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“ จงฝึกเด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั้น ” 
“ Teach children how they should live, and they will remember it all their lives ” 

                                                                           สุภาษิต 22 : 6 
 

 

 

“ ผู้ใดที่รักวินัย  ก็รักความรู้ ”           สุภาษิต 12 : 1 
“ คนท่ีซื่อสัตย์จะได้รับพรมากมาย ”     สุภาษิต 28 : 20 
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คํานํา 

  หนังสือคูมือนักเรียนและผูปกครอง ปการศึกษา 2563  จัดทําข้ึนเพ่ือใหนักเรียนและผูปกครอง ระดับ

มัธยมศึกษา  ไดศึกษาขอมูล กฎระเบียบตางๆของโรงเรียนท่ีนักเรียนตองปฏิบัติ เชน ระเบียบเก่ียวกับ      การแตงกาย  

ทรงผม  การใชบัตรประจําตัวนักเรียน  การขออนุญาตลากิจ  ลาปวย  การมาสาย  ระเบียบการใชบริการหองสมุด  

หองพยาบาล  หองประชาสัมพันธ รวมท้ังโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระเบียบการวัดและประเมินผล อันจะนําไปสูความเขาใจ 

และการปฏิบัติไดอยางถูกตองระหวางท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  ทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือนักเรียนและผูปกครองเลมนี้จะเปนคูมือท่ีจะ

ชวยใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความเขาใจในกฎระเบียบตางๆของโรงเรียนไดอยางถูกตองตรงกันและเกิดความรวมมือ

ในการปฏิบัติเพ่ือใหนักเรียนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกคนสามารถดูแลตนเองและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุขในฐานะเปนศิษยวัฒนาไดอยางเต็มภาคภูมิ 

 

            ขอพระเจาอวยพระพร 

            คณะผูจัดทํา 
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ประวัติโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย                        

เริ่มกอต้ังเม่ือ พ.ศ.2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกวา 

โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยูบริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เปนโรงเรียนสตรี

ประจําและโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส เปนครูใหญคนแรก มีจุดมุงหมาย

เพ่ือจัดการเรียนการสอนดานการอานเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปกถักรอย ซ่ึงเปนวิชาสําหรับกุล

สตรีสมัยนั้น ในป พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญข้ึนทําใหสถานท่ีตั้งโรงเรียนเดิมไมสามารถรองรับ

จํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนได  มิสเอ็ดนา เซระ โคล ครูใหญในขณะนั้นจึงไดยายโรงเรียนจากบริเวณพระราชวังหลังอยูท่ี 

ทุงบางกะป และเปลี่ยนชื่อเปน “วัฒนาวิทยาลัย”  

          ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนาลัยมีอายุ ครบ 146 ป กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย โดยมีมูลนิธิแหงสภา

คริสตจักร ในประเทศไทย เปนผูรับใบอนุญาต  และไดแตงตั้ง พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ เปนผูลงนามแทนผูรับ

ใบอนุญาต และเปนประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

  

 

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นางสุภลักษณ ไชยสถาน 

ผูอํานวยการ 

ดร.พัชราภรณ  ดวงชื่น 

 ผูจัดการ 
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เครื่องหมายโรงเรียน/ปรัชญา/วิสัยทัศน/สีและตนไมประจําโรงเรียน 

 

 

ตราประจําโรงเรียน 

รูปคบเพลิงอยูในสามเหลี่ยมใตอักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียน แสดงถึงแสงสวางไปยังผูอ่ืน และเปนประทีป

สองนําทางนักเรียนใหดําเนินไปตามทางท่ีดีท่ีถูกตอง  

ปรัชญาของโรงเรียน   

คุณธรรม นํา วิชาการ  

วิสัยทัศน  

สรางกุลสตรีมีคุณธรรม เปนผูนําในศตวรรษใหม 
 

สีประจําโรงเรียน 

                  ขาว-แดง      สีขาวหมายถึง คุณธรรม        สแีดง หมายถึง วิชาการ 

 

ตนไมประจําโรงเรียน 

ตนมะขาม  แสดงถึง ความอดทน 
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นโยบายโรงเรียน 
      

 

1. มุงพัฒนานักเรียนและบุคลากรใหสามารถนําหลักคริสตจริยธรรมไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

และอยูรวมกับสังคมไดอยางสันติ และมีความสุข 

2. ปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรเคารพยึดม่ันในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. ปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคานิยมของโรงเรียนและ 

มีจิตสาธารณะ 

4. ปลูกฝงใหนักเรียนและบุคลากร รักความเปนไทย ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) 

5. สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีความเปนผูนําและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษใหม 

6. มุงพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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Wattana Characters คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1. ความรักและการให มีจิตสาธารณะ   เสียสละ  ความรัก  ความสามัคคี เมตตาและใหอภัย 

2. ความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริตท้ังดานกาย วาจา ใจ ตอตัวเองและผูอ่ืน 

3. การมีวินัยปกครองตนเอง ปกครองตนเองได  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อยูอยางพอเพียง 

4. ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู หนักเอาเบาสู  มุงม่ันในการทํางาน  รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. การเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีภาวะผูนํา ใหเกียรติผูอ่ืน  รูหนาท่ี ทํางานเปนทีม 

6. การตระหนักรูคุณคาแหงตนเอง

และผูอ่ืน 

รูคุณคาและสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 

ใฝรู รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักความเปนไทย ใหเกียรติผูอ่ืน 

7. การมีกาลเทศะ ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมตอเวลา สถานท่ี และโอกาส  แตงกายสุภาพ

เหมาะสม กริยามารยาทเรียบรอย วาจาสุภาพ 

 

ความรักและการให

ความซื่อสัตยสุจริต

ความมีวินัย

ปกครองตนเอง

ความรับผิดชอบ
และหนักเอาเบาสู

การเปนผูนําและ

ผูตามที่ดี

การตระหนักรู
คุณคาแหงตนเอง

และผูอ่ืน

การมีกาลเทศะ

คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา 

 (Wattana Characters) 
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โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

Wattana Wittaya Academy 

 

เลขท่ี 67 ซอยสุขุมวิท19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2254-7991-5 หรือ 0-2254-4990-4 แฟกซ 0-2254-7997 

Website: http://www.wattana.ac.th     e-mail: wwa@wattana.ac.th 
 

หมายเลขภายในเพ่ือการติดตอ 

สายงาน 

1.รองผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจการนักเรียน   225  

2.หัวหนาแผนกมัธยม       331             

3.หัวหนางานฝายปกครอง       277 

4.หัวหนางานวิชาการและกิจการนักเรียน     263    

5.หองทะเบียน      216 

6.การเงิน       213 , 219    

7.หองพยาบาล       238 

      

 

 

แผนภาพท่ี 1 สถานท่ีตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

mailto:wwa@wattana.ac.th


~ 8 ~ 
 

คูมือนกัเรียนและผูปกครองโรงเรียนวฒันาวทิยาลัย  ปการศึกษา 2563 

ระเบียบปฏิบัติทั่วไป  

 

 
1. อนุญาตใหนักเรียน ม.6 ลาระหวางสปัดาหไดสัปดาหละ 2 คร้ัง (กรณีเรียนเพิ่มเติม)  สวนนักเรียนม.1-ม.5 

 ไมอนุญาตใหลาระหวางสัปดาหยกเวน มีเหตุผลอันสมควร  เชน ปวยกะทนัหัน หรือญาติเสียชีวิต กรณีพบแพทย   

 ตองมีใบนัดจากแพทยมายนืยัน   

2. การลา ตองสงใบลาลวงหนาโดยใชแบบฟอรมที่ทางโรงเรียนกําหนด โดยนาํสงที่ฝายปกครอง หอง 205 อาคาร

เรียน 130 ป ในวันแรกของสัปดาหที่เปดเรียนตั้งแตเวลา 07.00-10.50 น.   

3. นักเรียนที่ไมมาโรงเรียนใหโทรศัพทแจงคุณครูที่ปรึกษาและตองสงใบลาทุกคร้ัง กรณีลาปวยเกิน 3 วันตองมี

เอกสารใบรับรองแพทยและสงใบลาในวันแรกที่มาโรงเรียน 

4. การลาเพื่อพบแพทยตองสงใบลาพรอมแนบใบนัดจากแพทย (ถาไมมีใบนัดจะไมพิจารณา) 

5. การลากลับบานกอนเวลาในวันศุกรใหปฏิบัติเชนเดียวกับการลาระหวางสปัดาห 

กรณีที่ไมอนุญาตใหลา 

1. ไมใชแบบฟอรมของโรงเรียน  

2. เขียนขอความไมชัดเจนถูกตอง    

3. การประสานแจงทางโทรศัพท 

4. เหตุผลการลาไมเหมาะสม     

5. ไมซื่อสัตยตอขอมูล 

6.  การลงนามขอรับรองวาเปนความจริงในการลาตองเปนลายมือของผูปกครองเทาน้ัน และแจงเบอรโทรศัพท   

การเขาโรงเรียน 

- เขาโรงเรียนเชาวันจันทรใหนักเรียนใหนักเรียนแตงกายดวยชดุนักเรียนที่ถูกตอง 

- วันที่โรงเรียนเปดวันแรกใหนักเรียนเขาโรงเรียน กอนเวลา 07.20 น. ณ โดมวัฒนา  

- เขาโรงเรียนวันหยุด ไดแก วนัอาทิตย – วนัหยุดนักขัตฤกษ ใหนักเรียนเขากอนเวลา 18.00 น.   

- นักเรียนที่เขาโรงเรียนทุกกรณีตองสแกนบัตรเขียว 

ขอตกลงในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนสาย ระหวางเวลา 07.20-08.00 น.   

