ 2งกฤษ 6
อ33101ภาษาอั
ภาษาอั
งกฤษ
40 อ33102
1.0 40
6.0
รวม
8.06.5
320 260
5.0 200
41.0
ภาษาไทย
0.0
คณิตศาสตร
ค31201
มทัมกทัษะคณิ
ตศาสตร
1 5
1.51.560 60
ค31202
เสริมทัเสริ
กษะคณิ
ศาสตร ต2ศาสตร 6
ค33201เสริเสริ
กษะคณิ
ตศาสตร
ค33202
มทักตษะคณิ
1.5 60
9.0
ว30201
1.51.560 60
ว30202
ฟสิกส ฟ
2 สิกส 6
วิทยาศาสตร
ว30205 ฟสฟิกสสิก1ส 5
ว30206
1.5 60
9.0
ว30221
1 5
1.51.560 ว30222
เคมี 2 เคมี 6
ว30225 เคมี
เคมี
60 ว30226
1.5 60
9.5
ว30241
1 5
1.51.560 ว30242
ชีววิทยา
ว30245 ชีวชีวิวทวิยา
ทยา
60 ว30246
ชีว2วิทยา 6
1.5 60
9.0
1.0 ว30283
40 ว30286
วิทยาศาสตร
บูรณาการบูร1ณาการ 4
2.0 80
5.5
วิทยาศาสตร
ว30285 วิทยาศาสตรบูรณาการ 3
สังคมศึกษาฯ
0.0
สุขศึกษาฯ
0.0
ศิลปะ
0.0
การงานอาชีพฯ
0.0
40 อ30206
กฤษเพื
6.0
ภาษาตางประเทศ อ30201
อ30205ภาษาอั
ภาษาอั
งกฤษฟ
งกฤษเพื
ง-พูด่อ1การสื่อสาร 1 1.01.040 อ30202
ภาษาอัภาษาอั
งกฤษฟง-พู
ด 2 ่อการสื่อสาร 2 1.0 40
ญ30203 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
0.5 20 ญ30204 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
0.5 20
1.0
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
0.0
7.08.5
280 340
รวม เพิ่มเติม
9.5 380
49.0
รวม(พฐ+พต)
15.015.0
600 600
14.5 580
90.0
กิจกรรม
411
20 20412 416
แนะแนวแนะแนว
415 แนะแนว
แนะแนว
20
421
มวิชมาการ/นศท.(431)
20 20422 426
สงเสริมสวิงชเสริ
าการ/นศท.(432)
425 สงสเสริ
งเสริ
วิชาการ/นศท.(435)
มวิชาการ/นศท.(436)
20
441
20 20442 446
สาธารณประโยชน
445 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20
รวม(กิจกรรม)
60 60
60
รวม(พฐ+พต+กก)
660 660
640
90.0
1320 1300
จํานวนคาบ
3960

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-อังกฤษ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน ศิลป-อังกฤษ
ม.4/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท31101
ค31101
ว31101
ว31102
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101

เทอม 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร 1
วิทยาศาสตรชีวภาพ
ออกแบบและเทคโนโลยี 1
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1
ประวัติศาสตร 1
สุขศึกษา 1
นาฏศิลป 1

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ท30201 วรรณกรรมทองถิ่น
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง30201 งานหองสมุด 1

ภาษาตางประเทศ อ30201
อ30215
อ30217
อ30224
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411
421
441
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล 1
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
สาธารณประโยชน

นก
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5

ชม.
40
40
60
20
40
40
20
20

เทอม 2
ชื่อวิชา

รหัส
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2

นก ชม.
1.0 40
1.0 40

ว31103
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102

0.5
1.0
1.0
0.5
0.5

วิทยาการคํานวณ 1
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2

ประวัติศาสตร 2
พลศึกษา 1
นาฏศิลป 2

20
40
40
20
20

1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
8.0 320
1.0 40 ท30202 ศิลปะการพูด

1.0 40
6.5 260
1.0 40

1.0 40 ง30202
ง30245
ง30222
1.0 40 อ30202
1.0 40 อ30216
1.0 40 อ30218
1.5 40
ญ30203

งานหองสมุด 2
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน
การปลูกไมดอกไมประดับ
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล 2
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1

0.5 20

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

7.5 300
14.0 560
20
20
20
60
620

6.5 240
14.5 560
20
20
20
60
620

412
422
442

1240

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

40
40
40
40
40
40

69

70

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-อังกฤษ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

างวิ
บชั้น
ธยมศึกษาตอนปลาย
ปการศึ
กษา 2565-2567
ศิลป-อังกฤษ
โครงสราโครงสร
งวิชาระดั
บชัช้นาระดั
มัธยมศึ
กมัษาตอนปลาย
ปการศึกษา
2565-2567
แผน ศิลปแผน
-อังกฤษ
ม.5/2566
ม.4/2565

รหัส
ท31101
ท32101
ค31101
ค32101
ว31101
ว32101
ว31102
ว32102
ส31101
ส32101
ส31102
สุขศึกษาฯ
พ31101
พ32101
ศิลปะ
ศ31101
ศ32101
การงานอาชีพฯ ง32101
ภาษาตางประเทศ อ31101
อ32101
รวม พื้นฐาน
ท30203
ภาษาไทย
ท30201
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง30201
ง30223

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

เทอม 1
ชืชื่อ่อวิวิชชาา
ภาษาไทย
ภาษาไทย 13
คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร 13
วิวิททยาศาสตร
ยาศาสตรชกีวายภาพ
ภาพ (เคมี)
ออกแบบและเทคโนโลยี
ออกแบบและเทคโนโลยี 12
สัสังงคมศึ
คมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม 13
ประวัติศาสตร 1
สุสุขขศึศึกกษา
ษา 12
นาฏศิ
ดนตรีล1ป 1
การงานอาชีพ
ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ 13
การเขียน 1 องถิ่น
วรรณกรรมท

นก
นก
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
8.0
8.0
1.0
1.0

ชม.
ชม. รหัส
40
40 ท31102
ท32102
40
40 ค31102
ค32102
60
60 ว32103
20
20 ว31103
ว32104
40
40 ส31103
ส32102
40 ส31104
20
20 พ31102
พ32102
20
20 ศ31102
ศ32102
40
40
40 อ31102
อ32102
320
320
40 ท30202
ท30204
40

เทอม 22
เทอม
ชื่อวิชา

นก
นก
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 24 1.0
1.0
ประวัติศาสตร 2
1.0
พลศึกษา 12
0.5
0.5
นาฏศิ
ดนตรี ล2ป 2
0.5
0.5
ภาษาไทย 24
คณิตศาสตร 24
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
วิทยาการคํานวณ 12

ภาษาอังกฤษ 24
ยน 2ด
ศิการเขี
ลปะการพู

ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู

งานห
องสมุ
1
เศรษฐกิ
จพึด่งตนเอง

1.0
1.0 40
40 ง30202
ง30211
ง30245
ง30242
ง30222
1.0
1.0 40
40 อ30202
อ30204
1.0
1.5 40
60 อ30216
อ30212
1.0
1.5 40
60 อ30218
อ30214
1.5 40
0.5 20 ญ30203

ภาษาตางประเทศ อ30201
อ30203 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษฟ
กฤษองา-พู
น-เขี
ด ย1น 1
อ30215
อ30211 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษเพื
กฤษเพื่อ่อการแปล
การโรงแรม
1 1
อ30217
อ30213 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษสํ
กฤษเพืาหรั
บมัคอคุงเที
เทศก
่อการท
่ยว11
อ30224 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
--ภาษาญี่ปุน
ญ30204 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
6.5 240
260
6.5
14.5 560
580
รวม(พฐ+พต)
14.5
413 แนะแนว
แนะแนว
20 412
414
กิจกรรม
411
20
423 สสงงเสริ
เสริมมวิวิชชาการ/นศท.(431)
าการ/นศท.(433)
20 422
424
421
20
443 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20 442
444
441
20
60
รวม(กิจกรรม)
60
640
รวม(พฐ+พต+กก)
620
1300
จํานวนคาบ
1240

(ลงชื่อ)

ชม.
ชม.
40
40
40
40
60
20
20
40
40
40
20
20
20
20

1.0
1.0 40
40
7.0 260
280
6.5
1.0 40
40
1.0

1.0 40

งานห
องสมุด 2
ชางขนมอบ
ชเขีายงซ
อมเครื่องใช
นแบบเทคนิ
คเบื
ไฟฟ
้องตาในบ
น าน
การปลูกไมดอกไมประดับ
ภาษาอังกฤษฟ
กฤษอางน-เขี
-พูด ย2น 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล
การโรงแรม
2 2
ภาษาอังกฤษสํ
บมัคอคุงเที
เทศก
กฤษเพืา่อหรัการท
่ยว 22

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.5

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1

0.5 20

แนะแนว
าการ/นศท.(434)
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

8.0 300
320
7.5
15.0 560
600
14.0
20
20
20
20
20
20
60
60
660
620

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

40
40
40
40
40
40
40
40
60
40
60

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-อังกฤษ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

างวิบชชัาระดั
ชั้นกมัษาตอนปลาย
ธยมศึกษาตอนปลาย
กษา 2565-2567
ศิลป-อังกฤษ
โครงสรโครงสร
างวิชาระดั
้นมัธบ
ยมศึ
ปการศึกป
ษาการศึ
2565-2567
แผน ศิลปแผน
-อังกฤษ
ม.6/2567
ม.4/2565

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

เทอม
เทอม 11
ชืชื่อ่อวิวิชชาา

เทอม
เทอม22
รหัสส
นกนก ชม.
ชม. รหัรหัสส
ชืชื่อ่อวิวิชชาา
ท31101
ท33101 ภาษาไทย
ภาษาไทย15
1.0
1.0 4040 ท33102
ท31102ภาษาไทย
ภาษาไทย62
ค31101
ค33101 คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร15
1.0
1.0 4040 ค33102
ค31102 คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร62
ว31101
ว33101 วิวิททยาศาสตร
ยาศาสตรชโีวลกและอวกาศ
ภาพ
1.0
1.5 4060
ว31102
ว33102 ออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคํานวณ 3
1
0.5
0.5 2020 ว31103 วิทยาการคํานวณ 1
ส31101
ส33101 สัสังงคมศึกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรม5 1 1.0
1.0 4040 ส33102
ส31103 สัสังคมศึ
งคมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม 62
ส31102 ประวัติศาสตร 1
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
พ31101
พ33101 สุสุขขศึศึกกษา
ษา13
0.5
0.5 2020 พ33102
พ31102พลศึ
พลศึกกษา
ษา31
ศ31101
ศ33101 นาฏศิ
ทัศนศิลลปป11
0.5
0.5 2020 ศ33102
ศ31102 ทันาฏศิ
ศนศิลลปป 22

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101
อ33101 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ15
รวม พื้นฐาน
ท30205 วรรณกรรมท
หลักภาษาไทย
ภาษาไทย
ท30201
องถิ่น1
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง30201
องสมุ
ง30224 งานห
การปลู
กพืชดผั1กสวนครัว

ภาษาตางประเทศ

--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม

รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

1.0
1.0 4040 อ33102
อ31102 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ62
6.5
8.0 260
320
1.0
ภาษาไทย
1.0 4040 ท30206
ท30202หลั
ศิลกปะการพู
ด 2
ว30298 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

นก
นก ชม.
ชม.
1.0
1.0 40
40
1.0
1.0 40
40
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

20
40
40
40
20
20
20
20

1.0
1.0 40
40
5.0
6.5 200
260
1.0
1.0 40
40
1.0 40

1.0 4040 ง30241
ง30202 สถาป
งานหตอยกรรมที
งสมุด 2่อยูอาศัย
1.0 40
40
1.0
1.0
ง30245 การขยายพั
ชางซอมเครื
ง30221
นธุ่อพงใช
ืช ไฟฟาในบาน 1.0
1.0 40
40
ง30251
รกิจขนาดย
ม ประดับ
1.0
ง30222 ธุการปลู
กไมดออกไม
1.0 40
40
อ30205 ภาษาอั
อ30201
กฤษฟง่อ-พู
ด 1่อสาร 1
1.0 4040 อ30206
อ30202 ภาษาอั
ภาษาอั
งกฤษฟ่อการสื
ง-พูด่อ2สาร 2
1.0 40
40
ภาษาอังกฤษเพื
การสื
1.0
งกฤษเพื
1.0
อ30215
อ30209 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษเพื
กฤษรอบรู
1 1
1.5
2
1.5
่อการแปล
1.0 6040 อ30210
อ30216 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษรอบรู
กฤษเพื่อการแปล
2
1.0 60
40
อ30223 ภาษาอั
อ30217
กฤษสํา่อหรั
1.0 6040 อ30222
อ30218 ภาษาอั
ภาษาอั
งกฤษสํ่อาการทํ
หรับามังาน
คคุเทศก 2 1.0
1.0 40
40
ภาษาอังกฤษเพื
ธุรบกิมั
จ คคุเทศก 1 1.5
งกฤษเพื
อ30224 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
1.5 40
ญ30203 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
0.5 20
จ30203 ภาษาจีนเบื้องตน 1
0.5 20 จ30204 ภาษาจีนเบื้องตน 2
0.5 20
6.5
9.0
6.5 260
240
7.5 360
300
13.0
14.0
14.5520
560
14.0 560
560
415 แนะแนว
แนะแนว
2020 416
20
411
412 แนะแนว
แนะแนว
20
425 สสงงเสริ
เสริมมวิวิชชาการ/นศท.(431)
าการ/นศท.(435)
2020 426
20
421
422 สสงเสริ
งเสริมมวิวิชชาการ/นศท.(436)
าการ/นศท.(432)
20
445 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
2020 446
20
441
442 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20
6060
60
60
580
620
620
620
1200
1240

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-ุี่ปุ่น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน ศิลป-ญี่ปุน

โครงสรางวิชา

ม.4/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท31101
ค31101
ว31101
ว31102
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 1
1.0
คณิตศาสตร 1
1.0
วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0
ประวัติศาสตร 1
1.0
สุขศึกษา 1
0.5
นาฏศิลป 1
0.5

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ท30201 วรรณกรรมทองถิ่น
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง30201 งานหองสมุด 1

ภาษาตางประเทศ อ30201
อ30217
--ภาษาญี่ปุน
ญ31201
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411
421
441
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
ภาษาญี่ปุน 1

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
สาธารณประโยชน

ชม.
40
40
60
20
40
40
20
20

เทอม 2
รหัส
ชื่อวิชา
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2

1.0 40 อ31102
8.0 320
1.0 40 ท30202

นก ชม. รหัส
1.0 40 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 40 ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32101 วิทยาศาสตรก
วิทยาการคํานวณ 1
0.5 20 ว32102 ออกแบบและ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 40 ส32101 สังคมศึกษาศ
ประวัติศาสตร 2
1.0 40
พลศึกษา 1
0.5 20 พ32101 สุขศึกษา 2
นาฏศิลป 2
0.5 20 ศ32101 ดนตรี 1
ง32101 การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ 2
1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษ
6.5 260
ศิลปะการพูด
1.0 40 ท30203 การเขียน 1

1.0 40 ง30202
ง30222
ง30245
1.0 40 อ30202
1.0 40 อ30218
2.5 100 ญ31202

งานหองสมุด 2
การปลูกไมดอกไมประดับ
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
ภาษาญี่ปุน 2

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.5

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

8.5 340
15.0 600
20
20
20
60
660

6.5 260
14.5 580
20
20
20
60
640

ว31103
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102

412
422
442

1300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

40 ง30223
40
40
40 อ30203
40 อ30219
100 ญ32201

413
423
443

เศรษฐกิจพึ่งต

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน 3

แนะแนว
สงเสริมวิชาก
สาธารณประโ

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

2567 แผน ศิลป-ญี่ปุน

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-ุี่ปุ่น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดัธบยมศึ
ชั้นกมัษาตอนปลาย
ธยมศึปกการศึ
ษาปีกปษา
ทกี่ ารศึ
52565-2567
โครงสราโครงสร
งวิชาระดั
บชั
มัธยมศึ
แผน ศิลป
-ญี่ปศิุนลป-ญี่ปุน
างวิ
ช้น
าระดั
บชั้นกมัษาตอนปลาย
ก
กษา 2565-2567
แผน

73

โครงสร
โครงสา

ม.5/2566
ม.4/2565
เทอม 2
ชื่อวิชา

นก ชม. รหัส
กลุมสาระ
าษาไทย 2
ภาษาไทย1.0 40 ท31101
ท32101
ณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร
1.0 40 ค31101
ค32101
วิทยาศาสตร
ว32101
ว31101
ทยาการคํานวณ 1
--คอมพิ0.5
วเตอร20 ว31102
ว32102
สังคมศึ
ส31101
คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2 กษาฯ
1.0 40 ส32101
ระวัติศาสตร 2
1.0 40 ส31102
ลศึกษา 1
สุขศึกษาฯ
0.5 20 พ32101
พ31101
าฏศิลป 2
ศิลปะ 0.5 20 ศ31101
ศ32101
การงานอาชีพฯ ง32101
าษาอังกฤษ 2
ภาษาตางประเทศ
1.0 40 อ31101
อ32101
รวม6.5พื้นฐาน
260
ภาษาไทย1.0 40 ท30201
ลปะการพูด
ท30203
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
นหองสมุด 2
การงานอาชี
1.0พฯ40 ง30201
ง30223
ารปลูกไมดอกไมประดับ
1.0 40
างซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน 1.0 40
าษาอังกฤษฟง-พูด 2 ภาษาตางประเทศ
1.0 40 อ30201
อ30203
าษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2 1.0 40 อ30219
อ30217
--ภาษาญี
าษาญี่ปุน 2
2.5
่ปุน 100 ญ32201
ญ31201
--ภาษาจีน
รวม8.5
เพิ่ม340
เติม
รวม(พฐ+พต)
15.0 600
นะแนว
กิจกรรม
20 411
413
งเสริมวิชาการ/นศท.(432)
20 421
423
าธารณประโยชน
20 443
441
รวม(กิจกรรม)
60
รวม(พฐ+พต+กก)
660
จํานวนคาบ

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 13
1.0
คณิตศาสตร 13
1.0
วิทยาศาสตรกชายภาพ
ีวภาพ (เคมี)
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 12
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 31 1.0
ประวัติศาสตร 1
1.0
สุขศึกษา 21
0.5
นาฏศิ
ดนตรี ล1ป 1
0.5
การงานอาชีพ
1.0
ภาษาอังกฤษ 13
1.0
8.0
วรรณกรรมท
การเขียน 1 องถิ่น
1.0

ชม. รหัส
40 ท31102
ท32102
40 ค31102
ค32102
60 ว32103
20 ว31103
ว32104
ส31103
40 ส32102
40 ส31104
20 พ32102
พ31102
20 ศ31102
ศ32102
40
40 อ31102
อ32102
320
40 ท30202
ท30204

เทอม 22
เทอม
ชืชื่อ่อวิวิชชาา

นก
นก
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 24 1.0
1.0
ประวัติศาสตร 2
1.0
พลศึกษา 12
0.5
0.5
นาฏศิ
ดนตรี ล2ป 2
0.5
0.5
ภาษาไทย 24
คณิตศาสตร 42
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
วิทยาการคํานวณ 21

ภาษาอังกฤษ 24
ยน 2ด
ศิการเขี
ลปะการพู

ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู

งานห
เศรษฐกิ
องสมุ
จพึ่งดตนเอง
1

ภาษาอังกฤษอ
กฤษฟางน-เขี
-พูด ย1น 1
ภาษาอังกฤษสํ
กฤษเพืา่อหรัการอ
บมัคาคุนเทศก 1
ภาษาญี่ปุน 31

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(433)
าการ/นศท.(431)
สาธารณประโยชน

ง30202
1.0 40 ง30211
ง30242
ง30222
ง30245
1.0 40 อ30204
อ30202
1.0 40 อ30218
2.5 100 ญ32202
ญ31202

งานห
องสมุด 2
ชางขนมอบ
เขียนแบบเทคนิ
คเบืป้อระดั
การปลู
กไมดอกไม
งตบน
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน
กฤษอางน-เขี
ภาษาอังกฤษฟ
-พูด ย2น 2
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
ภาษาญี่ปุน 24

6.5 260
14.5 580
20
20
20
60
640

แนะแนว
าการ/นศท.(434)
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

414
412
424
422
444
442

1280
1300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ชม.
ชม. รหั
รหัสส
40
40 ท33101
ท32101 ภาษา
ภาษ
40
40 ค33101
ค32101 คณิ
คณิตต
60 ว33101
ว32101 วิวิททยา
ย
20
20 ว33102
ว32102 วิออก
ทยา
40
40 ส33101
ส32101 สัสังงคม
ค
40
20
20 พ33101
พ32101 สุสุขขศึศก
20
20 ศ33101
ศ32101 ทัดนต
ศนศ
ง32101 การง
1.0
1.0 40
40 อ33101
อ32101 ภาษา
ภาษ
7.0
6.5 280
260
1.0
กภ
1.0 40
40 ท30205
ท30203 หลั
การเ

1.0 40

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.5
2.5

40 ง30224
ง30223 การป
เศรษ
40
40 ง30251 ธุรกิจ
40
40
40
40 อ30205
อ30203 ภาษา
ภาษ
40 อ30221
อ30219 ภาษา
ภาษ
100
100 ญ33201
ญ32201 ภาษา
ภาษ
จ30203 ภาษา
7.5
8.5 300
340
14.5
15.0 580
600
20
20 415
413 แนะแ
แนะ
20
20 425
423 สสงงเส
เส
20
20 445
443 สาธา
สาธา
60
60
640
660
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-ุี่ปุ่น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดั
ชั้นมักธษาตอนปลาย
ยมศึปกกษาปี
ทษา
โครงสรโครงสร
างวิชาระดั
้นมัธบยมศึ
ารศึก
2565-2567
แผน ศิลแผน
ป-ญีศิ่ปลุนป-ญี่ปุน
65-2567 แผน ศิลป-ญี่ปุน
างวิบชชัาระดั
ชั้นมักบ
ธษาตอนปลาย
ยมศึ
ป
กี่ 6
ารศึ
กษา 2565-2567

โครงสรางวิช

ม.6/2567
ม.4/2565

เทอม
เทอม
2 2
รวม (นก)
นก ชม. รหัส
นกนกชม.ชม. รหัสรหัส
ชื่อวิชืช่อาวิชา
นก นก
ชม.ชม.
รหัส
กลุมสาระ
ทย 4
ภาษาไทย1.0 40 ท31101
ท33101 ภาษาไทย 15
1.01.040 40ท33102
ท31102
ภาษาไทย
ภาษาไทย
6 2
1.0 1.040 40 ท32101
6.0 ภาษาไทย
ภาษาไทย
สตร 4
คณิตศาสตร
1.0 40 ค31101
ค33101 คณิตศาสตร 15
1.01.040 40ค33102
ค31102คณิคณิ
ตศาสตร
ตศาสตร
6 2
1.0 1.040 40 ค32101
6.0 คณิคณิ
ตศาสตร
ตศาสต
าสตรกายภาพ (ฟสวิท
ิกสยาศาสตร
) 1.5 60 ว31101
ว33101 วิทยาศาสตรชโลกและอวกาศ
ีวภาพ
1.01.540 60
ว32101
5.5 วิทยาศาสตร
วิทยาศาสต
ารคํานวณ 2
--คอมพิว0.5
เตอร20 ว31102
ว33102 ออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคํานวณ 3
1
0.50.520 20 ว31103 วิทยาการคํานวณ 1
0.5 20 ว32102
2.5 สังคมศึ
ออกแบบแล
กษาฯ
สังคมศึ
คมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ส31103สังคมศึ
ษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 กษาฯ
1.0 40 ส31101
ส33101 สังคมศึ
ฒนธรรม
5 11.01.040 40
ส33102
สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
6 21.0 1.040 40 ส32101
6.0 สุขศึสักงคมศึ
ษาฯกษ
ส31102 ประวัติศาสตร 1
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
1.0 40 2.0 ศิลปะ
ษา 2
สุขศึกษาฯ0.5 20 พ31101
พ33101 สุขศึกษา 13
0.50.520 20พ33102
พ31102
พลศึ
พลศึ
กษากษา
3 1
0.5 0.520 20 พ32101
3.0 การงานอาชี
สุขศึกษาพ2
ศิลปะ 0.5 20 ศ31101
ศ33101 นาฏศิ
ทัศนศิลลปป11
0.50.520 20ศ33102
ศ31102ทัศนาฏศิ
นศิลปล2ป 2
0.5 0.520 20 ศ32101
3.0 ภาษาต
ดนตรีางประเ
1
การงานอาชีพฯ
ง32101
1.0 การงานอาช
อังก
งกฤษ 4
ภาษาตางประเทศ
1.0 40 อ31101
อ33101 ภาษาอังกฤษ 15
1.01.040 40อ33102
อ31102ภาษาอั
ภาษาอั
งกฤษ
งกฤษ
6 2
1.0 1.040 40 อ32101
6.0 ภาษาอังกฤ
ญ
รวม7.0
พื้นฐาน
280
6.58.0260320
5.0 6.5
200260 41.0
น2
ท30205 วรรณกรรมท
หลักภาษาไทย
1.01.040 40ท30206
หลัศิกลภาษาไทย
1.0 1.040 40 ท30203
6.0 รวมการเขียน 1
ภาษาไทย1.0 40 ท30201
องถิ1่น
ท30202
ปะการพูด2
0.0
คณิตศาสตร
ว30298 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
วิทยาศาสตร
1.0 40
1.0
ยที่ประชาชนควรรูสั งคมศึกษาฯ
1.0 40
1.0
สุขศึกษาฯ
0.0
ศิลปะ
0.0
การงานอาชี
ง30202การขยายพั
งานหองสมุ
มอบ
1.0พฯ40 ง30201
ง30224 งานห
การปลูอกงสมุ
พืชดผัก1สวนครัว
1.01.040 40ง30221
นธุพดืช2
1.0 1.040 40 ง30223
6.0 เศรษฐกิจพ
บบเทคนิคเบื้องตน
ง30222สถาป
การปลู
กไมด่ออกไม
1.0 40 ง30251 ธุรกิจขนาดยอม
1.0 40 ง30241
ตยกรรมที
ยูอาศัปยระดับ
1.0 1.040 40 4.0
ง30245 ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน 1.0 40 1.0
งกฤษอาน-เขียน 2ภาษาตางประเทศ
1.0 40 อ30201
อ30205 ภาษาอั
กฤษฟ่องการสื
-พูด ่อ1สาร 1
อ30202ภาษาอั
ภาษาอั
งกฤษฟ
ง-พู่อสาร
ด 22
ภาษาอังงกฤษเพื
1.01.040 40อ30206
งกฤษเพื
่อการสื
1.0 1.040 40 อ30203
6.0 ภาษาอังกฤ
อ30217
บมัคคุนเทศก
อ30221 ภาษาอังกฤษสํ
กฤษเพืาหรั
่อความบั
เทิง 1 1.01.040 40 อ30218 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2 1.0 40 อ30219
4.0 ภาษาอังกฤ
--ภาษาญี2.5
ปุน 4
่ปุน 100 ญ31201
ญ33201 ภาษาญี่ปุน 15
2.52.5100100
ญ33202
ญ31202
ภาษาญี
ภาษาญี
่ปุน่ป6ุน 2
2.5 2.5
100100 ญ32201
15.0 ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
จ30203 ภาษาจีนเบื้องตน 1
0.5 20 จ30204 ภาษาจีนเบื้องตน 2
0.5 20
1.0
รวม7.5
เพิ่มเติ
300
8.06.5320260
8.0 8.5
320340 45.0
ม
14.5 580
14.5
580580
13.015.0
520600 86.0
รวม(พฐ+พต)
14.5
ว
20 411
415 แนะแนว
20 20 416412 แนะแนว
20 20 413 แนะแนว
กิจกรรม
แนะแนว
วิชาการ/นศท.(434)
20 421
425 สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
าการ/นศท.(435)
20 20 426422 สงเสริ
มวิชมาการ/นศท.(436)
20 20 423 สงเสริมวิชา
สงเสริ
วิชาการ/นศท.(432)
ณประโยชน
20 441
445 สาธารณประโยชน
20 20 446442 สาธารณประโยชน
20 20 443 สาธารณปร
สาธารณประโยชน
60
60 60
60 60
รวม(กิจกรรม)
640
640640
580660 86.0
รวม(พฐ+พต+กก)
1220
3800
จํานวนคาบ
1300
เทอม 2
ชื่อวิชา

