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ส่วนน ำ



 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร      

ซึ่งด าเนินงานภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือบ่มเพาะให้เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เราทุกคนจ าเป็นต้องด ารงชีวิตแบบวิถีใหม่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ต้องปรับตัวจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ทั้งวิถีปฏิบัติ เทคโนโลยี  
หรือ แอปพลิเคชั่นเสริมต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนรู้ และ        การ
สื่อสารร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ตามปกติ ซึ่งสภาวะปกติใหม่นี้จะอยู่กับเราอีกพอสมควร 
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 นี้ แม้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้จะเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม มหาวิทยาลัย
นเรศวรและโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ก็ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะให้กับลูก ๆ กล้าเสลาทุกคน
อย่างไม่หยุดนิ่ง แสวงหากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยมุ่งประโยขน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับ 
นักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การเรียนรู้วิถีใหม่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการเรียนในวิถีเดิม เสมือน    
นักเรียนอยู่ในห้องเรียนที่ได้รับการดูแลจากคุณครูอย่างใกล้ชิด 

มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร
และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา หนังสือและสื่อการเรียนออนไลน์ของ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร และห้องสมุดของคณะต่าง ๆ  ซึ่งนักเรียนสามารถใช้บริการได้เช่นเดียวกับนิสิต
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรยังมีนโยบายให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโควตาเข้าเรียนคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ หากนักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้ วน

ตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ นักเรียนจึงต้องตั้งใจเรียน เพ่ือสั่งสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้

เพียบพร้อม ที่ส าคัญนักเรียนควรรู้จักตนเองด้วยการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งการท า

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพองค์รวมของตน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

 สุดท้าย  ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนให้ความเคารพนับถือ และองค์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช  ได้โปรดคุ้มครองให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและมีอนาคตที่รุ่งเรืองต่อไป 

 

        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 



สารผู้อ านวยการโรงเรียน 

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้าสู่โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เและ
ภาษาต่างประเทศที่เข้มแข็ง ส่งเสริมกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือทักษะที่จ าเป็น       
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐานด้านนวัตกรรมที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา     
เพ่ือพัฒนาการเป็นนวัตกรในตัวผู้เรียน ต่อยอดสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

ปีการศึกษา 2564 นี้ ยังคงเป็นปีทีต่้องเฝ้าระวังต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โค
โรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่าง จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม         
ตามสถานการณ์ เป็นการจัดการศึกษาภายใต้“ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ดังนั้น ขอให้นักเรียน
เตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการหรือในเชิงผสมผสาน ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กับการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Blended Learning” จึงจ าเป็นต้อง
หมั่นพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ มี          
ความพร้อมต่อการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

โรงเรียนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้เ อ้ือต่อกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรม            

ทางการศึกษา โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และระบบสารสนเทศ            

เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย รวมถึงห้องนวัตกรรมหรือห้องปฏิบัติการ STEM Lab ที่นักเรียนสามารถเข้าถึง      

เพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

ตลอดจนห้องสมุดของโรงเรียนและหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่นักเรียนสามารถใช้ เป็นแหล่งค้นคว้า       

หรือยืมได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ในบางรายวิชา นักเรียนจะมีโอกาสเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัย       

ที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนให้มาช่วยสอน  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ            

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   

ครูขอให้นักเรียนจงมุ่งมั่นและใช้ความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
รวมทั้งการท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสั่งสมทักษะและประสบการณ์ ทั้งในเชิงวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
และเพียบพร้อมในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ โรงเรียนได้รวบรวมไว้ใน    
คู่มือนักเรียนเล่มนี้แล้ว ดังนั้นนักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถศึกษาและท าความเข้าใจได้ เมื่อได้ท าความเข้าใจ        
อย่างดีแล้ว จะส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

สุดท้าย  ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนให้ความเคารพนับถือ ตลอดจนบารมีแห่งองค์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย และประสบความส าเร็จในการเรียนทุกคน 

           

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์) 
                                                  รักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 



ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป



โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งขึ้นจากด าริของรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้เสนอเป็นนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยโดยได้เล็งเห็นว่าในภาคเหนือตอนล่างควร

จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศ จัดหลักสูตรที่สอดคล้องต่อเนื่องกับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยอาศัยการสนับสนุนด้าน

วิชาการจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 119 (3/2548) วันที่ 

30 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน

อธิการบดี

วันที่ 20 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 145(6/2552) มีมติให้

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีระบบบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ และเป็นรูปแบบโรงเรียนประจ า (Residential School) และเป็น