1. การมาสาย ; สาย 1 คร้ัง ตักเตือน  บันทึกขอมูล 

          สาย 2 คร้ัง เขาโรงเรียนวันอาทติยบนัทึกขอมูล/งดการลาระหวางสัปดาห(ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6) 

          สาย 3 คร้ัง นอนโรงเรียนวันศุกร เสาร อาทิตย  บันทกึขอมูล 

2. กรณีนักเรียนมาโรงเรียนสาย  หลัง 08.00 น.  ใหกลับบาน กรณีเหตสุุดวิสัยตองมีจดหมายแจงเปนลายลักษณ

อักษรจากผูปกครองใหผูอํานวยการรับทราบและแจงหัวหนางานฝายปกครอง   

การลา 
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1. ผูปกครองสแกนบัตรสีแดง (ผูถือบัตรแดงตองเปนผูปกครองเทานั้น)เพื่อแสดงตัวตนในการรับนักเรียนทุกคร้ัง  หาก

ลืมบัตรใหติดตอครูที่ประชาสัมพันธพรอมทั้ง แสดงหลักฐานเชน บัตรประชาชนและบันทึกขอมูลการรับนักเรียน ( 

ผูถือบัตรแดงตองเปนผูปกครองเทานั้น ) 

2. กรณีฉุกเฉินผูปกครองมอบอํานาจใหผูปกครองทานอ่ืนรับแทน ผูปกครองตองโทรศัพทยืนยนักับทางโรงเรียนเทานั้น

ทางโรงเรียน ไมอนุญาตใหผูปกครองทานอ่ืนรับแทน 

3. กรณีนักเรียนลืมบัตรสีเขียว ใหติดตอครูที่ประชาสัมพันธและกลับได เวลา 16.00 น.  

4. กรณีลืมบัตรสีเขียว  ;     

ลืมคร้ังที่ 1  ตักเตือน กลับบาน เวลา 16.00 น. 

ลืมคร้ังที่ 2  กลับบานเวลา 17.00 น. 

ลืมคร้ังที่ 3  นอนโรงเรียนวนัศุกร กลับบานเชาวันเสาร 

ลืมคร้ังที่ 4  อยูโรงเรียน วันศุกร วันเสาร  วันอาทิตย  1 สัปดาห (ไมอนุญาตกลบับาน 1 สปัดาห) 

5. การรับนักเรียนกลับบานวันศุกรหรือวันกอนวันหยุดนักขัตฤกษตั้งแตเวลา  

5.1 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตนนักเรียนกลับชองทางออกทางโดมวฒันา ตั้งแตเวลา 15.10 -17.00 น.  

หลังเวลาดงักลาวนักเรียนกลบับานทางประชาสัมพันธ   

5.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายกลับบานชองทางออกทางประชาสัมพันธ ตั้งแตเวลา 15.10 –19.00 น. 

   

6. นักเรียนที่ไมกลบับานสามารถอยูโรงเรียนวันเสาร-อาทิตยได โดยลงชื่ออยูโรงเรียนทีป่ระชาสัมพันธเวลา16.00 น.  

 

 

หมายเหตุ  

• วันอาทิตยผูปกครองสามารถสงนักเรียนเขาโรงเรียนไดทางชองทางเขาประตูท่ีประชาสัมพันธมัธยมศึกษา 

กอนเวลา  18.00 น. 

• วันจันทรผูปกครองสงนักเรียนเขาโรงเรียนไดทางชองทางเขาท่ีโดมวัฒนา กอนเวลา 07.20 น. 

• วันศุกรหรือวันถัดไปเปนวันหยุดนักขัตฤกษ เลิกเรียนเวลา 15.10 น.รับนักเรียนกลับบานได 

ไมเกินเวลา 19.00 น. 

 

 

 

 

 

การกลับบาน 
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กิจวัตรประจําวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

05.40-06.40 น. ตื่นนอนทํากิจวัตรประจําวัน 

06.40 น. อาหารเชา 

07.30 น. 

07.45-08.00 น. 

เขาแถวเคารพธงชาติ 

อานหนังสือยามเชา 

08.00-10.30 น. เรียนคาบท่ี 1-3 

10.30-10.50 น. พักดื่มน้ํานม/ทานไอศกรีมและกลวยน้ําวา 

10.50-12.30 น. เรียนคาบท่ี 4-5 

12.40-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.40-16.10 น. เรียนคาบท่ี 6-8 

16.10 น. ของวาง ออกกําลังกาย กิจวัตรสวนตัว กิจกรรมตางๆ ดูหนัง ฟงเพลง  

17.30 น. อาหารเย็น 

18.00 น. 

18.30 น. 

อาบน้ํา 

เรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

19.15 น. เขาตึกเรียนอานหนังสือ ทําการบาน ทบทวนบทเรียน / เรียนพิเศษ 

21.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดื่มน้ํานมและข้ึนนอน 

21.10 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดื่มน้ํานมและข้ึนนอน 

21.30 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดื่มน้ํานมและข้ึนนอน 

22.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 5 ข้ึนนอน 

23.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ข้ึนนอน 
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ระเบียบปฏิบัติในการอยูประจํา 
 

 
 

 การปฏิบัติหนาท่ีดูแลนักเรียนโดยครู   

 การปฏิบัติหนาท่ีดูแลโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5-6 เพ่ือสรางประสบการณ  

      ดานการมีวินัยปกครองตนเอง 

 

      
 

    2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1   อาคารนีลสันเฮล ชั้น 3  เวลา 21.00 น.   ทีมบริหารและครูระดับปฐมวัย 

    2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.2   อาคารประพิธ    ชั้น 2 เวลา 21.10 น.   ทีมบริหารและครูท่ีพักชั้น 2 

    2.3 นักเรียนระดับชั้น ม.3   อาคารประพิธ    ชั้น 3 เวลา 21.30 น.   ทีมบริหารและครูท่ีพักชั้น 3    

    2.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4   อาคารประพิธ    ชั้น 4 เวลา 22.00 น.   ทีมบริหารและครูท่ีพักชั้น 4    

    2.5 นักเรียนระดับชั้น ม.5   อาคารประพิธ    ชั้น 5 เวลา 22.00 น.   ทีมบริหารและครูท่ีพักชั้น 5    

2.6 นักเรียนระดับชั้น ม.6  อาคารศตวรรษานุสรณ ชั้น3 เวลา 23.00 น. ทีมบริหารและครูที่พกัตึกศตวรรษานุสรณ 

 

 
3.1 นักเรียนสามารถเขา-ออกในอาคารนอนตามเวลาท่ีกําหนด 

3.2 กรณีมีเหตุเขาอาคารนอน นอกเวลาตองไดรับอนุญาตจากคุณครูเวรหรือครูท่ีพักชั้นนั้นๆ เทานั้น  

3.3 นักเรียนแตละระดับชั้น แบงกลุมดูแลรับผิดชอบหนาท่ีเวรประจําวัน ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร 

     เพ่ือทําหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาด หองนอน  หองน้ํา  ราวตากผา และบริเวณตางๆภายในอาคารนอน 
 

 

     
  

4.1 นักเรียนทําเตียงใหเรียบรอยเม่ือตื่นนอนโดยผานการประเมินของคุณครูเวรประจําวันและพ่ีคูเวร 

4.2 การอาบน้ําเวลาเชา 05.40-06.40 น.และเวลาเย็น 17.40-18.50 น. หองอาบน้ําใชรวมกันตามรายชื่อ

นักเรียนท่ีโรงเรียนกําหนด 

4.3 นักเรียนสงผาปูท่ีนอน/ปลอกหมอนซักตามวัน เวลาท่ีกําหนด 

4.4 การจัดตูเสื้อผาใหนักเรียนจัดตูเสื้อผาใหเรียบรอยอยูเสมอ และวางกระเปาเสื้อผาบนหลังตู 

1. การจัดระบบ

 

2. การจัดอาคารนอน 

3. การบริหารจัดการอาคารนอน 

4. การปฏิบัติกิจวัตร
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4.5 การตากผาใหตากผาไดท่ีราวตากผา โดย มีไมหนีบทุกครั้งและเก็บกลับบานใหหมดทุกวันศุกร หรือวันท่ี

นักเรียนกลับบาน ( ไมอนุญาตตากชุดนักเรียน/ชุดพลศึกษา ) 

4.6 ปดไฟ ปดพัดลม และปดก็อกน้ํา เม่ือเสร็จภารกิจ 

4.7 สวมเสื้อคลุมทุกครั้งท่ีออกนอกอาคารนอนและไมนําผาเช็ดผมลงจากตึกนอน 

4.8 สแกนหนา กอนข้ึน-ลง จากอาคารนอนทุกครั้งและตรงตอเวลา 

4.9 ขณะอยูในอาคารนอน ไมเลน สงเสียงดัง ยายเตียง ลากเตียงชิดกัน หรือขามโซนโดยเด็ดขาด หากไมปฏิบัติ

จะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม 

4.10 หามออกไปยืนท่ีระเบียงอาคารนอนโดยเด็ดขาดหากไมปฏิบัติจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม 

4.11 นักเรียนท่ีเปนคูเวรตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย และตรวจตราใหเรียบรอย กอนออก 

       จากอาคารนอน  

4.12 หามนําอาหารและเครื่องดื่ม ข้ึนอาคารนอนโดยเด็ดขาดหากไมปฏิบัติจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม 

 

 

                                                         
 

 

การเยี่ยมนักเรียนจะไดรับอนุญาตในกรณีจําเปนเทานั้น โดยติดตอผานหัวหนาแผนกกอนทุกครั้งและ 

อนุญาตเฉพาะบิดา-มารดา หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูปกครอง โดยมีบัตรสแีดงมาแสดงเทานั้น  

ในชวงเวลา 16.10-17.00 น. 

 

 
 

6.1 ไมอนุญาตใหนักเรียนนําขนมทุกชนิดมารับประทานในโรงเรียน  

6.2 ผูปกครองสามารถนําผลไมสด มาฝากไวท่ีประชาสัมพันธระดับมัธยมศึกษากอนเวลา 17.00 น.     

เขียนชื่อนักเรียนใหชัดเจนท่ีสมุดฝากผลไมและภาชนะท่ีบรรจุผลไม ไมอนุญาตใหนําผลไมแปรรูป   

และน้ําจิ้มทุกชนิดมาฝาก  ตัวอยางผลไมท่ีสามารถนํามาฝากได  เชน ชมพู ฝรั่ง มะละกอ  สับปะรด  

แอปเปล  ลิ้นจี่  ลําไย  ทุเรียน แตงโม   แคนตาลูป  เมลอน  สม  มะมวง  แกวมังกร  มังคุด  เงาะ  

นอยหนา  สตรอเบอรรี่  เชอรี่ ฯลฯ  

6.3 นักเรียนรับประทานผลไม  ในเวลา 18.30 – 19.10 น. 