เทอม11
เทอม
ชืชื่อ่อวิชวิชา า

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-จีน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดักษาตอนปลาย
บชั้นมัธยมศึปกกษาปี
ี่ 42565-2567 แผน ศิลป-จีน
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึ
ารศึกทษา
ม.4/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท31101
ค31101
ว31101
ว31102
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 1
1.0
คณิตศาสตร 1
1.0
วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0
ประวัติศาสตร 1
1.0
สุขศึกษา 1
0.5
นาฏศิลป 1
0.5

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ท30201 วรรณกรรมทองถิ่น
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง30201 งานหองสมุด 1

ภาษาตางประเทศ อ30201
อ30217
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
จ31201
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411
421
441
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
ภาษาจีน 1

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
สาธารณประโยชน

ชม.
40
40
60
20
40
40
20
20

เทอม 2
รหัส
ชื่อวิชา
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2

นก ชม.
1.0 40
1.0 40

ว31103
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102

0.5
1.0
1.0
0.5
0.5

วิทยาการคํานวณ 1
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2

ประวัติศาสตร 2
พลศึกษา 1
นาฏศิลป 2

20
40
40
20
20

1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
8.0 320
1.0 40 ท30202 ศิลปะการพูด

1.0 40
6.5 260
1.0 40

1.0 40 ง30202
ง30245
ง30222
1.0 40 อ30202
1.0 40 อ30218

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

งานหองสมุด 2
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน
การปลูกไมดอกไมประดับ
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2

2.5 100 จ31202 ภาษาจีน 2
6.5 260
14.5 580
20 412 แนะแนว
20 422 สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
20 442 สาธารณประโยชน
60
640
1300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

40
40
40
40
40

2.5 100
8.5 340
15.0 600
20
20
20
60
660

75

76

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-จีน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชั้นมักธษาตอนปลาย
ยมศึกษาปีทปี่ ก5ารศึกษา 2565-2567 แผน ศิลป-จีน
โครงสรางวิชาระดับระดั
ชั้นมับ
ธยมศึ
โ
ม.5/2566
เทอม 1
ชื่อวิชา

เทอม 2
ชื่อวิชา

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท32101
ค32101
ว32101
ว32102
ส32101

นก
ภาษาไทย 3
1.0
คณิตศาสตร 3
1.0
วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 2
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0

ชม.
40
40
60
20
40

รหัส
ท32102
ค32102
ว32103
ว32104
ส32102

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

พ32101
ศ32101
ง32101
อ32101

สุขศึกษา 2
ดนตรี 1
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ 3

20
20
40
40
320
40

พ32102 พลศึกษา 2
ศ32102 ดนตรี 2

0.5 20
0.5 20

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
ท30204 การเขียน 2

1.0 40
7.0 280
1.0 40

ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู

1.0 40

1.0 40 ง30211 ชางขนมอบ
ง30242 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

1.0 40
1.0 40

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน

1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
1.0 40

1.0 40

ภาษาจีน 3

2.5 100 จ32202 ภาษาจีน 4
6.5 260
14.5 580
20 414 แนะแนว
20 424 สงเสริมวิชาการ/นศท.(434)
20 444 สาธารณประโยชน
60
640
1280

2.5 100
7.5 300
14.5 580
20
20
20
60
640

ท30203 การเขียน 1

ง30223 เศรษฐกิจพึ่งตนเอง

ภาษาตางประเทศ อ30203
อ30219
--ภาษาญี่ปุน
จ32201
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
413
กิจกรรม
423
443
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(433)
สาธารณประโยชน

0.5
0.5
1.0
1.0
8.0
1.0

(ลงชื่อ)

นก
ภาษาไทย 4
1.0
คณิตศาสตร 4
1.0
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 1.5
วิทยาการคํานวณ 2
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ชม.
40
40
60
20
40

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-จีน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชั้นมักษาตอนปลาย
ธยมศึกษาปีปทกี่ ารศึ
6 กษา 2565-2567 แผน ศิลป-จีน
โครงสรางวิชาระดับระดั
ชั้นมัธบยมศึ
โ
ม.6/2567
เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 5
1.0
คณิตศาสตร 5
1.0
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
1.0
วิทยาการคํานวณ 3
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0

เทอม 2
ชม. รหัส
ชื่อวิชา
40 ท33102 ภาษาไทย 6
40 ค33102 คณิตศาสตร 6
40
20
40 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท33101
ค33101
ว33101
ว33102
ส33101

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

พ33101 สุขศึกษา 3
ศ33101 ทัศนศิลป 1

0.5 20 พ33102 พลศึกษา 3
0.5 20 ศ33102 ทัศนศิลป 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5

1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
6.5 260
1.0 40 ท30206 หลักภาษาไทย 2

ท30205 หลักภาษาไทย 1

ว30298 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

ง30224 การปลูกพืชผักสวนครัว
ง30251 ธุรกิจขนาดยอม

ภาษาตางประเทศ อ30205
อ30221
--ภาษาญี่ปุน
ญ30203
--ภาษาจีน
จ33201
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
415
กิจกรรม
425
445
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีน 5

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(435)
สาธารณประโยชน

1.0 40 ง30241 สถาปตยกรรมที่อยูอาศัย
1.0 40 ง30221 การขยายพันธุพืช
1.0
1.0
0.5
2.5
8.0
14.5

40 อ30206
40
20 ญ30204
100 จ33202
320
580
20 416
20 426
20 446
60
640
1220

(ลงชื่อ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาจีน 6

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(436)
สาธารณประโยชน

นก ชม. รวม (นก)
1.0 40
6.0 ภาษาไ
1.0 40
6.0 คณิตศ
5.5 วิทยาศ
2.5 สังคมศ
1.0 40
6.0 สุขศึกษ
2.0 ศิลปะ
0.5 20
3.0 การงาน
0.5 20
3.0 ภาษาต
1.0
1.0 40
6.0
5.0 200
41.0
1.0 40
6.0 รวม
0.0
1.0 40
1.0
1.0
0.0
0.0
1.0 40
6.0
1.0 40
4.0
1.0
1.0 40
6.0
4.0
0.5 20
1.0
2.5 100
15.0
8.0 320
45.0
13.0 520
86.0
20
20
20
60
580
86.0
3800

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-การงาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โครงสรางวิชาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน ศิลป-การงาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม.4/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท31101
ค31101
ว31101
ว31102
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101

เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
ภาษาไทย 1
1.0
คณิตศาสตร 1
1.0
วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0
ประวัติศาสตร 1
1.0
สุขศึกษา 1
0.5
นาฏศิลป 1
0.5

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ท30201 วรรณกรรมทองถิ่น
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง30201 งานหองสมุด 1
ง30244 งานเชื่อมโลหะ
ง30246 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิค
ง30252 งานขายเบื้องตน

ภาษาตางประเทศ อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411 แนะแนว
421 สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
441 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ชม.
40
40
60
20
40
40
20
20

เทอม 2
รหัส
ชื่อวิชา
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31103
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102

วิทยาการคํานวณ 1

นก ชม.
1.0 40
1.0 40
0.5 20

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 40

ประวัติศาสตร 2
พลศึกษา 1
นาฏศิลป 2

1.0 40
0.5 20
0.5 20

1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
8.0 320
1.0 40 ท30202 ศิลปะการพูด

1.0 40
6.5 260
1.0 40

1.0
1.5
1.0
1.0

งานหองสมุด 2
การปลูกไมดอกไมประดับ
พืชเศรษฐกิจ
การจัดสวน
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

7.0 280
13.5 540
20
20
20
60
600

40
60
40
40

ง30202
ง30222
ง30225
ง30229
ง30245
1.0 40 อ30202

6.5 260
14.5 580
20
20
20
60
640

412
422
442

1240

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

40
40
40
40
40
40

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-การงาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โครงสรางวิชาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 แผน ศิลป-การงาน
โ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม.5/2566
เทอม 1
ชื่อวิชา

เทอม 2
ชื่อวิชา

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท32101
ค32101
ว32101
ว32102
ส32101

นก
ภาษาไทย 3
1.0
คณิตศาสตร 3
1.0
วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)
1.5
ออกแบบและเทคโนโลยี 2
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0

ชม.
40
40
60
20
40

รหัส
ท32102
ค32102
ว32103
ว32104
ส32102

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

พ32101
ศ32101
ง32101
อ32101

สุขศึกษา 2
ดนตรี 1
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ 3

20
20
40
40
320
40

พ32102 พลศึกษา 2
ศ32102 ดนตรี 2

0.5 20
0.5 20

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
ท30204 การเขียน 2

1.0 40
7.0 280
1.0 40

ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู

1.0 40

ง30211
ง30213
ง30230
ง30242

1.0
1.0
1.0
1.0

ท30203 การเขียน 1

ง30223
ง30226
ง30227
ง30247

เศรษฐกิจพึ่งตนเอง
เกษตรอินทรีย
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 1
งานเทคนิคยานยนต

ภาษาตางประเทศ อ30203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
413 แนะแนว
กิจกรรม
423 สงเสริมวิชาการ/นศท.(433)
443 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

0.5
0.5
1.0
1.0
8.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

40
40
40
40

นก
1.0
1.0
1.5
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0
ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร 4
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
วิทยาการคํานวณ 2

ชางขนมอบ
ชางรอยมาลัย
ดินและปุย
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

ชม.
40
40
60
20
40

40
40
40
40

1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2

1.0 40

6.0 240
14.0 560
20
20
20
60
620

7.0 280
14.0 560
20
20
20
60
620

414
424
444

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(434)
สาธารณประโยชน

1240

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
แผนศิลป์-การงาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
บชัก้นษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปี
ที่ 6กษา 2565-2567 แผน ศิลป-การงาน
โครงสรางวิชาชั้นมัระดั
ธยมศึ
ปการศึ
โ
ม.6/2567
เทอม 1
ชื่อวิชา

นก
1.0
1.0
1.0
0.5
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0

เทอม 2
ชื่อวิชา

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท33101
ค33101
ว33101
ว33102
ส33101

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

พ33101 สุขศึกษา 3
ศ33101 ทัศนศิลป 1

0.5 20 พ33102 พลศึกษา 3
0.5 20 ศ33102 ทัศนศิลป 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5

1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
6.5 260
1.0 40 ท30206 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร 5
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
วิทยาการคํานวณ 3

ท30205 หลักภาษาไทย 1

ง30214
ง30224
ง30243
ง30248
ง30251
ภาษาตางประเทศ อ30205
--ภาษาญี่ปุน
จ30203
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
415
กิจกรรม
425
445
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ชม. รหัส
40 ท33102 ภาษาไทย 6
40 ค33102 คณิตศาสตร 6
40
20
40 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6

ว30298 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

ชางขนมไทย
การปลูกพืชผักสวนครัว
งานกอสราง
เครื่องมือกล
ธุรกิจขนาดยอม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ภาษาจีนเบื้องตน 1

0.5 20 จ30204 ภาษาจีนเบื้องตน 2
7.5 280
14.0 540
20 416 แนะแนว
20 426 สงเสริมวิชาการ/นศท.(436)
20 446 สาธารณประโยชน
60
600
1180

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(435)
สาธารณประโยชน

40
40
40
40
40
40

(ลงชื่อ)

ง30212
ง30217
ง30221
ง30228
ง30241
อ30206

ชางตัดเย็บ
ชางประดิษฐของชํารวย
การขยายพันธุพืช
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 2
สถาปตยกรรมที่อยูอาศัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นก ชม. รวม (นก)
1.0 40
6.0 ภาษาไทย
1.0 40
6.0 คณิตศาสตร
5.5 วิทยาศาสต
2.5 สังคมศึกษา
1.0 40
6.0 สุขศึกษาฯ
2.0 ศิลปะ
0.5 20
3.0 การงานอาช
0.5 20
3.0 ภาษาตางป
1.0
อ
1.0 40
6.0
5.0 200
41.0
1.0 40
6.0 รวม
0.0
1.0 40
1.0
1.0
0.0
0.0
1.0 40
6.0
1.0 40
6.5
1.0 40
6.0
1.0 40
6.0
1.0 40
3.0
1.0 40
6.0
0.0
0.5 20
1.0
8.5 320
42.5
13.5 520
83.5
20
20
20
60
580
83.5
3660

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (ESP)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธปยมศึ
ที่ 4
โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกกษาปี
ษา 2565-2567
แผน ศิลป-อังกฤษ

81

โครงส

ม.4/2565
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

เทอม 1
ชื่อวิชา

รหัส
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ว31102 ออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1
ส31102 ประวัติศาสตร 1
พ31101 สุขศึกษา 1
ศ31101 นาฏศิลป 1

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม พื้นฐาน
ภาษาไทย
ท30201 วรรณกรรมทองถิ่น
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ ง30201 งานหองสมุด 1

ภาษาตางประเทศ อ30229
อ30215
อ30217
อ30224
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411
421
441
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล 1
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
สาธารณประโยชน

นก
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5

ชม.
40
40
60
20
40
40
20
20

เทอม 2
รหัส
ชื่อวิชา
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31103
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102

วิทยาการคํานวณ 1
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2

ประวัติศาสตร 2
พลศึกษา 1
นาฏศิลป 2

1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
8.0 320
1.0 40 ท30202 ศิลปะการพูด

1.0 40 ง30202
ง30245
ง30222
1.0 40 อ30230
1.0 40 อ30216
1.0 40 อ30218
1.5 40
ญ30203
6.5 240
14.5 560
20
20
20
60
620

412
422
442

นก ชม. รหัส
1.0 40 ท32101 ภาษ
1.0 40 ค32101 คณ
ว32101 วิท
0.5 20 ว32102 ออ
1.0 40 ส32101 สังค
1.0 40
0.5 20 พ32101 สุข
0.5 20 ศ32101 ดน
ง32101 การ
1.0 40 อ32101 ภาษ
6.5 260
1.0 40 ท30203 การ

งานหองสมุด 2
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน
การปลูกไมดอกไมประดับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล 2
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

40
40
40
40
40
40

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1

0.5

20 ญ30204 ภาษ

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

7.5 300
14.0 560
20
20
20
60
620

1240

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ง30223 เศร

อ30231 ภาษ
อ30211 ภาษ
อ30213 ภาษ

413
423
443

แน
สงเ
สาธ
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (ESP)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงสรางวิ
ชาระดัาบงวิ
ชัช
้นมัาระดั
ธยมศึ
ก้น
ษาตอนปลาย
ปการศึกษา ป2565-2567
แผน ศิลป-อังแผน
กฤษ ศิลป-อังกฤษ
โครงสร
บชั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษา 2565-2567

ม.4/2565
ม.5/2566
เทอม
เทอมเทอม
2 2
เทอม1 1
รหัสส
ชื่อชืวิ่อชวิาชา
นก นกชม.ชม.รหัสรหัส
ชื่อวิชชืา่อวิชา
กลุมนก
สาระ ชม. รหั
1.0 40 ท31101
ท32101 ภาษาไทย
ภาษาไทย1 3
ท32102
ภาษาไทย
ภาษาไทย
1.01.040 40
ท31102
ภาษาไทย
2 4
1.0 40 ค31101
ค32101 คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร1 3
ค32102
ตศาสตร
คณิตศาสตร
1.01.040 40
ค31102
คณิตคณิ
ศาสตร
2 4
ยาศาสตร
ายภาพ (เคมี)
ว32101 วิวิททยาศาสตร
ว31101
ชีวกภาพ
1.51.560 60 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
วิทยาศาสตร
ว32102 ออกแบบและเทคโนโลยี
ออกแบบและเทคโนโลยี
ว32104
วิทยาการคํ
านวณานวณ
1 2
--คอมพิ0.5
วเตอร20 ว31102
12
0.50.520 20
ว31103
วิทยาการคํ
สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
4
ส32101 สัสังงคมศึ
คมศึกษาศาสนาและวั
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ส32102
สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
2
สังคมศึก1.0
ษาฯ 40 ส31101
ฒนธรรม
1 31.01.040 40
ส31103
1.0 40 ส31102 ประวัติศาสตร 1
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
0.5 20 พ31101
พ32101 สุสุขขศึศึกกษา
ษา1 2
พ32102
สุขศึกษาฯ
0.50.520 20
พ31102
พลศึพลศึ
กษาก1ษา 2
ศ32101 นาฏศิ
ดนตรีลป1 1
ศ32102
ดนตรี
ศิลปะ 0.5 20 ศ31101
0.50.520 20
ศ31102
นาฏศิ
ลป 22
1.0 40
การงานอาชีพฯ ง32101 การงานอาชีพ
40 อ31101
อ32101 ภาษาอั
ภาษาอังกฤษ
งกฤษ1 3
อ32102
ภาษาอั
งกฤษ
ภาษาตา1.0
งประเทศ
1.01.040 40
อ31102
ภาษาอั
งกฤษ
2 4
ฐาน
8.08.0320320
6.5พื้น260
รวม
1.01.040 40
ท30202
ศิลปะการพู
ภาษาไทย
1.0 40 ท30201
ท30203 วรรณกรรมท
การเขียน 1องถิ่น
ท30204
การเขียดน 2
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
1.0พฯ40 ง30201
ง30223 งานห
เศรษฐกิ
จพึ
ง30211
ชาองขนมอบ
การงานอาชี
องสมุ
ด ่ง1ตนเอง
1.01.040 40
ง30202
งานห
งสมุด 2
้องตาน
1.0 40
ง30242
เขีอยมเครื
นแบบเทคนิ
คเบื
่องใชไฟฟ
าในบ
ง30245
ชางซ
1.0 40
ง30222 การปลูกไมดอกไมประดับ
่อการศึ
กษาต
อ30232
ภาษาอั
งกฤษเพื
่อการศึ
40 อ30229
อ30231 ภาษาอั
ภาษาอังกฤษเพื
งกฤษเพื
่อการศึ
กษาต
อ 1อ 3 1.01.040 40
อ30230
ภาษาอั
งกฤษเพื
่อการศึ
กษาตกอษาต
2 อ4
ภาษาตา1.0
งประเทศ
่อการโรงแรม
อ30212
ภาษาอั
งกฤษเพื
่อการโรงแรม
2
1.0 40 อ30215
อ30211 ภาษาอั
ภาษาอังกฤษเพื
งกฤษเพื
่อการแปล
1 1 1.01.540 60
อ30216
ภาษาอั
งกฤษเพื
่อการแปล
2
งเที่ย1ว 1 1.01.540 60
อ30214
ภาษาอั
งกฤษเพื
องเที
1.0 40 อ30217
อ30213 ภาษาอั
ภาษาอังกฤษสํ
งกฤษเพื
าหรั่อบการท
มัคคุเอทศก
อ30218
ภาษาอั
งกฤษสํ
าหรับมั่อคการท
คุเทศก
2 ่ยว 2
อ30224 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
1.5 40
0.5 20
0.5่ปุน 20 ญ30204 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
ญ30203 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
--ภาษาญี
--ภาษาจีน
เติม
6.56.5240260
รวม7.5
เพิ่ม300
14.0 560
14.5
รวม(พฐ+พต)
14.5
560580
20 411
413 แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
กิจกรรม
20 20 412414แนะแนว
20 421
423 สสงงเสริ
เสริมมวิชวิาการ/นศท.(431)
ชาการ/นศท.(433)
สงมเสริ
วิชาการ/นศท.(434)
20 20 422424สงเสริ
วิชมาการ/นศท.(432)
20 441
443 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20 20 442444สาธารณประโยชน
60
รวม(กิจกรรม)
60 60
รวม(พฐ+พต+กก)
620640
620
จํานวนคาบ
1240
1300

(ลงชื่อ)

นก
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0

โครงสรางวิช

ชม.
40
40
60
20
40

รหัส
ท33101
ค33101
ว33101
ว33102
ส33101

ภาษาไท
คณิตศา
วิทยาศ
วิทยาก

สังคมศึก

0.5 20 พ33101 สุขศึกษ
0.5 20 ศ33101 ทัศนศิล

1.0 40 อ33101 ภาษาอ
7.0 280
1.0 40 ท30205 หลักภา

1.0 40

1.0 40 ง30224 การปลูก
1.0 40

1.0 40 อ30233 ภาษาอ
1.5 60 อ30209 ภาษาอ
1.5 60 อ30223 ภาษาอัง

จ30203 ภาษาจ
8.0 320
15.0 600
20
20
20
60
660

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

415
425
445

แนะแนว
สงเสริม
สาธารณ

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (ESP)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
บชั้นกษาตอนปลาย
มัธยมศึ
กษาปี
ี่ 6 กษา 2565-2567
โครงสรโครงสร
างวิชาระดั
้นมัธยมศึ
กมัษาตอนปลาย
ปการศึ
กษา
2565-2567
แผน ศิลปแผน
-อังกฤษ
างวิบชชัาระดั
บชั้นระดั
ธยมศึ
ปกทารศึ
ศิลป-อังกฤษ
ม.4/2565
ม.6/2567
เทอม 1
เทอม
ชืชื่อ่อวิวิชชา

เทอม 22
เทอม
นก
นก ชม.
ชม. รหั
รหัสส
ชืชื่อ่อวิวิชชาา
นก
กลุมสาระ ชม. รหัสส
ภาษาไทย 40 ท31101
ท33101 ภาษาไทย
ภาษาไทย15
1.0
1.0 40
40 ท33102
ท31102 ภาษาไทย
ภาษาไทย 62
1.0
คณิตศาสตร 40 ค31101
ค33101 คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร15
1.0
1.0 40
40 ค33102
ค31102 คณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตร 62
1.0
ยาศาสตรชโีวลกและอวกาศ
ภาพ
1.0
1.5 40
60
วิทยาศาสตร 60 ว31101
ว33101 วิวิททยาศาสตร
0.5
--คอมพิวเตอร20 ว31102
ว33102 ออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาการคํานวณ 3
1
0.5 20
20 ว31103 วิทยาการคํานวณ 1
คมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒนธรรม 26 1.0
สังคมศึกษาฯ 40 ส31101
ส33101 สัสังคมศึกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรม5 1 1.0
1.0 40
40 ส33102
ส31103 สัสังงคมศึ
ส31102 ประวัติศาสตร 1
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
พ33101 สุสุขขศึศึกกษา
ษา13
0.5
0.5
สุขศึกษาฯ 20 พ31101
0.5 20
20 พ33102
พ31102 พลศึ
พลศึกกษา
ษา 31
20 ศ31101
ศ33101 นาฏศิ
ทัศนศิลลปป11
0.5
ศนศิลป 2
0.5
ศิลปะ
0.5 20
20 ศ33102
ศ31102 ทันาฏศิ
การงานอาชีพฯ
40 อ31101
อ33101 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ15
1.0
1.0
ภาษาตางประเทศ
1.0 40
40 อ33102
อ31102 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ 62
8.0 260
320
280
6.5
5.0
รวม พื้นฐาน
1.0 40
40 ท30206
ท30202 หลั
ศิลกปะการพู
ด 2
ภาษาไทย 40 ท30201
องถิ่น1
ท30205 วรรณกรรมท
หลักภาษาไทย
1.0
ภาษาไทย
1.0
คณิตศาสตร
1.0
วิทยาศาสตร
ว30298 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
สังคมศึกษาฯ 40
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
1.0
ง30224 งานห
การปลู
กพืชดผั1กสวนครัว
1.0
การงานอาชีพฯ40 ง30201
องสมุ
1.0 40
40 ง30241
ง30202 สถาป
งานหตอยกรรมที
งสมุด 2 ่อยูอาศัย
งใช
40
ง30221
ืช ไฟฟาในบาน 1.0
ง30245 การขยายพั
ชางซอมเครืน่อธุพ
ง30222 ธุการปลู
กไมดออกไม
ง30251
รกิจขนาดย
ม ประดับ
1.0
การศึกกษาต
ษาตออ15 1.0
1.0 40
40 อ30234
อ30230 การบู
ภาษาอั
รณาการทางภาษาอั
งกฤษเพื่อการศึกษาต
งกฤษ
อ 2 1.0
ภาษาตางประเทศ
40 อ30229
อ30233 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษเพื
กฤษเพื่อ่อการศึ
่อการแปล
1.0 60
40 อ30210
อ30216 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษรอบรู
กฤษเพื่อการแปล
2
60 อ30215
อ30209 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษเพื
กฤษรอบรู
1 1
1.5
2
1.5
ภาษาอังกฤษเพื
ธุรกิบจมัคคุเทศก 1 1.5
กฤษสํา่อหรั
1.0 60
40 อ30222
อ30218 ภาษาอั
ภาษาอังกฤษเพื
งกฤษสํ่อาการทํ
หรับามังาน
คคุเทศก 2 1.0
60 อ30217
อ30223 ภาษาอั
อ30224 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
1.5 40
ญ30203 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
--ภาษาญี่ปุน
จ30203 ภาษาจีนเบื้องตน 1
0.5 20 จ30204 ภาษาจีนเบื้องตน 2
0.5
--ภาษาจีน
เติม
6.5 260
240
6.5
9.0
รวม เพิ่ม320
รวม(พฐ+พต)
14.5 520
560
600
13.0
14.0
กิจกรรม
20 416
412 แนะแนว
แนะแนว
20 411
415 แนะแนว
แนะแนว
20
20 426
422 สสงงเสริ
เสริมมวิวิชชาการ/นศท.(436)
าการ/นศท.(432)
20 421
425 สสงงเสริ
เสริมมวิวิชชาการ/นศท.(431)
าการ/นศท.(435)
20
20 446
442 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20 441
445 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20
รวม(กิจกรรม)
60
60
60
รวม(พฐ+พต+กก)
620
660
580
จํานวนคาบ
1240
1200

