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 ค ำน ำ  

  หนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565  จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ระดับมัธยมศึกษา ได้ศึกษาข้อมูล กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการ

แต่งกาย ทรงผม  การใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน  การขออนุญาตลากิจ  ลาป่วย  การมาสาย  ระเบียบการใช้

บริการห้องสมุด ห้องพยาบาล  ห้องประชาสัมพันธ์ รวมทั้งโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระเบียบการวัดและประเมินผล 

อันจะน าไปสู่ความเข้าใจ และการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  ทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้จะเป็น

คู่มือที่จะช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตรงกัน 

และเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกคน สามารถดูแลตนเองและ 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นศิษย์วัฒนาได้อย่างเต็มภาคภูมิ   

            ขอพระเจ้าอวยพระพร 

            คณะผู้จัดท า 
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ประวัติโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 

 

 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2417 (ค.ศ.1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า 
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรี
ประจ าและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน  การศึกษาคริสตจริยธรรม  และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาส าหรับ   
กุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ.1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นท าให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถ
รองรับจ านวนนักเรียนที่ เ พ่ิมขึ้นได้  มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ครูใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ย้ายโรงเรียนจากบริเวณ      
พระราชวังหลัง อยู่ทีทุ่่งบางกะปิ และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย”  
 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีอายุ ครบ 148 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย โดยมี
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้รับใบอนุญาต  และได้แต่งตั้ง พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ เป็นผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาตและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 
  

 

        

   

 
 
 
 

  
 

 

นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน 

ผู้อ านวยการ 

ดร.พัชราภรณ์  ดวงชื่น 

 ผู้จัดการ 
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    เครื่องหมำยโรงเรียน/ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์โรงเรียน/อัตลักษณ์ของนักเรียน/สีและต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

 

 
ตรำประจ ำโรงเรียน 

รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียน แสดงถึงแสงสว่างไปยังผู้อ่ืน และเป็นประทีป

ส่องน าทางนักเรียนให้ด าเนินไปตามทางที่ดีที่ถูกต้อง  

ปรัชญำของโรงเรียน คุณธรรม น า วิชาการ  

วิสัยทัศน์   สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้น าในศตวรรษใหม่ 

ค ำขวัญโรงเรียน  สัตย์ซื่อ  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ  เทิดทูนศาสตร์กษัตริย์ 

ค่ำนิยม   ความรัก การให้และความซื่อสัตย์ 

จุดเน้นโรงเรียน  ฉลาดใช้เทคโนโลยี ภาษาดี ดนตรีเด่น เน้นทักษะชีวิต 

เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนแห่งความรักและการให้  School  of  Love and  Care 

สีประจ ำโรงเรียน    ขาว-แดง      สีขาว  หมายถึง คุณธรรม        สีแดง หมายถึง วิชาการ 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นมะขาม  แสดงถึง ความอดทน 
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นโยบำยโรงเรียน 
      

 
1. มุ่งพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้สามารถน าหลักคริสตจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติ และมีความสุข 
 

2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมของโรงเรียนและ 

มีจิตสาธารณะ 
 

4. ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากร รักความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana 
Characters) 

 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นผู้น าและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ 
 
6. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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Wattana Characters คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. ความรักและการให ้ มีจิตสาธารณะ   เสียสละ  ความรัก  ความสามัคคี เมตตาและให้อภัย 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อสัตย์สุจริตทั้งด้านกาย วาจา ใจ ต่อตัวเองและผู้อ่ืน 
3. ความมีวินัยปกครองตนเอง ปกครองตนเองได้  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง 
4. ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู้ หนักเอาเบาสู้  มุ่งม่ันในการท างาน  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี มีภาวะผู้น า ให้เกียรติผู้อ่ืน  รู้หน้าที่ ท างานเป็นทีม 
6. การตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนเอง 
   และผู้อ่ืน 

รู้คุณค่าและสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
ใฝ่รู้ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย ให้เกียรติผู้อื่น 

7. การมีกาลเทศะ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมต่อเวลา สถานที่ และโอกาส  แต่งกายสุภาพ
เหมาะสม กริิยามารยาทเรียบร้อย วาจาสุภาพ 

 

ควำมรักและกำรให้

ควำมซื่อสัตย์สุจริต

ควำมมีวินัย

ปกครองตนเอง

ควำมรับผิดชอบ
และหนักเอำเบำสู้

กำรเป็นผู้น ำและ

ผู้ตำมที่ดี

กำรตระหนักรู้
คุณค่ำแห่งตนเอง

และผู้อื่น

กำรมีกำลเทศะ

คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนำ 
 (Wattana Characters) 
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โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 
Wattana Wittaya Academy 

 
เลขที่ 67 ซอยสุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2254-7991-5 หรือ 0-2254-4990-4 แฟกซ์ 0-2254-7997 
Website: http://www.wattana.ac.th     e-mail: wwa@wattana.ac.th 

 
หมำยเลขภำยในเพื่อกำรติดต่อ 
1.รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและกิจการนักเรียน   255  
2.หัวหน้าแผนกมัธยม      331             
3.หัวหน้างานฝา่ยปกครอง      277 
4.หัวหน้างานวชิาการและกิจการนักเรียน     263    
5.ห้องทะเบียน      216 
6.การเงิน      213 , 219    
7.ห้องพยาบาล                 238   

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ สถานท่ีตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

mailto:wwa@wattana.ac.th
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ระเบียบปฏิบัติทั่วไป  

 
          
 

1. เข้าโรงเรียนเช้าวันจันทร์หรือวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์ ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้อง และ 
          เข้าโรงเรียน ก่อนเวลา 07.30 น.  

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าทางโดมวัฒนา บริเวณหน้าอาคารอ านวยการ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าตรงประชาสัมพันธ์มัธยม 

2. เข้าโรงเรียนวันหยุด ได้แก่ วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้นักเรียนเข้าโรงเรียนก่อนเวลา 18.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                     
เข้าบริเวณประชาสัมพันธ์แผนกมัธยมศึกษา  

3. นักเรียนที่เข้าโรงเรียนทุกกรณีต้องสแกนบัตรสีเขียว 
 
ข้อตกลงในกรณีที่นักเรียนมำโรงเรียนสำย  หลังเวลา 07.30 น. แต่ไม่เกิน 08.00 น.   
1. การมาสาย ;  

  สาย 1 ครั้ง  ตักเตือน  บันทึกข้อมูล 
  สาย 2 ครั้ง  เข้าโรงเรียนวันอาทิตย์บันทึกข้อมูล/งดการลาระหว่างสัปดาห์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
  สาย 3 ครั้ง  นอนโรงเรียนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  บันทึกข้อมูล 
  สาย 4 ครั้ง  ตัดคะแนนพฤติกรรม 5 คะแนน 

2. กรณีนักเรียนมาโรงเรียนสาย  หลัง 08.00 น.  ให้กลับบ้านทันท ีกรณีเหตุสุดวิสัยต้องโทรศัพท์แจ้ง     
หัวหน้างานฝ่ายปกครอง  (เบอร์ 02 2547991-5  ต่อ 277) 
 

 
            

 
1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
2. ผู้ปกครองสแกนบัตรสีแดง (ผู้ถือบัตรสีแดงต้องเป็นผู้ปกครองเท่านั้น) เพ่ือแสดงตัวตนในการรับนักเรียน   

ทุกครั้ง  หากลืมบัตรให้ติดต่อครูที่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้ง แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
และบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน  

กำรเข้ำโรงเรียน 

กำรกลับบ้ำน 
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3. กรณีฉุกเฉิน ผู้ปกครองมอบอ านาจให้ผู้ปกครองท่านอ่ืนรับแทนผู้ปกครองต้องโทรศัพท์ยืนยันกับคุณครูเวร
ประจ าวันเท่านั้น ทางโรงเรียนไม่อนุญำตให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ปกครองนักเรียนมำรับ
แทน 

4. กรณีนักเรียนลืมบัตรสีเขียว  ให้นักเรียนติดต่อคุณครูที่ประชาสัมพันธ์และกลับบ้าน เวลา 16.00 น.  
5. กรณลีืมบัตรสีเขียว  ;     

ลืมครั้งที่ 1  ตักเตือน  กลับบ้านเวลา 16.00 น. 
ลืมครั้งที่ 2  กลับบ้านเวลา  17.00 น. 
ลืมครั้งที่ 3  นอนโรงเรียนวันศุกร์  กลับบ้านเช้าวันเสาร์ 
ลืมครั้งที่ 4  ตัดคะแนนพฤติกรรม 5 คะแนน 

6. การรับนักเรียนกลับบ้านวันศุกร์หรือวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ดังนี้ 
6.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนกลับบ้านทางโดมวัฒนา   

บริเวณหน้าอาคารอ านวยการ  ตั้งแต่เวลา 15.10 - 16.30 น.   
หลังเวลาดังกล่าวนักเรียนกลับบ้านทางประชาสัมพันธ์มัธยมศึกษา   

6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนกลับบ้านทางประตูข้างอาคารอ านวยการ (ประตูรั้วเขียว)  
ตั้งแต่เวลา 15.10 - 16.30 น.  
หลังเวลาดังกล่าวนักเรียนกลับบ้านทางประชาสัมพันธ์มัธยมศึกษา   

6.3 กรณีผู้ปกครองไม่ติดต่อโรงเรียนในการมารับนักเรียนหลังเวลา 19.00 น.  ให้นักเรียนนอนโรงเรียน   
 
 
 

 
    หมำยเหตุ  

 วันอาทิตย์/วันก่อนเปิดเรียนผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนได้ทางประชาสัมพันธ์มัธยมศึกษา  
ก่อนเวลา 18.00 น. 

 วันจันทร์ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนได้ทางช่องทางเข้าที่ก าหนดของแต่ละระดับชั้น ก่อนเวลา 07.30 น. 

 วันศุกร์หรือวันถัดไปเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์  เลิกเรียนเวลา 15.10 น. รับนักเรียนกลับบ้านได้ 
ไม่เกินเวลา 19.00 น. 
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     ข้อก ำหนดระเบียบกำรลำ 
1. การลากิจ   ลาป่วย   ต้องใช้แบบฟอร์มของโรงเรียนเท่านั้น (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาได้จาก

เว็บไซต์ของโรงเรียน) 
2. การเขียนใบลา  ต้องระบุ วัน เวลา  สาเหตุการลาให้ถูกต้องชัดเจน หากเขียนไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง  

จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลา (ใส่ใบลาในซองจดหมายสีขาวให้เรียบร้อย)  
3. การลงนามขอรับรองว่าเป็นความจริงในการลาทุกประเภท ต้องเป็นลำยมือของผู้ปกครองเท่ำนั้น   

พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
4. การส่งใบลา ส่งวันแรกของสัปดาห์ที่เปิดเรียนตั้งแต่เวลา 07.00 - 10.50 น. ที่หน้าห้องฝ่ายปกครอง (205)  

อาคารเรียน 130 ปี 
5. การลาเรียนพิเศษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ต้องใช้แบบฟอร์มการลาเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น 
6. การลาเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หากลาเกินก าหนดหรือไม่มาเรียนในวันถัดไป จะหมดสิทธิ์ในการลา

ในครั้งต่อไป 
7. งดการแจ้งการลาผ่านทางโทรศัพท์ทุกกรณี (กรณีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อหัวหน้าฝ่ายปกครองเท่านั้น)    

 
ประเภทของกำรลำ 
1. กำรลำกิจ  

1.1   อนุญาตให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  สามารถลากิจระหว่างสัปดาห์ได้ 
       จ านวน  5  วัน ต่อ 1 ภาคเรียน     
1.2   การลาพบแพทย์  ต้องมีเอกสารใบนัดพบจากแพทย์ แนบมาพร้อมส่งจดหมายลา 

2. กำรลำป่วย  
2.1 กรณีนักเรียนป่วยไม่มาโรงเรียนต้องโทรศัพท์แจ้งคุณครูที่ปรึกษา และส่งใบลาย้อนหลังทุกครั้ง 
2.2 กรณีนักเรียนลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องโทรศัพท์แจ้งคุณครูที่ปรึกษา และส่งใบลาในวันแรกที่มาโรงเรียน 

พร้อมเอกสารใบรับรองแพทย์ย้อนหลังที่หน้าห้องฝ่ายปกครอง (205) อาคารเรียน 130 ปี  

 

 

 

 

    กำรลำ 
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3.  กำรลำเรียนพิเศษ 
โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลาไปเรียนพิเศษได ้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง   

     โดยมีข้อก าหนดดังนี้    
3.1 เอกสารการลาเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียน ระบุวันเวลา  สถานที่  รายละเอียดการเรียนพิเศษต้องมี 
     การลงนามขอรับรองว่าเป็นความจริงในการลา โดยเป็นลำยมือของผู้ปกครองเท่ำนั้น  พร้อมระบ ุ 
     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ปกครอง 

           3.2 เอกสารการลงทะเบียนเรียนของสถาบันต่างๆ  ตารางการเรียน  รวมทั้งการเรียนรายบุคคล  ต้องมี 
     การลงนามขอรับรองว่าเป็นความจริงในการเรียน โดยเป็นลำยมือของครูผู้สอนเท่ำนั้น  พร้อมระบ ุ 
     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของครูผู้สอน 

            3.3 ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้ได้รับมอบอ านาจที่เป็นญาติ จะต้องแตะบัตรสีแดงให้นักเรียนไปเรียน 
                          ตามวันเวลาที่แจ้งในเอกสารการเรียนพิเศษ คือ ช่วงเช้าเวลา 06.00 - 10.30 น.   