 

 

 

5. การเย่ียมนักเรียน 

6.  การรับประทานผลไมสด 
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7.1 ดานการพยาบาล  บริการตลอด 24 ชั่วโมง  โดยโรงเรียนจดัใหมีพยาบาลวิชาชีพประจําของโรงเรียน                

     อยูประจําหองพยาบาลชั้นลางอาคารเรียน 130 ป 06.00-22.00 น. อาคารนอนนีลสันเฮล  

     เวลา22.00 – 06.00 น.และอาคารนอนประพิธ กุวานนท เวลา 22.00 – 06.00 น. 

7.2 ดานการรักษาความปลอดภัย   โรงเรียนจัดยามผูหญิง ใหปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ 

ตั้งแตเวลา 17.00-06.00 น. ดังนี้  

7.2.1 เวลา 17.00 - 20.30 น.  ปฏิบัติหนาท่ีบริเวณพ้ืนท่ีตางๆท่ีนักเรียนประจําอยู 

7.2.2 เวลา 20.30 - 06.00 น.  ดูแลความเรียบรอยบนอาคารนอนของนักเรียน 

7.3 ดานความสะอาด ภายในและภายนอกอาคารตางๆ โดยเจาหนาท่ีทําความสะอาดของโรงเรียนและบริษัท

ภายนอก 

7.4 บริการซัก-รีด อุปกรณเครื่องนอน ของนกัเรียนทุกสัปดาห ตามวัน-เวลา ท่ีกําหนด โดยแผนกซักรีดของ

โรงเรียน 

7.5 บริการซอมแซม    บํารุง รักษา อุปกรณการเรียน  เครื่องใชไฟฟา  ประปา เครื่องปรับอากาศ ลิฟท  โดยมี

เจาหนาท่ีประจํา 24 ชั่วโมง 

7.6 ดานโภชนาการ  ครูฝายโภชนาการและตัวแทนนักเรียนรวมกันจัดรายการอาหารเปนรายเดือนและ

กําหนดการรับประทานอาหารดังนี้ 

อาหารหลัก 3 ม้ือ  อาหารวาง  2 ม้ือ  และน้ํานม 3 เวลา ดังนี้ 

เวลา 06.30-07.10 น.  อาหารเชา และน้ํานม 

เวลา 10.30-10.50 น.  อาหารวาง น้ํานม-กลวยน้ําวา (วันจันทร วันพุธ และวันศุกร)            

                                           ไอศครีม-กลวยน้ําวา (วันอังคาร และวันพฤหัสบดี) 

เวลา 12.40-13.30 น.  อาหารกลางวัน และขนมหวาน 

เวลา 16.10-16.30 น.  อาหารวาง  

เวลา 17.15-18.00 น.  อาหารเย็นและผลไม /ไปสหกรณ ตามระดับชั้นท่ีกําหนด  

                                                            (ระดับชั้นละ 1 วัน/สัปดาห) 

เวลา 20.50-21.30 น   น้ํานม 

 

การรับประทานอาหาร ณ อาคารโภชนาการ ตาม เวลา ท่ีกําหนด 

 

7. บริการดานตางๆ 
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• กอนรับประทานอาหาร  ครูปฏิบัติหนาท่ีเวรและพ่ีคูเวรมีสวนรวมในการดูแล ปลูกฝงมารยาท 

ในการรับประทานรวมกันกับผูอ่ืน 

 

• การนั่งโตะรับประทานอาหาร 1  โตะประกอบดวย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6              

โดยนักเรียนมีหนาท่ีรับผิดชอบในโตะอาหารตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักเรียน ดูแล จัดสรร 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เปนการจัดกลุมสัมพันธ  การปรับตัวในการอยูรวมกัน 

 

• กอนรับประทานอาหารนักเรียนตองข้ึนนั่งโตะตนเอง ตามท่ีกําหนดเทานั้น 

 

• ในขณะรับประทานอาหาร หามนักเรียนไมเดินไปโตะอ่ืน หรือ ตักอาหารใหเพ่ือนหรือนอง โดยเด็ดขาด  

 

• โรงเรียนกําหนดและ อบรม ปลูกฝง มารยาทในการรบัประทานอาหารโดยรับประทานอาหารพรอมกัน               

อ่ิมพรอมกันและลุกจากโตะอาหารพรอมกันเพ่ือชวยเหลือกันซ่ึงกันและกันดูแลรับผิดชอบในการเก็บ

อุปกรณบนโตะอาหาร ตามหนาท่ีของแตละคนท่ีไดรับมอบหมายจากพ่ีหัวโตะ   
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เคร่ืองใชนักเรียนประจํา 
 

รายการ จํานวน 

1. กระเปาหนังสือตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 1 ใบ 

2. ชุดนักเรียน (เสื้อขาว-กระโปรงแดง) 2-3 ชุด 

3. ชุดนอนและเสื้อคลุมตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 4 ชุด 

4. ชุดผูบําเพ็ญประโยชน (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) 1 ชุด 

5. ชุดพละตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 3 ชุด 

6. ชุดชั้นในและเสื้อทับสีขาวลวน  5 ชุด 

7. เครื่องใชสวนตัว ยาสีฟน, แปรงสีฟน, สบู,ยาสระผม, แปง, ผาอนามัย 

ผารองกันเปอน (กวาง 75 ซม.ยาว 1 เมตร)  ผาเช็ดหนา 

ตามความเหมาะสม

และจําเปน 

8. ผาหม (ขนาดเตียง 3 ฟุต) 1 ผืน 

9. ผาถุง 1 ผืน 

10. ผาเช็ดตัว (ขนาดกลาง)  1 ผืน 

11. รองเทานักเรียนสีดํา ขนาดพอดีเทา 1 คู 

12. รองเทาพละสีขาวลวน ขนาดพอดีเทา  1 คู 

13. รองเทาฟองน้ํา ขนาดพอดีเทา  1 คู 

14. ถุงเทาสีขาว  5 คู 

15. ผารองตูเสื้อผา (ขนาดกวาง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว)  4 ผืน 

16. อุปกรณดับกลิ่น ตูรองเทา  ตามความเหมาะสม 

17. น้ํายาขัดรองเทานักเรียน ตามความเหมาะสม 

 

   หมายเหต ุ ของใชทุกชิ้นตองปกหรือเขียนชื่อใหเรียบรอย กรณีลืมหรือไวผิดท่ีจะสามารถประกาศหาเจาของไดงาย 
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ตัวอยางเคร่ืองใชนักเรียนประจํา 

           
 

ผานุงอาบนํ้า         ผาเช็ดตัวขนาดกลาง            ผาหม(ขนาดเตียง 3 ฟุต) 

       
 

รองเทานักเรยีนสีดํา            รองเทาพละสีขาวลวน  รองเทาฟองนํ้า 

                           
ถุงเทาสีขาวพับ                            ชุดช้ันในและเสื้อทับสีขาวลวน 
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ตัวอยางเคร่ืองใชนักเรียนประจํา 

           
 

เครื่องใชสวนตัว ยาสีฟน แปรงสีพัน สบู แปง ผาอนามัย 
 

                  
 

               ผายางรองกันเปอนที่นอน                    ผาเช็ดหนา     
 

 

 

 

 

   
 

 

กระเปาเปใสหนังสือ                                   กระเปาใสเสือ้ผา 
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ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการแตงกายและทรงผม 
 

 

                                     

เส้ือนักเรียน ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ตามรายละเอียด ดังนี้ 

• ขนาดของตัวเสื้อตองพอดีกับตัวนักเรียน ท้ังความกวางและความยาว 

• แขนเสื้อยาวเหนือขอศอก  ชายเสื้อยาวเสมอขอมือ  เม่ือยืนตรง 

• ปกชื่อยอ โรงเรียน ว.ว. สีแดง ท่ีอกเสื้อดานซายมือ 

• ปกดาว 1 ดวงตามสี (ดาวสีตามรุน) แตละปการศึกษา และขนาดท่ีโรงเรียนกําหนด เหนือ ว.ว. 

• ปกชื่อนักเรียน-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. สีแดง ดานขวามือ  (ชุดนักเรียน) 

ชุดช้ันใน สีขาวลวนและใสเสื้อทับสีขาวลวน 

กระโปรง สีแดงเลือดหมู แบบกระโปรงนักเรียนท่ัวไป ไมตีเกล็ด (ปกชื่อสีขาวท่ีขอบกระโปรงดานนอก) 

                     ยาวคุมเขาลงมา 3 นิ้ว  (เม่ือนั่งกระโปรงคุมเขา) 

ถุงเทา  สีขาวไมมีลวดลาย พับไดประมาณ 1.5 นิ้ว เม่ือพับแลวตองอยูเหนือตาตุม  

รองเทา  รองเทานักเรียนสีดํา 

 
 

เส้ือ  สีฟาอมเทา ปกชื่อนักเรียนสีขาวขนาด 0.5 ซม. ท่ีอกดานขวามือ ดายสีขาว 

กระโปรง สีกรมทาขนาดความยาว เชนเดียวกับกระโปรงนักเรียน 

เครื่องหมาย เข็มขัด บพ. เข็มองคการโลก  ผาพันคอ  และหมวก 

ถุงเทา  สีขาวไมมีลวดลาย พับไดประมาณ 1.5 นิ้ว เม่ือพับแลวตองอยูเหนือตาตุม  

รองเทา  รองเทานักเรียนสีดํา 

 

   

เส้ือ  ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  ปกชื่อนักเรียน-นามสกุล สีขาว ขนาด 0.5 ซม.ท่ีอกเสื้อดานขวามือ  

ปกดาว 1 ดวงตามสี และขนาดท่ีโรงเรียนกําหนด ดานซายมือ  เหนือกระเปาเสื้อ 

 กางเกง  ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด   ปกชื่อดวยดายสีขาว  บริเวณซิบกางเกงดานขวามือ 

ถุงเทา  สีขาวไมมีลวดลาย พับไดประมาณ 1.5 นิ้ว เม่ือพับแลวตองอยูเหนือตาตุม  

 รองเทา  รองเทาพละไมหุมขอ สีขาวลวน 

1. ชุดนักเรียน 

2. ชุดผูบําเพ็ญประโยชน 

3. ชุดพละ 
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เส้ือ  ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  ปกชื่อนักเรียน-นามสกุล สีเขม ขนาด 0.5 ซม. ท่ีอกเสื้อดานขวามือ  

กางเกง  ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  ปกชื่อนักเรียน-นามสกุล สีเขม ขนาด 0.5 ซม.ดานขวามือ  

ต่ํากวาเอวลงมาประมาณ 10 ซม.  
 