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ชม.
40
40

40
20
20
40
200
40
40

40
40
40
40
60
40

20
360
560
20
20
20
60
620

83

84

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (วิทย์-คณิต)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงสรางวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565-2567 diamond_วิทย-คณิต
ม.4/2565

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ

รหัส
ท31101
ค31101
ว31101
ว31102
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101

เทอม 1
ชื่อวิชา

เทอม 2
นก ชม. รหัส
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 1
1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร 1
1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร 2
วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5 60
ออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5 20 ว31103 วิทยาการคํานวณ 1
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ประวัติศาสตร 1
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
สุขศึกษา 1
0.5 20 พ31102 พลศึกษา 1
นาฏศิลป 1
0.5 20 ศ31102 นาฏศิลป 2

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
ว30207 กลศาสตร 1
วิทยาศาสตร
ว30227 สารและสมบัติของสาร
ว30247 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 1
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม
411 แนะแนว
421 สงเสริมวิชาการ/นศท.(431)
441 สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
รวม(พฐ+พต+กก)
จํานวนคาบ

1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
8.0 320
1.5
1.5
1.5
1.5

60
60
60
60

1.0

40 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 2

7.0 280
15.0 600
20
20
20
60
660

ค31202
ว30208
ว30228
ว30251
ว30287

412
422
442

เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
กลศาสตร 2
ปริมาณสารสัมพันธ
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
สะเต็มศึกษา(ทีม)

แนะแนว
สงเสริมวิชาการ/นศท.(432)
สาธารณประโยชน

1300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (วิทย์-คณิต)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงสรางวิชาระดั
บชั้นมัาธ
กษาตอนปลาย
ปการศึกษาปก2565-2567
diamond_วิ
ทย-คณิ
โครงสร
งวิยมศึ
ชาระดั
บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ารศึกษา 2565-2567
diamond_วิ
ทย-ตคณิต

ม.4/2565
ม.5/2566
เทอม เทอม
1
เทอม
1
เทอม
2 2
กลุมสาระ
นกรหัสชม. รหัส
ชื่อวิชาชื่อวิชา
นก นกชม.
ชม. รหั
รหัสส
ชื่อชืวิ่อชวิาชา
นก
ภาษาไทย
ท31101
1
1.01.04040ท31102
1.0 40 ภาษาไทย
ท32101 ภาษาไทย
3
ท32102 ภาษาไทย
ภาษาไทย 42
1.0
คณิตศาสตร
ค31101
ตศาสตร
1
1.01.04040ค31102
ศาสตร4 2
1.0 40 คณิ
ค32101
คณิตศาสตร
3
ค32102 คณิ
คณิตตศาสตร
1.0
ว31101 วิว32101
ทยาศาสตร
ชีวภาพกายภาพ (เคมี)
1.51.56060 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)
1.5
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ยาการคํานวณ
านวณ
21
0.5
--คอมพิวเตอร
ว31102
1 2
0.50.52020ว31103
0.5 20 ออกแบบและเทคโนโลยี
ว32102 ออกแบบและเทคโนโลยี
ว32104 วิวิทยาการคํ
สังคมศึกษาฯ
ส31101
งคมศึกสัษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
1 1.0
ษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
2
1.0 40 สั
ส32101
งคมศึกษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
3 1.04040ส31103
ส32102 สัสังคมศึ
คมศึกกษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
4 1.0
ส31102
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
1.0 40 ประวัติศาสตร 1
สุขศึกษาฯ
พ31101
ขศึกษาสุข1ศึกษา 2
0.50.52020พ31102
ษา21
0.5 20 สุ
พ32101
พ32102 พลศึ
พลศึกกษา
0.5
ศิลปะ
ศ31101
ลปดนตรี
1 1
0.50.52020ศ31102
0.5 20 นาฏศิ
ศ32101
ศ32102 นาฏศิ
ดนตรี ล
2 ป 2
0.5
การงานอาชีพฯ
ง32101 การงานอาชีพ
1.0 40
กฤษ 1งกฤษ 3
1.01.04040อ31102
กฤษ4 2
ภาษาตางประเทศ อ31101
1.0 40 ภาษาอั
อ32101 งภาษาอั
อ32102 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
1.0
รวม 6.5 260
8.08.0320
320
7.0
ภาษาไทย
ค31201
มทักษะคณิ
ศาสตร
1 3
1.51.56060ค31202
ษะคณิ
ตศาสตร
คณิตศาสตร
1.5 60 เสริ
ค32201
เสริมทักตษะคณิ
ตศาสตร
ค32202 เสริ
เสริมมทัทักกษะคณิ
ตศาสตร
4 2
1.5
ว30207
1.51.56060ว30208
ว30210 กลศาสตร
ไฟฟาและแม2เหล็ก
1.5
วิทยาศาสตร
1.5 60 กลศาสตร
ว30209 คลื1่น แสง เสียง
ว30227
1.5 60 สารและสมบั
ว30229 จลนศาสตร
ติของสาร
เคมีและสมดุลเคมี 1.51.56060ว30228
ว30230 ปริ
เคมีมไาณสารสั
ฟฟา
มพันธ
1.5
้นฐานของสิ
มีชีวิต ช
1.51.56060ว30251
รรมและวิ
ว30247
1.5 60 พื
ว30249
ชีววิท่งยาของพื
ว30250 พั
ชีวนวิธุทกยาของสั
ตว วัฒนาการ
2.0
ว30287 สะเต็มศึกษา(ทีม)
1.0 40
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
่อการศึ่อกการศึ
ษาตกอษาต
1 อ 3 1.01.04040อ30230
อ30232 ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษเพื
กฤษเพื
่อการศึ
่อการศึ
กษาต
กษาต
อ 4 อ 21.0
กฤษเพื
1.0 40 ภาษาอั
อ30231 งภาษาอั
งกฤษเพื
ภาษาตางประเทศ อ30229
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
280
7.5
7.07.0280
รวม เพิ่มเติม 8.0 320
รวม(พฐ+พต) 14.5 580
15.0
600
15.0
600
14.5
กิจกรรม
41120 แนะแนว
2020 412
413 แนะแนว
414 แนะแนว
แนะแนว
42120 สง423
เสริมวิสชงาการ/นศท.(431)
2020 422
าการ/นศท.(432)
เสริมวิชาการ/นศท.(433)
424 สสงเสริ
เสริมมวิวิชชาการ/นศท.(434)
44120 สาธารณประโยชน
2020 442
443 สาธารณประโยชน
444 สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
รวม(กิจกรรม)
6060
60
รวม(พฐ+พต+กก)
660
640
660
จํานวนคาบ
1300
1300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีพุทธศักราช 2565-2567
ห้องเพชร (วิทย์-คณิต)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงสรางวิโครงสร
ชาระดัาบ
มัธยมศึ
ปการศึ
ษา ก2565-2567
diamond_วิ
ททยย--คณิ
งวิชัช้นาระดั
บชั้นกมัษาตอนปลาย
ธยมศึกษาตอนปลาย
ปกการศึ
ษา 2565-2567
diamond_วิ
คณิต
ต
ม.4/2565
ม.6/2567

กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
--คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

เทอม
เทอม 11
ชม.
รหัสรหัส
ชืชื่อ่อวิวิชชาา
ท31101
ภาษาไทย
15
40 ท33101
ภาษาไทย
ค31101
คณิคณิ
ตศาสตร
15
40 ค33101
ตศาสตร
ว31101
วิทยาศาสตร
ชีวโภาพ
ลกและอวกาศ
60 ว33101
วิทยาศาสตร
ว31102
ออกแบบและเทคโนโลยี
1
20 ว33102
วิทยาการคํานวณ 3
สังคมศึ
กษาศาสนาและวัฒฒ
นธรรม
5
ส31101
สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
นธรรม
40 ส33101
ส31102 ประวัติศาสตร 1
20 พ33101
ขษา
ศึกษา
พ31101
สุขศึสุก
13
ศ31101
นาฏศิ
ป ล1ป 1
20 ศ33101
ทัศลนศิ

เทอม 2 เทอม 2
นกนกชม.ชม.รหัสรหัส
ชื่อวิชา ชื่อวิชา
นก ชม.
ท31102
ภาษาไทย
2
1.01.040 40
ท33102
ภาษาไทย
6
1.0 40
ค31102
ตศาสตร
2
1.01.040 40
ค33102
คณิตคณิ
ศาสตร
6
1.0 40
1.01.540 60
0.50.520 20 ว31103 วิทยาการคํานวณ 1
ส33102
สังคมศึ
ษาศาสนาและวั
ฒนธรรม 6 ฒ1.0
402
11.01.040 40
ส31103
สังกคมศึ
กษาศาสนาและวั
นธรรม
1.0 40 ส31104 ประวัติศาสตร 2
0.50.520 20
พ33102
พลศึพลศึ
กษา 3กษา 1
0.5 20
พ31102
ศ31102
นาฏศิ
0.50.520 20
ศ33102
ทัศนศิ
ลป 2ลป 2
0.5 20

อ31101
ภาษาอั
งกฤษ
40 อ33101
ภาษาอั
งกฤษ1 5
280

อ31102
ภาษาอั
1.01.040 40
อ33102
ภาษาอั
งกฤษง6กฤษ 2
6.58.0260320

ค31201
เสริม
ทัมกทัษะคณิ
ตศาสตร
60 ค33201
เสริ
กษะคณิ
ตศาสตร15
ว30207
กลศาสตร
1
60 ว30211
อุณหพลศาสตร
และฟสิกสยุคใหม
ว30227
สารและสมบั
องสารเมอร
60 ว30231
เคมีอินทรียตแิขละพอลิ
ว30247
พื้นฐานของสิ
80 ว30248
นิเวศวิทยา ่งมีชีวิต
ว30261 ธรณีวิทยา

ค31202
มทักษะคณิ
ตศาสตร
2 1.5
1.51.560 60
ค33202
เสริมเสริ
ทักษะคณิ
ตศาสตร
6
ว30208
2 สิกส
1.51.560 60
ว30212
การบูกลศาสตร
รณาการทางฟ
1.5
ว30228
มาณสารสัมพันธ
1.51.560 60
ว30232
การบูปริ
รณาการทางเคมี
1.5
ว30251
นธุกรรมและวิ
วัฒ
1.51.560 60
ว30252
การบูพัรณาการทางชี
ววิท
ยานาการ 1.5
ว30287
1.0 40 ว30262
อุตุนิยสะเต็
มวิทม
ยาศึกษา(ทีม)
1.0
ว30263 ดาราศาสตร
1.0

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
--ภาษาญี่ปุน
--ภาษาจีน
รวม เพิ่มเติม
รวม(พฐ+พต)
กิจกรรม

1.0 40
5.0 200
60
60
60
60
40
40

่อการศึ
่อการศึกกษาต
ษาตอ 51 1.01.040 40
อ30234
อ30230
การบูภาษาอั
รณาการทางภาษาอั
งกฤษเพื่อการศึ
งกฤษกษาต
1.0อ 240
อ30229
ภาษาอั
งกฤษเพื
40 อ30233
ภาษาอั
งกฤษเพื
ญ30203 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
0.5 20
0.5 20
จ30203 ภาษาจีนเบื้องตน 1
300
8.57.0340280
9.5 380
15.0
580
15.0
600600
14.5 580
แนะแนว
20411 415แนะแนว
แนะแนว
20 20 416412แนะแนว
20
มวิช
สมงวิเสริ
มวิชาการ/นศท.(432) 20
20421 425สงเสริ
สงเสริ
มวิาการ/นศท.(431)
ชาการ/นศท.(435)
20 20 426422สงเสริ
ชาการ/นศท.(436)
สาธารณประโยชน
20441 445สาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน
20 20 446442สาธารณประโยชน
20
รวม(กิจกรรม) 60
60 60
60
รวม(พฐ+พต+กก) 640
660660
640
จํานวนคาบ
13001300

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
.................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางระเบียบ
ข้อ 1 ระเบียบนี้ว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบระเบียบนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้เข้าสอบส�ำหรับการสอบทุกประเภทใน และสถานที่การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ให้หมายความรวมถึงผู้เข้าสอบใน ก�ำกับการดูแลหรือสถานที่การศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการยกเว้นสถาน และสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 4 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.1 การแต่งกายถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักศึกษา
แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
4.2 ผู้เข้าสอบต้องจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ อยู่ ณ ที่ใด ห้องใด
4.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบ
วิชานั้น แต่ ส�ำหรับวิชาการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของ สอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาทีจะไม่
ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานด�ำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
4.4 นั่งตามที่ก�ำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
4.5 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและค�ำสั่งของผู้ก�ำกับ ไม่ทุจริตในการสอบ
4.6 มิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกค�ำตอบของตน รวมทั้งไม่พูด ในเวลาสอบ เมื่อมีข้อ
สงสัยหรือมีเหตุ ความจ�ำเป็นให้แจ้งต่อผู้ก�ำกับการสอบ
4.7 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
4.8 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบ
วิชานั้นไม่ได้
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ข้อ 5 ผู้สอบผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนระเบียบข้อ 4 หรือพยายามกระท�าการทุจริตในการสอบวิชา
ใดให้ผู้ก�ากับการสอบว่ากล่าวตักเตือน ถ้ากระท�าดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง เมื่อสอบสวน
คณะกรรมการหรือผู้มีอ�านาจหน้าที่ใน การจัดการสอบมีอ�านาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบ หรือสั่งไม่ตรวจค�า
ตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาก็ได้
ข้อ 6 ผู้เข้าสอบผู้ใดที่กระท�าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนให้ประธานกรรมการ
หรือผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการสอบ สั่งไม่ตรวจค�าตอบและถือว่า ผู้สอบไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบ
คราวนั้น
ข้อ 7 ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค�าตอบระหว่างผู้เข้าสอบได้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้
เข้าสอบนั้นได้สมคบคิดกันกระท�าการทุจริต
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงการศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548

(นายจาตุรงค์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่ากระกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

เรื่อง การอนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นักเรียนชั้นมั.................................................
ธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 และก�ำหนด
ให้สถานศึกษา ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบจัดการศึกษาในฐานะผูร้ บั ผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดท�ำหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ใิ นการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานทีศ่ กึ ษา เพือ่ ให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายถือ
ปฏิบัติร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้ด�ำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเรียบร้อยตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงวางระเบียบการอนุมัติการจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปกศ. 2565-2567
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 14 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อย กว่า 14 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึ้นไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปกศ. 2565-2567
(ห้องเรียน เพาะพันธุ์ปัญญา)
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 18.5 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84.5 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 18.5 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
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เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปกศ.2565-2567 (ห้องเรียน เพชร)
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 18 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปกศ.2565-2567 (ห้องเรียน ESP)
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 18 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 แผนวิทย์-คณิต
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 48 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 ห้องเพชร (วิทย์-คณิต)
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 47.5 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 88.5 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 47.5 หน่วยกิต
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(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 ห้อง ESP
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิซาเพิ่มเติม 44 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 แผนวิทย์-คณิต (ห้องเรียน เพาะพันธุ์ปัญญา)
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 49 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 แผนศิลป์-การงาน
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 42.5 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 83.5 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 42.5 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
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เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 แผนศิลป์-จีน
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม 45 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 แผนศิลป์-ญี่ปุ่น
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิซาเพิ่มเติม 45 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกศ.2565-2567 แผนศิลป์-อังกฤษ
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
รายวิซาเพิ่มเติม 44 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(4) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ขึน้ ไป
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
3 การจบหลักสูตร
การอนุมัติการจบหลักสูตรโรงเรียนก�ำหนดให้แต่ละปีการศึกษามีการอนุมัติจบได้ 2 รอบ ดังนี้
3.1 รอบแรก ก�ำหนดให้มีการอนุมัติจบในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี (เว้นแต่จะตรงกับวันหยุด
ราชการเลื่อนก�ำหนดอนุมัติเป็นวันถัดไป)
3.2 รอบสอง ก�ำหนดให้มีการอนุมัติจบในวันที่ 14  พฤษภาคม ของทุกปี (เว้นแต่จะตรงกับวัน
หยุดราชการเลื่อนก�ำหนดอนุมัติเป็นวันถัดไป)
3.3 หากมีกรณีทจี่ ำ� เป็นนอกเหนือจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้เป็นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการของโรงเรียน
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4. การลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชา (ภาคฤดูร้อน) เพื่อการจบหลักสูตร รอบสอง
กรณีนี้นักเรียนไม่ได้รับการอนุมัติจบหลักสูตรรอบแรกนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ�้า
รายวิชา (ภาคฤดูร้อน) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
4.1 การลงทะเบียนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ และต้องน�าผู้ปกครองมารับรองการลงทะเบียนด้วย
4.2 การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
5. กรณีนักเรียนไม่ได้รับการอนุมัติจบหลักสูตรตามที่ก�าหนดของโรงเรียน
กรณีที่นักเรียนไม่ได้รับการอนุมัติจบหลักสูตรทั้งสองรอบในปีการศึกษานั้น ให้นักเรียนเลือก
ปฏิบัติตามความสมัครใจดังนี้
5.1 ให้นักเรียนลงทะเบียนซ�้าชั้น ซึ่งจะเป็นชั้นใดให้ยึดระเบียบว่าด้วยการวัดและการประเมิน
ผลการเรียนพุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หมวดที่
3 ข้อที่ 23 ว่าด้วยเรื่องการเรียนซ�้าชั้น ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา
นั้นต�่ากว่า 1.00 หรือ มีผลการเรียน เป็น 0,ร,มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการ
ศึกษานั้น
5.2 ให้นักเรียนเทียบโอนผลการเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นต่อไป
ให้นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกคนถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน
เพื่อให้เป็นระบบระเบียบปฏิบตั ขิ องโรงเรียนเกีย่ วกับการอนุมตั จิ บหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค์
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ประกาศโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ว่าด้วยการเรียนซ�้าชั้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
.................................................
ตามที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ตามค�าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กันยายน 2553 เรื่องให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 เพือ่ ให้การใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โรงเรียนจึงได้ก�าหนดระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ฉะนั้น อาศัยอ�านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 และเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
เพื่อให้การด�าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงได้ก�าหนดประกาศ
ว่าด้วยการเรียนซ�้าชั้นตามหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้เ รียกว่า “ประกาศโรงเรี ย นขุ นหาญวิ ท ยาสรรค์ ว่ า ด้ วยการเรี ย นซ�้ า ชั้ น
ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560)
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนที่โรงเรียนแต่งตั้ง
“ผู้เรียน” หมายถึง ผู้ที่ก�าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนมีหลักฐานอยู่ในทะเบียนของโรงเรียน
“ครูผู้สอน” หมายถึง ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 5 ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ 6 การเรียนซ�้าชั้น ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ�านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ�้าชั้น ร่วมกับพิจารณาทั้งนี้ให้ค�านึง
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ถึงคุณวุฒิภาวะ และความรู้สามารถของผู้เรียนเป็นส�าคัญ
การเรียนซ�้าชั้นมี 2 ลักษณะ คือ
1. ผู้เรียนมีผลระดับการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษานั้นต�่ากว่า 1.00 มีแนวโน้มว่าจะเป็น
ผู้มีปัญหาต่อการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น
2. ผู้เรียนที่มีผลระดับการเรียน เกินครึ่งหนึ่งของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หากเห็นว่าไม่มเี หตุผลอันสมควร โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณา
แล้วไม่ถูกต้อง เรียนซ�้าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการแก้ไขผลการเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ข้อปฏิบัติในการขอหลักฐานทางการศึกษา
.................................................
นักเรียนหรือผู้ปกครองมีความประสงค์จะใช้เอกสารการศึกษาต่างๆให้ยื่นค�ำร้องขอเอกสาร
ศึกษาได้ที่ฝ่ายวิชาการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ใบ ปพ.1 ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ยื่นค�ำขอแบบที่ก�ำหนด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
1.2 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ตามจ�ำนวนชุดที่ขอ)
2. ใบ ปถ.07 ใบรับรองผลการเรียน หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่านักเรียนก�ำลังศึกษา
2.1 ยื่นค�ำร้องตามแบบที่ก�ำหนด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
2.2 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ตามจ�ำนวนชุดที่ขอ)
3. หนังสือรับรองภาษาอังกฤษและ transcript
3.1 ยื่นค�ำร้องตามแบบที่ก�ำหนด
   3.1.1 หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
   3.1.2 Transcript
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
3.2 รูปถ่ายขนาด1.5 นิ้ว (ตามจ�ำนวนชุดที่ขอ)
3.3 ช�ำระค่าธรรมเนียมเอกสารดังนี้
   3.3.1 หนังสือรับรองภาษาอังกฤษชุดละ 20 บาท
   3.3.2 Transcript ชุดละ 30 บาท
4.การขอคัดลอก รบ.1 ต, รบ.1 ป (หลักสูตรเก่า) และ ปพ.1 (กรณีสูญหาย,ช�ำรุด)
4.1 แจ้งความเอกสารหาย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
4.2 ยื่นค�ำร้องพร้อมแนบใบแจ้งความหายและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป/1.5นิ้ว 1 รูป
4.3 ช�ำระค่าธรรมเนียมคัดลอกเอกสาร 10 บาท

การลาออกและจ�ำหน่ายออก/แขวนลอย

1. การลาออก ผู้ปกครองมีความประสงค์จะลาออกให้กับนักเรียนให้ความปกครองให้ยื่นค�ำร้อง
ตามที่ก�ำหนดพร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป ที่ฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบรายการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ ทีฝ่ า่ ยการเงิน และตรวจสอบผลการเรียนจากงานวัดผลพร้อม เสนอผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนลงนามอนุมัติ
2. การจ�ำหน่ายออก/แขวนลอย โรงเรียนจ�ำหน่ายนักเรียน/แขวนลอย ด้วยสาเหตุดังนี้
2.1 นักเรียนขาดติดต่อกัน 2 สัปดาห์ โดยไม่ทราบสาเหตุ
2.2 ผู้ปกครองไม่ตอบรับการติดต่อของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการจะด�ำเนินการจัดท�ำ
หนังสือถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เพื่ออนุมัติจ�ำหน่ายนักเรียนออก/แขวนลอย
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กิจกรรมรักษาดินแดน

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เป็นสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากกรมการรักษาดินแดน
ให้เปิดท�ำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาทหารปีที่ 1
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชาทหารปีที่ 2
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาทหารปีที่ 3
ถ้าหากนักเรียนมีความประสงค์จะเข้าสมัครวิชาทหารปีที่ 1 ของปีการศึกษานี้ให้ติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้มีสิทธิที่จะสมัครเข้าเรียนวิชาทหารดังนี้
1. เป็นชายหรือหญิง สัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่ก�ำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. มีอายุไม่เกิน 22 ปี
4. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือไม่มีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้, ไม่สักลาย,ชายไม่เจาะหู
5. ได้เกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.00 ขึ้นไป
การรับสมัคร
นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้
1. เตรียมตัวสมัคร โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน
2. เตรียมรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ�ำนวน 1 รูป (เครือ่ งแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแวนตาด�ำ)
3. เตรียมส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. เตรียมส�ำเนา สด.9 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5. เงินบริจาคบ�ำรุงปีละ 500 บาท

ปี 2521

สิทธิที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับ
1. สามารถที่จะแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ตาม พรบ. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