     และ ช่วงบ่ายเวลา 14.30 - 17.00 น. 
            3.4 นักเรียนออกไปเรียนพิเศษได้เมื่อผู้ปกครองแตะบัตรสีแดงเรียบร้อย  นักเรียนจึงแตะบัตรสีเขียว 
       ออกในเวลา 16.10 น.  

3.5 กรณีท่ีผู้ปกครองไม่มาแตะบัตรสีแดง นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ออกไปเรียนพิเศษ            
3.6 นักเรียนต้องเข้าโรงเรียน ตอนเช้าในวันถัดไป  ก่อนเวลา 07.30 น. เท่านั้น   
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         กิจวัตรประจ ำวันของนักเรียนระดับมธัยมศึกษำ 

 

เวลำ กิจวัตรประจ ำวัน 
05.30 - 06.30 น. ตื่นนอน ท ากิจวัตรประจ าวัน 
06.40 - 07.15 น. รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ 
07.45 - 08.00 น. กิจกรรมรักการอ่าน 10 นาทียามเช้า 

08.00 - 10.30 น. เรียนคาบท่ี 1 - 3 
10.30 - 10.50 น. พักดื่มน้ านม/ทานไอศกรีมและกล้วยน้ าว้า 
10.50 - 12.30 น. เรียนคาบท่ี 4 - 5 
12.40 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.40 - 16.10 น. เรียนคาบท่ี 6 - 8 
16.10 น. รับประทานของว่าง ออกก าลังกาย กิจวัตรส่วนตัว กิจกรรมต่าง ๆ  
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 น. อาบน้ า 
18.30 น. เรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ตอนปลาย 
19.15 น. เข้าตึกเรียนอ่านหนังสือ ท าการบ้าน ทบทวนบทเรียน/เรียนพิเศษ 
20.50 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดื่มน้ านมและขึ้นนอน 
21.10 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ดื่มน้ านมและขึ้นนอน 
21.30 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดื่มน้ านมและขึ้นนอน 
22.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  ดื่มน้ านมและขึ้นนอน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ดื่มน้ านมและขึ้นนอน/ อ่านหนังสือ 
23.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นนอน 
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                                   กำรบริหำรกำรจัดระเบียบกำรอยู่ประจ ำ 
 
 
 
 

             1. การปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยคุณครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด            
       2. การจัดอาคารนอนและเวลาขึ้นนอนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ภายใต้การดูแลโดยทีมบริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่ 

เวรประจ าวันและครูผู้ดูแลหอพัก (Matron) 
     2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1   อาคารนีลสันเฮส์ ชั้น 3   เวลา 20.50 น.    
     2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.2   อาคารประพิธ    ชั้น 2 เวลา 21.10 น.    
     2.3 นักเรียนระดับชั้น ม.3   อาคารประพิธ    ชั้น 3 เวลา 21.30 น.    
     2.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4   อาคารประพิธ    ชั้น 4 เวลา 22.00 น.   
     2.5 นักเรียนระดับชั้น ม.5   อาคารประพิธ    ชั้น 5 เวลา 22.00 น.    

          2.6 นักเรียนระดับชั้น ม.6   อาคารศตวรรษานุสรณ์ ชั้น 3 เวลา 23.00 น. 
          2.7 หลังเวลา 23.00 - 05.30 น. ดูแลนักเรียนโดยครดููแลหอพัก (Matron) 
 
 
 

 
2.1 นักเรียนสามารถเข้า - ออกในอาคารนอนตามเวลาที่ก าหนด 
2.2 กรณีมีเหตุจ าเป็นระหว่างวันต้องเข้าอาคารนอน  ต้องได้รับอนุญาตจากคุณครูเวรหรือครูหัวหน้างาน 
     ฝ่ายปกครองเท่านั้น 
2.3 นักเรียนแต่ละระดับชั้นแบ่งกลุ่มดูแลรับผิดชอบหน้าที่เวรประจ าวัน ตั้งแต่วันอังคาร - วันศุกร์ 
     เพ่ือท าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ห้องนอน  ห้องน้ า ราวตากผ้า และบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารนอน 
 
 
 
 
 
 

1. กำรจัดระบบดูแลนักเรียนประจ ำและอำคำรนอน 

2. กำรบริหำรจัดกำรอำคำรนอน 
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3.1 นักเรียนท าเตียงให้เรียบร้อยเมื่อตื่นนอนโดยผ่านการประเมินของคุณครูเวรประจ าวัน 
3.2 นักเรียนปฏิบัติกิจวัตรเช้า เวลา 05.30 - 06.30 น. และปฏิบัติกิจวัตรเย็นเวลา 18.00 - 18.50 น.  
     โดยใช้ห้องอาบน้ าตามรายชื่อที่โรงเรียนก าหนด 
3.3 นักเรียนส่งผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอนซักตามวัน ดังนี้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ส่งผ้าซักวันอังคาร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ส่งผ้าซักวันศุกร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ส่งผ้าซักวันศุกร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ส่งผ้าซักวันพุธ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ส่งผ้าซักวันพุธ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ส่งผ้าซักวันพฤหัสบดี 

3.4 นักเรียนต้องจัดตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอยู่เสมอ และวางกระเป๋าเสื้อผ้าบนหลังตู้ให้เรียบร้อย  
         3.5 นักเรียนต้องตากผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม และชุดว่ายน้ าที่ราวตากผ้า และเก็บกลับบ้านให้หมดทุกวันศุกร์ 
              หรือวันที่นักเรียนกลับบ้าน  
         3.6 นักเรียนต้องปิดไฟ ปิดพัดลม และปิดก๊อกน้ า เมื่อเสร็จภารกิจ 
         3.7 นักเรียนต้องสวมเสื้อคลุมทุกครั้งที่ออกนอกอาคารนอน   

3.8 นักเรียนต้องแตะบัตรสีเขียว ขึ้นและลงจากอาคารนอนทุกครั้งตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
3.9 นักเรียนที่รับผิดชอบเวรประจ าวันแต่ละระดับชั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจความ   
     เรียบร้อยก่อนออกจากอาคารนอน   
3.10 เมื่ออยู่ในอาคารนอน นักเรียนไมว่ิ่งเล่น ไมส่่งเสียงดัง ไมย่้ายเตียง ไมล่ากเตียงชิดกัน หรือข้ามโซน  
      (ท่ีไม่ใช่โซนนอนของตนเอง) โดยเด็ดขาด                  
3.11 ห้ามนักเรียนออกไปบริเวณระเบียงอาคารนอนโดยเด็ดขาด   
3.12 นักเรียนไมน่ าอาหารและเครื่องดื่มขึ้นอาคารนอนโดยเด็ดขาด  
 
 หมำยเหตุ   นักเรียนทีไ่ม่ปฏิบัติตำม 3.10 - 3.12 จะถูกตัดคะแนนพฤติกรรมตำมระเบียบกำรตัดคะแนน 
                พฤติกรรมทันที   
 

3. กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน 
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ผู้ปกครองจะได้รับอนุญาตกรณีจ ำเป็นเท่ำนั้น  ให้ติดต่อหัวหน้าแผนกระดับมัธยมศึกษาก่อนทุกครั้งและ 
อนุญาตเฉพาะบิดา-มารดา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครอง โดยมีบัตรสีแดงมาแสดง หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน  ช่วงเวลา 16.10 - 17.00 น. 

 
 
 

 

5.1  ผู้ปกครองสามารถน าผลไม้สด มาฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษา ก่อนเวลา 17.00 น.            
โดยเขียนชื่อนักเรียนที่สมุดฝากผลไม้และบนภาชนะท่ีบรรจุผลไม้ให้ชัดเจน ผลไม้ที่สามารถน ามาฝาก ได้แก่   
ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอ  สับปะรด แอปเปิล  ลิ้นจี่  ล าไย  แตงโม แคนตาลูป  เมล่อน  ส้มเขียวหวาน  มะม่วง         

      แก้วมังกร  มังคุด  เงาะ  น้อยหน่า สตรอเบอร์รี่สด เชอรี่  ทุเรียน  ส้มโอ  ขนุน  บลูเบอร์รี่  กีวี   
      มะขามหวาน ฯลฯ (ผลไม้ควรอยู่ในปริมาณที่สามารถทานให้หมดในวันที่น ามาฝาก) 
5.2  สิ่งที่ไม่อนุญำตให้น ามาฝากให้นักเรียนรับประทาน ได้แก่ ข้าวโพดต้ม  ถั่วต้ม  มันญี่ปุ่น  ถั่วแระญี่ปุ่น ผลไม้ 
      แปรรูป และพริกเกลือ/น้ าจิ้มทุกชนิด   
5.3  นักเรียนรับประทานผลไม้  เวลา 18.30 - 19.10 น. 
  

 
 

6.1 ด้ำนกำรพยำบำล  บริการตลอด 24 ชั่วโมง  โดยโรงเรียนจดัให้มีพยาบาลวิชาชีพ 
ประจ าอาคารนอนของโรงเรียน ดังนี้              
เวลา 06.00 – 22.00 น.  อยู่ประจ าห้องพยาบาลชั้นล่างอาคารเรียน 130 ปี  
เวลา 21.00 – 06.00 น.  อยู่ประจ าห้องพยาบาลอาคารนอนนีลสันเฮส์ 
เวลา 21.00 – 06.00 น.  อยู่ประจ าห้องพยาบาลอาคารนอนประพิธกุวานนท์ 
เวลา 22.00 – 06.00 น.  อยู่ประจ าห้องพยาบาลอาคารนอนตึกศตวรรษานุสรณ์ 

6.2 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย  โรงเรียนจัดยามผู้หญิง ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 เวลา 17.00 - 20.30 น.  ปฏบิัติหน้าที่บริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่นักเรียนประจ าอยู่ 
 เวลา 20.30 - 06.00 น.  ดูแลความเรียบร้อยบนอาคารนอนของนักเรียน 
 

6.3 ด้ำนควำมสะอำด ภายในและภายนอกอาคารต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดของโรงเรียนและ 

4. กำรเยี่ยมนักเรียน 

5.  กำรรับประทำนผลไม้สด 

6. บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
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บริษัทภายนอก 
6.4 บริกำรซัก-รีด อุปกรณ์เครื่องนอน ของนักเรียนทุกสัปดาห์ ตามวัน  เวลา ที่ก าหนด โดยแผนกซักรีด      

ของโรงเรียน (ข้อ 3.3 หน้า 14) 
6.5 บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ประปา  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท ์  

มีเจ้าหน้าที่ประจ า 24 ชั่วโมง 
6.6 ดำ้นโภชนำกำร  ครูฝ่ายโภชนาการจัดรายการอาหารเป็นรายเดือนและก าหนดการรับประทานอาหารดังนี้ 