 
 

เส้ือ สีและตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  ปกชื่อนักเรียน-นามสกุล สีเขม ขนาด 0.5 ซม. ท่ีอกเสื้อดานขวามือ  

 

  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผมสั้นตัดตรง  ไมดัด ไมซอย ไมทําสีผม ไมตอผม  

ความยาวจากติ่งหูลงมาไมเกิน 1 นิ้ว (ไมชนปกคอเสื้อ) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผมสั้น เชน เดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

     ผมยาว  รวบผมมัดสูง (ความยาวผมไมเกิน 8 นิ้ว) 

หรือ ถักเปยเดี่ยวผูกโบ  ไมมีลวดลายกวางไมเกิน 1 ½ นิ้ว   

          ไมดัดปลายผม  ไมทําสีผม 

                        ม.4  ผูกโบสีน้ําตาล  ความยาวโบไมเกิน 6 นิ้ว 

                                                    ม.5  ผูกโบสีดํา  ความยาวโบไมเกิน 6 นิ้ว  

                                                    ม.6  ผูกโบสีแดง  ความยาวโบไมเกิน 6 นิ้ว 

 หมายเหตุ    

• ไมอนุญาตใหปลอยผมขณะอยูในเครื่องแบบนักเรียนโดยเด็ดขาด หามดัด ยอม ซอย ตอผม   

     หรือตกแตงผมในลักษณะอ่ืน ใหผิดไปจากธรรมชาติ อนุญาตใหใชท่ีคาดผม หรือ ก๊ิบสีดําเกลี้ยง 

• ตางหูใชหวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซม. หรือ เม็ดกลมเล็ก ขางละ 1 อัน  

• ไมอนุญาตใหใชเครื่องประดับอ่ืนๆ ทุกชนิด 

• ไมแตงหนา ทุกกรณี 

    

 

 

 

4. ชุดนอน 

5. เส้ือคลุม 

6. ทรงผม 
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ทรงผมนกัเรียน 

 

    เครื่องแบบนักเรียน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

           ชุดนักเรียน        ชุดพละ        ชุดผูบําเพ็ญประโยชน        ชุดนอน 
 

 
 

             
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

                      ผมทรงสั้น(ดังภาพ)                       ผมยาว ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร   

                                                                    (มดัผูกโบไมมลีวดลาย ดังภาพ ม.1-ม.3 โบสีขาว) 

 
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6   ผมทรงสั้น/ยาว (มัดผูกโบไมมีลวดลาย ดังภาพ) 

         ม.4  โบสีนํ้าตาล  ม.5 โบสีดํา   ม.6  โบสีแดง 
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ระเบียบปฏิบัติวาดวยเรื่องความประพฤติ 
 

  

 

นักเรียนทุกคนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 จะมีคะแนนพฤติกรรมรวมคนละ 100 คะแนน ใน 3 ปการศึกษา   

 

ข้ันตอนการดําเนินการเกี่ยวกับความประพฤติผิดระเบียบปฏิบัติ 

ความผิด 

ข้ันท่ี 1   บันทึกตักเตือน 

ข้ันท่ี 2   ลงโทษตามลักษณะความผิด  

ข้ันท่ี 3   เชิญผูปกครองรับทราบความประพฤติ 

ข้ันท่ี 4   ทําทัณฑบน 

ข้ันท่ี 5   พักการเรียน 

      

การหักคะแนน การดําเนินการ 

20 คะแนน -  คุณครูท่ีปรึกษาและหัวหนาระดับชั้น  รายงานหัวหนาแผนก แจงใหผูปกครองทราบ 

30  คะแนน -  หัวหนาแผนก เชิญผูปกครองเพ่ือทําหนังสือรับทราบการตัดคะแนนกับทางโรงเรียน 

40  คะแนน 

 

-  คณะกรรมการบริหารงานมัธยมศึกษา พิจารณาโทษ เสนอตอผูอํานวยการ  

   และเชิญผูปกครองพบเพ่ือรับทราบพฤติกรรมและบทลงโทษ 

50  คะแนน -  เสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมในการศึกษาตอ/รับ

ประกาศนียบัตรสําเร็จหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 
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เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ  

 

ตัด  5  คะแนน 
 

ตัด  10  คะแนน 
 

ตัด 20 คะแนน 
ตัด  30  คะแนน 

และทําทัณฑบน 

1. แตงกายไมถูกระเบียบ  

  ( ตักเตือน 1  ครั้ง ) 

2. นําขนม / หนังสือไมเหมาะสม 

 หรือของผิดระเบียบ เชน

เครื่องสําอาง เครื่องประดับ  

เครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาและ

ของมีคา ฯลฯ เขาโรงเรียน 

3. รับประทานของวาง /  

   ผลไม ผิดเวลาและสถานท่ี 

4. เขาหองเรียนชา /  

   ไมเขาหองเรียน 

   ( ตักเตือน 1 ครั้ง ) 

5. ฝากเพ่ือนโทรศัพท 

   ติดตอสื่อสาร 

6.ใชรหัสคุณครโูดยไมไดรับอนุญาต 

1. มีบัตรแดงไวกับตนเอง / 

   รูดบัตรแดงใหเพ่ือน 

   โดยไมไดรับอนุญาตจาก 

   ครูเวร 

2. ดัดผม /ซอยผม /ตอผม / 

   เปลี่ยนสผีม ผดิระเบียบ 

3. แสดงกิริยา วาจา 

   กาวราวไมสภุาพหรือ 

   กลาวเท็จ 

4. ทะเลาะวิวาท 

5. ทําลายทรัพยสิน 

6. ผิดระเบียบในการพักใน

อาคารนอน กรณ ี

    -  ยายเตียง 

    -  ยายโซน  

  โดยไมไดรับอนุญาต 

7.นําผลงานของคนอ่ืนมาเปน

ผลงานของตนเอง 

1. หนีโรงเรียน 

2. ลักทรัพย 

3. ปลอมลายเซ็น 

4. รับเพ่ือน-กลับบาน 

   โดยไมถูกตองตาม 

   ระเบียบของโรงเรียน 

5. นําเครื่องมือสื่อสาร 

   เขามา / ใชการ 

   สื่อสารท่ีไม 

   เหมาะสมตาง ๆ  

6. โพสขอความ/ภาพท่ี 

ไมเหมาะสม ในออนไลนหรือ

โซเชียลมีเดยี 

7. เลนการพนัน 

8. การเก็บเงินนอง เพ่ือนโดย

ไมไดรับอนุญาตจากทาง

โรงเรียน 

1. นํามาหรือเก่ียวของ 

   กับสิ่งเสพติด 

2. นําความเสื่อมเสีย 

   มาสูโรงเรียน 

3. การประพฤตติัว 

   ไมเหมาะสมขณะ 

   แตงชุดนักเรียน 

4. ไปคางคืนกับผูอ่ืนโดย 

   ไมไดรับอนุญาตจาก 

   ผูปกครอง 

5. ทุจริตในการสอบ 

6. ทะเลาะวิวาท 

    ทํารายรางกาย 

   (อาจจะถูกพิจารณา 

   พนสภาพการเปน 

   นักเรียน ) 

7. พฤติกรรมไมเหมาะสม  

   บนอาคารนอน 

หมายเหต ุ    
1. มาโรงเรียนสาย ระหวางเวลา 07.20-08.00 น.(ใชระเบียบปฏิบตัิทั่วไป หนา6 ) และงดการลาระหวางสปัดาห  

2. มาโรงเรียนสาย  หลัง 08.00 น.  ฝายปกครองจะใหนักเรียนกลบับาน โดยพิจารณาตามเหตุผล ตามสถานการณ 

3. การประพฤติผดิระเบียบซ้ําในเร่ืองเดียวกัน จะถูกหักคะแนนพฤติกรรมเปน 2 เทาของคร้ังที่  1 

4. กรณีอ่ืนๆนอกเหนือจากความผิดขางตนนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารแผนก และอาจลงโทษ 

ทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนภายใตการดูแลของคุณครู 

5. การนําเคร่ืองมือสื่อสารเขามาในโรงเรียนจะถูกยึดและรับคืนสิน้ปการศึกษานั้นๆ 

6. หามนําของมีคาทุกชนิดมาโรงเรียน  ถานาํมาในโรงเรียนและเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบทั้งสิน้  

หากมีความจําเปนเพื่อใชในการเรียน หรือทํากิจกรรมตองทําจดหมายแจงหัวหนาแผนก ซึ่งจะอนุญาต 

เปนรายกรณ ี

7. กรณีมีสวนรวมในการใชโทรศัพทที่นักเรียนทําผิดระเบียบมีความผิดเทากัน  
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นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์ศึกษาตอ 

1. นักเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รวม 5 ภาคเรียน ไมผานเกณฑ  2.75  

2. นักเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมต่ํากวา 60 คะแนน 

3. นักเรียนท่ีทุจริตในการสอบ*** 

4.  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงท้ังกิริยา วาจา ขณะท่ีมีสถานภาพเปนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   

ท้ังในและนอกเครื่องแบบนักเรียน 

5.  นําความเสื่อมเสียมาสูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยท้ังในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนกัเรียน 

นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์รับ Diploma 

1. นักเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 5 ภาคเรียน   

ไมผานเกณฑ  2.50 

2. นักเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมต่ํากวา 60 คะแนน 

3. นักเรียนท่ีทุจริตในการสอบ*** 

4. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงท้ังกิริยา วาจา ขณะท่ีมีสถานภาพเปนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

     ท้ังในและนอกเครื่องแบบนักเรียน 

5. นําความเสื่อมเสียมาสูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยท้ังในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนกัเรียน 

***หมายเหตุ  กรณีนักเรียนไดรับการพิจารณาดําเนินตามความเหมาะสมจากผูบริหารใหปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนทําเอกสารบันทึกพฤติกรรม และเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน ครูกํากับติดตามและประเมิน 

                  พฤติกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  

2. สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเองไดทางบวกและไมกระทําพฤติกรรมดังกลาวอยางยั่งยืนตลอดไป 

                  จนส้ินสุดการเปนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

ครูที่ปรึกษาบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
รายงานพฤติกรรมกับผูปกครอง

ตักเตือน หรือ หัก 5 คะแนน

ครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับชั้น 
รายงานพฤติกรรมกับผูปกครอง

หัก 10-20 คะแนน

หัวหนาระดับชั้นรายงานตอหัวหนาแผนก 
และเชิญผูปกครองทําบันทึก

หัก 30-40 คะแนน

หัวหนาแผนกเสนอตอผูบริหารและเชิญ

ผูปกครองรับทราบบทลงโทษ พักการเรียน

มากกวา 40 คะแนน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
พิจารณา

ไมมีสิทธิ์ศึกษาตอ /
ไมมีสิทธิ์รับDiploma
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        โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

        หลักสตูร PEC (Premium English courses) 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง)/ ป 

ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  -วิทยาศาสตร 

  -เทคโนโลย ี

 

120 (3 นก.) 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

40 (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 - ประวัติศาสตร 

 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 - หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 - เศรษฐศาสตร 

 - ภูมิศาสตร  

 

40 (1 นก.) 