2. นักศึกษาวิชาทหารที่ส�ำเร็จการฝึกทหารชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ ในการเพิ่มคะแนนตาม
ชั้นปีที่ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหาร คือ
2.1 ส�ำเร็จ นศท. ชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
2.2 ส�ำเร็จ นศท. ชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนน
2.3 ส�ำเร็จ นศท. ชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
2.4 ส�ำเร็จ นศท. ชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 6 ใน 100 คะแนน
2.5 ส�ำเร็จ นศท. ชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 7 ใน 100 คะแนน
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3. ได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจ�ำการ และการลดวันรับ
ราชการทหารกองประจ�ำการ ผู้ส�ำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ได้รับการปลดเป็นทหาร
กองหนุนโดยมิต้องเข้ารับราชการทหารในกองประจ�ำการ
4.ได้รับการแต่งตั้งยศการทางทหาร ตามชั้นปีที่ส�ำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
- ชั้นปีที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
- ชั้นปีที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
- ชั้นปีที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
- ชั้นปีที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ระดับจ่า
- ชั้นปีที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่เรือตรี ว่าที่เรืออากาศตรี
นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ชายหรือหญิงที่สนใจจะเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารสามารถติดต่อ
ขอรับทราบรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับการเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้ ทีง่ านทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ากองประจ�ำการให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารเมื่ออายุครบ 20 ปี ที่มีความประสงค์ที่จะขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ากอง
ประจ�ำการในยามปกติให้เขียนและยื่นค�ำร้องขอจัดส่ง สด.9 พร้อมส�ำเนา สด.9 จ�ำนวน 6 ฉบับ (เขียน
ชื่อ นามสกุล ชั้นที่เรียนวิชาทหาร และที่อยู่ปัจจุบัน ด้านหลังส�ำเนา สด.9 พร้อมส�ำเนา สด.9 ทุกฉบับ)
ที่เจ้าหน้าที่งานทหาร และนักศึกษาวิชาทหารภายในเดือนกรกฏาคมของทุกปี เพื่อจะด�ำเนินการต่อไป
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการวิชาทหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์และขอผ่อนผันการได้ตรวจเลือกการเข้ารับ
ราชการทหารในปีการศึกษานั้นๆ ให้เขียนและยื่นค�ำร้องการจัดส่ง สด.9 จ�ำนวน 4 ฉบับ
(เขียน ชื่อ นามสกุล ชั้นที่เรียนวิชาทหาร และที่อยู่ปัจจุบัน ด้านหลังส�ำเนา สด.9 ทุกฉบับ
ที่เจ้าหน้าที่งานทหาร และนักศึกษาวิชาทหารภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อจะด�ำเนินการต่อไป

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง

การบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ปีการศึกษา 2565

งานในความรับผิดชอบฝ่ายกิจการนักเรียน

1. งานส�านักงาน แผนงาน และสารสนเทศ
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. งานหัวหน้าระดับชั้น
4. งานระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. งานจราจรในโรงเรียนและงานวิทยุสื่อสาร
6. งานกิจกรรมหน้าเสาธง
7. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
8. งานสารวัตรนักเรียน
9. งานธนาคารโรงเรียน
10. งานส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
11. งาน To Be Number One
12. งานป้องกันโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
13. งานป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
14. งานจัดการชุดโปโล และชุดกีฬาสี
15. งานเวรประจ�าวัน และเวรรักษาความปลอดภัย ในทรัพย์สิน
ของโรงเรียน
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ความหมายของกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน หมายถึง งานที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียนทั้งมวล
เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ฝ่ายกิจการนักเรียน
สร้างวินัย ให้ความรัก พิทักษ์ความดี
สามัคคีล�้ำเลิศ เชิดชูสถาบัน

ค�ำขวัญฝ่ายกิจการนักเรียน
เข้าถึง เข้าใจ แก้ไข พัฒนา

คติพจน์ฝ่ายกิจการนักเรียน
รวดเร็ว นุ่มนวล เด็ดขาด

ปรัชญาฝ่ายกิจการนักเรียน

ปกครองด้วยใจ สร้างวินัยด้วยความรัก
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พันธกิจฝ่ายกิจการนักเรียน
1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส�านึกที่ดีรักถิ่นก�าเนิด ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมศิลปะวัฒธรรมของ
ท้องถิ่นและของประเทศชาติ ปลูกฝังให้มีค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม
3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ กตัญูต่อผู้มีพระคุณ
4. ส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกให้นักเรียนมีการประหยัดและอดออม
5. ส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งในและนอกสถานศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดทั้งในและนอกสถานศึกษา
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและรุ่นพี่รุ่นน้อง
8. ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนทั้งด้านบวกและด้านลบ
9. พัฒนาระบบงานในไฟล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกับคณะครู
11. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก ศรัทธาและภูมิใจในสถาบันของตนเอง
12. ประสานความร่วมมือในการท�างานกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
13. เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานให้กับบุคลากร
14. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องผู้ปกครองนักเรียนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ฉะนั้นในอ�านาจตามความในมาตรา 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน
2515 จึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องผู้ปกครองนักเรียนลงวันที่ 29 มกราคม 2503 และ
ให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารับการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรีในสถานศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ปกครองหมายความว่าบุคคลซึ่งรับนักเรียนนักศึกษาไว้ในครอบครองหรืออุปการะเลี้ยงดู
หรือบุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยู่
2. ให้นักเรียนนักศึกษาที่ก�าลังได้รับการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส. ปกศ. สูงหรือเทียบเท่าลง
มาในสถานศึกษาในสังกัดหรือควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่มีผู้ปกครอง
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. วันที่มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนนักศึกษาที่สถานศึกษา
พร้อมเอกสารตามที่ที่สถานศึกษาก�าหนด
4. ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน
โดยนักเรียนนักศึกษาแต่งกาย แต่งเครื่องแบบและประพฤติตามระเบียบข้อบังคับหรือค�าสั่งของสถาบัน
หรือกระทรวง ศึกษาธิการหรือตามที่กฎหมายก�าหนด
5. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถาบันศึกษาอยู่เสมอเพื่อจะได้รับทราบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
ศึกษาของนักเรียนไม่ชวนนักศึกษาและจะได้ช่วยสถาบันศึกษาและจะได้ช่วยสถาบันศึกษาแก้ไขปัญหา
นั้นๆ
6. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ปกครองแจ้ง
ให้สถาบันศึกษาทราบ
7. ส�าหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบตามหลักฐานการเป็นผู้
ปกครองนักเรียนนักศึกษาหากเห็นว่านักเรียนคนใดไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ปกครองไม่เหมาะสมก็ให้สถาน
ศึกษาด�าเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522
(ลงชื่อ) ก่อ สวัสดิพาณิชย์
(นายก่อ สวัสดิพาณิชย์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อโรงเรียน
1. นักเรียนควรพึงระลึกเสมอว่าตนเองเป็นนักเรียนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎข้อบังคับ
    ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
2. นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพแล้ว เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริต
    มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนมีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์และบุคคลทั่วไป
3. นักเรียนต้องมาโรงเรียนตามที่ก�ำหนดเวลาของโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอหากมีการหยุดเรียนด้วยเหตุผล
    ใดก็ตามจะต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบโดยมีผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองในใบลานั้น
4. นักเรียนพึงดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนอาคารสถานที่ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติและอนุรักษ์
    สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน
5. นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าหน้าที่หลักของนักเรียนคือการศึกษาหาความรู้ไม่ก่อเหตุใดๆอันท�ำความ
    เสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
6. นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและหมู่คณะช่วยกันสร้างเสริมและ
    สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
7. นักเรียนพึงปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองครอบครัวและโรงเรียนอย่าง
    เคร่งครัดโดยละเว้นพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
8. นักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน
9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้
10. นักเรียนต้องช่วยกันรักช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม
11. นักเรียนพึงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศีลธรรมไทยรวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์
     ของชาติ
12. นักเรียนพึงตระหนักถึงโทษยาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด
13. นักเรียนต้องประพฤติชอบด้วยกายวาจา ใจ
14. นักเรียนต้องหมั่นเพียรรักษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
15. นักเรียนรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์
16. นักเรียนที่มาติดต่องานทางโรงเรียนในวันหยุดราชการให้แต่งตัวชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
1. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียนต้องมีความสุภาพอ่อนโยน
3. นักเรียนต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน
5. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

6. นักเรียนต้องเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
7. นักเรียนต้องมีน�้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง
8. นักเรียนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข
9. นักเรียนต้องให้ความช่วยเหลือเรื่องการเรียนซึ่งกันและกัน
10. นักเรียนต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองต่อโรงเรียน

1. ผูป้ กครองจะต้องเข้าร่วมการประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียน ทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ อย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครัง้
ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมาประชุมในครั้งที่ 1 โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาประชุมครั้งที่ 2 ถ้าผู้ปกครอง
ไม่มาประชุม โดยไม่แจ้งเหตุผลกับทางโรงเรียน โรงเรียนจะด�ำเนินการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน
ในสถานหนัก (50 คะแนน)
2. โรงเรียนจะด�ำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียนทุกปีการศึกษา
3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองที่โรงเรียนจัดขึ้น
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ระเบียบการท�ำความเคารพ

1. การท�ำความเคารพในห้องเรียน
1.1 เมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนและออกจากห้องเรียนเมื่อหมดคาบสอนให้หัวหน้าห้อง
บอกท�ำความเคารพ โดยให้ใช้ค�ำบอก นักเรียน ท�ำให้นักเรียนหยุดท�ำงานที่ก�ำลังท�ำอยู่ทันที นั่งตัวตรง
แล้วบอก เคารพ  ให้นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้เมื่อได้รับค�ำสั่งจากผู้รับความเคารพให้นั่งจึงนั่งลง
1.2 นักเรียนพูดกับครูให้ยืนตรงเมื่อไปพบครูเมื่อจะกลับมาที่โต๊ะเรียนให้ไหว้
1.3 การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนาให้กระท�ำความเคารพตามประเพณีนิยม
2. การท�ำความเคารพของนักเรียนในโอกาสอื่นบริเวณโรงเรียน
2.1 เมื่ออยู่กับที่มีผู้ควรเคารพผ่านมาให้ยืนตรงแล้วไหว้
2.2 เมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพนักเรียนต้องหยุดหันหน้าไปทางผู้ควรเคารพ ยืนตรง
แล้วไหว้เมื่อผู้ควรเคารพผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป
2.3 เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่นักเรียนจึงเดินผ่านไปแล้วให้หยุดยืนตรงแล้วๆ จึงเดินผ่าน
ไปโดยก้มตัวเล็กน้อย
3. การแสดงความเคารพในห้องประชุม
3.1 การประชุมหน้าเสาธง เมือ่ ครูเวรหน้าเสาธงเชิญผูท้ คี่ วรเคารพขึน้ มาขณะทีน่ กั เรียน
ยืนอยู่ให้กับประธานนักเรียนบอกท�ำความเคารพโดยให้ใช้ถ้อยค�ำ นักเรียนเคารพ ให้นักเรียนทุกคนไหว้
ถ้านักเรียนนั่งอยู่ก็ว่าเช่นกันโดยไม่ต้องยืนตรง
3.2 การประชุมในห้องประชุมเมื่อนักเรียนนั่งอยู่ผู้ที่ควรเคารพเข้ามาหาห้องประชุมให้
ประธานนักเรียนบอกท�ำความเคารพ นักเรียนเคารพ ให้นักเรียนทุกคนไหว้
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ประกาศโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

เรื่อง ระเบียบการควบคุมความประพฤติและวินัยนักเรียน พ.ศ. 2565
.................................................
ด้วยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ได้จดั ท�ามาตรการการควบคุมความประพฤติ
และระเบียบวินยั ของนักเรียน เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคา่ นิยมทีถ่ กู ต้องดีงาม
มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามนโยบายของโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษและ
ของกระทรวง โดยให้นักเรียนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียน
และชุมชน จึงให้ยกเลิกระเบียบการควบคุม ความประพฤติ และวินยั นักเรียน ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551
และ ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้ระเบียบการควบคุมความประพฤติและวินัยนักเรียน พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ
แนบท้ายประกาศนีแ้ ทน ทัง้ นีต้ งั้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป โดยให้รองผูอ้ า� นวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผูร้ กั ษา
ระเบียบและก�ากับติดตามการใช้ระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เรื่อง ระเบียบการควบคุมความประพฤติและวินัยนักเรียน พ.ศ.2565
.................................................

เพือ่ ให้นกั เรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์มรี ะเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ตระหนัก
ในหน้าที่ของการเป็นนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จึงวางระเบียบควบคุมความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ไว้เป็นดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการควบคุมความประพฤติและวินัยนักเรียน พ.ศ. 2565”
หมวดที่ 1
คะแนนความประพฤติของนักเรียน
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค�ำสั่ง
        หรือประกาศเป็นอย่างอื่น
ข้อ 4 นักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ทุกคนมีคะแนนความประพฤติดีคนละ 100 คะแนน
        ต่อภาคเรียน
การตัดคะแนนความประพฤติ
ข้อ 5 ตัดคะแนนความประพฤติรวม 5-30 คะแนน ว่ากล่าวตักเตือน อบรม บันทึก เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 6 ตัดคะแนนความประพฤติรวม 35-55 คะแนน ท�ำกิจกรรม 10 ชั่วโมง
ข้อ 7 ตัดคะแนนความประพฤติรวม 60-75 คะแนน ท�ำกิจกรรม 20 ชั่วโมง
ข้อ 8 ตัดคะแนนความประพฤติรวม 80-95 คะแนน ท�ำกิจกรรม 30 ชั่วโมง
ข้อ 9 ตัดคะแนนความประพฤติรวม 100-195 คะแนน เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
       และท�ำกิจกรรม 40 ชั่วโมง
ข้อ 10 ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป พิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา
หมวดที่ 2
การเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียนปฏิบัติดี
เพิ่มคะแนนความดีกรณีต่อไปนี้
1. เก็บเงิน หรือสิ่งของมีค่าแล้วน�ำส่งครูประกาศแจ้งคืนเจ้าของ ได้
40 คะแนน
2. เก็บเงิน หรือสิง่ ของมีคา่ ได้ตงั้ แต่ 100 บาทขึน้ ไปแล้วน�ำส่งครูประกาศแจ้งคืนเจ้าของ ได้ 80 คะแนน
3. ชี้ช่องทางผู้กระท�ำผิดระเบียบวินัยตามระเบียบของโรงเรียนให้โรงเรียนทราบ
50 คะแนน
    และสามารถจับผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้

107

108

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

4. ช่วยเหลือผู้อื่น ที่ตกอยู่ในสภาวะคับขันให้ปลอดภัยและเป็นผู้มีจิตอาสา เช่น  100 คะแนน
อุบัติเหตุ, อุทกภัย , อัคคีภัย
5. สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้าน กีฬา วิชาการ ( ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/วิชาการ ) ได้เป็น
ตัวแทนนักเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับภาค
ระดับประเทศ
-เหรียญทองแดง
40 คะแนน                60 คะแนน         140 คะแนน
-เหรียญเงิน
60 คะแนน                80 คะแนน         160 คะแนน
-เหรียญทอง
80 คะแนน               100 คะแนน         180 คะแนน
6. กลุ่มที่ท�ำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและโรงเรียน
    6.1 หัวหน้าห้อง                                                   
80 คะแนน
    6.2 รองหัวหน้าห้อง                                             
60 คะแนน
    6.3 ดุริยางค์/ดนตรี/นักร้อง/แด๊นเซอร์ , นางร�ำ              
60 คะแนน
7. คณะกรรมการนักเรียน
   7.1 ประธานนักเรียน                                                
180 คะแนน
   7.2 รองประธานนักเรียน
160 คะแนน
   7.3 กรรมการนักเรียนและที่ปรึกษา
150 คะแนน
8. คะแนนรวมระดับความดีตลอดปีการศึกษา
   8.1 ดี (เกียรติบัตร)
รวม 180 คะแนนขึ้นไป ไม่เกิน 195 คะแนน
   8.2 ดีเด่น (เกียรติบัตร)
รวม 200 คะแนนขึ้นไป ไม่เกิน 245 คะแนน
   8.3 ดีเยี่ยม (เกียรติบัตร)
รวม 250 คะแนนขึ้นไป ไม่เกิน  295 คะแนน
   8.4 ยอดเยี่ยม (โล่เกียรติยศ)
รวม 300 คะแนนขึ้นไป
หมวดที่ 3
มาตรการควบคุมความประพฤติและวินัยนักเรียนว่าด้วยการประพฤติผิดระเบียบวินัย
ความผิดมี 4 ระดับ ดังนี้
1. สถานเบา/ตัดคะแนน 5 คะแนน
1. มาโรงเรียนสายหลังพิธีการหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย
2. ส่งเสียงดังอึกทึกในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่างๆ
3. กว่าววาจาไม่สุภาพหยาบคายส่อเสียดต่อเพื่อน
4. รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียนหรือบริเวณที่ห้าม
5. เล่นในสถานทีท่ โี่ รงเรียนห้าม เช่น สวนหย่อม/ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ/ห้องสมุด/บริเวณบ้านพักครู
6. ไม่พบครูที่ปรึกษาและท�ำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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7. ใช้เครื่องประดับและเสริมสวย เช่น ใส่ต่างหู เขียนคิ้ว ทาปาก ใส่สร้อยคอ,แหวน,ก�ำไล
(ยกเว้นนาฬิกา)
8. ปล่อยเสื้อลอยชายในขณะอยู่ในชุดนักเรียน
9. ไม่เข้าแถวร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
10. ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนหรือส่วนรวมทุกกิจกรรม
11. สวมหมวกที่ไม่ใช่เครื่องแบบหรือโรงเรียนอนุญาตให้น�ำมาใช้
12. ใช้กระเป๋านักเรียนผิดแบบที่ก�ำหนดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน       
บทลงโทษ
1. ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอน
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนนต่อกรณีความผิด
3. บันทึกพฤติกรรมเข้าแฟ้มประวัติ
4. ท�ำกิจกรรมตามความเหมาะสมที่โรงเรียนก�ำหนด
2. สถานกลาง/ตัด 10 คะแนน
1.หลบเรียน หนีเรียน ขาดเรียน
2. ทรงผมผิดระเบียบทีโ่ รงเรียนก�ำหนดไว้หนวดไว้เครา ไม่รวบมัดผมตามข้อตกลงกรณีให้ไว้ผมยาว
3. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน
4. ไม่น�ำหนังสือราชการจากโรงเรียนส่งผู้ปกครองหรือท�ำลายหนังสือโดยเจตนา
5. ชื้ออาหารและเครื่องดื่มนอกรั้วโรงเรียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 15.45 น.
6. ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่ส�ำคัญอื่นๆ
7. จอดรถจักรยานยนต์นอกโรงเรียนหรือในที่ที่โรงเรียนห้ามจอด
8. ขีด เขียน โต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนังในอาคารเรียน ก�ำแพงรั้วโรงเรียน สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
หรือที่สาธาณะ
9. ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและกลับโดยไม่สวมหมวกนิรภัย(นักเรียนที่ขับขี่รถ
จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย)
10. แต่งกายผิดระเบียบ เช่น ไม่ปักชื่อ-สกุล, อักษรย่อโรงเรียน, เลขประจ�ำตัว, จุดหรือ
เครื่องหมายที่โรงเรียนก�ำหนด, เข็มขัด, ถุงเท้า, กางเกงหรือกระโปรงสั้นหรือยาวเกินไป
บทลงโทษ
1. ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอน
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนนต่อกรณีความผิด
3. แจ้งผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาทราบ
4. บันทึกพฤติกรรมเข้าแฟ้มประวัติ
5. ท�ำกิจกรรมตามความเหมาะสมที่โรงเรียนก�ำหนด
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3. สถานหนัก/ตัด 50 คะแนน
1.ขาดเรียน 3 วัน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือแจ้งให้โรงเรียนทราบ
2. ปลอมลายเซ็นครูและผู้ปกครอง
3. ขับรถจักรยานยนต์เร็วเสียงดังโลดโผนในบริเวณโรงเรียน และถนนด้านหน้าโรงเรียน
4. เชิญผู้ปกครองไม่มาตามนัดหมายโดยไม่มีเหตุแจ้งให้โรงเรียนทราบ
- ครั้งที่ 1 ตัด 10 คะแนน (เพิ่มจาก 50 คะแนน)
- ครั้งที่ 2 ตัด 20 คะแนน (เพิ่มจาก 50 คะแนน)
- ครั้งที่ 3 ตัด 30 คะแนน (เพิ่มจาก 50 คะแนน)
5. ให้ปากค�ำขัดแย้งหรือให้การเป็นเท็จต่อครู
6. จุดประทัดหรือจุดพลุในบริเวณโรงเรียนหรือรอบๆ โรงเรียน
7. ดู ครอบครอง ซ่อนเร้น หนังสือลามกอนาจาร แผ่นซีด,ี วีซดี ี หรือในรูปแบบอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นสือ่ ลามก
บทลงโทษ
1. ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอน
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนนต่อกรณีความผิด
3. แจ้งครูที่ปรึกษา ครูใหญ่หรือหัวหน้าระดับและผู้ปกครองทราบ
4. เชิญผู้ปกครองท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน
5. ท�ำกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือที่โรงเรียนก�ำหนด
4. ขั้นร้ายแรง/ตัด 100 คะแนน
1. ลักขโมยสิ่งของทั้งในและนอกโรงเรียน
2. เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์การพนันไว้ในครอบครอง
3. ท�ำลายทรัพย์สินของผู้อื่นและทางราชการโดยเจตนา
4. เป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก ความสามัคคีในหมู่คณะหรือต่อต้านกฏระเบียบวินัย
กติกา และข้อตกลงของโรงเรียน
5. สูบบุหรี่ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิด เสพยาเสพติดที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือมีไว้ในครอบครอง
6. ประพฤติตนท�ำนองชู้สาว หรืออยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นที่รับรู้
ของสังคม(พิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา)
7. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพก้าวร้าว แสดงอาการกระด้างกระเดื่องหรือขัดค�ำสั่งโดยชอบต่อครู
หรือบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและหรือใช้โทรศัพท์, เฟสบุ๊ค, เครื่องมือ IT กล่าวร้ายครูอาจารย์หรือ
บุคคลอื่นให้เกิดความเสียหายโดยไม่มีข้อมูลหลักฐาน
8. เข้าไปในโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียน ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน (ยกเว้นมีสถานที่พักอยู่ในนั้นหรือไปกับผู้ปกครอง)
9. กระท�ำความผิดทางอาญาหรือถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจด�ำเนินคดีทางอาญา
10. พูดจาข่มขูห่ รือท�ำร้ายครู บุคลากรในโรงเรียนและบิดามารดาผูป้ กครองได้รบั บาดเจ็บหรืออันตราย
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10. พกพาอาวุธหรือวัสดุอปุ กรณ์อนื่ ใดทีเ่ จตนาใช้เปืนอาวุธเข้ามาในสถานศึกษา จะใช้ทำ� ร้ายผูอ้ นื่
หรือไม่ก็ตาม ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรง
11. ก่อการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนหรือนอกบริเวณโรงเรียนและชักน�ำบุคคลภายนอกเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องยุยงส่งเสริมเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
12. พูดจาขู่กรรโชกโดยหวังเอาทรัพย์สินของผู้อื่น
บทลงโทษ
1. ว่ากล่าวตักเตือน อบรม สั่งสอน
2. ตัดคะแนน 100 คะแนนต่อกรณีความผิด
3. แจ้งครูที่ปรึกษา ครูใหญ่หรือหัวหน้าระดับและผู้ปกครองทราบ
4. เชิญผู้ปกครอง ท�ำทัณฑ์บน ท�ำพันธสัญญาต่อโรงเรียน หรือพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา
5. ท�ำกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือที่โรงเรียนก�ำหนด
หมายเหตุ
1. กรณีนักเรียนกระท�ำความผิดสถานหนักถึงขั้นท�ำทัณฑ์บน หรือท�ำพันธสัญญาจะต้อง
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท�ำกิจกรรมตามที่โรงเรียนก�ำหนด(ผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด)
2. กรณีนัก เรียนที่มีความผิดขั้นร้ายแรง แม้ จะเป็ นการกระท� ำ ความผิ ด เพี ย งครั้ ง เดี ย ว
ก็สามารถพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษาได้ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายวินัยโรงเรียน
เสนอผ่านผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
3. ในกรณีที่นัก เรียนมีคะแนนพฤติ ก รรมไม่ ผ ่ า นผลการประเมิ นโรงเรี ย นจะไม่ อ นุ มั ติ
ผลการเรียน
หมวดที่ 4
สถานที่จุดเสี่ยงต่อพฤติกรรมของนักเรียน
เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย นักเรียนมีพฤติกรรมดี เกิดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ไม่เสีย่ งต่อสารเสพติดทุกชนิด เครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
แอลกอฮอร์, ติดเกมส์อินเตอร์เน็ต, การก่อการทะเลาะวิวาท และการหลบเรียน หนีเรียน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จึงประกาศให้สถานทีต่ อ่ ไปนีเ้ ป็นจุดเสีย่ ง ล่อแหลมทีอ่ าจจะก่อให้เกิด
อันตราย มีผลกระทบต่อนักเรียนหลายๆ ด้านตามที่กล่าวข้างบน
1. ร้านค้าด้านหน้าโรงเรียนทางทิศเหนือตรงข้ามประตูทางเข้าโรงเรียน ประตู 3
2. บริเวณหนองใหญ่
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3. ร้านเกมส์ในบริเวณตลาดเทศบาลขุนหาญ ชุมชนใกล้เคียง ร้านเสริมสวย
4. ตลาดนัดในเขตเทศบาลขุนหาญ (ตลาดนัดเก้า)
หากนักเรียนคนใดใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่หลบซ่อน, จอดยานพาหนะจับจ่ายซื้อสิ่งของหรือ
กระท�าการใดๆ ในวันและเวลาท�าการหรือวันทีโ่ รงเรียนมีกจิ กรรมพิเศษเป็นส่วนรวมให้ถอื ว่านักเรียนคนนัน้
มีความผิดสถานหนัก ให้คณะกรรมการฝ่ายวินยั ของโรงเรียนตัดคะแนนความประพฤติได้ครัง้ ละ 50 คะแนน
ตามระเบียบของโรงเรียนปี 2565
หมวดที่ 5
คณะกรรมการตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤติ
1. ให้คณะกรรมการงานวินัยของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เป็นกรรมการพิจารณาตัดและ
เพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนตามระเบียบปี พ.ศ. 2565
2. ครูทุกคนมีสิทธิเสนอการตัดและการเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนต่อฝ่ายกิจการ
นักเรียนตามระเบียบการควบคุมความประพฤติและวินยั นักเรียน พ.ศ. 2565 โดยส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษรให้แก่ฝ่ายกิจการนักเรียนหรือแจ้งรายงานด้วยวาจา
3. ให้คณะกรรมการงานวินัยของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์สรุปคะแนนรวมทุกครึ่งภาคเรียน
และปลายภาคเรียนตลอดปีการศึกษาเพื่อด�าเนินการตามระเบียบปี พ.ศ. 2565
4. คณะกรรมการงานวินัยเมื่อสรุปคะแนนรวมแล้วให้แจ้งครูที่ปรึกษา ครูใหญ่และผู้ปกครอง
รับทราบทั้งก่อนและหลังการแก้ไขพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. การมอบเกียรติบัตรหรือโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีคะแนนสะสม
รวมถึงเกณฑ์ตามระเบียบปี พ.ศ. 2565 หรือพิจารณาส่งเสริมให้ขวัญก�าลังใจในการไปทัศนศึกษา
กรณีพิเศษ ให้คณะกรรมการงานวินัยเป็นผู้พิจารณามอบในโอกาสที่เหมาะสม หรือไปทัศนศึกษาตาม
ความเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม
6. ให้รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ข้อปฏิบัติที่นักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้
.................................................