6.6.1  อำหำรหลัก 3 มื้อ  อำหำรว่ำง  2 ม้ือ  และน้ ำนม 3 เวลำ ดังนี้ 
เวลา 06.40 - 07.15 น.  อาหารเช้า และน้ านม 
เวลา 10.30 - 10.50 น.  อาหารว่าง น้ านม - กล้วยน้ าว้า (วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์)            
                              ไอศกรีม - กล้วยน้ าว้า (วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) 
เวลา 12.40 - 13.30 น.  อาหารกลางวัน และขนมหวาน 
เวลา 16.10 - 16.30 น.  อาหารว่าง  
เวลา 17.30 - 18.00 น.  อาหารเย็นและผลไม้/ไปสหกรณ์  ตามระดับชั้นที่ก าหนด  

                                                              (ระดับชั้นละ 1 วัน/สัปดาห์) 
เวลา 21.00 น.             น้ านม 

6.6.2  กำรรับประทำนอำหำร ณ อำคำรโภชนำกำร ตำม เวลำ ที่ก ำหนด 
1) ก่อนรับประทานอาหาร  ครูปฏิบัติหน้าที่เวร ดูแลและปลูกฝังมารยาทในการรับประทานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
2) การนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร 1  โต๊ะประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6        

โดยนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในโต๊ะอาหารตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้นักเรียน ดูแล จัดสรร      
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน 

3) ก่อนรับประทานอาหารนักเรียนต้องนั่งโต๊ะตนเอง  ตามท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
4) ในขณะรับประทานอาหารนักเรียนต้องไม่เดินไปโต๊ะอ่ืนเพ่ือตักอาหารให้เพ่ือนหรือน้องโดยเด็ดขาด  
5) โรงเรียนมีการปลูกฝังมารยาทในการรับประทานอาหารโดยรับประทานอาหารพร้อมกัน อ่ิมพร้อม

กันและลุกจากโต๊ะอาหารพร้อมกัน เพ่ือช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันดูแลรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณ์
บนโต๊ะอาหาร  ตามหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมาย 

6) กรณีไม่ขึ้นโต๊ะอำหำร   
ครั้งที ่1  ตักเตือนด้วยวาจา 
ครั้งที่ 2  ตักเตือน บันทึกพฤติกรรม 
ครั้งที่ 3  ท างานสาธารณะประโยชน์ 
ครั้งที่ 4  บันทึกพฤติกรรม และตัดคะแนนพฤติกรรม 5 คะแนน 
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เครื่องใช้นักเรียนประจ ำ 
 

รำยกำร จ ำนวน 
1. กระเป๋าหนังสือตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 1 ใบ 
2. ชุดนักเรียน (เสื้อขาว - กระโปรงแดง) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
2 ชุด 
3 ชุด 

3. ชุดนอนตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 4 ชุด 
4. เสื้อคลุมตามแบบที่โรงเรียนก าหนด           1 ตัว 
5. ชุดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 1 ชุด 
6. ชุดพละตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 3 ชุด 
7. ชุดชั้นในสีขาว  สีครีม  สีเนื้อ  5 - 10 ชุด 
8. เสื้อทับสีขาวล้วน  5 ตัว 
9. เครื่องใช้ส่วนตัว  ผ้าเช็ดหน้า, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, ยาสระผม, แป้ง,  
   ผ้าอนามัย  

ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น 

10. ผ้ายางรองกันเปื้อน (กว้าง 75 ซม. ยาว 1 เมตร)   1 ผืน 
11. ผ้าห่ม (ขนาดเตียง 3 ฟุต) 1 ผืน 
12. ผ้าถุง 1 ผืน 
13. ผ้าเช็ดตัว (ขนาดกลาง)  1 ผืน 
14. รองเท้านักเรียนสีด า ขนาดพอดีเท้า            1 คู ่
15. รองเท้าพละสีขาวล้วน ขนาดพอดีเท้า (ไม่อนุญาตใช้รองเท้าแฟชั่น) 1 คู ่
16. รองเท้าฟองน้ า ขนาดพอดีเท้า  1 คู ่
17. ถุงเท้าสีขาวพับได้  5 คู ่
18. ผ้ารองตู้เสื้อผ้า (ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว)    4 ผืน 
19. อุปกรณ์ดับกลิ่น ตู้รองเท้า  ตามความเหมาะสม 
20. น้ ายาขัดรองเท้านักเรียน ตามความเหมาะสม 

 

        หมำยเหตุ  ของใช้ทุกชิ้นต้องปักหรือเขียนชื่อให้เรียบร้อย กรณีลืมหรือไว้ผิดที่จะสามารถประกาศหาเจ้าของได้ง่าย 
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ตัวอย่ำงเครื่องใช้นักเรยีนประจ ำ 

                 
 

            ผ้านุ่งอาบน้ า              ผ้าเช็ดตัวขนาดกลาง                ผ้าหม่(ขนาดเตียง 3 ฟุต) 
                                            
 
 
 

 
        

  
 
 

     รองเทา้นักเรียนสีด า       รองเทา้พละสีขาวล้วน    รองเทา้ฟองน้ า 

                           

                      
 
 
 



~ 19 ~ 
 

คู่มือนกัเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวฒันาวทิยาลัย  ปีการศกึษา 2565 

  
ถุงเท้าสีขาวพับ                                    ชุดชั้นในและเสื้อทับสีขาวล้วน 

ตัวอย่ำงเครื่องใช้นักเรยีนประจ ำ 

เครื่องใช้ส่วนตัว  

 
 
 
 
 
        แป้ง        ยาสฟีนั แปรงสีฟัน    ครีมทาผิว         

 

                  
 
 

 
 

 
                                          

 
 
 
    
   

 

แป้ง ครมีทาผวิ 
ผา้อนามยั 

สบู่ก้อน  สบู่เหลว 

  ผ้าอนามยั 

ผ้าเชด็หน้า 

ผ้ายางรองกันเป้ือนที่นอน 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแต่งกำยและทรงผม 

              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

          เสื้อนักเรียน ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ขนาดของตัวเสื้อต้องพอดีกับตัวนักเรียน ทั้งความกว้างและความยาว 

 แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก  ชายเสื้อยาวเสมอข้อมือ  เมื่อยืนตรง 

 ปักชื่อย่อ โรงเรียน ว.ว. สีแดง ขนาด 2 ซม. ที่อกเสื้อด้านซ้ายมือ 

 ปักดาว 1 ดวง ขนาด 1 ซม. ตามสี (ดาวสีตามรุ่น) แต่ละปีการศึกษา และขนาด 1×1 ซม. เหนือ ว.ว.  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำวสีเหลือง  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดำวสีเขียว  

 ปักชื่อนักเรียน - นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. สีแดง ด้านขวามือ (ชุดนักเรียน) 
ชุดชั้นใน สีขาวล้วนและใส่เสื้อทับสีขาวล้วน 
กระโปรง สีแดงเลือดหมู แบบกระโปรงนักเรียนทั่วไป ไม่ตีเกล็ด (ปักชื่อสีขาวที่ขอบกระโปรงด้านนอก) 
                     ยาวคุมเข่าลงมา 2 นิ้ว  (เมื่อนั่งกระโปรงคุมเข่า) 
ถุงเท้ำ  สีขาวล้วน  เมื่อพับแล้วต้องอยู่เหนือตาตุ่ม ประมาณ 1.5 นิ้ว 
รองเท้ำ  รองเท้านักเรียนสีด า 

1. ชุดนักเรียน 

กระเป๋าใส่หนังสอืของโรงเรียน กระเปา๋ใส่เสือ้ผา้ 
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หมวก             - หมวกเบเรห์สีกรมท่า มีตราผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้านหน้า 
เสื้อ  - สีฟ้าอมเทา ปักชื่อนักเรียนสีขาวขนาด 0.5 ซม. ที่อกด้านขวามือ ด้ายสีขาว 

                                    - ป้ายชื่อโรงเรียน ติดบนต้นแขนเสื้อด้านขวา  
- ป้าย บ.พ. ติดต้นแขนเสื้อด้านซ้ายภาษาไทยอยู่บน ภาษาอังกฤษอยู่ล่าง 

กระโปรง สีกรมท่าขนาดความยาว เช่นเดียวกับกระโปรงนักเรียน (ปักชื่อสีขาวที่ขอบกระโปรงด้านนอก) 
เครื่องหมำย เข็มขัด บ.พ.  เข็มองค์การโลก  ผ้าพันคอ  และหมวก 
ถุงเท้ำ  สีขาวล้วน  เมื่อพับแล้วต้องอยู่เหนือตาตุ่ม ประมาณ 1.5 นิ้ว 
รองเท้ำ    รองเท้านักเรียนสีด า 
 
 
 
 
 
 

2. ชุดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
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เสื้อ  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  ปักชื่อนักเรียน-นามสกุล สีขาว ขนาด 0.5 ซม.ที่อกเสื้อด้านขวามือ  

ปักดาว 1 ดวงตามสี และขนาดที่โรงเรียนก าหนด ด้านซ้ายมือ  เหนือกระเป๋าเสื้อ 
 กำงเกง  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด   ปักชื่อด้วยด้ายสีขาว  บริเวณซิบกางเกงด้านขวามือ 

ถุงเท้ำ  สีขาวไม่มีลวดลาย  เมื่อพับแล้วต้องอยู่เหนือตาตุ่ม ประมาณ 1.5 นิ้ว 
 รองเท้ำ  รองเท้าพละไม่หุ้มข้อ สีขาวล้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสื้อ  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  ปักชื่อ นักเรียน - นามสกุล สีเข้ม (ม.1 สีน้ าตาลเข้ม  ม.4 สีขาว) 
           ขนาด 0.5 ซม. ที่อกเสื้อด้านขวามือ  
กำงเกง  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  ปักชื่อ นักเรียน - นามสกุล สีเข้ม ขนาด 0.5 ซม. ด้านขวามือ  

                      ต่ ากว่าเอวลงมาประมาณ 10 ซม.  

3. ชุดพละ 

4. ชุดนอนและเสื้อคลุม 
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เสื้อคลุม สีตามที่โรงเรียนก าหนด  ปักชื่อนักเรียน - นามสกุล  สีเข้ม ขนาด 0.5 ซม. ที่อกเสื้อด้านขวามือ  
            
 

 

  

  

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผมสั้น 

 
 
 
 
 
 

ผมสั้นตัดตรง  ไม่ดัด ไม่ซอย ไมท่ าสีผม ไม่ต่อผม  
ความยาวจากติ่งหูลงมาไม่เกิน 2 นิ้ว (ไม่ชนปกคอเสื้อ) 
 
 

ผมสั้น  
 
 
 
 
 
 
ผมสั้นตัดตรง  ไม่ดัด ไม่ซอย ไมท่ าสีผม ไม่ต่อผม  
ความยาวจากติ่งหูลงมาไม่เกิน 2 นิ้ว (ไม่ชนปกคอเสื้อ) 
 

 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผมยำว 
 
 
 
 
 
 
ปลายผมตัดเสมอกัน 
รวบผมมัดด้วยยางรัดผมสีด า เก็บใส่เน็ตสีด า ผูกโบสีขาว 
ไม่มีลวดลาย  ผมยาวไม่เกิน 8 นิ้วจากปกเสื้อ  ไม่ดดั  
ไม่ซอย  ไม่ท าสีผม ไม่ท าไฮไลท ์ไม่ต่อผม  

ผมยำว  
 
 
 
 
 

 
ปลายผมตัดเสมอกัน 
รวบผมมัดสูงด้วยยางรัดผมสีด า (ความยาวผมไม่เกิน 8 นิว้
จากปกเสื้อ) ผูกโบสีตามที่ก าหนด  ไม่มีลวดลาย กวา้ง 
ไม่เกิน 1 ½ นิ้ว  ไม่ดัดปลายผม  ไม่ท าสีผม ไมท่ าไฮไลท ์
ไม่ซอยผม 
ม.4  ผูกโบสีน้ ำตำล  ความยาวโบไม่เกิน 6 นิว้ 

6. ทรงผม 
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ม.5  ผูกโบสีด ำ       ความยาวโบไม่เกิน 6 นิว้  
ม.6  ผูกโบสีแดง     ความยาวโบไม่เกิน 6 นิว้ 

 
 หมำยเหตุ    

 ไม่อนุญาตให้ปล่อยผมขณะอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนโดยเด็ดขาด ห้ามดัด ห้ามย้อม  ห้ามซอย  ห้ามต่อผม
หรือตกแต่งผมในลักษณะอ่ืน ให้ผิดไปจากธรรมชาติ  อนุญาตให้ใช้ที่คาดผม หรือ กิ๊บสีด าเกลี้ยง ห้ามใช้ที่
แปะผม  