 

 

120 (3 นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

 

120 (3 นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 

การงานอาชพี 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880(22 นก.) 

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพ่ิมเติมตามความ 

พรอมและจุดเนน สาระการเรยีนรูเพ่ิมเติม (บงัคับ) 

   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  200  (5 นก.) 200  (5 นก.) 200 (5 นก.) 

- คณิตศาสตรเพิ่มเติม 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40 (1 นก.) 

- หนาทีพ่ลเมือง 40  (1 นก.)       40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

- ภาษาจีน 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

2.กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 40 40 40 

3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 

4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 

ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง/ป 

1,360 1,360 1,360 
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                    หลักสูตร STAMP : Science Technology And Mathematics Program 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  -วิทยาศาสตร 

  -เทคโนโลย ี

 

120 (3 นก.) 

        40  (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

40  (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

40  (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 - ประวัติศาสตร 

 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 - หนาทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนนิชีวิตในสังคม 

 - เศรษฐศาสตร 

 - ภูมิศาสตร  

 

40 (1 นก.) 

 

 

120 (3 นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

 

120 (3 นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 

การงานอาชพี 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880(22 นก.) 

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพ่ิมเติมตามความพรอมและ

จุดเนน สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม (บังคับ) 

   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 

- คณิตศาสตรเพิ่มเติม 160 (4 นก.) 80 (2 นก.) 160 (4 นก.) 

- หนาทีพ่ลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

- วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3นก.) 

- เทคโนโลยีเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

- ภาษาไทยเพิ่มเติม - 40 (1 นก.) - 

-ภาษาจีนเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

440 (10 นก.) 440(10 นก.) 440 (10 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

2.กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 40 40 40 

3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 

4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง/ป 

1,440 1,440 1,440 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง)  

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คณิตศาสตร 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  -วิทยาศาสตร 

  -เทคโนโลย ี

 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

  20 (0.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 - ประวัติศาสตร 

 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 - หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 - เศรษฐศาสตร 

 - ภูมิศาสตร  

 

40 (1 นก.) 

 

 

80 (2 นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

 

80 (2 นก.) 

 

 

 

 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40  (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ศิลปะ 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 

การงานอาชีพ - 40  (1 นก.)      20 (1 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน  1,680 (42 นก.) 

560  (14 นก.) 580  (14 นก.) 520  (13 นก.) 

 รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ 

พรอมและจุดเนน สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม (บังคับ) 

   

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

840 (21.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 740 (18.5นก.) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 760 (19.0 นก.) 800 (20.0 นก.) 700 ( 17.5 นก.) 

แผนการเรียนคณิตศาสตร - อังกฤษ 560 (14.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 

แผนการเรียนคณิตศาสตร - อังกฤษ (IEC) 600 (15.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ - ศิลปะ 540 (13.5 นก.) 640 (16.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ศิลปะ  580 (14.5 นก.) 640 (16.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาตางประเทศท่ี 2 640 (16.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ภาษาตางประเทศท่ี 2  680 (17.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ - สังคมศึกษา 640 (16.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - สังคมศึกษา 680 (17.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ไมนอยกวา 1,600 ชั่วโมง 
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กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง)  

ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

2.กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 40 40 40 

3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 

4.กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมนอยกวา 3,600 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 28 ~ 
 

คูมือนกัเรียนและผูปกครองโรงเรียนวฒันาวทิยาลัย  ปการศึกษา 2563 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามขอกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค รายการประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 1.1  มีความรัก และภูมิใจในความเปนชาติ 

1.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 

1.3  แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2.  ซ่ือสัตยสุจริต 2.1  ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไมลอกการบาน 

2.2  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงตอความเปนจริงตอตนเอง 

2.3  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงตอความเปนจริงตอผูอ่ืน 

3. มีวินัย 3.1  เขาเรียนตรงเวลา 

3.2  แตงกายเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ 

3.3  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรียน 

4.  ใฝเรียนรู 4.1  แสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ 

4.2  มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ 

4.3  สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล 

5.  อยูอยางพอเพียง 5.1  ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 

5.2  ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 

5.3  ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 

6. มุงม่ันในการทํางาน 6.1  มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2  มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรค เพ่ือความสําเร็จ 

7.  รักความเปนไทย 7.1  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาไทย 

7.2  เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 8.1  รูจักการใหเพ่ือสวนรวม และเพ่ือผูอ่ืน 

8.2  แสดงออกถึงการมีน้ําใจหรือการใหความชวยเหลือผูอ่ืน 

8.3  เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพ่ือสวนรวมเม่ือมีโอกาส 
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วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

1. การประเมินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
 

- สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน / ปลายภาค   70  :  30  สําหรับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย , คณิตศาสตร  

  วิทยาศาสตร ,  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  , กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

-  สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน / ปลายภาค   80  : 20  สําหรับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ,   

   ศิลปะ , กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

-  วิธีการประเมิน  ประเมินอยางตอเนื่องดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน  

- การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล 

- การประเมินท่ีเสริมพลังตามสภาพจริงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

- การประเมินดวยแฟมสะสมงาน 

- การประเมินดวยการใชแบบทดสอบยอยหลังการเรียนแตละคาบ 

 ฯลฯ 

     -  สัดสวนของวิธีการประเมินผล ทางโรงเรียนกําหนดใหมีวิธีการประเมิน แบงเปนการวัด 

   ท่ีหลากหลาย  70%   และใชแบบทดสอบ 30%  

-  เวลาเรียน ผูเรียนตองเขาเรียนอยางนอย 80% ของเวลาเรียนท้ังหมด จึงจะไดรับการตัดสินผลการเรียน  

   สําหรับผูเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถึง 80% จะไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคและอาจตองมีการเรียนซํ้าชั้น 

-  การตัดสินผลการเรียน กําหนดเกณฑการตัดสิน 8 ระดับ คือ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน ชวงคะแนนเปนรอยละ 

0 0Bต่ํากวาเกณฑ 0-49 

1 1Bผานเกณฑข้ันต่ํา 50-54 

1.5 2Bพอใช 55-59 

2 3Bปานกลาง 60-64 

2.5 4Bคอนขางดี 65-69 

3 5Bด ี 70-74 

3.5 6Bดีมาก 75-79 

4 7Bดีเยี่ยม 80 ข้ึนไป 
 

การตัดสินผลการเรียน จะตัดสินผลไดเม่ือนักเรียนไดรับผลการประเมินผานทุกตัวบงชี้ในแตละรายวิชา 
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2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

รายการประเมิน  

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 4. ใฝเรียนรู   7. รักความเปนไทย 

2. ซ่ือสัตย  สุจริต  5. อยูอยางพอเพียง  8. มีจิตสาธารณะ 

3. มีวินัย   6. มุงม่ันในการทํางาน  9. กุลสตรีวัฒนา  

 

 เกณฑการประเมินพฤติกรรม   

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ ใชระบบการเทียบเกณฑรอยละ ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ผลการตัดสิน 

0 ไมผาน 

1 ผาน 

2 ด ี

3 ดีเยี่ยม 
 

  
 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรยีนแสดงพฤติกรรมจนเปนนิสยั  และนําไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม 

ดี  หมายถึง   ผูเรยีนแสดงพฤติกรรมจนเปนนิสยั เปนแบบอยางแกผูอ่ืน เปนท่ียอมรับของสังคม 

ผาน หมายถึง ผูเรยีนแสดงพฤติกรรมถูกตอง เหมาะสม แตปฏิบัติไมสม่ําเสมอ ตองมีผูอ่ืนตักเตือนใหปฏิบัต ิ

ไมผาน   หมายถึง ผูเรยีนแสดงพฤติกรรมตามคาํสั่ง หรือมีผูกํากับดูแลใหปฏิบัติ หรือตองมีผูอ่ืนคอยเตือนใหปฏบัิต ิ
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3. การประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน  
  

การประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนดเกณฑการตดัสินคุณภาพ การอาน คิดวิเคราะห และเขียน

เปน 4 ระดับ คือ ดีเยีย่ม ดี ผาน และไมผาน   
 

 เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ ใชระบบการเทียบเกณฑรอยละ ดังนี้ 

 

ผลการประเมินรอยละ ผลการตัดสิน 

0 – 49 ไมผาน 

50 – 69 ผาน 

70 – 79 ด ี

80 – 100 ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรยีนมีผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมีคณุภาพดเีลิศอยูเสมอ 

ดี  หมายถึง   ผูเรยีนมีผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมีคณุภาพเปนท่ียอมรับ 

ผาน หมายถึง ผูเรยีนมีผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมีคณุภาพเปนท่ียอมรับ 

แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

ไมผาน   หมายถึง ผูเรยีนไมมีผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือ ถามีผลงาน 

ผลงานน้ันยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุง แกไขหลายประการ  
 

เกณฑการตัดสินการเล่ือนช้ัน 

ผูเรียนตองมีผลการประเมินระดับคุณภาพท่ีระดับ “ผาน ”  เปนเกณฑข้ันต่ํา 
 

 