1. มาพบครูที่ปรึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มาทันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และอบรม
หน้าเสาธง (มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.30น. และออกจากโรงเรียนหลังเวลา 15.45 น.)
เข้าห้องเรียนทุกคาบไม่ขาดเรียน ไม่หลบหนีเรียน                          
2. ประพฤติตนให้เรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ในโอวาทของครู-อาจารย์ทุก
คนเคารพและเชื่อฟังค�ำสอน เมื่อพบครูต้องท�ำความเคารพทุกครั้ง
3. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเรื่องการทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียนถือเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงหรือพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษาได้
4. ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อครู-อาจารย์ บุพการีหรือผู้มีพระคุณ ไม่กล่าวค�ำหยาบคายต่อ
เพื่อนนักเรียน
5. ไม่เป็นผู้ลุ่มหลงในอบายมุขหรือสิ่งเสพติดทั้งปวง เป็นต้นว่า
- สูบบุรี่ หรือของมึนเมาอย่างอื่นใด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน ยาไอซ์  ใบกระท่อม
- เล่นการพนันทุกประเภท
- ลักขโมย
- มีพฤติกรรมท�ำนองชู้สาว
6. ไม่ท�ำลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่น รวมทั้งขีดเขียนตามโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนังห้องน�้ำ 
หรือทีต่ า่ งๆ ผูใ้ ดท�ำลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียนและท�ำไห้ผอู้ นื่ เสียหายจะต้องชดใช้คา่ เสียหายนัน้ ในราคาปัจจุบนั
7. ไม่น�ำเครื่องประดับทุกชิ้นมาโรงเรียน เช่น ก�ำไล สร้อยคอ ต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ หรือ
อุปกรณ์เครื่องเขียนราคาแพง หากสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
8. ไม่น�ำอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน เช่น วิทยุ เทป เครื่องฟังเพลงเครื่อง
เล่นเกมส์หนังสือการ์ตูน โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กีตาร์ (ยกเว้นน�ำมาเรียนชั่วโมงเรียน)
หากสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
9. ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน การลักขโมยของผู้อื่นถือเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมาก ให้เป็น
ความผิดสถานหนัก
10. ไม่กระท�ำการใดๆที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง
11. ไม่ต่อต้านกฎระเบียบ วินัย ข้อตกลงของโรงเรียน ซึ่งระเบียบวินัยถือเป็นแนวปฏิบัติของ
ส่วนรวม เพื่อให้คนหมู่มากอยู่รวมกันอย่างมีความสุข กฎระเบียบ วินัย กติกาและข้อตกลงของโรงเรียน
ถือเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองนักเรียนทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หากฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนท�ำก�ำหนดไว้
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ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2565
.................................................

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จึงได้ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบการลงโทษนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปี พ.ศ. 2554 หรือระเบียบ
การลงโทษอื่นๆ ที่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปี พ.ศ. 2565
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผูบ้ ริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผูอ้ ำ� นวยการหรือรองผูอ้ ำ� นวยการทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ 5 “กระท�ำความผิด” หมายความว่า การทีน่ กั เรียนประพฤติหรือปฏิบตั ติ นฝ่าฝืนระเบียบวินยั
กฏ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงของโรงเรียน
ข้อ 6 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่กระท�ำความผิด ฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
โรงเรียน โดยมีความมุ่งหมายในการลงโทษเพื่อเป็นการตักเตือน อบรม สั่งสอน ให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดีหรือ
เข็ดหลาบต่อการกระท�ำความผิด มุง่ เน้นให้นกั เรียนมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ 7 การลงโทษแก่นักเรียนที่กระท�ำความผิด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จึงได้ก�ำหนดการลงโทษไว้ 5 สถานดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ตัดคะแนนความประพฤติตามแต่กรณีความผิด
(3) ท�ำทัณฑ์บนหรือท�ำพันธสัญญาต่อโรงเรียน
(4) ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(5) พิจารณาย้ายสถานศึกษาตามแต่กรณีความผิดหรือพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อ 8 ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง กลั่นแกล้ง ห้ามลงโทษด้วยความโกรธหรือพยาบาท
ข้อ 9 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจในการ
พิจารณาลงโทษนักเรียน
ข้อ 10 “การว่ากล่าวตักเตือน” ใช้ส�ำหรับนักเรียนที่กระท�ำความผิดสถานเบา
ข้อ 11 “การตัดคะแนนความประพฤติ” ใช้สำ� หรับนักเรียนทีก่ ระท�ำความผิดทุกกรณี ความผิดตาม
ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ พ.ศ. 2565
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ข้อ 12 “การท�าทัณฑ์บน หรือการท�าพันธสัญญา” ใช้สา� หรับนักเรียนทีก่ ระท�าความผิดสถานหนัก
ขึ้นไป ประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนกฏระเบียบวินัยของโรงเรียน ไม่ควรแก่สภาพของการเป็นนักเรียน ท�าให้
เสื่อมเสียชื่อเสี่ยงเกียรติยศของสถาบัน หรือนักเรียนคนนั้นได้รับโทษอย่างอื่นมาแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
ข้อ 13 “การท�ากิจกรรมหรือเข้าค่ายเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม” ใช้สา� หรับนักเรียนทีก่ ระท�าความผิด
แล้วถูกตัดคะแนนความประพฤติถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนดไว้ใน “ระเบียบการควบคุมความประพฤติ
และวินัยนักเรียน พ.ศ. 2565”
ข้อ 14 “การพิจารณาให้ยา้ ยสถาน” ใช้สา� หรับนักเรียนคนใดทีก่ ระท�าความผิดฝ่าฝืนกฎระเบียบวินยั
ของโรงเรียน แล้วถูกตัดคะแนนความประพฤติจนถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนดไว้ใน “ระเบียบการควบคุม
ความประพฤติและวินยั นักเรียน พ.ศ. 2565” หรือใช้สา� หรับนักเรียนคนใดทีก่ ระท�าความผิดสถานร้ายแรง
ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพของการเป็นนักเรียน ผิดศีลธรรมอันดีงาม ไม่เข็ดหลาบต่อการถูกลงโทษ
ประพฤติกรรมแบบเก่าๆ เดิมๆ จนเห็นได้ว่าถ้าหากอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้อีกต่อไป จะท�าให้เสี่ยมเสีย
ชือ่ เสียงเกียรติยศของโรงเรียน เป็นเหตุให้กฏ ระเบียบวินยั และศีลธรรมอันดีงามของโรงเรียนพลอยเสือ่ มเสีย
ไปด้วย ให้เชิญผูป้ กครองโดยชอบธรรมมารับรูร้ บั ทราบปัญหาและเหตุผล แล้วพิจารณาให้ยา้ ยสถานศึกษา
ต่อไปหรือหากผูป้ กครองไม่มาพบตามทีโ่ รงเรียนมีหนังสือเชิญในเวลาอันควรและไม่มเี หตุแจ้งให้ทราบเกิน
3 ครัง้ ให้พจิ ารณาย้ายสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายวินยั ของโรงเรียนเป็นผูพ้ จิ ารณา
เสนอฝ่ายบริหาร
ข้อ 15 ให้รองผูอ้ า� นวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รักษาการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยให้มีอ�านาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ระเบียบกรมสามัญศึกษา
ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2546
.................................................

เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 วรรค (6) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 กรมสามัญศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
พ.ศ.2546
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งอื่นในส่วนที่สั่งไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
ค�ำว่า “เครือข่าย”(network) หมายความว่าการเข้ามามีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือ
แนวร่วมและหรือการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะ
ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็นช่วงการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9(6) การมี
ส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาบันประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ซึ่งค�ำว่า “เครือข่าย” ได้ถูกใช้เป็นลายลักอักษร เพื่อที่
จะให้เกิดกลไกความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา
ค�ำว่า คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
(1) เพื่อการด�ำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา
(2) เพื่อให้พ่อแม่-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
(3) ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองและ
     นักเรียนในสถานศึกษา
(4) เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ความสามารถช่วยเหลือ
     ตนเองได้ ด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และละเว้นอบายมุขทั้งปวงกับเพื่อส่ง
     เสริมความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
(5) เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(6) ระเบียบและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อ 6 ระเบียบหรือหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
6.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประกอบด้วย
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(1) คณะกรรมการระดับห้องเรียนมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
ประธาน,รองประธาน,เลขานุการ,นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์ โดยคัดเลือกจากผู้ปกครองของแต่ละ
ห้องเรียน
(2) คณะกรรมการระดับชั้นเรียนประกอบด้วย ประธาน,รองประธาน
เลขานุการ นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับห้องเรียนของชั้น
เรียนนั้นๆ ระดับห้องละ 2 คน ผู้แทนของระดับชั้นเรียนประกอบด้วยประธานและเลขานุการของ
กรรมการระดับห้องเรียน
(3) คณะกรรมการระดับโรงเรียนประกอบไปด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้
ปกครองจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 คน
(4) การได้มาซึ่งคณะกรรมการระดับโรงเรียน ได้มาโดยการคัดเลือกมาจาก
ประธาน และเลขานุการของแต่ละระดับชั้นเรียนทั้งหมด จ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย ประธาน รอง
ประธานคนที่ 1 ,รองประธานคนที่ 2,เลขานุการ,ประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์,นายทะเบียน,
ปฏิคมและกรรมการที่เรียกเป็น กรรมการกลาง กรณีที่ผู้แทนระดับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้
ปกครอง ให้เลือกผู้แทนระดับนั้นแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้ครบจ�ำนวน 13 คน ตามข้อ (3)
6.2 คุณสมบัติของกรรมการเครือข่ายของผู้ปกครอง
(1) ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอน
(2) บรรลุนิติภาวะ และมีสถานะภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันใน
สถานศึกษาโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
(3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.3 การพ้นจากต�ำแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายผูปกครอง
(1) ตาย
               
(2) ลาออก
            
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้ก�ำหนดในข้อ 6.2
6.4 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือ
ข่ายผู้ปกครองทุกระดับมีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คัดเลือกสิ้นสุดในวันที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้
ปกครองชุดใหม่ในระดับการคัดเลือก
ข้อ 7 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
7.1 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
7.2 ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าครูผู้ปกครอง
7.3 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
7.4 ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะต่อสถานศึกษา ในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่
นักเรียนและสถานศึกษา
7.5 จัดการประชุมกรรมการผู้ปกครอง ในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

117

118

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

7.6 จัดท�าท�าเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียดและส่งมอบส�าเนาให้เลขานุการ
เครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
7.7 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรม
ของแต่ระดับน�าเสนอโรงเรียนเพื่อด�าเนินการต่อไป
7.8 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะ
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
ข้อ 8 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูอาจารย์เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อ 9 ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้ลงนามในประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ กรณีสิ้นสุดวาระลง ตาม ข้อ 6.4
ข้อ 10 คณะกรรมการที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้สิ้นสภาพ และให้
จัดการใหม่ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2546

(นายไพฑูรย์ จัยสิน)
อธิบดีกรมสามัญศึกษา
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ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย พ.ศ. 2565
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ก.นักเรียนชาย
1. ผม ให้ไว้แบบทรงนักเรียน ตัดด้านข้าง ด้านหลังรองหวีเบอร์ 1 เท่านั้น ผมด้านหน้ายาว
ไม่เกิน 3 เซนติเมตร ข้างบนไม่เป็นพุ่มหรือกระจุก ห้ามตัดทรงสกินเฮด โกนผม (ยกเว้นบวช) ย้อมสี
ไว้หนวดเครา หรือตัดแต่งเป็นทรงอื่นนอกเหนือที่ก�ำหนด ห้ามเจาะและใส่ตุ้มหู
2. เสื้อ เสือ้ เชิต๊ คอตัง้ ผ้าขาวเกลีย้ ง ไม่บางเกินควร ตัดตัวทรงไม่รดั รูป (ไม่มเี กล็ดด้านหลัง) ผ่าอก
ตลอดสาบที่อกตลบด้านนอกกว้างประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร ใช้กระดุมขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร แขนเส้นถึงข้อศอกขึน้ มาระหว่าง 3-5 เซนติเมตร มีกระเป๋าอกซ้าย 1 ใบ
กว้างประมาณ  10 -12 เซนติเมตร ลึก 10 -15 เซนติเมตร ดูให้พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ต้องสวมเสื้อ
ที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของตนเองเท่านั้น และต้องไม่ดึงขอบเสื้อออกจากเอวกางเกงมาห้อย
ปิดทับจนมองไม่เห็นเข็มขัด
3. กางเกง ผ้าโทเร สีกากี ขาสัน้ เพียงหัวเข่า พ้นกลางสะบ้าประมาณ 3-5 เซนติเมตร เมือ่ ยืนตรง
มีจีบข้างหน้า 2 จีบ ส่วนกว้าง 5 เซนติเมตร ผ่านตรงส่วนหน้า ส�ำหรับติดซิปซ่อนข้างใน มีกระเป๋าด้าน
ข้างตามแนวตะเข็บด้านละ 1 กระเป๋า  ไม่มีกระเป๋าด้านหลัง หรือที่อื่นๆ อีกต้องตัดให้เป้ายาวเพื่อคาด
เข็มขัดให้ตรงเอว หูเข็มขัด และต้องสวมกางเกง ที่มีขนาดเหมาะกับร่างกายของตนเท่านั้น
4. เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีน�้ำตาล แบบนักเรียน กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนมีเข็มส�ำหรับสอดรูเดียว มีปลอกหนังสีเดียว กับเข็มขัดส�ำหรับสอดปลาย
เข็มขัดห้ามเจาะรูตกแต่งหรือสลักลวดลายใดๆทั้งสิ้น อนุญาตให้ใช้เข็มขัดแบบลูกเสือได้
5. รองเท้า หุ้มส้นสีน�้ำตาล ชนิดผูกเชือกท�ำด้วยหนังหรือผ้าใบ
6. ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีน�้ำตาลอ่อน ความยาวไม่เกินครึ่งน่อง เวลาสวมไม่พับปลาย ห้ามใช้
ถุงเท้าลูกฟูก หรือ ถุงเท้าที่มีลวดลาย
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ข. นักเรียนหญิง
1. ผม อนุญาตให้ไว้ผมยาวเกินติ่งหูแต่ไม่เกินต้นคอ ปลายผมต้องตัดเสมอกัน โดยรอบ เมื่อมอง
ตรงปลายผมต้องไม่ตงั้ บ่า หรือเลยคอปกเสือ้ ห้ามซอยผมย้อมสีผมตัดทรงเปิดหูตกแต่งทรงผมเป็นรูปทรงอืน่
นอกเหนือที่ก�ำหนด  ห้ามใส่น�้ำมันแต่งผม ห้ามใส่ต่างหู (ยกเว้นชนิดวงกลมเส้นเล็กที่เป็นเงินนาค,ทอง)
2. เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป แบบคอพับในตัว (คอทหารเรือ) ลึกให้พอสวมศรีษะให้
สะดวกสาบเสือ้ เข้าข้างในปกเสือ้ กว้างประมาณ 14-18 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ผูกคอด้วยผ้าสี
หรือถ้าเงื่อนกลาสี ใช้ผ้าสามเหลี่ยมกว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร ให้ปมที่ผูกอยู่ห่างจากคอ
ประมาณ 1 ฝ่ามือ จะไม่สวมเสื้อไหล่ตก ไม่ใช้ผ้าดิบ หรือลินิน
3. กระโปรง ใช้ผ้าโทเร สีกรมท่าเกลี้ยง เนื้อผ้าเรียบ ตัดแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังจีบ
เป็นกลีบ ข้าง 3 กลีบ กลีบ ลึก 3-4 เซนติเมตร หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับกลีบออกประมาณ 6-12  เซนติเมตร
เว้นระยะความกว้าง ตรงกลางพองามให้ชายกระโปรงคลุมเข่า ยาวจากกึ่งกลางสะบ้าลงไป เมื่อยืนตรง
ยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร ปลายกระโปรงพับ 4-6 เซนติเมตร
4. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำปลายเท้ามนไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน
2 เซนติเมตร ในวันเรียนพละศึกษา อนุญาตให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย
5. ถุงเท้า ใช้ถงุ เท้าสัน้ สีขาวไม่มลี วดลาย ห้ามใช้ถงุ เท้าลูกฟูก และให้พบั ขอบถุงเท้าลงเหนือข้อเท้า
ส้นที่พับขนาดกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร เมื่อพับลงไปแล้วถุงเท้าจะต้องอยู่เหนือตาตุ่ม 2-4 นิ้ว
ห้ามใช้ถุงเท้าสั้นแบบหุ้มส้น
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ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย พ.ศ. 2565
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก.นักเรียนชาย
1. ผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียน โดยตัดรองทรงสูงเท่านัน้ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ข้างบน
ไม่เป็นพุ่มหรือกระจุก จนดูไม่เหมาะสม (ด้านบนเละรอบข้างยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร) ห้ามแสกกลาง
หรือหวีเสย ตัดสกินเฮด ไว้จอน ไว้หนวด ไว้เครา ย้อมสีผม ใส่โฟม ใส่เยล ไว้รากไทร เกินต้นคอหรือหางเต่า
โกนผม (ยกเว้นบวช) ตัดยกหรือรองทรงต�่ำ
2. เสื้อ เสื้อเชิ๊ตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควรตัดตัวตรงไม่รัดรูป (ไม่มีเกล็ดด้านหลัง) ผ่าอก
ตลอดสาบที่อก ด้านนนอกกว้างประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร ใช้กระดุมขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าอกซ้าย 1 ใบ ไม่มีฝากว้างประมาณ 10-12 เซนติเมตร
ลึก 10-15 เซนติเมตร ดูให้พอเหมาะกับขนาดเสื้อ ต้องสวมเสื้อที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของตนเอง
เท่านั้น และต้องไม่ดึงขอบเสื้อออกจากเอวกางเกงมาห้อยปิดทับจนมองไม่เห็นเข็มขัด
3. กางเกง ผ้าโทเร สีกากี ขาสั้นเพียงเหนือหัวเข่า พ้นกลางสะบ้าประมาณ 3-5 เซนติเมตร เมื่อ
ยืนตรงจะมีจบี ข้างหน้าข้างละ 2 จีบ ส่วนกว้างของกางเกงเมือ่ ยืนตรงห่างจากขาประมาณ 8 -10 เซนติเมตร
ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า ส�ำหรับติดซิบซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋า ด้าน
ข้างตามแนวตะเข็บด้านละ 1 กระเป๋า ไม่มกี ระเป๋าด้านหลังหรือทีอ่ นื่ ๆ อีกต้องตัดให้เป้ายาวเพือ่ คาดเข็มขัด
ให้ตรงเอว หูเข็มขัดให้ตรงเอว หูเข็มขัดไม่ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป ไม่ให้หัวเข็มขัดคู่เวลาสวมทับชายเสื้อ
ไม่เรียบร้อย ไม่ดึงเสื้อลงมาปิดเข็มขัด และต้องสวมกางเกงที่มีขนาดเหมาะกับร่างกายของตนเองเท่านั้น
4. เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีน�้ำตาล แบบนักเรียน กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนมีเข็มส�ำหรับสอดรูเดียว มีปลอกหนังสีเดียว กับเข็มขัดส�ำหรับสอดปลาย
เข็มขัดห้ามเจาะรูตกแต่งหรือสลักลวดลายใดๆทั้งสิ้น
5. รองเท้า หุ้มส้นสีน�้ำตาล ชนิดผูกเชือกหนังหรือผ้าใบ
6. ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีน�้ำตาลอ่อน ความยาวไม่เกินครึ่งน่อง เวลาสวมไม่พับปลาย ห้ามใช้
ถุงเท้าลูกฟูก หรือ ถุงเท้าที่มีลวดลาย
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ข.นักเรียนหญิง
1. ผม อนุญาตให้ไว้ผมยาวได้โดยปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1.1 ให้รวบมัดสูงและผูกด้วย ริบบิ้น (สีขาวหรือสีน�้ำเงินขนาดกว้าง 1 นิ้ว )ตามที่
โรงเรียนก�ำหนดติดกิ๊บเล็กสีด�ำ เมื่อรวบมัดเสร็จปลายผม ห้ามยาวเกินกึ่งกลางกระดูกสะบักหลัง
1.2 ห้ามซอยผมสไลด์ผม ย้อมสีหรือดัดผม ห้ามตัดปิดหู ห้ามตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่
ไม่เหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียน
1.3 ริบบิ้นที่ใช้ผูกผม มีขนาดกว้าง 1 นิ้ว ไม่มีลวดลาย โดยใช้สีน�้ำเงินและสีขาวเท่านั้น
1.4 การถักเปียให้ถักเปียเดียว และรวบมัดตามระเบียบ หากจะไว้สั้นให้ตัดโดยรอบ
ปลายผมเสมอกันยาวไม่เกินต้นคอ
1.5 เมื่อผมยาวพอรวบมัดได้จะต้องรวบมัดตามระเบียบ
1.6 ให้รวบมัดผมให้เรียบร้อย เมื่ออยู่ในชุดนักเรียนหรือชุดที่โรงเรียนก�ำหนด
1.7 กรณีไว้ผมสั้น ความยาวผมไม่เกินคอปกเสื้อด้านบน
2. เสื้อ แบบคอเชิ๊ต ผ้าขาวเกลี้ยงใช้ผ้าหนาพอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นใน ที่อกท�ำเป็นสาบเข้าขางใน
กว้าง 4 เซนติเมตร ไม่สาบด้านหลัง ตัวเสื้อไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป และไม่สวมเสื้อไหล่ตก ไม่ใช้ผ้าดิบหรือ
ลินิน จะต้องสวมเสื้อซับใน เพื่อให้เมาะสมแก่สภาพการเป็นนักเรียน
3. กระโปรง ใช้ผ้าโทเร สีกรมท่าเกลี้ยง เนื้อผ้าเรียบ ตัดแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังจีบ
เป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ กลีบ ลึก 3-4 เซนติเมตร หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับกลีบออกประมาณ 6-12  
เซนติเมตรเว้นระยะความกว้าง ตรงกลางพองามให้ชายกระโปรงคลุมเข่ายาวจากกึ่งกลางสะบ้าลงไปเมื่อ
ยืนตรงยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร ปลายกระโปรงพับ 4-6 เซนติเมตร
4. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด�ำ กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบหัวเล็ก
ใช้หนังสีด�ำหุ้มมีปลอกหนังขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัดนี้ใช้คาดทับ
กระโปรง
5. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำปลายเท้ามนไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน
2 เซนติเมตร ในวันเรียน พละศึกษา อนุญาตให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย
6. ถุงเท้า ใช้ถงุ เท้าสัน้ สีขาวไม่มลี วดลายห้ามใช้ถงุ เท้าลูกฟูก และให้พบั ขอบถุงเท้าลงเหนือข้อเท้า
ส้นที่พับขนาดกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร เมื่อพับลงไปแล้วถุงเท้าจะต้องอยู่เหนือตาตุ่ม 2-4 นิ้ว ห้ามใช้
ถุงเท้าสั้นแบบหุ้มส้น
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เครื่องแบบ เสื้อสีประจ�ำโรงเรียน
1. เสื้อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งชายและหญิง ใช้เสื้อโปโลสีแสด
ของโรงเรียนเท่านั้นกระเป๋าด้านซ้ายปักเครื่องหมายโรงเรียน ด้านขวาปักชื่อ สกุล ม.ต้น ด้วยสีน�้ำเงิน
ม.ปลายด้วยสีขาว ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งชาย และ หญิง ใช้เสื้อโปโลสีฟ้า ใช้สวมมา
โรงเรียนในวันศุกร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การสวมเสื้อทั้งชายและหญิง ไม่ต้องทับ
ชายเสื้อไว้ในขอบกางเกงและกระโปรง
2. กางเกง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิงใช้กางเกงวอร์มสีด�ำ
ตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น
3. รองเท้า
นักเรียนชาย ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีน�้ำตาลธรรมดาตามเครื่องแบบนักเรียน
นักเรียนหญิง ให้ใช้รองเท้าผ้าหุ้มส้นสีขาวล้วน ไม่มีลวดลายชนิดผูกเชือกเท่านั้น
4. ถุงเท้า
นักเรียนชาย ใช้ถุงเท้าสั้นสีน�้ำตาลอ่อน ความยาวไม่เกินครึ่งแข้ง เวลาสวมใส่ไม่พับปลาย
ห้าม ใช้ถุงเท้าลูกฟูกหรือถุงเท้าที่มีลวดลาย
นักเรียนหญิง ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูก และให้พับลงเหนือข้อเท้า
ส่วนที่พับขนาดกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร เช่นเดียวกับระเบียบการแต่งกาย