 ต่างหูเงิน/ ทองเป็นห่วงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. หรือ เม็ดกลมเล็กเงิน/ ทอง เส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 0.2 ซม. ข้างละ 1 อัน ที่บริเวณติ่งหูเท่านั้น 

 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องประดับอ่ืน ๆ ทุกชนิด อนุญาตให้ใช้ นำฬิกำข้อมือแบบเข็มเท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้ใช้
นำฬิกำดิจิตอลทุกประเภท 

 ไม่แต่งหน้า ไม่สักคิ้ว ไม่ต่อขนตา  ไม่ทาเล็บ  ไมต่่อเล็บ ไม่ไว้เล็บยาว และไม่ใช้ลิปสติกท่ีมีสี  ทุกกรณี 
 

       หมำยเหตุ เมื่อนักเรียนท าผิด   
               1. ถูกตักเตือนครั้งที่ 1  

2. ผิดเรื่องเดิมในครั้งที่ 2  นักเรียนจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม 5 คะแนน     
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ระเบียบปฏิบัติว่ำด้วยเรื่องควำมประพฤติ 

 
 

                                   
 
 

 

นักเรียนทุกคนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จะมีคะแนนพฤติกรรมรวมคนละ 100 คะแนน ใน 3 ปีการศึกษา   
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงโทษนักเรียนที่ท ำผิดระเบียบของโรงเรียน 
ควำมผิด 

ขั้นที่ 1   บันทึกตักเตือน 
ขั้นที่ 2   ลงโทษตามลักษณะความผิด  
ขั้นที่ 3   เชิญผู้ปกครองรับทราบความประพฤติ 
ขั้นที่ 4   ท าทัณฑ์บน 
ขั้นที่ 5   พักการเรียน 
 

กำรด ำเนินกำรตัดคะแนน  

กำรตัดคะแนน กำรด ำเนินกำร 
ตักเตือน ครูผู้สอน/ ครูที่ปรึกษา บันทึกพฤติกรรมนักเรียนส่งหัวหน้าระดบั บันทึกและรายงาน

พฤติกรรมกับผู้ปกครอง 
5 -10 คะแนน ครูที่ปรึกษารายงานพฤติกรรมกับผู้ปกครอง หัวหน้าระดบัชัน้บนัทึกและรายงานหัวหน้า

งานฝ่ายปกครอง 
20 คะแนน หัวหน้าระดับชั้นบันทึกพฤติกรรม  รายงานหัวหน้าฝา่ยปกครอง/ หัวหน้าแผนก และเชิญ

ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมนกัเรียน 
30  คะแนน หัวหน้าแผนกเชิญผูป้กครองเพื่อท าหนังสือรับทราบการตัดคะแนนกับทางโรงเรียน 
40  คะแนน 

 
 

คณะกรรมการบริหารงานมัธยมศึกษาพิจารณาโทษ เสนอต่อผู้อ านวยการและเชิญ
ผู้ปกครองพบเพื่อรับทราบพฤตกิรรมและบทลงโทษ 

50  คะแนน 
ขึ้นไป 

เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในการศึกษาต่อ/            
รับประกาศนยีบัตรส าเร็จหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 
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เกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤต ิ

 
 
 
 

 

 

ตัด  5  คะแนน ตัด  10  คะแนน 
1. แต่งกายไม่ถูกระเบียบ  
   คร้ังที่ 1 ตักเตือน  ครั้งที่ 2 ตัดคะแนนพฤติกรรม 

1. มีบัตรสีแดงไว้กับตนเอง/รูดบัตรสแีดงให้เพื่อนโดยไมไ่ด้รับ 
   อนุญาตจากครูเวร 

2. มาสาย  คร้ังที่ 4  ตัดคะแนนพฤติกรรม 2. ดัดผม/ซอยผม/ต่อผม/เปลี่ยนสีผม  
3. น าหนังสือไม่เหมาะสมกับวัยเข้าโรงเรียน 3. แสดงกิริยา วาจา กา้วร้าวไมสุ่ภาพหรือ กล่าวเท็จ 
4. น าเครื่องใช้ไฟฟ้า/ที่หนีบผม/ปลั๊ก/อุปกรณ์ไฟฟา้ทุกชนิด 
    เข้าโรงเรียน     

4. ทะเลาะวิวาททุกกรณ ี

5. น าเครื่องส าอาง/เคร่ืองประดบัราคาแพง เข้าโรงเรียน  5. ท าลายทรัพยส์ินของผู้อ่ืน/ ของโรงเรียน 
6. น าขนม/อาหาร เข้าโรงเรียน  6. ผิดระเบียบในอาคารนอน/ยา้ยเตียง/ยา้ยโซน/พูดคุยรบกวน 

    ผู้อื่น/วิ่งเลน่ / ออกไปนอกบริเวณระเบียง 
7. รบัประทานของว่าง/ผลไม้  ผิดเวลาและสถานที่ 7. น าผลงานของคนอ่ืนมาเปน็ผลงานของตนเอง               
8. เข้าห้องเรียนช้า/ไม่เข้าห้องเรียน 
    คร้ังที่ 1 ตักเตือน   ครั้งที่ 2  ตัดคะแนนพฤติกรรม 

 

9. ฝากบุคคลอื่นโทรศัพทต์ิดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
10. ใช้รหัสผ่านเข้าอินเทอร์เน็ตของคุณครู                    
      โดยไมไ่ด้รับอนุญาต 
11. การใช้ค าพูดข่มขู่ผู้อื่น/ การกลั่นแกล้งที่ท าให้เกิดความ  
     หวาดกลัวและก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย  
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เกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤต ิ

 
 
 
 
 

ตัด  20  คะแนน ตัด  30  คะแนน  และท ำทัณฑ์บน 
1. หนีโรงเรียน/ออกจากโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 1. น ามาหรือเก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด 
2. ลักทรัพย์ 2. การท าพฤติกรรมที่น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนทั้งใน 

   และนอกเคร่ืองแบบนักเรียน 
3. ปลอมลายเซ็น 3. ไปค้างคืนกบัผู้อื่นโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตจากผูป้กครอง 
4. กลับบ้านโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 4. ทุจริตในการสอบ 
5. น าเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในโรงเรียน 5. ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ 

    (อาจจะถูกพิจารณาพ้นสภาพการเป็นนักเรียน) 
6. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารกับบุคคลภายนอก  6. การท าพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนอาคารนอน 
7. โพสต์ภาพทีไ่ม่เหมาะสมในสือ่ออนไลน์หรือ 
   โซเชียลมีเดียในชุดเครื่องแบบของโรงเรียน/ โพสต์ข้อความ 
   ที่ท าให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงหรือข้อความที่พาดพิงถึงบุคคลอืน่ 

 

8. เล่นการพนัน     
9. การเก็บเงินน้อง/เพื่อนโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากทาง โรงเรียน  

 
หมำยเหตุ      

1. การประพฤติผิดระเบียบซ้ าในเรื่องเดียวกัน จะถูกหักคะแนนพฤติกรรมเป็น 2 เท่าของครั้งที่ 1 
2. กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความผิดข้างต้นนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารแผนก            

และอาจลงโทษท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายใต้การดูแลของคุณครูหัวหน้าระดับชั้น 
          3.   การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท ์Laptop, iPad, iPod Touch, Smart watch, Airpods  

     และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ไมถู่กระเบียบเข้ามาในโรงเรียนจะถูกยึดและรับคืนสิ้นปีการศึกษานั้น ๆ 
4.  ไม่อนุญาต น าเครื่องมือสื่อสารมาแลกเปลี่ยนกับเครื่องมือสื่อสารที่ถูกยึด 

          5.  การน าของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียน  หากเกิดการช ารุด  เสียหาย  หรือสูญหาย  ทางโรงเรียน                    
              จะไมร่ับผิดชอบทั้งสิ้น 

6.  นักเรียนทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้ กล้องถ่ายรูปทุกประเภท/ กล้องวีดีโอ/ Laptop/ iPad เพ่ือใช้ในการเรียน 
    หรือท ากิจกรรมต้องท าจดหมายแจ้งหัวหน้าหน้างานฝ่ายปกครองเป็นรายกรณี พิจารณาตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เรียนตอ่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/กำรรับDiploma 

7.  กรณีท ำควำมผิดร่วมกันจะได้รับบทลงโทษเท่ำเทียมกัน  

 
 
 
 

 
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์ศึกษำต่อ 

1. นักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวม 5 ภาคเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์  
2.75  

2. นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ ากว่า 60 คะแนน 
3. นักเรียนที่ทุจริตในการสอบ*** 
4. นักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทั้งกิริยา  วาจา  ขณะที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ทั้งในและนอกเครื่องแบบนักเรียน 
5.  น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนักเรียน 

 
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์รับ Diploma 

1. นักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 ภาคเรียน  
ไม่ผ่านเกณฑ์ 2.50 

2. นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ ากว่า 60 คะแนน 
3. นักเรียนที่ทุจริตในการสอบ*** 
4. นักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทั้งกิริยา วาจา ขณะที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ทั้งในและนอกเครื่องแบบนักเรียน 
5. น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนักเรียน 
 
***หมำยเหตุ  กรณีนักเรียนได้รับกำรพิจำรณำด ำเนินตำมควำมเหมำะสมจำกผู้บริหำรให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. นักเรียนท ำเอกสำรบันทึกพฤติกรรม และเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์  ครูที่ปรึกษำ/หัวหน้ำ

ระดับชั้น  ก ำกับติดตำมและประเมินพฤติกรรมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
(ส่งเป็นแฟ้มรำยงำนกำรปรับพฤติกรรม) 

2. สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองได้ทำงบวก และไม่กระท ำพฤติกรรมดังกล่ำวอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
จนสิ้นสุดกำรเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 

 

 

 
 

 

        หลักสูตร PEC (Premium English Courses) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)/ ป ี

ม.1 ม.2 ม.3 

□ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     

ภำษำไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  - วิทยาศาสตร ์
  - เทคโนโลย ี

 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนนิชวีิตในสงัคม 
 - เศรษฐศาสตร ์
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลำเรียนพื้นฐำน  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

□ รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำม 
พร้อมและจุดเน้น สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม (บังคับ) 

   

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.)        40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 
- ภาษาจนี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
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รวมเวลำเรียนเพิ่มเติม   360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 
 ปีละไม่น้อยกว่ำ 200 ชั่วโมง 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)/ ป ี

ม.1 ม.2 ม.3 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์ 25 25 25 
3.กิจกรรมชมรม 40 40 40 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 15 15 15 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,360 1,360 1,360 

ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมง/ป ี
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หลักสูตร STAMP : Science Technology And Mathematics Program 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 

□ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     

ภำษำไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศำสตร ์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  -วิทยาศาสตร ์
  -เทคโนโลย ี

 
120 (3 นก.) 

         40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
 40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
 40 (1 นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสงัคม 
 - เศรษฐศาสตร ์
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลำเรียนพื้นฐำน  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

□ รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อม
และจุดเน้น สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม (บังคับ) 

   

- ภาษาไทยเพิ่มเติม  80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 120 (3 นก.) 160 (4 นก.) 120 (3 นก.)  
- เทคโนโลยีเพิ่มเติม         40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
- หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม    80 (2 นก.)   80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 
- ภาษาจนีเพิ่มเติม - 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
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รวมเวลำเรียนเพิ่มเติม 
520 (13 นก.) 600 (15 นก.) 640 (16 นก.) 