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

- รายการกิจกรรม   นักเรียนตองผานกิจกรรม ดังนี้ 

  1. กิจกรรมแนะแนว 

  2. กิจกรรมชมรม 

  3. กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 

  4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

  - การตัดสินการผานกิจกรรม 

ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมตางๆ โดยมีเวลาเขารวมอยางนอยรอยละ 80 และผานจุดประสงค                  

รอยละ 80 ของจุดประสงคท้ังหมด 



~ 32 ~ 
 

คูมือนกัเรียนและผูปกครองโรงเรียนวฒันาวทิยาลัย  ปการศึกษา 2563 

 

5. เกณฑมาตรฐานการจบระดับมัธยมศึกษา 
    

นักเรียนตองผานเกณฑการประเมิน ท้ัง 4 องคประกอบ ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 6. แนวปฏิบัติในการเล่ือนช้ันเรียน ดังนี้ 
 

 (1)  ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปการศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

 (2)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานทุกตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 (3)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาและมีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา  1.00 

 (4)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมิน ระดับ “ผาน” ในการประเมินผลการอาน                                              

                คิดวิเคราะหและเขียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   

 

7.   เกณฑการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  

(1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  

                ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต 

 (2)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับ“ ดีเยี่ยม”  “ ดี” หรือ “ผาน”                      

  (3)   ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ“ดีเยี่ยม”  “ดี”  หรือ  “ผาน” 

(4)   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม 

 

 

 

  

 สาระการเรยีนรูครบท้ัง 8 กลุมสาระ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 การอาน คิดวิเคราะหและเขียน  
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8.   เกณฑการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

(1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  

                ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต 

 (2)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับ“ ดีเยี่ยม”  “ ดี” หรือ “ผาน”                      

  (3)   ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ“ดีเยี่ยม”  “ดี”  หรือ  “ผาน” 

(4)   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม 
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วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาศึกษาตอ  การลาออก และการขอเอกสารตางๆ 
 

 

การลาศึกษาตอ  

1. ติดตอและแจงเปนลายลักษณอักษร  ณ งานทะเบียน-วัดผล กอนหยุดพักการเรียน 2 สัปดาห 

2. ชําระคาธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 

3. ถานักเรียนไมดําเนินการใหเรียบรอยกอนหยุดพักการเรียน หรือไปตางประเทศ จะถือวานักเรียนขาดเรียน 

4. กรณีศึกษาตอตางประเทศ นักเรียนตองเลือกเรียนครบ 7 กลุมสาระการเรียนรู ยกเวน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ท่ีนักเรียนตองกลับมาสอบ หากนักเรียนลงเรียนไดไมครบตามท่ีกําหนด นักเรียนตองกลับมาสอบ

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีขาดไป หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

5. นักเรียนตองกลับมาเรียนตอในปการศึกษาตอไป ภายในวันท่ีกําหนดไวในแบบคํารอง กรณีเกินระยะเวลา                

15 วัน และไมติดตอกับทางโรงเรียนถือวานักเรียนลาออก 

6. นักเรียนตองมารายงานตัว และสงเอกสารผลการเรียน  ณ หองทะเบียน-วัดผล  กอนเขาเรียน 

(กรณีศึกษาตางประเทศ ใช Transcript   กรณีศึกษาตอในประเทศ สงเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผูเรียนเปนรายบุคคล  เอกสารระเบียนสะสม  ปพ.1 ) 

7.   กรณีท่ีเปนนักเรียนแลกเปลี่ยน จะลาศึกษาได ไมเกิน 1 ปการศึกษา ท้ังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ  

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   ไมสามารถ ลาศึกษาได  

  การลาออก 
 

บิดา หรือมารดา หรือผูปกครองนักเรียน  กรอกรายละเอียด และลงชื่อรับทราบการลาออกโดยตรงท่ีงาน 

ทะเบียน-วัดผล  และเตรียมรูปถายขนาด 1  นิ้ว จํานวน  2 รูป เพ่ือจัดทําเอกสาร  ท้ังนีรู้ปถายตองเปน          

รูปปจจุบัน เครื่องแบบนักเรียนไมเปนรูปท่ีอัดดวยระบบโพลารอยด    

   การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

1. ขอคํารองและยื่นคํารองท่ีงานทะเบียน-วัดผล  

2. เตรียมรูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป ตอเอกสาร 1 ฉบับ  ท้ังนี้รปูถายเปนรูปปจจุบัน เครื่องแบบนักเรียน                       

ไมเปนรูปท่ีอัดดวยระบบโพลารอยด 

3. การขอเอกสารตองขอลวงหนา อยางนอย  3 วัน ( ไมนับวันหยุดราชการ) 

4. ****  เพ่ือความสะดวกของผูปกครอง ทานสามารถขอเอกสารผานทางเวปไซดของโรงเรียน ในหัวขอ   

 หรือดาวนโหลดแบบฟอรมขอเอกสารไดจาก www.wattana.ac.th 

http://www.wattana.ac.th/
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เอกสารท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  

 

 1.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  หรือ (ปพ.1) 

 ปพ.1 เปนเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเรียนสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของนักเรียน

ตามเกณฑการผานระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ผลการเรียนรูตามกลุมสาระการ

เรียนรู 8 กลุมสาระ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจะตองจัดทําและออกเอกสารนี้ใหกับผูเรียน

เปนรายบุคคล เม่ือจบหรือไมจบการศึกษา เพ่ือใชประโยชน ดังนี้ 

 -  แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา 

 -  รับรองผลการเรียนของนักเรียนตามขอมูลท่ีบันทึกในเอกสาร 

 -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน 

  -  ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีพึงมี 

    พึงไดตามวุฒิการศึกษานั้น 

 -  ออกเอกสารมอบใหกับนักเรียนในทุกกรณีท่ีนักเรียนออกจากโรงเรียน เชน จบการศึกษา ลาออก ยายท่ีเรียน  

             เปนตน 

 

 2.  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

              “สมุดพก”  เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรูและ

พัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนแตละคน  ตามเกณฑการผานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

รวมท้ังขอมูลดานอ่ืนๆ ของผูเรียนท้ังท่ีบานและโรงเรียน โดยจัดทําเปนเอกสารรายบุคคล เพ่ือใชสําหรับสื่อสาร

ใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนอยางตอเนื่อง   

       แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล นําไปใชประโยชน  ดังนี้ 

-  รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ 

-  ใชเปนเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพ่ือความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขผูเรียน 

-  เปนเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรยีนและพัฒนาการตางๆ ของผูเรียน 
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3.  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
 

      ปพ.7  “ ใบรับรองการเปนนักเรียน ”  เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน เพ่ือใชสําหรับรับรอง

สถานภาพผูเรียนหรือผลการเรียนของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามท่ีผูเรียนรองขอ ท้ังกรณีท่ีผูเรียนกําลังศึกษาอยู

ในโรงเรียนและเม่ือจบการศึกษาไปแลว ใบรับรองผลการศึกษา  นําไปใชประโยชนดังนี้ 

- รับรองความเปนผูเรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 

- รับรองและแสดงความรู วุฒิการศึกษาของผูเรียน 

- ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครเขาทํางานหรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ี

ผูเรียนตองแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิการศึกษา  ความรู หรือสถานภาพการเปนผูเรียนของตน 

- เปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชสิทธิ์ความเปนผูเรียน หรือการไดรับการรับรองจาก

โรงเรียน 
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ระเบียบปฏิบัติในการศึกษาตอของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับ

 

 

 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและหลักสูตรฯ  กําหนดเกณฑการเขาศึกษาตอของนักเรียน  

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ซ่ึงมุงเนนใหนักเรียนท่ีจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนไดมีโอกาสเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา 

ใหมากท่ีสุด  และ สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของโรงเรียนประจํามีเง่ือนไข  ดังนี้ 
 

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1   
 

1. นักเรียนตองมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ปการศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-5 )  ไมต่ํากวา 2.75 

2. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการอยูประจํา 

3. ไมมีโรคประจําตัวเปนอุปสรรคในการอยูประจาํ ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพตนเองและผูอ่ืน 

4. ผานข้ันตอนการมอบตัวใหมและระเบียบการของโรงเรียนเปนท่ีเรียบรอย 

หลักสูตร PEC : Premium English Courses   

หลักสูตร หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคณิตศาสตร STAMP:Science Technology And Mathematics Program 
          

 

จบการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  เขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

1. นักเรียนตองมีระดับคะแนนเฉลี่ย 5  ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.75 

   นักเรียนท่ีเลือกเรียนโปรแกรมการเรียนตาง ๆตองมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รายวิชาท่ีกําหนดดังนี้             

-  โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร    วิชาวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน  ไมต่ํากวา 3.00 

และวิทยาการคอมพิวเตอร   วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  ไมต่ํากวา 3.00 

- โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร  - คณิตศาสตร    วิชาวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน  ไมต่ํากวา 3.00 

      วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  ไมต่ํากวา 3.00 

-  โปรแกรมการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน   ไมต่ํากวา 3.00 

-  โปรแกรมการเรยีนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส, วิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน  ไมต่ํากวา 3.00 

   ภาษาญี่ปุน,ภาษาจีน 

- โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปะ                

- โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคม                                 

2.   เปนผูมีความประพฤติดี ( มีคะแนนความประพฤติสะสมไมนอยกวา 60 คะแนน ) 

3.   ไมมีโรคประจําตัวเปนอุปสรรคในการอยูประจํา  ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพตนเองและผูอ่ืน 

4.   ผานข้ันตอนของการมอบตัวใหมตามระเบียบของโรงเรียนเปนท่ีเรียบรอย 
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การมอบรางวัลการศึกษา  
 

1. รางวัลคะแนนยอดเย่ียมตลอดปการศึกษา 

***รับรางวัลในวันประชุมสามัญประจําป ของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย*** 

หลักเกณฑ 

• ระดบัประถมศึกษา 

  มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปการศึกษาท่ีผานมา ไมต่ํากวารอยละ 90 (คิดทุกวิชารวมกัน) 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปการศึกษาท่ีผานมา ไมต่ํากวา 3.80 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปการศึกษาท่ีผานมา ไมต่ํากวา 3.80 

      รางวัลท่ีไดรับ 

      เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท 
 

2. รางวัลนักเรียนท่ีนําช่ือเสียงมาสูโรงเรียนในดานตางๆ 

***รับรางวัลในวันสําเร็จหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma)*** 

หลักเกณฑ 

• นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแขงขัน  ประกวด หรือแสดงผลงานดานอ่ืนๆ  