การปักชื่อ-สกุล
ก.นักเรียนชาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
อักษรย่อ ข.ว.ส. อยู่อกเสื้อด้านขวา แนวกระดุมเม็ดที่ 2 ห่างจากตะเข็บไหล่ 12 เซนติเมตร
อักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสูงประมาณ 1.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ใช้ไหมสีน�้ำเงินแก่
ปักเว้นช่องไฟพองามปักอักษรที่ทางโรงเรียนก�ำหนดให้เท่านั้นเลขประจ�ำตัวอยู่ด้านล่างของ ข.ว.ส.
ห่างประมาณ 1.5 เซนติเมตรชื่อตัวหนังสือธรรมดาสูงประมาณ 1 เซนติเมตร ทางอกซ้ายปักอยู่เหนือ
ขอบกระเป๋าประมาณ 3 เซนติเมตร
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มัธยมศึกษาตอนปลาย
อักษรย่อ ข.ว.ส. เลขประจ�ำตัวและชื่อ เหมือนมัธยมศึกษาตอนต้น
ข.นักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
อักษรย่อ อยู่อกเสื้อด้านขวา แนวกระดุมเม็ดที่ 2 ห่างจากตะเข็บไหล่ 12 เซนติเมตร
อักษรพิมพ์ธรรมดา ที่ทางโรงเรียนก�ำหนดให้เท่านั้น
เลขประจ�ำตัว ปักอยู่ด้านล่างของ ข.ว.ส. ห่างประมาณ 1 เซนติเมตรทางอกเสื้อด้านซ้าย
อยู่แนวกึ่งกลางระหว่าง ข.ว.ส. กับเลขประจ�ำตัวมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนมัธยมศึกษาตอนต้น

การปักจุดและตราแสดงสัญลักษณ์ของโรงเรียน
การปักจุด
นักเรียนชาย ม.ต้น

ปักวงกลมทึบ ขนาด 0.5 ซ.ม. ริมปกเสื้อด้านซ้ายให้ปักด้วยด้ายสีแสด
1 จุด เท่านั้น
นักเรียนหญิง ม.ต้น
ปักวงกลมทึบ ขนาด 0.5 ซ.ม. ตรงกลางเหนือ ชื่อ - สกุลให้ปักด้วยด้ายสีแสด
1จุด เท่านั้น
นักเรียนชาย ม.ปลาย ให้ปักวงกลมทึบ ขนาด 0.5 ซ.ม. ริมปกด้านซ้ายให้ปักด้วยด้ายสีฟ้า
1 จุด เท่านั้น
นักเรียนหญิง ม.ปลาย ให้ปักวงกลมทึบ ขนาด 0.5 ซ.ม. ริมปกเสื้อด้านซ้ายให้ปักด้วยด้ายสีฟ้า
1 จุด เท่านั้น
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งชายและหญิงจะติดเข็มตราแสดงสัญลักษณ์
ของโรงเรียนด้านขวาเหนืออักษรย่อ ข.ว.ส. บนเสื้อนักเรียน
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การเข้าร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ
อาศัยระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและวินัยนักเรียน
พ.ศ.2554 โรงเรียนจึงก�ำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติและการสวดมนต์ไหว้
พระของนักเรียนดังนี้
1. ในวันเปิดเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องมาโรงเรียนแต่เช้าก่อนเวลา 07.50 น. และกลับอย่างช้า
เวลา 16.00 น.(ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษที่ครูนัดหมาย และควบคุมดูแล)เมื่อนักเรียนเข้ามาถึงโรงเรียน
แล้วจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
2. นักเรียนมาโรงเรียนหลังจากเวลา 08.15 น. ถือว่านักเรียนคนนั้นมาสาย ยกเว้นมีเหตุจ�ำเป็น
ควรแก่การพิจารณา
3. นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และกล่าวค�ำ
ปฏิญาณตนโดยนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจบสัญญาณเพลงมาร์ชของ
โรงเรียนในแต่ละวัน (เวลา08.10 น.)
4. นักเรียนต้องเงียบสงบอยู่ในอาการที่ส�ำรวม ยืนตรงไม่หยอกล้อกันหรือพูดคุยกันในระหว่าง
เข้าแถวให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องควบคุมดูแลช่วยครูที่ปรึกษาในการเข้าแถว
5. นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจร้องเพลงชาติ เพลงมาร์ชสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่งและ
กล่าวค�ำปฏิญาณตนด้วยความส�ำนึกในความเป็นไทยและหน้าที่ที่ดีของนักเรียนร่วมกัน
6. นักเรียนขาดการเข้าร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระติดต่อกัน 5 วันโรงเรียน
จะแจ้งผู้ปกครองทราบ
7. นักเรียนที่ขาดการเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 5 ครั้งขึ้นไปโรงเรียนจะเชิญ
ผู้ปกครองมาพบ
8. นักเรียนแต่ละห้องจะต้องมีตัวแทนเชิญธงชาติ (ห้องละ 2 คน ชาย-หญิง)
9. นักเรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบ ในขณะเดินจะต้องไม่หยอกล้อกัน
10. นักเรียนต้องรีบเข้าห้องเรียน และไม่ออกนอกห้องเรียนหลังจากเข้าเรียนแล้ว
11. นักเรียนต้องตั้งใจเรียน ไม่ส่งเสียงรบกวน และหยอกล้อกันไม่พูดคุยกันเป็นที่รบกวนครู
ในขณะเรียน
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การออกนอกบริเวณโรงเรียน
เพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอันจะน�ำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน เมื่ออยู่ใน
ระหว่างเวลานักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน หากมีความจ�ำเป็นจะ
ต้องออกนอกบริเวณ นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. ให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตและรับไปด้วยตัวเองที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
2. ให้เขียนบันทึกที่ฝ่ายกิจการเสนอขั้นตอนในแบบบันทึก
3. ในเวลาพักเที่ยง ให้น�ำใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไปให้ครูประจ�ำวันพิจารณา
และลงชื่ออนุญาตก่อนและค่อยมาพิจารณาอนุญาตผ่านฝ่ายกิจการนักเรียน
4. น�ำใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนหรือครูฝ่าย
กิจการนักเรียนฝ่ายกิจการมอบหมายไปแสดงต่อครูเวรประจ�ำวันหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
ป้อมยาม จึงออกนอกบริเวณโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
5. เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาแล้วให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัย ลงบันทึกข้อมูล
6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกไปเอางานหรือวัสดุอุปกรณ์มาส่งครูในเวลาเรียน (08.30-15.45น.)
เด็ดขาดหากมีความจ�ำเป็นจริงๆให้ครูผู้สอนรายวิชารับรอง
7. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกไปท�ำธุระที่ธนาคารหรือไปรษณีย์ (หากจ�ำเป็นจริงพิจารณาเป็น
กรณี)
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การใช้รถของนักเรียนในโรงเรียน
เพื่อเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนให้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้ง
เป็นการป้องกันอุบัติเหตุและทรัพย์สินมิให้สูญหาย โรงเรียนจึงวางแนวปฏิบัติดังนี้
1. ห้ามนักเรียนขับขี่รถยนต์ในโรงเรียน
2. นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและ
จอดในสถานที่โรงเรียนก�ำหนดให้เท่านั้น
3. ต้องหากุญแจที่มีความมั่นคงแข็งแรงมาใส่ล็อคไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
4. ไม่ให้ใช้รถทุกชนิดขณะมีกิจกรรมการเรียนการสอน(เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน)
5. เมื่อนักเรียนขับขี่รถทุกชนิดในโรงเรียนจะต้องไม่ขับเร็วโลดโผนหรือเสียงดัง และปฏิบัติตาม
กติกาข้อตกลงของโรงเรียน
6. เวลาเข้าโรงเรียน  หลังจากหยุดรถท�ำความเคารพครู ให้จูงเข้าโรงรถอย่างเป็นระเบียบ
เวลาเลิกเรียน ให้จงู รถออกจากโรงรถท�ำความเคารพครูเสร็จจึงสตาร์ทรถได้ (ห้ามบิดคันเร่งเสียงดังหรือขีเ่ ร็ว)
7. เมื่อน�ำรถจักยานยนต์ออกจากโรงรถแล้ว ห้ามขับขี่ไปจอดไว้บริเวณหน้าอาคารเรียน
หอประชุมหรือสนามกีฬา
8. นักเรียนที่ขับขี่รถจักยานยนต์มาโรงเรียนและนักเรียนที่ซ้อนท้ายจะต้องใส่หมวกนิรภัยทุกคน

แนวปฏิบัติในการติดต่อขอเอกสารใบรับรองความประพฤติ
ในการติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองความประพฤติ และความสามารถพิเศษให้ปฏิบัติดังนี้
   1. ยื่นค�ำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
   2. ส่งรูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
   3. เอกสารรับรองแผ่นแรกนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากนักเรียนต้องการเพิ่มมากว่า 1
แผ่นหรือขอใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นละ 5 บาท
    4. รับเอกสารรับรองได้หลังจากยื่นขอตามแนวปฏิบัติที่ห้องกิจการนักเรียน
หมายเหตุ : ห้ามเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองความประพฤติโดยพลการ จะต้องผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายและรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนเท่านั้น
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ประกาศโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

เรือ่ ง ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์วา่ ด้วยการบริหารงานระดับชัน้ พ.ศ. 2565
.................................................

ด้วยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้มองเห็นความส�ำคัญของการกระจายอ�ำนาจในการบริหารงาน
ให้กับบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนร่วม
กันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านวิชาการและกิจการนักเรียน ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
หรือคุณภาพประสิทธิภาพของงานสูงยิ่งขึ้น จึงได้ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงานระดับชั้น ไว้ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ว่าด้วยการบริหารงานระดับชั้น
พ.ศ. 2565”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ค�ำจ�ำกัดความ
3.1 ระดับชั้น หมายถึง
3.1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้ชื่อว่า “ระดับชั้น ม.1”
3.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ใช้ชื่อว่า “ระดับชั้น ม.2”
3.1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “ระดับชั้น ม.3”
3.1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ใช้ชื่อว่า “ระดับชั้น ม.4”
3.1.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ใช้ชื่อว่า “ระดับชั้น ม.5”
3.1.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ชื่อว่า “ระดับชั้น ม.6”
ข้อ 4. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้อ 5. รองผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้อ 6. ที่ปรึกษาระดับชั้น หมายถึง รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ทั้ง 4 ฝ่ายและจาก
หัวหน้าฝ่ายอีก 2 คน ที่ผู้บริหารเห็นชอบแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาระดับชั้น
เป็นที่ปรึกษา ดูแล ก�ำกับ ติดตาม กรรมการบริหารงานของแต่ละระดับชั้น
ข้อ 7. หัวหน้าระดับชั้น หมายถึง ครูที่ได้รับคัดเลือกมาจากความเห็นชอบของสมาชิกครูแต่ละระดับชั้น

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ข้อ 8. รองหัวหน้าระดับชัน้ หมายถึง ครูในระดับชัน้ นัน้ ๆ ทีห่ วั หน้าระดับชัน้ หรือสมาชิกครูเป็นผูค้ ดั เลือก
        มาปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าระดับชั้น
ข้อ 9. ครูหรือครูที่ปรึกษา หมายถึง ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ทุกคน ซึ่งกระจายบทบาทและหน้าที่
        ความรับผิดชอบลงไปอยู่ตามระดับชั้นต่างๆ ทั้ง 6 ระดับชั้น
ข้อ 10. หัวหน้างานวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการระดับชั้น หมายถึง ครูผู้ที่ได้รับคัดเลือก
          และเห็นชอบจากสมาชิกในระดับชั้นนั้นๆ
ข้อ 11. หัวหน้างานกิจการนักเรียนและผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียนระดับชั้น หมายถึง ครูผู้ที่
          ได้รับคัดเลือก และเห็นชอบจากสมาชิกในระดับชั้นนั้นๆ
ข้อ 12. หัวหน้างานอ�ำนวยการและผูช้ ว่ ยหัวหน้างานอ�ำนวยการระดับชัน้ หมายถึง ครูผทู้ ไี่ ด้รบั คัดเลือก
          และเห็นชอบจากสมาชิกในระดับชั้นนั้นๆ
ข้อ 13. หัวหน้างานบริการและผู้ช่วยหัวหน้างานบริการระดับชั้น หมายถึง ครูผู้ที่ได้รับคัดเลือก
          และเห็นชอบจากสมาชิกในระดับชั้นนั้นๆ
ช้อ 14. หัวหน้างานสารสนเทศและผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศระดับชั้น หมายถึง ครูผู้ที่ได้รับ
          คัดเลือกและเห็นชอบจากสมาชิกในระดับชั้นนั้นๆ
ข้อ 15. ผู้ปกครองเครือข่าย หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาจากตัวแทนของ
          ผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนและได้รับคัดเลือกอีกครั้งจากแต่ละระดับชั้น
ข้อ 16. นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ทุกคนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นนั้น ๆ
หมวดที่ 2
แผนภูมิ โครงสร้าง องค์ประกอบของการบริหารงานระดับชั้น
ข้อ 17. การบริหารงานระดับชั้นให้มีแผนภูมิและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
17.1 ผู้อ�ำนวยการ
17.2 รองผูอ้ ำ� นวยการหรือผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูอ้ ำ� นวยการให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาระดับชัน้
17.3 หัวหน้าระดับชั้น
17.4 รองหัวหน้าระดับชั้น
17.5 หัวหน้างานวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ
17.6 หัวหน้างานกิจการนักเรียนและผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน
17.7 หัวหน้างานอ�ำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้างานอ�ำนวยการ
17.8 หัวหน้างานบริการและผู้ช่วยหัวหน้างานบริการ
17.9 หัวหน้างานสารสนเทศและผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศ
17.10 ผู้ปกครองเครือข่าย
17.11 ครูที่ปรึกษาประจ�ำชั้นเรียน
17.12 นักเรียน
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แผนภูมิ / โครงสร้าง
การบริหารงานระดับชั้น
ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ / ที่ปรึกษาระดับชั้น
หัวหน้าระดับชั้น
รองหัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้างานวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้างานกิจการนักเรียนและผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานอ�ำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้างานอ�ำนวยการ
หัวหน้างานบริการและผู้ช่วยหัวหน้างานบริการ

ผู้ปกครองเครือข่าย

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

หัวหน้างานสารสนเทศและผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศ
หมวดที่ 3
บทบาท อ�ำนาจและหน้าที่
ข้อ 18.  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อ�ำนวยการเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการด้านนโยบาย
บุคลากร/การเงินพัสดุ / แผนงาน
ข้อ 19. ที่ปรึกษาระดับชั้น มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดซชอบดังนี้
19.1 เป็นทีป่ รีกษา เสนอแนะแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระดับชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบให้กบั
       คณะกรรมการบริหารระดับชั้นนั้นๆ หรือครูที่ปรึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการร่วมกันใน
       ระดับชั้น เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
19.2 ควบคุมดูแล ก�ำกับ นิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานด้านวิชาการ
       ด้านกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษาประจ�ำชั้นเรียน
19.3 ศึกษาปัญหาสภาพปัจจุบนั วิเคราะห์ขอ้ มูล วางแผนและก�ำหนดแนวทางในการพัฒนางาน
                 ด้านวิชาการ และกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น เพื่อคุณภาพและ
                 ประสิทธิภาพของงาน
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ข้อ 20. หัวหน้าระดับ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
20.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา วางแผนและก�ำหนดแนวทางการพัฒนางาน
       วิชาการและงานกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการการบริหารระดับชั้น
20.2 ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานวิชาการ งานกิจการนักเรียนและการปฏิบตั หิ น้าที่
       ของคณะกรรมการการบริหารระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจ�ำชั้นเรียน
20.3 เป็นทีป่ รึกษา เสนอแนะ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้กบั คณะกรรมการบริหารระดับชัน้
       และครูทปี่ รึกษา ก�ำกับติดตามการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
       และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
20.4 ก�ำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หลบเรียน
       หรือทีม่ ปี ญั หาด้านความประพฤติ ให้การช่วยเหลือ แนะน�ำนักเรียน เพือ่ พัฒนาความประพฤติ
       ให้ดขี นึ้ กรณีทไี่ ม่สามารถแก้ปญั หาได้ให้สง่ ต่อฝ่ายกิจการนักเรียนหรือฝ่ายวิชาการแล้วแต่กรณี
20.5 เข้าร่วมประชุมประจ�ำสัปดาห์ ควบคุมดูแลครูและนักเรียน รวมทั้งให้การอบรมนักเรียน
       ดูแลความประพฤติและชีแ้ นะให้คำ� ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้กบั นักเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ
20.6 ก�ำกับ ติดตามครูทปี่ รึกษาและนักเรียนท�ำความสะอาดห้องเรียน เขตรับผิดชอบและพัฒนา
       ห้องเรียน การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
       เป็นพิเศษทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมเร่งด่วน
20.7 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูในโรงเรียนเล็กที่รับผิดชอบเมื่อสิ้นภาคเรียน
20.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 21. รองหัวหน้าระดับชั้น มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
21.1 ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนหัวหน้าระดับชัน้ ในกรณีทหี่ วั หน้าระดับชัน้ ไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือไปราชการ
21.2 รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายรองจากหัวหน้าระดับชั้น
21.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าระดับชั้น
21.4 ร่วมดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานวิชาการ งานกิจการนักเรียนและการปฏิบตั ิ
       หน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
21.5 ร่วมเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหาร
       ระดับชัน้ และครูทปี่ รึกษา ก�ำกับติดตามการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปด้วย
       ความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
21.6 ร่วมก�ำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ติดตามนักเรียนทีข่ าดเรียนหลบเรียน
       หรือทีม่ ปี ญั หาด้านความประพฤติ ให้การช่วยเหลือ แนะน�ำนักเรียน เพือ่ พัฒนาความประพฤติ
       ให้ดขี นึ้ กรณีทไี่ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ให้สง่ ต่อกลุม่ งานกิจการนักเรียนหรือกลุม่ งานวิชาการ
       แล้วแต่กรณี
21.7 เข้าร่วมประชุมประจ�ำสัปดาห์ ควบคุมดูแลครูและนักเรียน รวมทั้งให้การอบรมนักเรียน
       ดูแลความประพฤติและชี้แนะให้ค�ำปรึกษาหาทางแก้ไขให้กับนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
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21.8 ร่วมก�ำกับ ติดตามครูทปี่ รึกษาและนักเรียนในการท�ำความสะอาดห้องเรียน เขตทีร่ บั ผิดชอบ
       และการพัฒนาห้องเรียน การออกเยีย่ มบ้านนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในกลุม่ เสีย่ งทีต่ อ้ ง
       เฝ้าระวังพิเศษ ทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมเร่งด่วน
21.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 22. หัวหน้างานวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
22.1 ก�ำกับ ติดตาม การบันทึกสรุปข้อมูลนักเรียนวิชาการห้องเรียนหรือหัวหน้าห้องเรียน
       ที่ได้รับมอบหมาย
22.2 ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน จัดท�ำสถิติข้อมูลการมาเรียน
       ของนักเรียนและรายงานต่อหัวหน้าระดับ เพื่อเฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้มีผลการเรียน 0 ร
       และมส.
22.3 ประสานงานกับครูที่ปรึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนปัญหา
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
22.4 ประสานงานครูที่สอนในแต่ละรายวิชา เกี่ยวกับปริมาณการมอบหมายงานและระยะเวลา
       ในการส่งงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
22.5 รายงานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนมีพฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะติด 0 ร และ มส. หรือทีม่ พี ฤติกรรม
       ไม่พึงประสงค์ต่อหัวหน้าระดับ กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ส่งต่อหัวหน้าระดับ
       ที่ปรึกษาระดับ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
22.6 ก�ำกับติดตามออกเยีย่ มบ้านนักเรียนของครูทป่ี รึกษา และออกเยีย่ มบ้านนักเรียนโดยเฉพาะ
       กลุ่มเสี่ยงที่จะติด 0 ร และ มส.
22.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 23. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
23.1 เป็นผู้ช่วยงานด้านวิชาการในระดับชั้น
23.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าวิชาการระดับชั้นกรณีที่หัวหน้างานวิชาการไม่อยู่หรือไปราชการ
23.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 24. หัวหน้างานกิจการนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
24.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
       ที่พึงประสงค์
24.2 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาประจ�ำชั้นเรียน เพื่อก�ำกับ ดูแล ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
       และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
24.3 รายงานข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนต่อหัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้า
       ระดับชั้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ส่งต่อหัวหน้าระดับชั้น/ที่ปรึกษาระดับชั้น
       เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
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24.4 ร่วมก�ำกับ ติดตามการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาและออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
       โดยเฉพาะนักเรียนในกลุม่ เสีย่ งทีต่ อ้ งเฝ้าระวังเป็นพิเศษทัง้ ด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม
       เร่งด่วน
24.5 ดูแลความประพฤติและให้การอบรมนักเรียน ชี้แนะให้ค�ำปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้กับ
       นักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
24.6 เข้าร่วมประชุมประจ�ำสัปดาห์ ควบคุมดูแลครูและนักเรียน รวมทั้งให้การอบรมนักเรียน
       ดูแลความประพฤติและชี้แนะให้ค�ำปรึกษาหาทางแก้ไขให้กับนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
24.7 จัดทําเอกสารสรุปผลการด�ำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนา
       คุณลักษณะอันพึงประสงค์เมื่อสิ้นภาคเรียน
24.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 25. ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
25.1 เป็นผู้ช่วยงานด้านกิจการนักเรียนในระดับชั้น
25.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานกิจการนักเรียนในระดับชั้นกรณีที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน
       ไม่อยู่หรือไปราชการ
25.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 26. หัวหน้าอ�ำนวยการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
26.1 อ�ำนวยความสะดวกงานด้านต่างๆ ในระดับชัน้ ตลอดจนให้คำ� ปรึกษา ประสานงานกับฝ่าย
       หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
26.2 ดูแลเรื่องเอกสาร ในการจัดกิจกรรมต่างๆของระดับชั้น
26.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 27. ผู้ช่วยหัวหน้างานอ�ำนวยการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
27.1 เป็นผู้ช่วยงานด้านอ�ำนวยการในระดับชั้น
27.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานอ�ำนวยการในระดับชั้นกรณีที่หัวหน้างานอ�ำนวยการไม่อยู่
       หรือไปราชการ
27.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 28. หัวหน้างานบริการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
28.1 ดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและต้องใช้ในระดับชั้นเกี่ยวกับงานบริการ
28.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ช้อ 29. ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
29.1 เป็นผู้ช่วยงานด้านบริการในระดับชั้น
29.2 ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนหัวหน้างานบริการในระดับชัน้ กรณีทหี่ วั หน้างานบริการไม่อยูห่ รือไปราชการ
29.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อ 30. หัวหน้าสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
30.1 จัดท�ำสารสนเทศของระดับชั้นที่รับผิดชอบให้ครบสมบูรณ์
30.2 สรุปงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในระดับชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบและให้เรียบเรียงเพือ่ สะดวกในการจัดเก็บ
       และตรวจสอบรายงาน
30.3 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระดับชั้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข้อมูล
       ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียนให้เป็นระบบแบบแผน
30.4 เป็นเลขานุการ ในการประชุมระดับชั้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งจดบันทึกการประชุม
30.5 จัดเก็บเอกสารหรือหนังสือราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรียนเล็กทีร่ บั ผิดชอบสะดวกต่อการค้นหา
       และใช้งาน
30.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 31. ผู้ช่วยหัวหน้าสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
31.1 เป็นผู้ช่วยงานด้านบริการในระดับชั้น
31.2 ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนหัวหน้างานบริการในระดับชัน้ กรณีทหี่ วั หน้างานบริการไม่อยูห่ รือไปราชการ
31.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 32. ครูที่ปรึกษาประจ�ำชั้นเรียน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
32.1 ก�ำกับ ดูแล ติดตามความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้
       ค�ำแนะน�ำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ปญั หาให้กบั นักเรียนในชัน้ เรียนทีต่ นรับผิดชอบอย่างสม�ำ่ เสมอ
       เพื่อพัฒนาความประพฤติของนักเรียนให้ดีขึ้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ส่งต่อ
       คณะกรรมการบริหารระดับชั้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
32.2 ให้ลงร่วมพิธีหน้าเสาธงเพื่อควบคุมนักเรียน เช็คชื่อนักเรียนในบัญชีส�ำรวจการเข้าร่วม
       กิจกรรม ให้ค�ำแนะน�ำตักเตือนการแต่งกาย ทรงผม ระเบียบวินัยในการเข้าแถว ฯลฯ
       และส่งแบบส�ำรวจให้หัวหน้าระดับ หรือรองหัวหน้าระดับ ให้ตรวจสอบข้อมูลทุกวัน
32.3 ควบคุมนักเรียนในการจัดและท�ำความสะอาดห้อง เขตที่รับผิดชอบและพัฒนาห้องเรียน
       จัดบรรยากาศให้สวยงาม
32.4 เข้าร่วมประชุมประจ�ำสัปดาห์ ควบคุมดูแลนักเรียนรวมทั้งให้การอบรม
32.5 รายงานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนทีเ่ สีย่ งจะติด 0 ร และ มส. หรือทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
       ให้คณะกรรมการบริหารระดับชั้นทราบ และแจ้งข้อมูลต่อผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหา
       และร่วมกันแก้ไขของนักเรียน
32.6 ออกเยีย่ มบ้านนักเรียน หรือพบปะผูป้ กครองนักเรียนในระดับชัน้ ทีต่ นเองรับผิดชอบให้ครบ
       ทุกคน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการก�ำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน
32.7 จัดท�ำข้อมูล ทะเบียนความประพฤติ สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในระดับชั้นที่รับ
       ผิดชอบให้เรียบร้อย
32.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อ 33. ให้คณะกรรมการบริหารงานระดับชั้นก�ำหนดให้มีการประชุมประจ�ำสัปดาห์หรือประชุมโฮมรูม
          สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ข้อ 34. ให้คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารสถานศึกษาก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
หมวดที่ 4
ระยะเวลาในการบริหารงาน
ข้อ 35. ให้คณะกรรมการบริหารงานในระดับชั้นปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มอบหมายรับผิดชอบคราวละ
          3 ปีการศึกษา หรือหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อพัฒนาให้เป็นอ�ำนาจ
          ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งการ
หมวดที่ 5
การแก้ไขระเบียบการบริหารงานระดับชั้น
ข้อ 36. ระเบียบการบริหารงานระดับชั้น จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหาร
          สถานศึกษาระดับชั้นสมัยสามัญ ประกอบด้วย (ผู้อ�ำนวยการ, รองผู้อ�ำนวยการหรือที่ปรึกษา
          ระดับชัน้ ทัง้ 6 โรงเรียน หัวหน้าระดับทัง้ 6 โรงเรียน , หัวหน้าฝ่ายวิชาการ , หัวหน้าฝ่ายกิจการ
          นักเรียน) โดยคณะกรรมการเข้าชือ่ 2 ใน 3 เสนอขอแก้ไขและให้ทำ� หนังสือแสดงเหตุผลขอแก้ไข
          ระเบียบต่อเลขานุการ คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารสถานศึกษาระดับชัน้ เพือ่ เสนอผูบ้ ริหารทราบ
          และน�ำเข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
หมวดที่ 6
คณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น
ข้อ 37. คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ฝ่ายบริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกหรือ
         แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เป็นประธานกรรมการ
2. ที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 (รองวิชาการ)
เป็นรองประธานกรรมการ
3. ที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 2 4 และ 5
เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าระดับชั้น ม.1-6
เป็นกรรมการ
5. ที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6 (รองฯฝ่ายกิจการฯ)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
7. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ 38. คณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น หมายถึง ครูที่ได้รับคัดเลือกและเห็นชอบจากสมาชิกครู
ในแต่ละระดับชั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหารงานระดับชั้นดังต่อไปนี้
1. ที่ปรึกษาระดับชั้น
เป็นที่ปรึกษา
2. หัวหน้าระดับชั้น
เป็นประธานกรรมการ
3. รองหัวหน้าระดับชั้น
เป็นรองประธานกรรมการ
4. หัวหน้างานวิชาการและผู้ช่วยงานวิชาการระดับชั้น
เป็นกรรมการ
5. หัวหน้างานกิจการนักเรียนและผู้ช่วยงานกิจการนักเรียนระดับชั้น เป็นกรรมการ
6. หัวหน้างานอ�านวยการและผู้ช่วยงานอ�านวยการระดับชั้น
เป็นกรรมการ
7. หัวหน้างานบริการและผู้ช่วยงานบริการระดับชั้น
เป็นกรรมการ
8. หัวหน้างานสารสนเทศ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. ผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศ
เป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา สั่งยกเลิกระเบียบการ
บริหารงานระดับชัน้ ปี พ.ศ. 2563 ถ้าเห็นว่าการด�าเนินงานขัดแย้งหรือไม่เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายรักษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ พ.ศ.2565
.................................................