ปีละไม่น้อยกว่ำ 200 ชั่วโมง 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)/ ป ี

ม.1 ม.2 ม.3 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์ 25 25 25 
3.กิจกรรมชมรม 40 40 40 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 15 15 15 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,520 1,600 1,640 

ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมง/ป ี
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หลักสูตร EEP : Enrichment  English  Program (EEP) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)/ ป ี

ม.1 ม.2 ม.3 

□ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     

ภำษำไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศำสตร*์** 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  - วิทยาศาสตร์*** 
  - เทคโนโลย ี

 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

u 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนนิชวีิตในสงัคม 
 - เศรษฐศาสตร ์
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ*** 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
กำรงำนอำชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ*** 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลำเรียนพื้นฐำน  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

□ รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำม 
พร้อมและจุดเน้น สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม (บังคับ) 

   

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม*** 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.)        40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม*** 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
- ภาษาจนี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลำเรียนเพิ่มเติม   360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 
 ปีละไม่น้อยกว่ำ 200 ชั่วโมง 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)/ ป ี

ม.1 ม.2 ม.3 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์ 25 25 25 
3.กิจกรรมชมรม 40 40 40 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 15 15 15 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,360 1,360 1,360 

ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมง/ป ี
 

      หมำยเหตุ  ***จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 35 ~ 
 

คู่มือนกัเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวฒันาวทิยาลัย  ปีการศกึษา 2565 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)  

ม.4 ม.5 ม.6 

□ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     

ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  - วิทยาศาสตร ์
  - เทคโนโลย ี

 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

  20 (0.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนนิชวีิตในสงัคม 
 - เศรษฐศาสตร ์
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

 80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
- 

 
 

  80 (2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40  (1 นก.) 40 (1 นก.) 20 (0.5 นก.) 
ศิลปะ 40  (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพ - 40 (1 นก.) - 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
รวมเวลำเรียนพื้นฐำน  จ ำนวน 1,680 ชั่วโมง (41 นก.) 560  (14 นก.) 600  (15 นก.) 480  (12 นก.) 

□ รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำม 
พร้อมและจุดเน้น สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม (บังคับ) 

   

Learning Blocks : วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

800 (20 นก.) 
- - 

Learning Blocks : วิทยาศาสตร์สุขภาพ 800 (20 นก.) - - 
Learning Blocks : อักษรศาสตร์ 800 (20 นก.) - - 
Learning Blocks : เศรษฐศาสตร์ บัญชี และการ
บริหารธุรกิจ 

800 (20 นก.) 
- - 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)  

ม.4 ม.5 ม.6 
Learning Blocks : นวัตกรรมคหกรรม 800 (20 นก.) - - 
Learning Blocks : สังคมศาสตร์ 800 (20 นก.) - - 
Learning Blocks : ศิลปกรรมศาสตร ์ 800 (20 นก.) - - 

 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)  

ม.4 ม.5 ม.6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 840 (21.0 นก.) 740 (18.5นก.) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ - 760 (19.0 นก.) 700 (17.5นก.) 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ - 760 (19.0 นก.) 540 (13.5 นก.) 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ (IEC) - - 660 (16.5 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ - ศิลปะ - 760 (19.0 นก.) 620 (15.5 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ศิลปะ  - - 740 (18.5 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาตา่งประเทศที่ 2 - 760 (19.0 นก.) 620 (15.5 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ภาษาตา่งประเทศที่ 2  - - 740 (18.5 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ - สังคมศกึษา - 760 (19.0 นก.) 620 (15.5 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - สังคมศึกษา - - 740 (18.5 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ – นวัตกรรมคหกรรม - 760 (19.0 นก.) - 

รวมเวลำเรียนเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่ำ 1,600 ชั่วโมง / 3 ปี 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมชมรม 60 60 60 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 20 20 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 ชั่วโมง 
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      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมข้อก ำหนดของกระทรวงศึกษำธกิำร 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รำยกำรประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.1  มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ 
1.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
1.3  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 2.1  ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน 
2.2  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง 
2.3  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อ่ืน 

3. มีวินัย 3.1  เข้าเรียนตรงเวลา 
3.2  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.3  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน 

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
4.2  มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ 
4.3  สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1  ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
5.2  ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
5.3  ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 6.1  มีความตั้งใจ และพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
6.2  มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพ่ือความส าเร็จ 

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย 
7.2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 8.1  รู้จักการให้เพื่อส่วนรวม และเพ่ือผู้อื่น 
8.2  แสดงออกถึงการมีน้ าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
8.3  เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 
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                        วิธกีำรวัดและประเมินผลกำรเรียนโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 

 
 

    1. กำรประเมินผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

-  สัดส่วนคะแนน คะแนนระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค   70 : 30  ส าหรับกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
-  สัดส่วนคะแนน คะแนนระหว่างเรียน : คะแนนสอบปลายภาค   80 : 20  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
-  วิธีกำรประเมิน  ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น  

- การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 
- การประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 
- การประเมินด้วยการใช้แบบทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละคาบ ฯลฯ 

      -  สัดส่วนของวิธีกำรประเมินผล ทางโรงเรียนก าหนดให้มีวิธีการประเมิน แบ่งเป็นการวัดที่หลากหลาย 70%    
            และใช้แบบทดสอบ 30%  

-  เวลำเรียน ผู้เรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะได้รับการตัดสินผลการเรียน  
       ส าหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคและอาจต้องมีการเรียนซ้ าชั้น 

-  กำรตัดสินผลกำรเรียน ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 8 ระดับ คือ 
 

ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำยของผลกำรเรียน ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 

1.5 พอใช้ 55 - 59 
2 ปานกลาง 60 - 64 

2.5 ค่อนข้างดี 65 - 69 
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3 ดี 70 - 74 
3.5 ดีมาก 75 - 79 
4 ดีเยี่ยม 80 ขึ้นไป 

             
                  การตัดสินผลการเรียน จะตัดสินผลได้เมื่อนักเรียนได้รับผลการประเมินผ่านทุกตัวบ่งชี้ในแต่ละรายวิชา 
          2. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

   รำยกำรประเมิน  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4. ใฝ่เรียนรู้   7. รักความเป็นไทย 
2. ซื่อสัตย์  สุจริต  5. อยู่อย่างพอเพียง  8. มีจิตสาธารณะ 
3. มีวินัย   6. มุ่งม่ันในการท างาน  9. กุลสตรีวัฒนา  

 
นิยำม  ตัวชี้วัด  พฤติกรรมบ่งช้ี  และเกณฑ์กำรให้คะแนน   

 
ข้อที่ 1  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
นิยำม 

รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย 

        ของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 

1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง 

        ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน 

     ตามหลักของศาสนา 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน  

     พระมหากษัตริย์ 

1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน 

       พระมหากษัตริย์ 

1.4.2 แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 

1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1. เป็นพลเมืองดี 

   ของชาติ 

2. ธ ารงไว้ซึ่งความเป็น 

   ชาติไทย 

3. ศรัทธา ยึดมั่น และ 

   ปฏิบัติตนตามหลัก  

   ของศาสนา 

3. เคารพเทิดทูน 

   สถาบัน  

   พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

หน้าเสาธง และ

กิจกรรมวันส าคัญ

ต่าง ๆ หรือ              

เข้าร่วมกิจกรรม             

ต่ ากว่าร้อยละ 50 

เข้าร่วมกิจกรรม             

หน้าเสาธงและ

กิจกรรมวันส าคัญ

ต่าง ๆ  

ร้อยละ 50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรม             

หน้าเสาธงและ

กิจกรรมวันส าคัญ

ต่าง ๆ  

ร้อยละ 60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม             

หน้าเสาธงและ

กิจกรรมวันส าคัญ

ต่าง ๆ ร้อยละ 80  

ขึ้นไป 
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ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สุจริต 

นิยำม 

ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความ
เป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

ผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  คือ  ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยึดหลัก
ความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง 

     ต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 

2.1.2 ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการ 

       กระท าผิด 

2.1.3 ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา  

2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง 

     ต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 

2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

  
เกณฑ์กำรให้คะแนน   

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

2.1 ประพฤติตรง 

     ตามความเป็น 

     จริงต่อตนเองทั้ง 

     ทางกาย วาจา  

     ใจ 

2.2 ประพฤติตรง 

     ตามความเป็น 

ประพฤติตนโดยไม่

เกรงกลัวต่อการ

กระท าผิดและ                      

มีพฤติกรรมน า

สิ่งของและผลงาน

ของผู้อ่ืนมาเป็นของ

ตนเอง 

ประพฤติตนโดย

เกรงกลัวต่อการ

กระท าผิดและไม่มี                      

พฤติกรรมน า

สิ่งของและผลงาน

ของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตนเอง 

ประพฤติตนโดย

เกรงกลัวต่อการ

กระท าผิดและไม่มี                      

พฤติกรรมน า

สิ่งของและผลงาน

ของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตนเอง  ปฏิบัติ

ประพฤติตนโดย

เกรงกลัวต่อการ

กระท าผิดและไม่มี                      

พฤติกรรมน า

สิ่งของและผลงาน

ของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตนเอง  ปฏิบัติ
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     จริงต่อผู้อื่นท้ัง 

     ทางกาย  วาจา  

     ใจ 

ตนต่อผู้อ่ืนด้วย

ความซื่อตรง 

ตนต่อผู้อ่ืนด้วย

ความซื่อตรง 

เป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านความซื่อสัตย์ 
  

ข้อที่  3  มีวินัย 

นิยำม 

มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

ผู้มีวินัย  คือ  ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

  
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  

     ระเบียบ ข้อบังคับของ 

     ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  

        โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

        และรับผิดชอบในการท างาน 

  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
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3.1 ปฏิบัติตาม 
     ข้อตกลง  
     กฎเกณฑ์  
     ระเบียบ  
     ข้อบังคับของ 
     ครอบครัว  
     โรงเรียน และ 
     สังคม 

ไม่ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ

ของโรงเรียน  

  

ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ

ของโรงเรียน ตรง

ต่อเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

  

ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ

ของโรงเรียน ตรง

ต่อเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม

และรับผิดชอบใน

การท างาน 

-ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ

ของโรงเรียน และ 

ไม่ละเมิดสิทธิของ

ผู้อื่น 

-ตรงต่อเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม

และรับผิดชอบใน

การท างาน 

  
 
 

ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
นิยำม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 

     และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1.1 ตั้งใจเรียน 

4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 

4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

     ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

     โรงเรียน ดว้ยการเลือกใช้สื่อ 

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์  

        สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

        และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
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     อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ 

     วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้  

     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ 

     ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้  

        สรุปเป็นองค์ความรู้ 

4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

4.1 ตั้งใจ เพียร  

     พยายามในการ 

     เรียน และเข้าร่วม 

     กิจกรรมการ 

     เรียนรู ้

4.2 แสวงหาความรู้ 

     จากแหล่งเรียนรู้ 

     ต่างๆ ทั้งภายใน 

     และภายนอก 

     โรงเรียน ดว้ยการ 

     เลือกใช้สื่ออย่าง 

     เหมาะสม บันทึก 

     ความรู้ วิเคราะห์  

ไม่ตั้งใจเรียน 

ไม่ศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน 

และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ เป็น

บางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน 

และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ 

บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน 

และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ และเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

เป็นประจ า 
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     สรุปเป็นองค์ 

     ความรู้แลกเปลี่ยน 

     เรียนรู้ และ 

     น าไปใช้ใน 

     ชวีิตประจ าวันได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 5  อยู่อย่ำงพอเพียง 

นิยำม 

อยู่อย่ำงพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ    มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้ที่อยู่อย่ำงพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  

     มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ  

        อย่างประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้ 

        เวลาอย่างเหมาะสม 

5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล 

       อย่างดี 

5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 

5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย 
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        เมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด 

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว 

     เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมี 

     ความสุข 

5.2.1 วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน 

        บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับ   

        และปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน   

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
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5.1 ด าเนินชีวิตอย่าง 
     พอประมาณ  
     มีเหตุผล  
     รอบคอบ   
     มีคุณธรรม 
5.2 มีภูมิคุ้มกันใน 
     ตัวที่ดี ปรับตัว 
     เพ่ืออยู่ในสังคม 
     ได้อย่างมี 
     ความสุข 
 

 

 

ใช้เงินและของใช้

ส่วนตัวและส่วนรวม

อย่างไม่ประหยัด  

ไม่มีการวางแผนการ

เรียนและการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

  

  

  

  

 

ใช้ทรัพย์สินของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

ส่วนรวมอย่าง

ประหยัด คุ้มค่า 

เก็บรักษาดูแล

อย่างดี 

  

  

  

 

 

ใช้ทรัพย์สินของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

ส่วนรวมอย่าง

ประหยัด คุ้มค่า 

เก็บรักษาดูแล

อย่างดี  ไม่เอา

เปรียบผู้อื่น 

ใช้ความรู้ข้อมูล

ข่าวสารในการ  

วางแผนการเรียน 

และการท างาน 

 