สถานที่ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 251(9/2561) มีมติ

ให้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะศึกษาศาสตร์) 

โดยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งเป็น 

1. งานวิชาการ 2. งานกิจการนักเรียน 3. งานนโยบายและแผน  4. งานบริหาร  

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 273 (5/2563) มีมติ

ให้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานย่อยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะศึกษาศาสตร์) จากเดิม

งานนโยบายและแผน เปลี่ยนเป็น งานกิจการทั่วไป

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่ ง 

พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งทักษิโณทก 

ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมี อักษรชื่ อ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใน

ป้ายชายธง 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

รูปช้างศึกอยู่ภายในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้าง

ศึกมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

อยู่ภายในป้ายชายธง 
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สีเทา  หมายถึง สีของสมอง แปลว่าความคิดหรือ
ปัญญา 
สีแสด หมายถึง สีของคุณธรรมและความกล้าหาญ 
สีแสดประกอบด้วย สีแดง หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร 
แปลว่าความกล้าหาญ และสีเหลือง หมายถึงพระพุทธ
ชินราช แปลว่าคุณธรรม 

สีประจ าโรงเรียน

เน้นคุณธรรม  น าความรู้  ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ค าขวัญ

ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ปรัชญา 

กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

อัตลักษณ์

ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  วิทย์ - คณิตเพ่ือการเรียนรู้

เอกลักษณ์  

เป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะผู้เรียนให้มีจิตวิทยาศาสตร์ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก้าวสู่ระดับสากล

วิสัยทัศน์ 

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตหลอมจิตลูกสมเด็จพระ

นเรศวร ให้เป็นหนึ่งเดียว รู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ กระตือรือร้น อ่อนน้อม ถ่อมตน อดทนและขยัน 

กล้าคิดกล้าท า น าหน้าเรื่องสุขภาพ รู้คุณค่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อมรักษาความสะอาด เราภูมิใจที่ได้เรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เราจะตั้งใจเรียนเพ่ือรักษา ซึ่งเกียรติ และชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสืบไป

ปณิธาน

We are Thais, with grateful hearts to the nation, the religion and the monarchy. We are students 

of Satit NU; descendants of King Naresuan. United in love, harmonized, disciplined, faithful, 

enthusiastic, humble, patient and diligent in duties. Dare to think, dare to do and lead to stay 

healthy. We are vigorous and nature lovers. We always keep clean. We are proud of being Satit

NU students. We aspire to maintain our honor and establish fame for our school, FOREVER. 

Student Pledge
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1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ

เป็นผู้น า 

2. เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้บริการ

ทางด้านวิชาการแก่โรงเรียน เครือข่าย ชุมชน และ

สังคม

4 .  ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์  สื บ ส า น

ศิลปวัฒนธรรมไทย

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

พันธกิจ

S A T I T N U
S Spirit ท างานด้วยใจ
A Attitude ใช้ความคิดเชิงบวก
T Team work ร่วมท างานกันเป็นทีม
I Inspiration ดึงแรงบันดาลใจ
T Talent ใช้พรสวรรค์สร้างสรรค์ผลงาน
N Nature ผสานความใส่ใจในธรรมชาติ
U Universal เข้าสู่ศาสตร์สากล

ค่านิยม

เพ่ือผลิตเยาวชนที่รอบรู้รอบด้าน ตามแนวคิดศิลป

วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) และ

มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา

และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย

1. รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์   สุจริต

3. มีวินัยและความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

4. ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งม่ันในการท างาน

7. รักความเป็นไทย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคาราวะ

8. มีจิตสาธารณะ 

9. รู้คุณค่าของเวลา พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

10. แสดงความเป็นผู้น า  กล้าคิด  กล้าแสดงออก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการอ านวยการ

สมาคมผู้ปกครองและครู

งานบริหาร งานกิจการทั่วไปงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างการบริหาร

หน่วยรักษาความสะอาด

หน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วยอาคารสถานท่ี

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยความปลอดภัยและจราจร

หน่วยชุมชนสัมพันธ์

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยซ่อมบ ารุง

งานกิจการทั่วไป

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แบ่งงานออกเป็น 4 งานหลัก ได้แก่ งานบริหาร  งานวิชาการ งานกิจการ

ทั่วไป และงานกิจการนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยวินัย

หน่วยทุนและสวัสดิการ

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน

หน่วยหอพัก

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยกิจการนักเรียนและ     
ประสานงานโครงการ