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เห็นว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน เป็นแนวทางที่จะส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส
แสงออกให้ถูกต้องดีงาม ส่งเสริมความเป็นผู้น�ำ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างนักเรียนด้วยกัน
ระหว่างครูกับนักเรียนตามแบบประชาธิปไตย จึงก�ำหนดระเบียบว่าด้วยกรรมการนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
พ.ศ.2565”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ค�ำจ�ำกัดความ
3.1 โรงเรียน หมายถึงโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
3.2 คณะกรรมการนักเรียน หมายถึงกรรมการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
3.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ หรือผู้อ�ำนวยการรับมอบ
หมายให้ท�ำหน้าที่แทน
ข้อ 4 จุดมุ่งหมาย
4.1 เพื่อฝึกให้รู้สิทธิหรือหน้าที่ของตนเอง
4.2 เพื่อฝึกให้มีวินัยในตนเอง
4.3 เพื่อฝึกปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
4.4 เพื่อฝึกการเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม ผู้ร่วมงานที่ดี
4.5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีโอกาสในการ
บริหารจัดการ ตามความแก่กรณีในระบอบประชาธิปไตย
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หมวดที่ 2
องค์ประกอบของคณะกรรมการนักเรียน
ข้อ 5. คณะกรรมการนักเรียนจะต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียน
ประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ประธานกรรมการ (ประธานนักเรียน)
1 คน
5.2 รองประธานกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการ
1 คน
5.3 รองประธานฝ่ายกรรมการวิชาการ
1 คน
5.4 รองประธานกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการ
1 คน
5.5 รองประธานฝ่ายกรรมการนักเรียน
1 คน
5.6 เลขานุการ
1 คน
5.7 ผู้ช่วยเลขานุการ
2 คน
5.8 เหรัญญิก
1 คน
5.9 ผู้ช่วยเหรัญญิก
1 คน
5.10 ปฏิคม
1 คน
5.11 ผู้ช่วยปฏิคม
1 คน
5.12 ประชาสัมพันธ์
1 คน
5.13 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
1 คน
5.14 หัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องทุกคน เป็นคณะกรรมการนักเรียนโดยต�ำแหน่ง
5.15 ให้ประธานเลือกที่ปรึกษาได้อีก
4 คน
หมวดที่ 3
บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
ข้อ6 คณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
6.1 คณะกรรมการนักเรียนขึ้นตรงต่องานฝ่ายกิจการนักเรียน
6.2 บริหารงานกิจกรรมนักเรียนโดยความเห็นของครูหรือกรรมการที่ปรึกษาและได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา
6.3 เป็นตัวแทนของนักเรียนในการกระท�ำใดๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกระท�ำ
ใดๆนั้นต้องได้รับการเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
6.4 รับฟังข้อคิดเห็นนักเรียนแล้วเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
6.5 เสนอความคิดเห็นต่อกรรมการที่ปรึกษาในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำกิจกรรมนักเรียนต่างๆและควบคุมเจ้าหน้าทีใ่ ห้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปตามระเบียบทีว่ างไว้
6.6 ออกกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆในการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียนโดยได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการทีป่ รึกษา ซึง่ ต้องไม่ขดั กับนโยบายโรงเรียนโดยเฉพาะระเบียบของคณะ
กรรมการนักเรียนเป็นการประกาศใช้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานศึกษาต่อไป
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6.7 รักษาและส่งเสริม เผยแพร่เกรียติคุณ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
6.8 จัดประชุมเพื่อแถลงผลงานที่ปฏิบัติไปแล้วรอบปีการศึกษาและจัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนชุดต่อไป
6.9 ประธานและรองประธานคณะกรรมการนักเรียนมีอ�ำนาจหน้าที่ประสานงานเป็น
ผู้น�ำในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปด้วยดี
6.10 เลขานุการมีหน้าที่ในการจดบันทึกการประชุมรายงานการประชุม ออกหนังสือ
เชิญประชุมแจ้งระเบียบวาระการประชุม เก็บข้อมูลเสนอแนะและเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับคณะ
กรรมการนักเรียน
6.11 เหรัญญิก ให้มีหน้าที่เก็บรักษาท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ท�ำการประมาณการเงิน
ด�ำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จ�ำเป็นต้องใช้ จัดท�ำบัญชีพัสดุ
6.12 ประชาสัมพันธ์ ให้มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
6.13 จัดหารายได้โดยการระดมทรัพยากรหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมนักเรียน หรือกิจกรรมของโรงเรียน และน�ำไปใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะ
กรรมการโดยการเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษา
หมวดที่ 4
กรรมการที่ปรึกษา
ข้อ 7 กรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
7.1 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิการนักเรียน เป็นประธาน
7.2 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เป็นรองประธาน
7.3 คณะกรรมการงานวินยั ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นกรรมการ
7.4 เลขานุการงานระเบียบวินัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
7.5 ผู้ช่วยเลขานุการงานระเบียบวินัย
เป็นกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
7.6 คณะกรรมการที่ปรึกษาต้องได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าสถานศึกษา
7.7 คณะกรรมการที่ปรึกษาให้มีอ�ำนาจหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำชี้แจงแก่คณะ
กรรมการนักเรียนและเข้าร่วมประชุมเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง
7.8 คณะกรรมการที่ปรึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำชี้แจงแก่คณะ
กรรมการนักเรียน
7.9 เมื่อต�ำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาว่างลงให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งเพิ่มเติม
ภายใน 15 วันโดยสรรหาผู้เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทน
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หมวดที่ 5
การเลือกตั้งและระยะเวลาการบริหารงาน
ข้อ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
8.1 ให้นักเรียนเข้าสมัครเลือกตั้งเป็นพรรคๆ ละ 5 คนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.5 )โดยระบุต�ำแหน่งดังนี้
8.1.1 ประธานกรรมการ
8.1.2 รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
8.1.3 รองประธานกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการ
8.1.4 รองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรม
8.1.5 รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
8.2 คุณสมบัติ
8.2.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
8.2.2 เป็นนักเรียนที่ก�ำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
8.2.3 ไม่เคยกระท�ำความผิดต่อกฎระเบียบวินยั ของโรงเรียนในระดับท�ำทัณฑ์บน
8.2.4 มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง ความประพฤติ
8.3 ให้นักเรียนทุกคนเลือกตั้งคนละ 1 พรรค
8.4 พรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน ประธาน
สามารถน�ำเอาพรรคที่ได้คะแนนในระดับรองลงมาเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานด้วยก็ได้
8.5 ให้ประธานเลือกผู้เหมาะสมเป็นเลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
และที่ปรึกษาได้อีก 4 คน
ข้อ 9 ก�ำหนดเวลาเลือกตัง้ ในภาคเรียนที่ 1 และต้องเสร็จไม่เกินในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถนุ ายน
ก่อนกิจกรรมไหว้ครู
ข้อ 10 การหาเสียงใช้เวลา 2 สัปดาห์ โดยมีการก�ำหนดดังนี้
10.1 ครั้งแรกให้ปรากฏตัวและปราศัยหน้าแถวนักเรียน พรรคละไม่เกิน 5 นาที
วันละไม่เกิน 2 พรรค
10.2 ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน ให้ทุกพรรคขึ้นปรากฏตัวพร้อมกันและให้กล่าวปราศรัยอีก
พรรคละ 5 นาที
10.3 การเลือกตั้งให้คณะกรรมการชุดเก่าเป็นกรรมการโดยมีครูที่ปรึกษามีส่วนร่วมใน
การดูแล
10.4 นักเรียนทุกคนต้องใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนได้คนละ 1 พรรค
10.5 ให้ผู้สมัครทุกพรรคเข้าฟังการนับคะแนน ณ สถานที่โรงเรียนก�ำหนด
10.6 ให้โรงเรียนออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนได้จากการเลือกตั้งและโดย
ต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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ใหม่นั้น

10.7 คณะกรรมการนักเรียนหมดสภาพตามวาระเมือ่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา

10.8 หากประธานนักเรียนพ้นจากวาระหน้าที่ก่อนไม่ว่ากรณีใดให้คณะกรรมการที่
ปรึกษากรรมการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเหมาะสมปฏิบัติ
หน้าที่ต่อจนครบวาระตามระเบียบ
หมวดที่ 6
การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการนักเรียน
ข้อ 11 การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการนักเรียน
11.1 ระเบียบคณะกรรมการนักเรียน จะแก้ไขได้ก็แต่ที่ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
สมัยสามัญนั้น โดยคณะกรรมการนักเรียนจ�านวน 2 ใน 3 เข้าชื่อกันเสนอแก้ไข และให้ท�าหนังสือแสดง
เหตุผลการขอแก้ไขระเบียบต่อประธานคณะกรรมการนักเรียน หลังจากนั้นให้น�าเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการนักเรียน เพื่อขอความชอบน�าเสนอกรรมการที่ปรึกษาต่อไป
11.2 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาน�าข้อเสนอแก้ไขระเบียบเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป
บทเฉพาะกาล
1. ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย สั่งยุบคณะกรรมการนักเรียน
ถ้าเห็นว่าการด�าเนินการไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายขัดแย้งต่อนโยบายของโรงเรียน
2. ให้รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2565
.................................................

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ใช้ห้องสมุดให้รัดกุม และเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงก�ำหนด
ระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์วา่ ด้วยการใช้หอ้ งสมุด พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ตั้งแต่ใช้ระเบียบนี้ให้เลิกใช้ระเบียบการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2538 ในส่วนที่ระเบียบนี้ก�ำหนด
ไว้แล้วหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 3 ผู้มีสิทธิ์ใช้ ยืมหนังสือห้องสมุด และเทปเสียง/CD
1. นักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ในปัจจุบัน
2. ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
3. ผู้มีอุปการะคุณต่อห้องสมุดโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้อ 4 ท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุด
1. บัตรสมาชิกห้องสมุดให้ใช้บัตรนักเรียน
2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุการให้ยืมหนังสือและเทปเสียงได้ 3 ปีการศึกษา
3. รับบัตรใหม่ได้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่มาติดต่อ
ข้อ 5 การเข้าใช้ห้องสมุด
1. ต้องเก็บกระเป๋า ถุงย่าม สมุดหนังสือ หรือสัมภาระอื่นๆ ไว้ในตู้ฝากของทางที่ห้อง
สมุดจัดไว้ห้ามน�ำสิ่งของดังกล่าวเข้าไปในห้องสมุดเด็ดขาด ห้องสมุดอนุญาตให้น�ำเข้าได้เฉพาะเครื่อง
เขียนเท่านั้น
2. ห้ามใช้ห้องสมุดเป็นที่พักผ่อนนอนหลับ
3. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
4. ไม่ส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อื่น
5. ไม่น�ำอาหารไปรับประทานในห้องสมุด
6. ต้องให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจหนังสือหรือสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
7. ถ้าประสงค์จะใช้ห้องสมุดต้องจองล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
8. ท�ำความสะอาดทุกครั้งก่อนเข้าห้องสมุด และหลังจากใช้บริการห้องสมุด
9. หยิบหนังสือจากชั้นใด เมื่ออ่านเสร็จแล้ววางชั้นเดิมให้เรียบร้อย
10. ห้ามท�ำลายทรัพย์สินห้องสมุด
11. ชิดเก้าอี้ทุกครั้งเมื่อลุกจากที่นั่ง
12. ไม่ทิ้งเศษขยะหรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดความสกปรกในห้องสมุด
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ข้อ 6 การยืมหนังสือและเทปเสียง
1. เวลายืมหนังสือธรรมดา
ตั้งเวลา 09.00-16.00 น.
หนังสือจอง
ตั้งเวลา 09.00-16.00 น.
2. เทปเสียง
ตั้งเวลา 09.00-16.00 น.
3. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมหนังสือ และเทปเสียง และต้องยืมด้วยตัวเอง
4. ใช้บัตรตนเองยืมเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้บัตรคนอื่น
5. น�าหนังสือและบัตรยืมให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการยืมก่อนน�าหนังสือออกจากห้องสมุด
6. นักเรียน ครู อาจารย์ ยืมหนังสือทั่วไปได้ครั้งละ 2 เล่ม ในก�าหนด 7 วัน
7. นักเรียน ครู อาจารย์ ยืมหนังสือจองได้ครั้งละ 1 เล่ม ในก�าหนด 1 วัน
8. สิ่งพิมพ์ที่ให้ยืมออกจากห้องสมุดคือ หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสืออ้างอิงวารสาร
เป็นเล่ม และหนังสือที่ไม่ได้ติดบัตรยืมไว้
ข้อ 7 การส่งหนังสือ และ เทป/CD
7.1หนังสือจอง
เวลา 09.00-16.00 น.
7.2 หนังสือธรรมดา
เวลา 09.00-16.00 น.
7.3 เทปเสียง
เวลา 09.00-16.00 น.
ข้อ 8 การคิดค่าปรับหนังสือและเทปเสียงที่ส่งเกินก�าหนด
8.1 หนังสือธรรมดาวันละ 1 บาท/เล่ม
8.2 หนังสือจองวันละ 5 บาท/เล่ม
8.3 เทปเสียงวันละ 5 บาท/ม้วน
ข้อ 9 การท�าหนังสือหาย หรือท�าเทปเสียงช�ารุด
1. หนังสือ/เทปเสียง
1.1 ซื้อหนังสือหรือเทปเสียงใหม่เรื่องเดียวกันและผู้แต่งคนเดียวกับมาใช้
ภายใน 7 วัน นับจากวันส่ง มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าส่งตามอัตราก�าหนดไว้
1.2 กรณีไม่สามารถหาหนังสือหรือเทปเสียงตามข้อ 1.1 มาทดแทนได้ให้จ่าย
เงินเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือหรือเทปเสียง
2. หนังสือหรือเทปเสียงช�ารุด
2.1 ถ้าซ่อมได้ให้จ่ายค่าซ่อมตามที่บรรณารักษ์เห็นสมควร
2.2 ถ้าซ่อมไม่ได้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหนังสือหรือเทปตามข้อ 9
ข้อ 10 บทลงโทษในกรณี ตัด ฉีก หรือขโมย หรือท�าลายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางโรงเรียน
โทษสถานหนัก หรือพักการเรียนและตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด 1 ปีการศึกษา
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา/หอประชุม/ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
แนวปฏิบัติส�ำหรับบุคลภายนอก
1. หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคล ที่มีหนังสือขออนุญาตเป็นทางการต่อผู้บริหารโรงเรียน
เมื่อได้รับอนุญาตจึงให้การบริการผู้ใช้บริการ
2. จะต้องช�ำระค่าบริการตามประกาศของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
3. ผู้ใช้บริการต้องดูแลรักษาเครื่องสาธารณูปโภค และครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องโสตทัศนศึกษา
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
4. กรณีที่โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ เกิดการ ช�ำรุดสูญหาย อันเนื่องมาจากการยืมใช้ในกิจกรรม
ของหน่วยงานหรือบุคล ให้หน่วยงานนั้นหรือบุคลนั้น ชดใช้ตามรายการที่ช�ำรุด หรือสูญหาย
แนวปฏิบัติส�ำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน
1. ขออนุญาตใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องประชุม/ลานอเนกประสงค์ เป็นลายลักอักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
2. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแล ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภคภายในห้องโสตทัศน์ศึกษาในสภาพ
เรียบร้อย
3. กรณีโสตทัศนอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ช�ำรุดเสียหาย ให้ผู้ใช้บริการรายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน
4. แนวปฏิบตั แิ ละแนวการใช้บริการประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นงานบริการหนึง่
ที่โรงเรียน ให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่บุคคลโดยทั่วไปภายในและภายนอกโรงเรียน โดยถือว่าครู นักเรียน
ตลอดจนภารโรงทุกคน ล้วนมีส่วนปฏิบัติ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคล
อื่นๆโดยทั่วไปและเพื่อชื่อเสียงที่ดีงามของโรงเรียนเป็นประการส�ำคัญ

แนวปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง
1. ในกรณีผู้ปกครองหรือญาติมาติดต่อขอพบนักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
1.1 แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.2 ประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนทราบ เพื่อมาพบผู้ปกครองหรือผู้ขอพบที่อาคาร
ประชาสัมพันธ์จัดไว้ให้ ประกาศจะท�ำเฉพาะเวลาเปลี่ยนคาบเรียนตามระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน
1.3 กรณีที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่อยู่ ผู้ปกครองควรอ่านข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนที่
นักเรียนเรียนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ก็จะท�ำให้ผู้ปกครองพบกับนักเรียนเร็วขึ้น
2. กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรมาฝากของไว้ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
2.1 ฝากของไว้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยเขียนชื่อ สกุล และชั้นเรียนของนักเรียน
อย่างชัดเจนไว้ที่หลังของนั้น
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2.2 ประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนทราบ เพื่อมารับของฝากที่ประชาสัมพันธ์
3. กรณีที่ผู้ปกครองต้องการพบนักเรียนโดยด่วน ปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้ปกครองแจ้งรายละเอียดของนักเรียนที่ประชาสัมพันธ์
3.2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะประกาศให้ทราบในกรณีพิเศษแม้จะอยู่ในช่วงเวลาการ
เรียนการสอน
หมายเหตุ
1.นักเรียนควรฟังการประกาศตามสายในช่วงเวลาเรียนอยู่เสมอ เพื่อได้รับทราบหรือบอกให้ให้
เพื่อนทราบเรื่องสามารถติดต่อของผู้ปกครองหรือญาติมิตร อันเป็นประโยชน์ของนักเรียนโดยตรง
2.ผู้ปกครองที่มาติดต่อกับนักเรียนให้นั่งรอที่อาคารประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง
บริการด้านอื่นๆส�าหรับนักเรียน และผู้ปกครอง
1. บริการติดต่อ สอบถามผู้ปกครองในเรื่องทั่วไป
2. ประกาศหรือแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนโดยตรง หรือตามที่หน่ายงานต่างๆ
ขอความร่วมมือ
3. เปิดข่าวประจ�าวัน เวลา 07.00-07.45 น. (รายการก้าวทันข่าว)
4. แจ้งข่าวสารน่ารู้ประจ�าวัน เวลา 07.45-08.00 น.
5. เวลา 08.00-08.05 น. เปิดเพลงเยาวชนเด็กดี และ 08.06-08.15 น. เปิดเพลงมาร์ช
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เพื่อประกอบพิธีการหน้าเสาธง
6. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในช่วงจัดรายการเสียงรอสายประจ�าวัน ช่วงหลังเลิกแถวตอน
เช้า ช่วงเปลี่ยนคาบเรียน และหลังเลิกเรียน (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)
7. ออกวารสารกันเกราสารข่าวสาร ภาคเรียนละ 1 ฉบับ เพื่อเสนอข่าวสารและข้อมูลที่น่า
สนใจต่างๆให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ โดยถือเป็นสื่อให้เข้าใจอันดี ระหว่างผู้ปกครองและ
นักเรียน
8. เผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนให้บคุ ลากรและชุมชนเพือ่ ให้ทราบความเคลือ่ นไหว
สม�่าเสมอ(ข่าวแดนล�าดวน, ข่าวภาคเช้าอ�าเภอขุนหาญ, ข่าววิทยุชุมชน 92.75 MHZ และ 98.0 MHZ)
9. ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ และรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมาด้วย
ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

147

148

.................................................................................................................................................................คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียน
.................................................

เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียนสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้าง
บรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน และเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันดังนี้
1. ห้ามนักเรียนน�าอาหาร เครื่องดื่มไปรับประทานในอาคารเรียน
2. ห้ามนักเรียนขีด เขียนข้อความตามผนังอาคารเรียน ผนังห้องเรียน ผนังห้องน�้า โต๊ะ-เก้าอี้
หรือท�าให้ทรัพย์สินภายในโรงเรียนเกิดการช�ารุดเสียหาย
3. ห้ามน�าอุปกรณ์เครื่องดนตรี กีฬา ขึ้นไปเล่นบนอาคารเรียน
4. ห้ามทิ้งขยะบนพื้นห้องเรียน,ในลิ้นชักโต๊ะ,กันสาด ให้ทิ้งขยะลงในถังขยะเท่านั้น
5. ขึ้น-ลงบันไดหรือเดินบนถนนในโรงเรียนใช้ชิดขวาเสมอ
6. ก่อนออกจากห้องเรียน ห้องปฏิบัติดาร ให้ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดน�้า และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ชนิดหลังการใช้งาน
ให้ทุกคนถือตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืน กระท�าจนเป็นเหตุให้
ทรัพย์สินของโรงเรียนช�ารุดเสียหาย นักเรียนผู้นั้นต้องชดใช้ตามควรแก่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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งานอาคารสถานที่
เพื่อให้การบริการแก่นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ในเรื่องการใช้อาคารสถานที่
การบริการน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ตลอดจนการจัดซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช�ำรุด การสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความสะอาดของอาคารสถานที่
1. ทิ้งขยะในที่ซึ่งจัดไว้เท่านั้น
2. เมื่อพบเห็นขยะให้ช่วยเก็บไปทิ้งที่รับรองขยะ
3. เมื่อรับประทานอาหาร-เครื่องดื่ม แล้วให้น�ำภาชนะคืนที่ให้เป็นระเบียบ ส�ำหรับแก้วกระดาษ
ให้ทิ้งในถังขยะ
4. ห้ามน�ำอาหาร-เครื่องดื่มทุกชนิด ไปรับประทานในห้องเรียน
5. เมือ่ เลิกเรียน ให้เวรประจ�ำท�ำความสะอาดในห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้าอี้ น�ำขยะไปทิง้ ในทีจ่ ดั ไว้ให้
เก็บอุปกรณ์ท�ำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1. การเดินทางขึ้น-ลง อาคารให้เดินตามเส้นทางที่ก�ำหนดไว้
2. เมื่อเข้าห้องเรียนต้องช่วยดูแลและรักษา ความสะอาดของห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ
3. อุปกรณ์ที่ช�ำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิม
4. ขณะอยูใ่ นอาคารเรียนไม่วา่ เวลาใด ห้ามวิง่ เล่นหยอกล้อ หรือเล่นกีฬาทุกชนิดทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน
5. เมื่อเลิกเรียนแล้วให้น�ำทรัพย์สินส่วนตัว และอุปกรณ์การเรียน กลับบ้าน ห้ามน�ำไปซุกซ่อน
ไว้ในที่ต่างๆ ของโรงเรียน
6. การใช้เครื่องอุปโภคทุกชนิดของโรงเรียนให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อกันการช�ำรุด
เสียหาย
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ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หมวด 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์” ใช้อักษรย่อว่า
สปค(ข.ว.ส.)
ข้อ 2 ส�ำนักสมาคมนี้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ต�ำบลสิ อ�ำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ
ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมมีรูปวงกลม ภายในวงกลมมีคบเพลิง กงจักร และมือขวาจับกัน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมดังนี้
4.1 ส่งเสริมผู้ปกครองและครูร่วมมือกันเพื่อการศึกษาและสวัสดิการของนักเรียน
4.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต
4.3เพื่อร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม หรือบุคคลในการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เยาวชนเพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ พลานามัยแข็งแรงและเป็น
พลเมืองดีของชาติ
4.4 เพื่อด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมต้องไม่เป็นการขัดต่อนโยบายของ
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมืองใดๆ
หมวด 3 สมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
6.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
6.2 สมาชิกสามัญ
ข้อ 7 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม หรือต่อโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หรือมีเกียรติคุณพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์เชิญเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับ
ข้อ 8 สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังนี้
8.1 บรรลุนิติภาวะ
8.2 เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน
8.3 เป็นครู-อาจารย์ หรือเคยเป็นครู-อาจารย์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ หรือ
8.4 เป็นคู่สมรสของบุคคลในข้อ 8.2 8.3
8.5 เป็นกลุ่มที่สมัครเข้าสมาชิก โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้
ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ข้อ 9 การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบ และมีสมาชิกรับรองต่อเลขานุการ
สมาคม เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วให้บันทึกชื่อลงในสมุดทะเบียนและแจ้งให้สมาชิกทราบพร้อมเลข
ทะเบียน สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญโดยต�ำแหน่ง ต้องช�ำระค่าลงทะเบียนแต่ไม่ต้องช�ำระค่าบ�ำรุง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องช�ำระค่าลงทะเบียน
ข้อ 10 สมาชิกสามัญช�ำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบ�ำรุงปีละ 100 บาท ค่าบ�ำรุงนั้นถ้า
ช�ำระครั้งเดียว 500 บาท หรือช�ำระติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ
ข้อ 11 สิทธิของสมาชิกทั่วไปดังนี้
11.1 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
11.2 ใช้สถานที่ของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4
11.3 เสนอความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
11.4 เสนอญาติเกี่ยวกับกิจการของสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
บริหารเพื่อให้พิจารณาในที่ประชุมโดยมีสมาชิกรับรองญัตตินี้ไม่น้อยกว่า 5 คน
11.5 ร่วมกันตั้งแต่ 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน ท�ำหนังสือ
ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อขอให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ต้องแสดง
เหตุผลไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม
11.6 มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆ อันพึงมีพึงได้จากสมาคม
ข้อ 12 สิทธิของการเป็นสมาชิกในที่ประชุมใหญ่
12.1 เข้าร่วมประชุมและร่วมอภิปรายซักถามข้อข้องใจในกิจกรรมของสมาคม
12.2 เลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
12.3 ออกเสียงลงมติ,เสนอให้ลงมติ,รับรองข้อเสนอที่สมาชิกอื่นเสนอ หรือขอเปลี่ยน
ระเบียบวาระการประชุมโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 13 หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
13.1 ช่วยเหลือและส่งเสริมงานของสมาคม
13.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนสมาชิก
13.3 ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 14 สมาชิกภาพต้องสิ้นสุดลงเมื่อ
14.1 ตาย
14.2 ลาออก โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
14.3 ศาลสั่งให้เป็นบุคลสาบสูญ หรือล้มละลาย หรือเป็นบุคลไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษตามค�ำสั่งศาลถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่โทษฐานลหุโทษ หรือเพราะ
การกระท�ำโดยประมาท
14.4 ค้างค่าบ�ำรุงติดต่อกัน 2 ปี
14.5 ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคม หรือ มีความประพฤติ อาจน�ำความเสือ่ มเสียมาต่อสมาคม
และคณะกรรมการบริหารมีมติน้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ลาออก
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หมวดที่ 4 การบริหาร
ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารสมาคมมีจ�ำนวนไม่เกิน 35 คน ประกอบด้วย
15.1 นายกสมาคม1 คน และกรรมการไม่เกิน 11 คน ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
โดยที่ประชุมใหญ่
           