 

ใช้ทรัพย์สินของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

ส่วนรวมอย่าง

ประหยัด คุ้มค่า 

เก็บรักษาดูแล

อย่างดี  ไม่เอา

เปรียบผู้อื่น และไม่

ท าให้ผู้อ่ืน

เดือดร้อน         

ใช้ความรู้ข้อมูล

ข่าวสารในการวาง

แผนการเรียน  

การท างาน และใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่  6  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

นิยำม 
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มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการท าหน้าที่
การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ที่มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด
ด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ 
     ปฏิบัติหน้าที่การงาน 
  

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้แล้วเสร็จ 

6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายาม 
     และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จ 
     ตามเป้าหมาย 

6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้แล้วเสร็จ 

6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบ 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ 
     การงาน 
6.2 ท างานด้วยความ 
     เพียรพยายาม และ 
     อดทนเพ่ือให้งาน 
     ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้นภายใน
เวลาที่ก าหนด   

 
ข้อที่  7  รักควำมเป็นไทย 

นิยำม 
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รักควำมเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอด        
ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ผู้ที่รักควำมเป็นไทย  คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่  ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

  
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 

     ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

     และมีความกตัญญูกตเวที 

7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที 

        ต่อผู้มีพระคุณ 

7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.1.3 ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  

        ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย 

     ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

     เหมาะสม 

7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7.2.2 ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา 

     ไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 

7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 

7.3.3 แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน   
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

7.1 ภาคภูมิใจใน 

     ขนบธรรมเนียม 

     ประเพณี ศิลปะ  

     วัฒนธรรมไทย  

     และมีความ 

     กตัญญูกตเวที 

7.2 เห็นคุณค่าและ 

     ใช้ภาษาไทยใน 

     การสื่อสารได ้

     อย่างถูกต้อง 

     เหมาะสม 

7.3 อนุรักษ์และ 

     สืบทอด 

     ภูมิปัญญาไทย 

ไม่มีสัมมาคารวะต่อ

ครูอาจารย์ 

มีสัมมาคารวะต่อ

ครูอาจารย์  

ใช้ภาษาไทย เลข

ไทยในการสื่อสาร

ได้ถูกต้อง 

มีสัมมาคารวะต่อ

ครูอาจารย์  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี

มารยาทแบบไทย 

ใช้ภาษาไทย เลข

ไทยในการสื่อสาร

ได้ถูกต้อง 

เข้าร่วมกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ              

ภูมิปัญญาไทย 

มีสัมมาคารวะ ต่อครู

อาจารย์ ปฏิบัติตนเป็น

ผู้มีมารยาทแบบไทย 

ใช้ภาษาไทย เลขไทย

ในการสื่อสารได้

ถูกต้องเข้าร่วม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ              

ภูมิปัญญาไทย 

และมีส่วนร่วมในการ

สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่  8  มีจิตสำธำรณะ 
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นิยำม 

มีจิตสำธำรณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสำธำรณะ  คือ  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
     และพึงพอใจโดยไม่หวัง 
     ผลตอบแทน 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา 
        โดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง 
       ความสุขให้กับผู้อื่น 

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น 
     ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน  
     และสังคม 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ 
        ส่วนรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพ้ืนที่ของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา) 
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

8.1 ช่วยเหลือผู้อื่น 
     ด้วยความเต็มใจ 
      และพึงพอใจ 
     โดยไม่หวัง 
     ผลตอบแทน 
8.2 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ที่เป็นประโยชน ์
     ต่อโรงเรียน  
     ชุมชน และ 
     สังคม 

เข้าร่วมกิจกรรม           
การดูแลรักษา              
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา          
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ       
ร้อยละ 50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา         
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ      
ร้อยละ 60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา         
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ      
ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

 
  เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรม   

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ โดยใช้เกณฑ์ตัวบ่งชี้พฤติกรรม ดังนี้ 
 

ผลกำรประเมิน ผลกำรตัดสิน 
0 ไม่ผ่าน 
1 ผ่าน 
2 ดี 
3 ดีเยี่ยม 

 
 
 ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของ 

 ตนเองและสังคม 
 ดี       หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัย เป็นแบบย่างแก่ผู้อ่ืน เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 ผ่าน    หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมถูกต้อง เหมาะสม แต่ปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ ต้องมีผู้อื่นตักเตือนให้ปฏิบัติ 
 ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามค าสั่ง หรือมีผู้ก ากับดูแลให้ปฏิบัติ หรือต้องมีผู้อื่นคอยเตือนให้   
                               ปฏบิัติ  
     

ข้อ 9 มีควำมเป็นกุลสตรี   
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***กำรประเมินคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนำ   

กำรประเมินกิจกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนำของนักเรียน มี 2 ลักษณะ คือ   

1.  กิจกรรมภายในห้องเรียน : มอบหมายให้ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา และสังเกต ประเมิน รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุง พัฒนานักเรียนในระหว่างการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้  

2. กิจกรรมนอกห้องเรียน : ให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน

พัฒนา สังเกต ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งในลักษณะของการ

เข้าร่วมกิจการต่าง ๆ หรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งในและนอกโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้

ก าหนดให้จัดชั่วโมงเรียน 1 คาบ / ต่อสัปดาห์ ตามโครงสร้างของหลักสูตร อีกท้ังสอดแทรกในการ

อบรมแต่ละชั้นเรียน และต่อเนื่องในทุกสัปดาห์  ทั้งคุณธรรมตามครรลองคริสต์ศาสนา ในกิจกรรม

ต่าง ๆ   ทั้งการสอนคริสตจริยธรรมทุกสัปดาห์ การนมัสการพระเจ้า สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป็นต้น  

 

 

 

 
 

ข้อ กุลสตรีวัฒนำ   
Wattana Characters  

ข้อพระคัมภีร์  คุณลักษณะ  

1 ความรักและการให้  
(Loving and Sharing)  

ความรักทนไดทุ้กอย่างแม้ความผิดของคน
อ่ืน และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และ
มีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง
ความรักไม่มีวันสญูสิ้น (๑ โครินธ์ ๑๓:๗-๘) 

มีจิตสาธารณะ เสียสละ ความรัก   
ความสามัคคี เมตตาและให้อภัย  

2 ความซื่อสัตย์สุจริต  
 (Integrity)  

ผู้ใดที่ด าเนนิในความสัตย์ซื่อก็ด าเนินอย่าง
มั่นคงดีแต่ผู้ทีท่ าทางของตนให้ชัว่ก็จะ
ปรากฏแจ้งแก่คนอ่ืน(สุภาษิต 10:9)  

 ซื่อสัตย์สุจริตทั้งดา้นกาย วาจา ใจ   
ต่อตัวเองและผู้อื่น  

3 การมีวินัยปกครองตนเอง   
 (Self -discipline)  

ผู้ใดรักวินัยก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียด
การตักเตือนก็เป็นคนโฉด (สุภาษิต 12:1)  

 ปกครองตนเองได้ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็น
ปกติวิสัย ไมล่ะเมิดสทิธิของผู้อ่ืน 
อยู่อย่างพอเพียง  
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*กำรประเมินเพื่อตัดสินผลคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนำ  

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรม มีคะแนน  5  ระดับ  คือ   5   4   3   2   1     

5   หมายถึง   ยอดเยี่ยม ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดดเด่นจนเป็นลักษณะเฉพาะตน เป็นแบบอย่างที่ดี   

                                   ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  

4   หมายถึง   ดีเลิศ     ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

3   หมายถึง   ดี        ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ เหมาะสม และถูกต้อง ไม่ต้อง 

          ให้ใครหรือตักเตือนให้ปฏิบัติ  

2   หมายถึง   ปานกลาง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมถูกต้อง เหมาะสม แต่ปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ ต้องมีผู้อื่น 

                                  ตักเตือนให้ปฏิบัติ  
1   หมายถึง   ก าลังพัฒนา  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามค าสั่ง หรือมีผู้ก ากับดูแลให้ปฏิบัติ หรือต้องมีผู้อื่น 

                ตักเตือนให้ปฏิบัติ   
 

3. กำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน  

ข้อ กุลสตรีวัฒนำ   
Wattana Characters  

ข้อพระคัมภีร์  คุณลักษณะ  

4  ความรับผิดชอบและหนัก
เอาเบาสู้ 

(Responsibility)  

และความทรหดอดทนท าให้เห็นว่าเราเป็น
คนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็น

เช่นนั้นท าให้มีความหวัง  โรม 5:6  

 หนักเอาเบาสู้  มุ่งม่ันในการ

ท างาน รับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย  

5  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(Leadership 

&Followership)  

“ผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นย่อม

ต้องรับใช้ท่านทั้งหลาย” (มัทธิว 23:11)  
มีภาวะผู้น า ให้เกียรติผู้อ่ืน    

รู้หน้าที่ ท างานเป็นทีม  

6  การตระหนักรู้คุณค่าแห่ง
ตนเองและผู้อื่น 

(Self-esteem)  

พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ ากว่าพระองค์แต่
หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมี

อ านาจให้เขา (สดุดี 8:5)  

  รู้คุณค่าและสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น ใฝ่รู้ รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย   

ให้เกียรติผู้อื่น  

7  การมีกาลเทศะ 

(Etiquette)  

อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่น
ของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อ
ทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการประพฤติ 
ในความรัก ในความเชื่อ และในความ

บริสุทธิ์ (1 ทิโมธี 4:12)  

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมต่อ

เวลา สถานที่ และโอกาส   
แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
กิริยามารยาทเรียบร้อย วาจา

สุภาพ  
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การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ                       
การอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไมผ่่าน   

 เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ   ใช้ระบบการเทียบเกณฑ์ร้อยละ ดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินร้อยละ ผลกำรตัดสิน 
0 – 49 ไม่ผ่าน 
50 – 69 ผ่าน 
70 – 79 ดี 
80 – 100 ดีเยี่ยม 

 

หมำยเหตุ   
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี  หมายถึง   ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับ 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับ 

แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน   หมายถึง ผู้เรียนไม่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือ ถ้ามีผลงาน 

ผลงานนัน้ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไขหลายประการ  
 

เกณฑ์กำรตัดสินกำรเลื่อนชั้น 
ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินระดับคุณภาพที่ระดับ “ผ่าน”  เป็นเกณฑ์ขั้นต่ า 
 
 

4. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

- รำยกำรกิจกรรม   นักเรียนต้องผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมแนะแนว 
  2. กิจกรรมชมรม 
  3. กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
  - กำรตัดสินกำรผ่ำนกิจกรรม 

     ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเวลาเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 และผ่านจุดประสงค์  

     ร้อยละ 80  ของจุดประสงค์ทั้งหมด 

5. เกณฑ์มำตรฐำนกำรจบระดับมัธยมศึกษำ 
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นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 

 

 

 

 
 
 
 6. แนวปฏิบัติในกำรเลื่อนชั้นเรียน ดังนี้ 
 
 

 (1)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านทุกตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 (3)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.00 
 (4)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมิน ระดับ “ผ่าน” ในการประเมินผลการอ่าน                                              
                คิดวิเคราะห์และเขียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
 

6. เกณฑ์กำรจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
  

 
(1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  

                ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 
 (2)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ“ ดีเยี่ยม”  “ ดี” หรือ “ผ่าน”                      
  (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ“ดีเยี่ยม”  “ดี”  หรือ  “ผ่าน” 

(4)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

สาระการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
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8. เกณฑ์กำรจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  

 
(1)   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  

                 ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 
 (2)   ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ“ ดีเยี่ยม”  “ ดี” หรือ “ผ่าน”                      
  (3)   ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ“ดีเยี่ยม”  “ดี”  หรือ  “ผ่าน” 

(4)   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
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วิธปีฏบิัติเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ กำรลำออก และกำรขอเอกสำรต่ำง ๆ 
 

 

 

 กำรลำศึกษำต่อ  

1. ติดต่อและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ณ งานทะเบียน-วัดผล กอ่นหยุดพักการเรียน 2 สัปดาห์ 
2. ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
3. ถ้านักเรียนไม่ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนหยุดพักการเรียน หรือไปต่างประเทศ จะถือว่านักเรียนขาดเรียน 
4. กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนต้องเลือกเรียนครบ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่นักเรียนต้องกลับมาสอบ หากนักเรียนลงเรียนไดไ้ม่ครบตามทีก่ าหนด นักเรียนต้องกลับมาสอบ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดไป  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