จากหนวยงานเอกชนหรือรัฐบาล ฯลฯ  โดยเปนผลงานตั้งแตเดือน มกราคม –ธันวาคม ของแตละ 

ปการศึกษา 

• นักเรียนท่ีไดผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของหองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
รางวัลท่ีไดรับ       โลเกียรติคุณ  หรือ เกียรติบัตร  

 

3. รางวัล 15 ปแหงความภาคภูมิใจ 

***รับรางวัลในวันสําเร็จหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma)*** 

หลักเกณฑ 

• นักเรียนท่ีเขาเรียนตั้งแตชั้นปฐมวัย (อนุบาล1) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

รางวัลท่ีไดรับ 

   เข็มท่ีระลึก 15 ป แหงความภาคภูมิใจ 

หมายเหตุ   รางวัลทุกประเภทผูรับตองกําลังศึกษาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
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ทุนการศึกษา 
 

 
1. โครงการเพชรเม็ดงาม(ทุนผลการเรียนยอดเย่ียม)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หลักเกณฑและทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษา 100% 

(ยกเวนคาใชจายสวนตัว) 

ทุนการศึกษา 50% 

(ยกเวนคาใชจายสวนตัว) 

ผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน)  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3   

ตั้งแต 3.96 – 4.00  

ผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน)  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3   

ตั้งแต 3.90 – 3.95  

• นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  

(นับถึงสิ้นเดือนมกราคม)  ไมต่ํากวา 90 คะแนน 

• เปนผูมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนฯ และสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนฯ 

• มีความตั้งใจเรียน และประพฤตตินเปนแบบอยางที่ด ี

เงื่อนไข 

• นักเรียนจะตองมีผลการเรียนในแตละภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.80  

• คะแนนพฤติกรรม ไมต่ํากวา 90 คะแนน 
 

2. ทุนการศึกษา “กองทุน มิสเอ็ดนา เซระ โคลอนุสรณ” 
 

หลักเกณฑและทุนการศึกษา 

• สําหรับนักเรียนสตรีทีจ่บระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีส่อบเขามหาวิทยาลยัของรัฐ  

• ผูที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม ความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีน้าํใจเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน 

• สืบสานปณิธานของแหมมโคลทีมุ่งหวังใหกุลสตรีวังหลัง-วัฒนา ไดเรียนถึงชัน้อุดมศึกษาและเปนผูนาํในการพฒันา

โรงเรียน 

• มีผลเฉลี่ยการเรียนไมต่าํกวา 2.50 เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

*** ผูมสีิทธิไ์ดรับทนุ  ตองผานการพิจารณาจากมูลนธิโิรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯและ

คณะกรรมการศิษยวังหลัง วัฒนาวิทยาลัย*** 
 

3. ทุนการศึกษา “โครงการกุลสตรี ศรีวัฒนา” 
 

หลักเกณฑและทุนการศึกษา 

  นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทเหมาะสม ตามแบบ “วัฒนธรรมวฒันา” และมีน้าํใจ 

 ***ผูมสีิทธิไ์ดรับทนุ  ตองผานการพิจารณาจากสมาคมศิษยวังหลัง-วัฒนา*** 
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คุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะไดรับรางวัลเกียรตยิศ  

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัล เพ่ือสนับสนุนดานวิชาการ  ดานคุณธรรม และสงเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด   คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักเรียน ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ี

กําหนด โดยมีคุณลักษณะหรือ คุณสมบัติดังกลาวเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับโลเกียรติคุณ  เกียรติบัตร  และเข็ม ในวัน

เกียรติยศ เพ่ือประกาศคุณความดีและสรางขวัญกําลังใจ  ทุกปการศึกษา ดังนี้ 

1. นักเรียนท่ีมีความเปนกุลสตรี 

2. นักเรียนท่ีนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียนและ/หรือประเทศ ในดานตางๆ 

3. นักเรียนท่ีแสดงศักยภาพเปนท่ีโดดเดนเชิงประจักษ 

4. นักเรียนท่ีทําคุณประโยชนโรงเรียน /มีจิตสาธารณะประโยชน ชวยเหลือสังคมและผูอ่ืน   

ตัวอยางนักเรียนท่ีแสดงศักยภาพโดดเดนและนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียนและประเทศ 

 

นางสาวภัทรานิษฐ   เฟองคอน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 

เขาเฝาและรับพระราชทานรางวัลจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

รางวัลชมเชยอันดับ 1  การแขงขันเขียน

บรรยายภาพเปนภาษาฝรั่งเศส 

นางสาวศุภนุช  ศิริญาต ิ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 

เขาเฝาและรับพระราชทานรางวัลจาก         

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพงาน 

En souvenir de SAR la Princesse Galyani 

Vodhanaet de sa vision pour 
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ระเบียบปฏิบัติในการใชสถานท่ีภายในโรงเรียน 
 

 

1. หองคอมพิวเตอร   
 

เวลาท่ีใหบริการ บริการตามตารางเรียน  เวลา 08.00-16.00 น. 

   บริการนอกตาราง เวลา 16.10-17.10 น. และ 19.00-21.00 น. 

ระเบียบการใชหองคอมพิวเตอร 

1. ไมอนุญาตใหนําอาหาร เครื่องดื่ม เขาหองคอมพิวเตอร 

2. ไมอนุญาตใหสง E-mail สง MSN และเลน Chat room 

3. ใชเครื่องคอมพิวเตอรอยางระมัดระวัง ถาเกิดความเสียหายผูใชตองรับผิดชอบ 

4. เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของครูท่ีดูแลรับผิดชอบในวันนั้น 

5. นักเรียนจองเขาใชบริการลวงหนาของแตละวัน  และถาจองแลวไมมาใชบริการตามเวลาจะถูกตัดสิทธิ์

ในครั้งตอไป 

6. นักเรียนท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองคอมพิวเตอร จะถูกตัดสิทธิ์ใชบริการหองคอมพิวเตอร นอก

เวลา ตลอดภาคเรียน 

2. หองสมุด 
 

เวลาท่ีใหบริการ หอสมุดปญญาคาร วันจันทร-วันศุกร เวนวันหยุดราชการ เวลา 07.00-17.00 น.  

   หองสมุดอาคารเรียน 130 ป ชั้น 2  วันจันทร-วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

   เวลา 08.00-17.00 น. และ เวลา 19.00-21.00 น.  

ผูมีสิทธิ์ใชหองสมุด และยืมหนังสือ  ครูและนักเรียนปจจุบนั 

   ผูปกครอง / ศิษยเกา ตองไดรับอนุญาตจากผูบริหาร 

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ 

   แสดงบัตรประจําตัวทุกครั้ง และยืมไดครั้งละไมเกิน 2 เลม กําหนดภายใน 7 วัน 

การปรับ  สงคืนหนังสือชากวากําหนด ปรับวันละ 5 บาท/วัน/เลม 

   ถาหนังสือหาย ตองจัดหามาใช หรือ เสียคาปรับ 2 เทาของราคาหนังสือ 
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3. หองพยาบาล 
         

เวลาท่ีใหบริการ  

วันจันทร-วันศุกร  

เวลา 06.00-19.00  น.  พยาบาลวิชาชีพ  ของโรงเรียน 

เวลา 19.30-22.00 น.  พยาบาลวิชาชีพ พิเศษบริการจากโรงพยาบาล  

        ณ หองปฐมพยาบาล อาคารเรียน 130 ป ชั้น 1 

เวลา 22.00-06.00 น. - พยาบาลวิชาชีพ พิเศษบริการจากโรงพยาบาล ดูแลนักเรียนชั้น ม.2-ม.5 
      ณ หองปฐมพยาบาล อาคารประพิธกุวานนท 
      - พยาบาลวิชาชีพ พิเศษบริการจากโรงพยาบาล ดูแลนักเรียนชั้น  ม.6 

             ณ หองปฐมพยาบาล อาคารศตวรรษานุสรณ ชั้น 3 

      - พยาบาลวิชาชีพ ของโรงเรียน ดูแลนักเรียนชั้น  ม.1 
         ณ หองปฐมพยาบาล อาคารนีลสันเฮล ชั้น 3 

     วันเสาร-วันอาทิตย  เวลา 08.00-16.00 น. และ 18.00-20.00 น. พยาบาลวิชาชีพของโรงเรียน 

     วันอาทิตย   เวลา 18.00-06.00 น.   พยาบาลวิชาชีพ พิเศษบริการจากโรงพยาบาล  

ดูแลนักเรียนทุกชั้น  ณ หองปฐมพยาบาล อาคารประพิธกุวานนท  
 ระเบียบปฏิบัติ 

1. นักเรียนท่ีมีโรคประจําตัวหรือตองการการดูแลรักษาตอเนื่องใหผูปกครองแจงพยาบาล ทราบเปน

ลายลักษณอักษรและนํายาฝากท่ีหองปฐมพยาบาล 

2. นักเรียนท่ีมีอาการปวยตองติดตอพยาบาลดวยตนเองเพ่ือทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตอง 

3. นักเรียนท่ีตองการลางแผล ทายา รับประทานยา ใหมากอนเวลาเขาเรียน ยกเวนกรณีปวยฉุกเฉิน 

4. นักเรียนท่ีจําเปนตองรับประทานอาหารออนใหนําใบรับรองแพทย หรือจดหมายจากผูปกครองมา

แสดงตอพยาบาลพรอมท้ังนําอาหารพิเศษท่ีตองการรับประทานกับขาวตมฝากไวท่ีหองพยาบาล 

(โรงเรียนบริการใหเฉพาะขาวตมเทานั้น) 

5. กรณีนักเรียนท่ีมีอาการเจ็บปวยมาก และตองการการบําบัดรักษาจากแพทย ทางโรงเรียนจะโทร

แจงผูปกครองทราบ เพ่ือรับนักเรียนไปพบแพทย 

**หากผูปกครองไมสามารถมารับได พยาบาลจะเปนผูพานักเรียนไปพบแพทยท่ีโรงพยาบาล

โดยผูปกครองตองชําระคารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงินเม่ือมีการเรียกเก็บ** 
 

การบริการของหองปฐมพยาบาลเปนการดูแลรักษาเบ้ืองตนเทาน้ัน มิใชการรักษาอาการปวย 

โดยแพทยเฉพาะทาง จึงไมสามารถบําบัดอาการปวยใหหายขาดได  การไปพบแพทยท่ีไมใชกรณีฉุกเฉิน  

จึงเปนภาระและความรบัผิดชอบโดยตรงของผูปกครอง 
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กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน 

เรียนกิจกรรมพิเศษตามศักยภาพและความสนใจ 

 

 

การเรียนพิเศษดานวิชาการ 
  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 เปดเฉพาะวิชาท่ีนักเรียนสนใจ ไดแก  

 วิชา คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  สอนโดยครูประจํา 

 วิชา  ภาษาเกาหลี   สอนโดยครูเจาของภาษา 

คาสมัครเรียนพิเศษวิชาละ 1,500 บาท / 15 ชั่วโมง  สัปดาหละ 1-2 ชั่วโมง  

เรียนตามชวงเวลาท่ีครูสะดวกในการเปดสอน  เชน 16.20-17.20 น, 19.00-20.00  น. 