15.2 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง 1 คน
           
15.3 ครู-อาจารย์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการ
เป็นกรรมการไม่เกิน 11 คน
   
15.4 กรรมการไม่เกิน 11 คน ซึ่งนายกสมาคมแต่งตั้งจากสมาชิก
ข้อ 16 คณะกรรมการอยู่ในต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี เมื่อครบก�ำหนดแล้วคงมีอ�ำนาจ
บริหารต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่รับมอบหมายงานแล้ว
ข้อ 17 คณะกรรมการบริหารอยู่ในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
นายกสมาคม 1 คน อุปนายก 3 คน คนที่ 1 ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ส�ำหรับ
อุปนายก คนที่ 2 คนที่ 3 และเลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ และกรรมการ
บริหารต�ำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการในข้อ 15 ด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหาร ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการกลางหน้าที่ของกรรมการบริหาร สมาคมแต่ละต�ำแหน่งมีหน้าที่ดังนี้
17.1 นายกสมาคมมีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม ควบคุมและสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับ
และเป็นผู้ลงนามกับเลขานุการหรือกรรมการอื่นๆ 1 คน พร้อมกับประทับตราเครื่องหมายของสมาคม
17.2 อุปนายกมีหน้าที่ช่วยเหลือ และท�ำการแทนนายกสมาคมในขณะที่นายกสมาคม
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
17.3 เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งของ
สมาคม เตรียมระเบียบวาระการประชุม จดบันทึก-รักษารายงานการประชุม ท�ำหนังสือโต้ตอบและ
ด�ำเนินกิจการของสมาคม โดยทั่วไปที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของผู้ใด
17.4 เหรัญญิกมีหน้าที่รับผิดชอบการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคมและ
แถลงงบดุลประจ�ำปี
17.5 นายทะเบียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและรักษาทะเบียนสมาชิก
17.6 ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับแขก ควบคุมดูแลจัดสถานที่ และอ�ำนวยการในการนั้นๆ
17.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ออกข่าวสารของสมาคม
ข้อ 18 เพื่อประโยชน์แก่การบริหารตามวัตถุประสงค์ของสมาคม คณะกรรมการบริหารอาจตั้ง
อนุกรรมการหรือผู้ใดที่ท�ำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ และอาจตั้งกรรมการที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ หรือตามระเบียบใดๆ ได้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับสมาคม
ข้อ 19 ให้มีการประชุมกรรมการบริหารตามปกติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ
บริหารงานของสมาคมองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสมาคม
ข้อ 20 ถ้าต�ำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงก่อนถึงก�ำหนดเลือกตั้งใหม่ให้เชิญสมาชิกที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นกรรมการแทนเท่ากับเวลาที่ยังเหลืออยู่
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ข้อ 21 กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมือ่ ถึงคราวออกตามวาระ ตาย ลาออก หรือขาดจากสมาชิกภาพ
หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 22 เงินของสมาคม ต้องฝากไว้กับธนาคารในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาไว้ได้
1,000 บาท
ข้อ 23 การเบิกเงินจากธนาคาร ต้องมีชื่อนายกสมาคม หรืออุปนายกฝ่ายหนึ่ง กับเหรัญญิก
หรือผู้ช่วยเหรัญญิกอีกฝ่ายหนึ่ง ลงชื่อร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ข้อ 24 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมแต่ละครั้ง เลขานุการมีอ�านาจสั่งจ่ายได้ไม่เกิน 1,000 บาท
นายกสมาคม หรืออุปนายก สั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารให้ทราบในคราวต่อไป เกินกว่านี้ต้องสั่งจ่ายโดยมติของคณะกรรมการบริหาร
หมวด 6 การประชุมใหญ่
ข้อ 25 การประชุมสมาคม ให้กระท�าเป็นปกติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยวิธีส่งหนังสือแจ้ง
สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ วิธีอื่นอันเหมาะสม
ข้อ 26 คณะกรรมการบริหารต้องแถลงกิจการ และเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิก
ซักถามตลอดจนจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบภายในเมื่อถึงคราว
ออกจากวาระ
ข้อ 27 มติของที่ประชุมใหญ่ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ สมาชิกของแต่ละคนออกเสียงได้ 1
เสียง และต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือเป็นองค์
ประชุมได้
ข้อ 28 การแก้ไขการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม จะกระท�าได้ตามมติของที่
ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ข้อ 29 สมาคมนี้จะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด
ข้อ 30 เมื่อสมาคมนี้เลิกแล้ว ให้โอนทรัพย์สินทั้งสิ้นของสมาคมให้แก่กรมเจ้าสังกัด เพื่อจัดสรร
ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หมวด 7 บทเฉพาะกาล
ข้อ 31 เมื่อสมาคมได้รับการจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งได้แล้ว ให้คณะกรรมการผู้เริ่มการจัด
ตั้งมีอ�านาจบริหารสมาคมไปก่อน จนกว่าสมาคมคณะกรรมการบริหารงาน สมาคมชุดถาวรตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ทั้งภายในการก�าหนดเวลาไม่เกิน 2 ปี
ข้อ 32 ให้ใช้ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคล
จากทางราชการเป็นต้นไป
(ลงชื่อ)
(นายอมรเทพ สมหมาย)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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คณะกรรมการที่ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อ�ำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
นายวัฒนพงศ์ สุทัศนาวิจิตร
นายสมบูรณ์ แก้วกันหา
นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
นายธนวรรธน์ พรหมภา
นางทัศนาพร แก้วกัณหา
นางสาวนิตยา ศรีเมือง
นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
นายไพรนัตน์ ทองบ่
นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
นายวิทยา บุญมาก
นางสาวนภาพร วรรณทอง
นายชาญเกียรติ แก้วกัณหา
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
นายธเนศร์ แพงมา
นางสาวศุภร เกิดเหมาะ
นายส�ำรวย อินวันนา
นายสมพร เหล่าเจริญ
นายวรพจน์ ศรีสุภาพ
นางณัชชา นิลเพชร

ด�ำรงต�ำแหน่ง
นานกสมาคมฯ
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่2
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
พุทธศักราช 2555
ข้ อที่ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นขุ นหาญวิ ท ยาสรรค์ ”โดยมี อั ก ษรว่ า
“สศก.ข.ว.ส.”และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Khunhanwitayasan Alumni Association” มีอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษว่า “KWSAA”
ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมมีรูปคบเพลิงและกงจักร มีประกายแสงสว่างแห่งปัญญา และ
ความเจริญรุ่งเรือง โดยมีมือประครองด้านล่างคบเพลิง หมายถึงความร่วมมือและการเชิดชูเกียรติยศชื่อ
เสียงของโรงเรียน มีอักษรภาษาอังกฤษ ความว่า “Khunhanwittayasan Alumni Association”
อยู่ด้านบนของสัญลักษณ์ มีอักษรภาษาไทยว่า “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์”
อยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์

ข้อที่ 3 ส�านักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ หมู่ 6 ต�าบลสิ
อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯมีดังนี้
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจการด้านการศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
4.2 ส่งเสริมเผยแพร่ เชิดชู ธ�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติภูมิ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
4.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4.5 เพือ่ ด�าเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพือ่ การกุศลและองค์การสาธารณะประโยชน์
เพื่อสาธารณะประโยชน์
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หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกสมาคมฯมี 3 ประเภทคือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคลผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการะ
แก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
5.3สมาชิกสมทบ ผู้ที่เคยเป็นครู-อาจารย์ หรือบุคลากรโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
บุคคลอื่นที่นอกเหนือจากสมาชิก ข้อ 5.1 ข้อ5.2 ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ แสดงความ
จ�ำนงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
ไปนี้

ข้อ 6 คุณสมบัติของสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 5และจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อ

6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่ต้องค�ำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจ�ำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือความผิดละหุโทษ การต้อง
ค�ำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นไปในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่
เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียนและค่าบ�ำรุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ�ำรุงสมาคมฯตลอดชีพ 300 บาท
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ�ำรุงสมาคมฯแต่อย่างใดทั้งสิ้น
7.3 สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ�ำรุงสมาคมฯตลอดชีพ 200 บาท
ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯยื่นใบ
สมัครตามแบบของสมาคมฯต่อเลขานุการ กรณีสมาชิกสมทบจะต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1
คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ ส�ำนักงานของสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้
สมาชิกอื่นของสมาคมฯจะได้คัดค้านกับสมาคมนั้น เมื่อครบก�ำหนดการประกาศแล้วก็ให้เลขานุการน�ำ
ใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก(ถ้ามี)เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เพือ่ พิจารณาการสมัครแล้ว
ผลประกอบการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยไว
ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครช�ำระเงินค่าลง
ทะเบียนและค่าบ�ำรุงสมาคมฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากเลขานุการและสมาชิก
ภาพของผู้สมัครให้นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช�ำระเงินและค่าบ�ำรุงสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้
สมัครไม่ช�ำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ�ำรุงภายในก�ำหนด ก็ให้ถือว่า การสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค�ำเชิญของคณะ
กรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มาถึงยังสมาคมฯ
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ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ช�ำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมฯเป็นที่เรียบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจาก
ทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นประพฤติตนน�ำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ
ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการ
12.2 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้น
12.3 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
12.4 สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหารสมาคมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
12.5 มีสิทธิร้องขอ ต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของ
สมาคมฯโดยมีสมาชิกเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
12.6 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อคณะ
กรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.7 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมฯโดย
เคร่งครัด
12.8 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
12.9 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินกิจการต่างๆของสมาคมฯ
12.10 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯได้จัดให้มีขึ้น
12.11 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
12.12 มีสิทธิ ใช้สถานที่ของสมาคมฯโดยเท่าเทียมกัน
หมวด 3
การด�ำเนินกิจการของสมาคม
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ท�ำหน้าที่บริการกิจการของสมาคมฯ มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
15 คน อย่างมากไม่เกิน 25 คน คณะกรรมการนี้จะต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการเลือกตั้งของที่
ประชุมของสมาคมฯ และที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเอง เป็นนายสมาคมฯ 1 และ
อุปนายก 2 คน ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการต�ำแหน่งอื่นๆให้สมาคมฯ เป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกจากที่
ประชุมใหญ่ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ของ
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13.1 นายกสมาคมฯ
ท�ำหน้าที่หัวหน้าการบริหารของสมาคมฯเป็นผู้แทนของสมาคมฯในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รักษาระเบียบการ
ประชุมและการด�ำเนินด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ
13.2 อุปนายก
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสมาคมฯในการบริหารกิจการการสมาคมฯปฏิบัติการหน้าที่นายก
สมาคมฯได้มอบหมายและท�ำหน้าที่แทนนายกสมาคมฯเมื่อนายกสมาคมฯไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ แต่การท�ำหน้าที่แทนนายกสมาคมฯให้อุปนายกล�ำดับต�ำแหน่งผู้กระท�ำการแทน
13.3 เลขานุการ
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสมาคมฯทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สมาคมฯในการ
ปฏิบัติกิจการสมาคมฯและปฏิบัติตามการสั่งการของสมาคมฯตลอดจนท�ำหน้าที่เป็น เลขานุการในการ
ประชุมต่างๆของสมาคม
13.4 เหรัญญิก
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ เป็นผู้ท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายบัญชีงบดุลของ
สมาคมฯและก็หลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพื่อรับการตรวจสอบ
13.5ปฎิคม
ท�ำหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคมฯ เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคมฯและเก็บหลักฐานต่างๆของสมาคม
13.6 นายทะเบียน
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการ
เรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงของสมาคมฯจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์
ท�ำหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมฯให้สมาชิกและบุคลทั่วไป
ได้รู้จักแพร่หลาย
13.8 กรรมการต�ำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสม ซึ่งนายกสมาคมฯเห็นสมควรก�ำหนดขึ้นโดยมี
จ�ำนวนเมื่อรวมต�ำแหน่งกรรมการขั้นต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจ�ำนวนข้อบังคับได้ก�ำหนดไว้ ถ้าคณะ
กรรมการมิได้ก�ำหนดต�ำแหน่งถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ 14 คณะกรรมการสมาคมฯ สามารถอยู่ในต�ำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการ
อยู่ในต�ำแหน่งครบก�ำหนดวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ ยังได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทาง
ราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก�ำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่
จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท�ำการส่งและรับมอบงานระหว่าง
คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่คณะ
กรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
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ข้อ 15 ต�ำแหน่งกรรมการสมาคมๆ หากว่างลงก่อนก�ำหนดตามวาระ ก็ให้นายกสมาคมๆแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ใน
ต�ำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากต�ำแหน่ง ซึ่งมิใช่การออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต�ำแหน่ง
ข้อ 17 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออก เป็นลายลักษณ์
อักษร ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้อ 18 อ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอ�ำนาจออกระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัติ
นั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอ�ำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
18.3 มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่
ปรึกษา หรือ อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในต�ำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอ�ำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการในต�ำแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอ�ำนาจบริหารกิจการของสมาคมฯเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมี
อ�ำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้ก�ำหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมทั้งการเงินและทรัพย์สิน
ทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จ�ำนวน 1 ใน 3 ของ
สมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดขึ้นให้มีการประชุม
วิสามัญขึ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จัดเอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทรัพย์สินและการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อ
สมาชิกร้องขอ
18.10 จัดท�ำบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคมฯเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้
สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีอ�ำนาจหน้าที่อื่นๆตามข้อบังคับที่ได้ก�ำหนดไว้
ข้อ 19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยว
กับการบริหารกิจการของสมาคมฯทั้งหมดจะต้องถือว่าครบองค์ประชุม มติประชุมคณะกรรมการ
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ถ้าข้อบังคับมิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้
ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้
ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธาน
ในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมๆไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใด
คนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวด 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ มี 2 ประเภท คือ
        22.1 การประชุมใหญ่สามัญ
        22.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
มกราคมของทุกปี
ข้อ 24 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มี
ขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะ
กรรมการให้จัดให้มีการประชุม
ข้อ 25  การแจ้งก�ำหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก�ำหนดนัดประชุมใหญ่ให้
สมาชิกได้ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน
โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งก�ำหนดนัดประชุมไว้ ณ
ส�ำนักงานของสมาคมฯเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงก�ำหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก�ำหนดตามวาระ
26.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
26.5 ให้มีการจัดท�ำแผนประจ�ำปีและด�ำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสมาคมฯ
26.6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ข้อ 27 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมให้คณะ
กรรมการสมาคมฯเรียกประชุมใหญ่อีก ครั้ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับตอนที่นัด
ประชุมครั้งแรก ส�ำหรับการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าประชุมจ�ำนวนเท่าไร ก็ให้ถือว่าครบ
องค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 28 การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก�ำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติคะแนนเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 29 ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯถ้านายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมท�ำการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมกันประชุมคนใดคนหนึ่ง
ให้ท�ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวด 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 30 การเงินทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฯให้อยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการการเงิน
ของสมาคมฯถ้ามีให้น�ำฝากไว้ในธนาคารกรุงไทย สาขาขุนหาญ/ธนาคารออมสิน  สาขาขุนหาญ
ข้อ 31 การลงนามในตั๋วเงิน หรือเช็คของสมาคมฯจะต้องมีลายมือชื่อนายกสมาคมฯลงนามร่วม
กับเหรัญญิก และเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมฯจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมฯมีอ�ำนาจสั่งจ่ายเงิน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกินกว่าจ�ำนวน
นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการ อย่างน้อย 2 ใน 3
ข้อ 33 ให้เหรัญญิกมีอ�ำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมฯได้ไม่เกิน 5,000บาท ถ้าเกินกว่านี้จะ
ต้องน�ำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมฯทันที
ข้อ 34 เหรัญญิกจะต้องท�ำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลถูกต้องตามหลักวิชาการ
การรับหรือการจ่ายทุกครั้ง จะมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมฯ หรือท�ำการแทน
ร่วมกับเหรัญญิกพร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 35 ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่สมาคมฯและจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีได้
รับอนุญาต โดยคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งสามารถเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯได้
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ข้อ 36 ผู้สอบบัญชีมีอ�านาจหน้าที่ที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะ
กรรมการ และสามารถเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและ
ทรัพย์สินของสมาคมฯ ได้
ข้อ 37 คณะกรรมการ จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวด 6
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับและการเลิกสมาคมฯ
ข้อ 38 ข้อบังคับของสมาคมฯ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์
ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติที่ประชุมในการให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด
ข้อ 39 การเลิกสมาคมฯ จะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ยกเว้นเป็นการเลิก
เพราะเหตุของกฎหมาย มติที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมฯจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
ข้อ 40 เมื่อสมาคมฯ ต้องเลิกไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมฯ ที่เหลืออยู่หลังจาก
ที่ช�าระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมฯได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ 42 เมื่อสมาคมฯได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ผู้ถือว่าผู้เริ่ม
การทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียน
เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดท�าข้อบังคับ
(นายวัฒนพงศ์ สุทัศนาวิจิตร)
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๑. นางสาวเพ็ญศรี  
สารีบุตร
๒. นายศึก
ลูกอินทร์
๓. ร้อยต�ำรวจโทประสิทธิ์ ศิลาชัย
๔. นายภักดี
สายหงษ์
๕. นายถนอม
สินศิริ
๖. นายเฉลิมชัย  
พิศพงษ์
๗. นางสาวจันทร์สุมาลี   วันทะวงษ์
๘. นายส�ำรวย  
อินวันนา
๙. นางวันทนา
บุตรศรี
๑๐. นางสาวโสลันดา ค�ำแดง
๑๑. นางสาวนงนภัส สายหงษ์
๑๒. นายธนวรรธน์
พรหมภา
๑๓. นายประมุข  
ศรีระเริญ
๑๔. นางอรุณศรี  
วิลสัน  
๑๕. นายชาญเกียรติ   แก้วกันหา
๑๖. นายรองรัตน์  
วาจนสุนทร
๑๗. นายสมศักดิ์  
บัวจูม
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีชัยภัทร ศรีสุภาพ
๑๙. นายชิษณุพงษ์
ไสว
๒๐. นายสราวุธ
สมรัตน์
๒๑. นายธเนศ
แพงมา
๒๒. นายกิตตินาวิน
ค�ำโท
๒๓. นายณัฐบูรณ์
พิมพ์มาศ
๒๔. นางทัศนาพร
แก้วกัณหา
๒๕. นางสาวนภาพร วรรณทอง

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อุปนายกคนที่ ๑
อุปนายกคนที่ ๒
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ประกาศ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ประจ�าปีการศึกษา 2561-2565
อาศัยอ�านาจตามความในหมวด 4 การบริหาร ข้อ 15, 16, 17, 18, 19, 20 และ 21 ของข้อ
บังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จึงแต่งตั้งบุคคลด�ารงต�าแหน่งในการบริหาร
งานของสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจ�าปีการศึกษา 2561-2565 ดังต่อไปนี้
1. นายอมรเทพ
สมหมาย
นายกสมาคมฯ
2. นายศึก
ลูกอินทร์
อุปนายกคนที่ 1
3. นายอภัยศักดิ์
ศรแก้ว
อุปนายกคนที่ 2
4. นายสนั่น
ไสว
อุปนายกคนที่ 3
5. นายสมบูรณ์
แก้วกันหา
เลขานุการ
6. นายสุบัญชา
สุระชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวปินมณี
เกษเจริญคุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางอุษา
แก้วแสง
เหรัญญิก
9. นางปัญญญาภา
แก้วกัณหา
ผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นางสไบ
นันทสิงห์
นายทะเบียน
11. นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
12. นางศยามล
คุโรปการนันท์
ปฏิคม
13. นางพวงสิน
ไสว
ผู้ช่วยปฏิคม
14. นางสาวสมพร
แก่นจักร
ผู้ช่วยปฏิคม
15. นายสมคิด
อนุพันธ์
ประชาสัมพันธ์
16. นายกิตตินาวิน
ค�าโท
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นายอลงกรณ์
นิลค�า
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นายธเนศร์
แพงมา
สวัสดิการ
19. นางยุพา
ไชยชนะ
ผู้ช่วยสวัสดิการ
20. นางอุบล
จ�านงค์
ผู้ช่วยสวัสดิการ

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

21. นายค�าผอง
22. นายบุญมา
23. ด.ต.พงษ์สวัสดิ์
24. นางสุนันทา
25. นายกฤษดา
26. นายประสพ
27. นายบุญเสริม
28. ร.ต.ต.นิรัตน์
29. ด.ต.ชาญณรงค์
30. นายสุวิน
31. นายไพโรจน์
32. ร.ต.อ.สกุลรัตน์
33. นางสาวโสลันดา

บัวแก้ว
ศรีดาจันทร์
สินศิริ
ดับโศรก
สอนปัญญา
นนท์ศิริ
มนตรีวงษ์
สินศิริ
จอมหงษ์
พิมมาศ
อินโบราณ
งาสีแดง
ค�าแดง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยไม่ขัดต่อนโยบายและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายอมรเทพ สมหมาย)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
.................................................

อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฏกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวนคณะกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจาก
ต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 4 (4) จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
1. นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ บุญมาก  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี บัวจูม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นายประจวบ ตวงทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายสมพร เหล่าเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นายสมคิด  อนพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. พระครูสารภัทรกิจ
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ
8. นายวีระวัฒน์ อินทินิล
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
9. ด.ต. นิรัตน์ สินสิริ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
10. นายบุญธรรม แสงแก้ว
ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น กรรมการ
11. นางสาวชลธิชา มโนรัตนสกุล ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
12. นางสาวนงค์นภัส สายหงส์ ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
13. นางสาวนภาพร  วรรณทอง ผู้แทนครู
กรรมการ
14. นายศึก  ลูกอินทร์
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
(ลงชื่อ)    วิชิต  ไตรสรณกุล
(นายวิชิต  ไตรสรณกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์............................................................................................................................................................

ค�าสั่ง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ที่ 150/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าคู่มือครู ผู้ปกครอง นักเรียน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
.................................................

เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน และจะได้น�าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าคู่มือ
นักเรียนผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจ�าปีการศึกษา 2565 ดังนี้
คณะกรรมการจัดท�าคู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
1. นายศึก ลูกอินทร์
ผู้อ�านวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสลันดา ค�าแดง
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ
กรรมการ
3. นายสุบัญชา สุระชาติ
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ
4. นางเกิดศิริ ทองนวล
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�านวยการฯ
กรรมการ
5. นางบัณฑิต ศรีดารา
ครู
กรรมการ
6. นางสุดารัตน์ สายทอง
ครู
กรรมการ
7. นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
8. นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
ครู
กรรมการ
9. ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย บุญหนัก
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนภาพร วรรณทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายชวัลณัฐ แทนค�า
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางหทยารัตน์ จุรันชัย
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายสันติ ศรีรักษา
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวช้องในฝ่ายและงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดท�าคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มก�าลังความสามารถ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม
หากมีปัญหาอุปสรรคประการใด โปรดรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อด�าเนินการแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ)

(นายศึก ลูกอินทร์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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