5. นักเรียนต้องกลับมาเรียนต่อในปีการศึกษาต่อไป ภายในวนัที่ก าหนดไว้ในแบบค าร้อง กรณีเกินระยะเวลา 15 วัน            
และไม่ติดต่อกับทางโรงเรียนถือว่านักเรียนลาออก 

6. นักเรียนต้องมารายงานตวั และส่งเอกสารผลการเรียน  ณ ห้องทะเบียน-วดัผล  ก่อนเข้าเรียน 
(กรณีศึกษาต่างประเทศ ใช้ Transcript   กรณีศึกษาต่อในประเทศ ส่งเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เอกสารระเบียนสะสม  ปพ.1) 

7.   กรณีที่เป็นนักเรียนแลกเปลีย่น จะลาศึกษาได้ ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
     และระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6   ไม่สามารถลาศึกษาได้  
 

  กำรลำออก 
 

บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน  กรอกรายละเอียด และลงชื่อรับทราบการลาออกโดยตรงที่งาน 
ทะเบียน-วดัผล  และเตรียมรูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว จ านวน  2 รูป เพื่อจัดท าเอกสาร  ทั้งนี้รูปถ่ายต้องเป็น          
รูปปัจจุบนั เครื่องแบบนักเรียนไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์    

 
  กำรขอเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 

1. ขอค าร้องและยื่นค าร้องที่งานทะเบียน-วัดผล  
2. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ต่อเอกสาร 1 ฉบับ  ทั้งนี้รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบนั เครื่องแบบนักเรียน ไม่เป็นรูปที่อัดด้วย

ระบบโพลารอยด ์
3. การขอเอกสารต้องขอล่วงหน้า อย่างน้อย  3 วัน (ไม่นบัวันหยุดราชการ) 
4. ****  เพื่อความสะดวกของผูป้กครอง ท่านสามารถขอเอกสารผ่านทางเว๊บไซต์ของโรงเรียน ในหัวข้อ   

 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเอกสารได้จาก www.wattana.ac.th 

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

 

 

 1.  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)  หรือ (ปพ.1) 

  
 ปพ.1 เป็นเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียน ส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ตามเกณฑ์การผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เมื่อจบหรือไม่จบการศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 -  แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
 -  รับรองผลการเรียนของนักเรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
 -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน 
  -  ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมี 
    พึงไดต้ามวุฒิการศึกษานั้น 
 -  ออกเอกสารมอบให้กับนักเรียนในทุกกรณีท่ีนักเรียนออกจากโรงเรียน เช่น จบการศึกษา ลาออก ย้ายที่เรียน  
             เป็นต้น 
 
 2.  เอกสำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรำยบุคคล  

“สมุดพก”  เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์การผ่านของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข้อมูล
ด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครอง
ของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   

       แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
-  รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
-  ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
-  เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียน 
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3.  ใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) 
 

ปพ.7  “ ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน ”  เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อใช้ส าหรับรับรองสถานภาพ
ผู้เรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามท่ีผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีท่ีผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
และเม่ือจบการศึกษาไปแล้ว ใบรับรองผลการศึกษา  น าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างานหรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใด            

ที่ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา  ความรู้ หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตน 
- เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นผู้เรียน หรือการได้รับการรับรอง                              

จากโรงเรียน 
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ระเบียบปฏิบัติในกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  
 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและหลักสูตรฯ  ก าหนดเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน  
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับ 
อุดมศึกษาให้มากท่ีสุด  และสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนประจ ามีเงื่อนไข  ดังนี้ 

 

         จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปีท่ี 6 เข้ำศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1   
 

1. นักเรียนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
2. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยู่ประจ า 
3. ไม่มีโรคประจ าตัวเป็นอุปสรรคในการอยู่ประจ า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น 
4. ผ่านขั้นตอนการมอบตัวใหม่และระเบียบการของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย 

หลักสูตร PEC : Premium English Courses    
หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ STAMP:Science Technology And  
            Mathematics Program 
หลักสูตร Enrichment English Program (EEP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียน  
           การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
           โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาที่โรงเรียนก าหนด และยังได้ 
           บูรณาการหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร Pearson Edexcel  
           International Lower Secondary เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเทียบเคียง 
           นานาชาติ  

 

จบกำรศึกษำระดับระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 3  เข้ำศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
 

1.   นักเรียนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.75 สามารถเลือกเรียน Learning Block ต่างๆ  
     ตามก าหนดดังนี้  

1. Learning Block วิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี (IET) 
2. Learning Block อักษรศาสตร์ (ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ ฝรั่งเศส) (LCS) 
3. Learning Block วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HBS)  
4. Learning Block เศรษฐศาสตร์ บัญชีและบริหารธุรกิจ (EAB) 
5. Learning Block นวัตกรรมคหกรรม (IHE) 
6. Learning Block สังคมศาสตร์ (HPS) 
7. Learning Block ศิลปกรรมศาสตร์ (FAA)   
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     2.   เป็นผู้มีความประพฤติดี (มีคะแนนความประพฤติสะสมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน) 
3.   ไม่มีโรคประจ าตัวเป็นอุปสรรคในการอยู่ประจ า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น 
4.   ผ่านขั้นตอนของการมอบตัวใหม่ตามระเบียบของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย 
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กำรมอบรำงวัลกำรศึกษำ 
 

 
 

1. รำงวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดปีกำรศึกษำ 
 

***รับรางวัลในวันประชุมสามัญประจ าปี ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย*** 
หลักเกณฑ์ 
1.1 ระดับประถมศึกษา 

  มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 (คิดทุกวิชารวมกัน) 
 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า 3.80 
 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า 3.80 
      รำงวัลที่ได้รับ      เกียรติบัตร 
 
 

2. รำงวัลนักเรียนที่น ำชื่อเสียงมำสู่โรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ 
 

***รับรางวัลในวันส าเร็จหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma)*** 
หลักเกณฑ์ 
1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขัน  ประกวด หรือแสดงผลงานด้านอื่นๆ  

         จากหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ฯลฯ โดยเป็นผลงานตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ของแต่ละปีการศึกษา 
     2. นักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของห้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     รำงวัลที่ได้รับ   โล่เกียรติคุณ  หรือ เกียรติบัตร 

 

     3. รำงวัล 15 ปีแห่งควำมภำคภูมิใจ 
 

***รับรางวัลในวันส าเร็จหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma)*** 
หลักเกณฑ์ 

 นักเรียนที่เขา้เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย (อนุบาล1) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รำงวัลที่ได้รับ    เข็มที่ระลึก 15 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 
 

     หมำยเหตุ   รำงวัลทุกประเภทผู้รับต้องก ำลังศึกษำในโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 
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ทุนกำรศึกษำ 
 
 

 

 

 1.  โครงกำรเพชรเม็ดงำม(ทุนผลกำรเรียนยอดเยี่ยม)ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

หลักเกณฑ์และทุนกำรศึกษำ 
ทุนกำรศึกษำ 100% 

(ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว) 
ทุนกำรศึกษำ 50% 

(ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว) 
ผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   
ตั้งแต่ 3.96 - 4.00  

ผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   

ตั้งแต่ 3.90 - 3.95  
 * นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (นับถึงสิ้นเดือนมกราคม) ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
 * เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนฯ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนฯ 
 * มีความตั้งใจเรียน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เงื่อนไข       นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.80  

      คะแนนพฤติกรรม ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
 

     2. ทุนกำรศึกษำ “กองทุน มิสเอ็ดน่ำ เซร่ะ โคลอนุสรณ์” 
 

หลักเกณฑ์และทุนกำรศึกษำ 

 ส าหรับนักเรียนสตรีที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ  

 ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่น 

 สืบสานปณิธานของแหม่มโคลที่มุ่งหวังให้กุลสตรีวังหลัง-วัฒนา ได้เรียนถึงชั้นอุดมศึกษาและเป็นผู้น า                
ในการพัฒนาโรงเรียน 

 มีผลเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.50 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
*** ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน  ต้องผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ       
  และคณะกรรมการศิษย์วังหลัง วัฒนาวิทยาลัย*** 
 

3. ทุนกำรศึกษำ “โครงกำรกุลสตรี ศรีวัฒนำ” 
 

หลักเกณฑ์และทุนกำรศึกษำ 
  นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทเหมาะสม ตามแบบ “วัฒนธรรมวัฒนา” และมีน้ าใจ 
 ***ผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตร  ต้องผ่านการพิจารณาจากสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา*** 
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คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับรำงวัลเกียรตยิศ  

 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล เพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม และส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับโล่เกียรติคุณ  เกียรติบัตร  และ

เข็ม ในวันเกียรติยศ เพ่ือประกาศคุณความดี  และสร้างขวัญก าลังใจทุกปีการศึกษา ดังนี้ 

1. นักเรียนที่มีความเป็นกุลสตรี 

2. นักเรียนที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและ/หรือประเทศ ในด้านต่างๆ 

3. นักเรียนที่แสดงศักยภาพเป็นที่โดดเด่นเชิงประจักษ์ 

4. นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์โรงเรียน/มีจิตสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น   

ตัวอย่ำงนักเรียนที่แสดงศักยภำพโดดเด่นและน ำชื่อเสียงมำสู่โรงเรียนและประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวสรวีย์  ธนพูนหิรัญ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4                                                                 

ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น 
ที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 

โดยเข้ารับรางวัลจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบปฏิบัติในกำรใช้สถำนที่ภำยในโรงเรียน  

               1.ห้องคอมพิวเตอร์   
 

เวลำที่ให้บริกำร บริการตามตารางเรียน  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

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

ระเบียบกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

1. ไม่อนุญาตให้น าอาหาร เครื่องดื่ม เข้าห้องคอมพิวเตอร์ 

2. ไม่อนุญาตใหส้ื่อสารกับบุคคลภายนอกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง ถ้าเกิดความเสียหายผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ 

4. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของครูที่ดูแลรับผิดชอบในวันนั้น 

5. นักเรียนจองเข้าใช้บริการล่วงหน้าของแต่ละวัน  และถ้าจองแล้วไม่มาใช้บริการตามเวลาจะถูก    

ตัดสิทธิ์ในครั้งต่อไป 

6. นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องคอมพิวเตอร์ จะถูกตัดสิทธิ์ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์  

นอกเวลาตลอดภาคเรียน 

        2.ห้องสมุด 

 

เวลำที่ให้บริกำร หอสมุดปัญญาคาร วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.00 - 17.00 น.  