นักเรียนขอใบสมัครไดท่ีหอง 204 สมัครและชําระเงินท่ีหองการเงิน กอนเรียนพิเศษ 

ภาคเรียนท่ี 1 เริ่มเรียน  เดือน มิถุนายน-กันยายน  ภาคเรียนท่ี 2 เริ่มเรียน ธันวาคม – กุมภาพันธ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปดการเรียนพิเศษเฉพาะวิชาท่ีนักเรียนสนใจ  โดยนักเรียนรวบรวมสมาชิกท่ีเรียนวิชาเดียวกัน   

เสนอชื่อครูผูสอน วันและเวลาท่ีนักเรียนตองการ ติดตอหอง 204 เพ่ือดําเนินการติดตอประสานงานกับ

ครูผูสอน  อาจเปน ครูประจํา  ครูพิเศษจากภายนอก โดยรับผิดชอบคาใชจายรวมกันสําหรับนักเรียน 

ท่ีลงเรียน ดังนี้ 

  คาสมัครเรียนพิเศษวิชาละ 2,000 บาท / 16 ชั่วโมง  สัปดาหละ 2 ชั่วโมง  สอนโดยครูประจํา 

 คาสมัครเรียนพิเศษแตละวิชา สอนโดยครูพิเศษจากภายนอก  โดยคิดคาตอบแทนการสอนตามท่ี

โรงเรียนประสานกับครูพิเศษ รวมคาไฟโรงเรียนและคาสําเนาเอกสาร สอน 16 ชั่วโมง สัปดาหละ 2 ชั่วโมง 

นักเรียนท่ีลงเรียนตองรับผิดชอบคาใชจายตามท่ีครูกําหนด สมัครและชําระเงินท่ีหองการเงิน กอนเรียนพิเศษ 

  

 

1. เปยโน    คาสมัครเรียนพิเศษ  4,000 บาท /ภาคเรียน เรียนสัปดาหละ 1วันๆละ 30 นาที 

2. ฝกซอมเปยโน คาสมัครซอม 3,000 บาท/ภาคเรียน ซอมสัปดาหละ 4 วันๆละ 30 นาที 

3. นักรองประสานเสียง  นักเรียนท่ีผานการคัดเลือก 

ระดับ ม.1 เขาเรียนในชมรมขับรองประสานเสียง  คาสนับสนุน 2,000 บาท/ปการศึกษา 

ระดับ ม.2-ม.6 เขาซอมตามเวลาท่ีกําหนด ซอมวันจันทรและวันพฤหัสบดี เวลา 16.20-18.00 น. 

4. วงโยธวาทิต   คาสนับสนุน 2,000 บาท/ปการศึกษา 

 ฝกซอมวันจันทรและวันพฤหัสบดี เวลา 16.10-17.10 น./19.00-21.00 น. 
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5. วงดนตรีไทย-วงดนตรีไทยรวมสมัย  คาสมัครเรียน 3,500 บาท   

ฝกซอมวันจันทรและวันพฤหัสบดี เวลา 16.10-17.40 / 19.00-21.00 น. 

6. นาฏศิลป  คาสมัครเรียนพิเศษ 3,500 บาท/ภาคเรียน เรียนวันจันทรและวันอังคาร 

7. ศิลปะ  คาสมัครเรียนพิเศษ 2,000 บาท/ภาคเรียน 

 

หมายเหตุ  ครูผูสอนอาจนัดซอมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเวลาดังกลาว 
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ดานกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

ดานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

 

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการอยูประจํา 

 

ดานวิชาการ 
 

-  การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน  ไดแก  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-  สงเสริมทักษะการเรียนรูแบบบูรณาการ  ไดแก  กิจกรรมคายวิชาการบูรณาการ 8 กลุมสาระ          

   กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระ  การสอนคริสตจริยธรรม นมัสการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การสอนเสริม 

-  การสงเสริมทักษะการคิด  การตั้งคําถาม  การแกปญหา  การทํางานเปนทีม การแสวงหาความรูดวยตนเอง   

   ไดแก การจัดทําโครงงาน STEAM  การติดตามรูปแบบ CCT Thinking school  Model  

-  การสงเสริมทักษะ ไดแก การเรียนรูแบบผสมผสานดวย Blenden Learning  (Learn Anywhere) การเรียนรู

 นวัตกรรมยุคดิจิทัล  Differ sheets Coding  

 

 

ตัวอยางกิจกรรม : 

การออกกําลังกาย กิจกรรมวงโยธาวาทิต การเรียนพิเศษ  กีฬาวายน้ํา  

หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  นักรองประสานเสียง   ดนตรีสากล กีฬาฟุตซอล 

 

 
ตัวอยางกิจกรรม : 

กิจกรรมพ่ีดูแลนอง   กิจกรรมพ่ีอาสา       กิจกรรมรักการอาน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 8 กลุมสาระ กิจกรรม financial literacy     กิจกรรมพ่ีนองคลองใจ 

กิจกรรมทัศนศึกษา   กิจกรรมวันพอ       กิจกรรมวันไหวครู 

กิจกรรมวันแม    กิจกรรม คริสตมาส      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมคายวิชาการ   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      กิจกรรมสาธารณประโยชน 

กิจกรรมเดินรณรงคยาเสพติด  กิจกรรมจิตอาสาทําความดีเพ่ือสังคม  กิจกรรมกีฬาสี 

 กิจกรรมพิธีจบหลักสูตร   กิจกรรมคายนกัเรียนประจํา             กิจกรรมโครงงาน/โครงการ 
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เพลงประจําโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  เนื้อรอง นักเรียน ม.ศ.5 ปการศึกษา 2524 

  ทํานองโดย อาจารยจันทรแรม พันธุพงศ สตรอสบอรก 

วัฒนาวิทยาลัยเกรียงไกรดวยเกียรติมานาน 

สถานงดงามตระการโอฬารดวยสีขาวแดง 

ชื่อเดิมกุลสตรีวังหลังแหลงปลูกฝงระเบียบวินัย 

อบรมสตรีไทยใหคงไวซ่ึงคุณธรรม 

วัฒนาวิทยาลัยเราภูมิใจในศักดิ์ศรี 

ซ่ือสัตยสามัคคีรอยกวาปไมมีเสื่อมคลาย 

เราเทิดทูนชาติศาสนากษัตราครูอาจารย 

ท้ังการเรียนวิชาการแตโบราณเลื่องลือชื่อวัฒนา 

 

เพลง ฉันจะสัตยซื่อ 
 

ฉันจะสัตยซ่ือ เพราะคนเชื่อถือไวใจฉัน  

ใจสะอาดครันเพราะคนรักฉันทุกแหง 

ฉันจะแข็งแรงเพราะตองเขมแข็งและอดทน 

ฉันกลาผจญเพราะมีสิ่งจําตองสู 

ฉันกลาผจญเพราะมีสิ่งจําตองสู 

I would be true, for there are those you trust me ; 

I would be pure, for there are those who care 

I would be strong, for there is much to suffer; 

I would be brave, for there is much to dare  

I would be brave, for there is much to dare  
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คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําคูมือนักเรียนและผูปกครอง 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ดร.พัชราภรณ  ดวงชื่น        ผูจัดการ 

นางสุภลักษณ  ไชยสถาน       ผูอํานวยการ 

นางเกตุอัมพร  มียิ่ง        รองผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจการนักเรียน 

 คณะกรรมการบริหารงานมัธยมศึกษา 

1. นางอวยพร  แสงหิรัญ       หวัหนาแผนกมัธยมศึกษา       ประธาน 

2. นางสาวมาลี   บุญเนตร       หวัหนางานฝายปกครอง       รองประธาน 

3. นางอุนใจ  ปฎิมาประกร       หวัหนางานวิชาการและกิจการนักเรียน     กรรมการ 

4. นางสาวมลฤดี   ขวัญชุม        หวัหนางานวิชาการและกิจการนักเรียน     กรรมการ 

5. นางสาวปทมา   อินทรวิมล       หวัหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1      กรรมการ 

6. นางสาวเบญจพร   ศรีนวม        หวัหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2      กรรมการ 

7. นางสาวปณิชา   สุวรรณจอย       หวัหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3      กรรมการ 

8. นางรติกร    พวงศิริ        หวัหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4      กรรมการ 

9. นางสาวชุลีพร   เหงาพรหมมินทร       หวัหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5      กรรมการ 

10. นางสาววรรณวนัช ชมภูเขา        หวัหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      กรรมการ 

11. นางสาวณัฐมณฑน   เจริญโชคกิตติ       ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กรรมการ 

12. นางสาวอารยา   จรรยาพร       ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กรรมการ 

13. นางสาวสรณชนก   ชํานาญจักร       ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที 6 กรรมการ 

14. นางสาวมิกิ    คาโต        ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กรรมการ 

15. นางสาวธัญญรัตน   กาญจนา        ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กรรมการ 

16. นางสาวกวิสรา   แสงรุงโรจน        ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กรรมการ 

17. นางสาวปลายฟา   ตันเจริญ         ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กรรมการ 

18. นางสาวลภัสรดา    ตรึกตรองกิจ         ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กรรมการ 

19. นางสาวพราวพัชชา ศานติกะนาวิน       ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กรรมการ 
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