   ห้องสมุดอาคารเรียน 130 ปี ชั้น 2  วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ 

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

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด และยืมหนังสือ  ครูและนักเรียนปัจจุบัน 

   ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร 

ระเบียบกำรยืม - คืนหนังสือ 

   แสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้ง และยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม ก าหนดภายใน 7 วัน 

กำรปรับ  ส่งคืนหนังสือช้ากว่าก าหนด ปรับวันละ 5 บาท/วัน/เล่ม 

   ถ้าหนังสือหาย ต้องจัดหามาใช้ หรือ เสียค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ 
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7. ห้องพยำบำล 
         

     เวลำที่ให้บริกำร  
วันจันทร์ - วันศุกร์  
เวลา 06.00 - 19.00 น.  พยาบาลวิชาชีพ  ของโรงเรียน 
เวลา 19.30 - 22.00 น.  พยาบาลวิชาชีพพิเศษบริการจากโรงพยาบาล ณ ห้องปฐมพยาบาล อาคารเรียน 130 ปี ชั้น 1 
เวลา 21.00 - 06.00 น.  1. พยาบาลวิชาชีพพิเศษบริการจากโรงพยาบาล ดูแลนักเรียนชั้น ม.2 - ม.5 
                                 ณ ห้องปฐมพยาบาล อาคารประพิธกุวานนท์ 

          2. พยาบาลวิชาชีพพิเศษบริการจากโรงพยาบาล ดูแลนักเรียนชั้น ม.6  
   ณ ห้องปฐมพยาบาล อาคารศตวรรษานุสรณ์ ชั้น 3 

          3. พยาบาลวิชาชีพพิเศษบริการจากโรงพยาบาล ดูแลนักเรียนชั้น ม.1  
             ณ ห้องปฐมพยาบาล  อาคารนีลสันเฮส์ ชั้น 3 

  วันเสาร์-วันอาทิตย์   เวลา 08.00 - 16.00 น. และ 18.00 - 20.00 น. พยาบาลวิชาชีพของโรงเรียน 
  วันอาทิตย์        เวลา 18.00 - 06.00 น.  พยาบาลวิชาชีพพิเศษบริการจากโรงพยาบาล  ดูแลนักเรียนทุกชั้น 
                           ณ ห้องปฐมพยาบาล  อาคารประพิธกุวานนท์  

 ระเบียบปฏิบัติ 
1. นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวหรือต้องการการดูแลรักษาต่อเนื่องให้ผู้ปกครองแจ้งพยาบาลทราบ      

เป็นลายลักษณ์อักษรและน ายาฝากที่ห้องปฐมพยาบาล 
2. นักเรียนที่มีอาการป่วยต้องติดต่อพยาบาลด้วยตนเองเพ่ือท าการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนที่ต้องการล้างแผล ทายา รับประทานยา ให้มาก่อนเวลาเข้าเรียน ยกเว้นกรณีป่วยฉุกเฉิน 
4. นักเรียนที่จ าเป็นต้องรับประทานอาหารอ่อนให้น าใบรับรองแพทย์ หรือจดหมายจากผู้ปกครองมา

แสดงต่อพยาบาลพร้อมทั้งน าอาหารพิเศษที่ต้องการรับประทานกับข้าวต้มฝากไว้ที่ห้องพยาบาล 
(โรงเรียนบริการให้เฉพาะข้าวต้มเท่านั้น) 

5. กรณีนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยมาก และต้องการการบ าบัดรักษาจากแพทย์ ทางโรงเรียนจะโทรแจ้ง
ผู้ปกครองทราบ เพื่อรับนักเรียนไปพบแพทย์ 

       **หำกผู้ปกครองไม่สำมำรถมำรับได้  พยำบำลจะเป็นผู้พำนักเรียนไปพบแพทย์ที่โรงพยำบำล  โดยผู้ปกครอง  
          ต้องช ำระค่ำรักษำพยำบำลตำมใบเสร็จรับเงินเม่ือมีกำรเรียกเก็บ** 

 
 

กำรบริกำรของห้องปฐมพยำบำลเป็นกำรดูแลรักษำเบ้ืองต้นเท่ำนั้น มิใชก่ำรรักษำอำกำรป่วย 
โดยแพทย์เฉพำะทำง จึงไม่สำมำรถบ ำบัดอำกำรป่วยให้หำยขำดได้ กำรไปพบแพทย์ที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน  

จึงเป็นภำระและควำมรับผิดชอบโดยตรงของผู้ปกครอง 
 
 



~ 68 ~ 
 

คู่มือนกัเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวฒันาวทิยาลัย  ปีการศกึษา 2565 

กิจกรรมพิเศษนอกเวลำเรียน  

 
กำรเรียนพิเศษด้ำนวิชำกำร 

  
 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
หลักสูตร PEC เปิดเฉพาะวิชาที่นักเรียนสนใจ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
      สอนโดยครูประจ า 
- ค่าสมัครเรียนพิเศษวิชาละ 2,000 บาท/15 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 1 - 2 ชั่วโมง  เรียนตามช่วงเวลาที่ครู

สะดวกในการเปิดสอน เช่น 16.20 - 17.20 น. และ19.00 - 20.00 น. นักเรยีนขอใบสมัครได้ที่ห้อง 204  
สมัครและช าระเงินที่ห้องการเงิน ก่อนเรียนพิเศษ   
ภำคเรียนที่ 1 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน - กันยายน ภำคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์  

    หลักสูตร STEM เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามความสมัครใจ  
- ค่าสมัครเรียนวิชาละ 3,000 บาท/16 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 - 2 ชั่วโมง โดยกลุ่มย่อย 5 - 6 คน/กลุ่ม              

(มี 2 คอร์สต่อภาคเรียน)  
      หลักสูตร EEP เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) ตามความสมัครใจ  

- ค่าสมัครเรียนวิชาละ 3,000 บาท/16 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 - 2 ชั่วโมง โดยกลุ่มย่อย 5 - 6 คน/กลุ่ม              
(มี 2 คอร์สต่อภาคเรียน)  

 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เปิดการเรียนพิเศษเฉพาะวิชาที่นักเรียนสนใจ  โดยนักเรียนรวบรวมสมาชิกที่เรียนวิชาเดียวกัน   

เสนอชื่อครูผู้สอน วันและเวลาที่นักเรียนต้องการ ติดต่อห้อง 204 เพ่ือด าเนินการติดต่อประสานงานกับ
ครูผู้สอน อาจเป็นครูประจ า  ครูพิเศษจากภายนอก โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันส าหรับนักเรียน          
ที่ลงเรียน ดังนี้ 

  ค่าสมัครเรียนพิเศษวิชาละ 2,000 บาท/16 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  สอนโดยครูประจ า 
 ค่าสมัครเรียนพิเศษแต่ละวิชา สอนโดยครูพิเศษจากภายนอก  โดยคิดค่าตอบแทนการสอนตามที่
โรงเรียนประสานกับครูพิเศษ รวมค่าไฟโรงเรียนและค่าส าเนาเอกสาร สอน 16 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
นักเรียนที่ลงเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ครูก าหนด สมัครและช าระเงินที่ห้องการเงิน ก่อนเรียนพิเศษ 
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กิจกรรมพิเศษดนตรี นำฏศิลป์ ศิลปะ 
                                                                      
 

1. เปียโน  ค่าสมัครเรียนพิเศษ  4,000 บาท/12 ครั้ง/ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 30 นาที 
2. ซ้อมเปียโน ค่าสมัครซ้อมเปียโน 3,000 บาท/ภาคเรียน ซ้อมทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  

วันๆ ละ 30 นาที 
3. คีย์บอร์ด  ค่าสมัครเรียนพิเศษ  4,000 บาท/12 ครั้ง/ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 30 นาที 
4. กลองชุด   ค่าสมัครเรียนพิเศษ  4,000 บาท/12 ครั้ง/ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 30 นาที 
5. ดนตรีไทย  ค่าสมัครเรียน 3,500 บาท/12 ครั้ง/ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 1 ชม. 

(กลุ่มละ 4 - 6 คน)  
6. นักร้องประสานเสียง  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ซ้อมวันจันทร์ พุธ และวันพฤหัสบดี  

เวลา 16.30 - 18.00 น. 
-  นักร้องประสานเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ช าระค่าสนับสนุน 4,000 บาท/ปีการศึกษา 
-  นักเรียนประสานเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุนเรียนขับร้องประสานเสียง 

7. นาฏศิลป์  ค่าสมัครเรียนพิเศษ 3,500 บาท/12 ครั้ง/ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 1 ชม. 
8. ศิลปะ  ค่าสมัครเรียนพิเศษ 3,500 บาท/12 ครั้ง/ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (เรียนกลุ่ม) 

หมำยเหตุ  นักเรียนติดต่อเพ่ือรับใบสมัคร ณ ห้องพักครูดนตรี ตึกวิทย์ 
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ด้ำนกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

ด้ำนกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

กำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียนในกำรอยู่ประจ ำ 
 

ด้ำนวิชำกำร 
 

-  กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน  ได้แก่  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  ได้แก่  กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ          
   กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระ  การสอนคริสตจริยธรรม นมัสการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การสอนเสริม 
-  กำรส่งเสริมทักษะกำรคิด  การตั้งค าถาม  การแก้ปัญหา  การท างานเป็นทีม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
   ได้แก่ การจัดท าโครงงาน STEAM  การติดตามรูปแบบ CCT Thinking school  Model  
-  กำรส่งเสริมทักษะ ได้แก่ การเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย Blenden Learning  (Learn Anywhere) การเรียนรู้     
   นวัตกรรมยุคดิจิทัล  Differ sheets Coding  

 

 

ตัวอย่ำงกิจกรรม : 
การออกก าลังกาย กิจกรรมวงโยธาวาทิต การเรียนพิเศษ  กีฬาว่ายน้ า การท าอาหาร 
ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  นักร้องประสานเสียง   ดนตรีสากล กีฬาฟุตซอล 
ฯลฯ 
 

 
ตัวอย่ำงกิจกรรม : 
กิจกรรมพ่ีดูแลน้อง         กิจกรรมพี่อาสา       กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ       กิจกรรมพี่น้องคล้องใจ      กิจกรรมโครงงาน/โครงการ 
กิจกรรมทัศนศึกษา         กิจกรรมวันพ่อ       กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันแม่          กิจกรรม คริสต์มาส           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมค่ายวิชาการ         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเดินรณรงค์ยาเสพติด        กิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือสังคม      กิจกรรมกีฬาสี  

          กิจกรรมพิธีจบหลักสูตร         กิจกรรมค่ายนักเรียนประจ า              
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เพลงประจ ำโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย 

  เนื้อร้อง นักเรียน ม.ศ.5 ปีการศึกษา 2524 
  ท านองโดย อาจารย์จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอร์ก 

วัฒนาวิทยาลัยเกรียงไกรด้วยเกียรติมานาน 
สถานงดงามตระการโอฬารด้วยสีขาวแดง 
ชื่อเดิมกุลสตรีวังหลังแหล่งปลูกฝังระเบียบวินัย 
อบรมสตรีไทยให้คงไว้ซึ่งคุณธรรม 
วัฒนาวิทยาลัยเราภูมิใจในศักดิ์ศรี 
ซื่อสัตย์สามัคคีร้อยกว่าปีไม่มีเสื่อมคลาย 
เราเทิดทูนชาติศาสนากษัตราครูอาจารย์ 
ทั้งการเรียนวิชาการแต่โบราณเลื่องลือชื่อวัฒนา 

 
เพลง ฉันจะสัตย์ซื่อ 

 

ฉันจะสัตย์ซื่อ เพราะคนเชื่อถือไว้ใจฉัน  
ใจสะอาดครันเพราะคนรักฉันทุกแห่ง 
ฉันจะแข็งแรงเพราะต้องเข้มแข็งและอดทน 
ฉันกล้าผจญเพราะมีสิ่งจ าต้องสู้ 
ฉันกล้าผจญเพราะมีสิ่งจ าต้องสู้ 
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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คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 

ระดับมัธยมศึกษำ 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
ดร.พัชราภรณ์  ดวงชื่น        ผู้จัดการ 
นางสุภลักษณ์  ไชยสถาน       ผู้อ านวยการ 
นางเกตุอัมพร  มียิ่ง        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน 
 คณะกรรมกำรบริหำรงำนมัธยมศึกษำ 
1. นางอวยพร  แสงหิรัญ       หวัหน้าแผนกมัธยมศึกษา       ประธาน 
2. นางสาวมาลี   บุญเนตร       หวัหน้างานฝ่ายปกครอง       รองประธาน 
3. นางอุ่นใจ  ปฏิมาประกร       หวัหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียน     กรรมการ 
4. นางสาวมลฤดี   ขวัญชุม        หวัหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียน     กรรมการ 
5. นางสาวเบญจพร ศรีน่วม        หวัหน้างานกิจการนักเรียน       กรรมการ 
6. นางสาวภัคธีมา        ยอดชมภู                หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      กรรมการ 
7. นางสาวปัทมา อินทร์วิมล       หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      กรรมการ 
8. นางกฤษฎาพร ทิพยโยสถ       หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      กรรมการ 
9. นางอรพิน             หนูแก้ว        หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      กรรมการ 
10. นางสาวสุวรรณี พลิคามิน       หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      กรรมการ 
11. นางสาววรรณนัช ชมภูเขา              หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      กรรมการ  
12. นางสาววาณิชา พจนานุวัฒน์       ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
13. นางสาวปุณฑรี หงส์ประภาวงศ ์        ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
14. นางสาวพีรญา ค ารังสี           ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
15. นางสาวณิศากร นิธิธนปรีดา         ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

                                                                           สุภาษิต 22 : 6 
 

 

 

“ ผู้ใดท่ีรักวินัย  ก็รักความรู้ ”           สุภาษิต 12 : 1 
“ คนท่ีซื่อสัตย์จะได้รับพรมากมาย ”     สุภาษิต 28 : 20 

 