งานกิจการนักเรียน

หน่วยนโยบายและแผน

หน่วยก ากับดูแลส านักงาน

หน่วยบุคคล

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยธุรการ

งานบริหาร

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

หน่วยวัดและประเมินผล

หน่วยตารางสอน/ตารางสอบ

หน่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยวิจัยและพัฒนานวตักรรม  
การเรียนการสอน 

หน่วยโครงงาน

หน่วยหลักสูตร

หน่วยบริการการศึกษา

หน่วยพัฒนาและประกัน  
คุณภาพการศึกษา
หน่วยแนะแนวและระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน

หน่วยห้องสมุด

งานวิชาการ
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ข้อมูลอาคารสถานที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีที่ดิน จ านวน 66 ไร่ และมีอาคารต่างๆ ประกอบด้วย

อาคารเรียน 

อาคารเรียน  1

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 3 ห้อง

ห้องเรียน จ านวน 6 ห้อง

ห้องคหกรรม                         จ านวน 1 ห้อง

ห้องเก็บสารเคมี                     จ านวน 2 ห้อง

ห้องพยาบาล                         จ านวน 1 ห้อง

ห้องประชุม            จ านวน 1 ห้อง

ห้องพักอาจารย์                      จ านวน 5 ห้อง

ห้องคลังข้อสอบ                     จ านวน 1 ห้อง

อาคารเรียน  2

ห้องเรียน                              จ านวน 9 ห้อง

ศูนยพั์ฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง

ห้องแนะแนว                          จ านวน 1 ห้อง

ห้องพักอาจารย์                       จ านวน 2 ห้อง

อาคารเรียน  3

ห้องเรียน                               จ านวน  12 ห้อง

ห้องประชุม                            จ านวน 3 ห้อง

ห้องผู้อ านวยการ จ านวน 1 ห้อง

ห้องรองผู้อ านวยการ                 จ านวน 2 ห้อง

ห้องส านักงาน                         จ านวน 1 ห้อง

ห้องทะเบียน                          จ านวน 1 ห้อง

ห้องการเงิน                            จ านวน 1 ห้อง

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 1 ห้อง

ห้องดาราศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง

อาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ 
ภาคเหนือตอนล่าง (อาคารเรียน  4)

ห้องเรียน                               จ านวน 14 ห้อง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์          จ านวน 5 ห้อง

ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ    จ านวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์           จ านวน 1 ห้อง

ห้องเตรียมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 2 ห้อง

ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ                 จ านวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           จ านวน 2 ห้อง

ห้องพักอาจารย์                         จ านวน 3 ห้อง
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อาคารหอพักนักเรียน 

อาคารหอพักนักเรียนชาย จ านวน  1  อาคาร 

ห้องพักนักเรียน          จ านวน 24 ห้อง

ห้องอ่านหนังสือ          จ านวน 6  ห้อง

ห้องกิจกรรม              จ านวน 1 หอ้ง

ห้องผู้จัดการหอพัก      จ านวน 2 หอ้ง

ห้องซัก – รีด             จ านวน 1 หอ้ง

อาคารหอพักนักเรียนหญิงจ านวน  2  อาคาร 

ห้องพักนักเรียน          จ านวน 48 ห้อง

ห้องอ่านหนังสือ          จ านวน 12 ห้อง

ห้องกิจกรรม              จ านวน 2 หอ้ง

ห้องผู้จัดการหอพัก      จ านวน 2 หอ้ง

ห้องซัก – รีด             จ านวน 2 หอ้ง

อาคารหอพักนักเรียนโครงการวมว. 
จ านวน 1 อาคาร 

ห้องพักนักเรียน          จ านวน 24 ห้อง

ห้องอ่านหนังสือ          จ านวน 6 ห้อง

ห้องกิจกรรม              จ านวน 1 หอ้ง

ห้องผู้จัดการหอพัก      จ านวน 1 หอ้ง

ห้องซัก - รีด              จ านวน 1 หอ้ง

อาคารหอพักบุคลากร จ านวน 1 อาคาร

อาคารห้องสมุด

ห้องอ่านหนังสือ  จ านวน 2 ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ห้อง  

ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษาฯ จ านวน 2 ห้อง

ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน 1 ห้อง

ห้องประชุมขนาดเล็ก จ านวน 3 ห้อง

ห้องเรียนสังคมศึกษาฯ               จ านวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์               จ านวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล               จ านวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย                  จ านวน 1 ห้อง

ห้องบันทึกเสียง                             จ านวน 1 ห้อง

ห้องพักครูศิลปะ                          จ านวน 2 ห้อง

อาคารศิลปดุริยนาฎ
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แผนผังโรงเรียน

อาคารโภชนาการ 

อาคารโภชนาการ                                จ านวน 1 อาคาร

สนามกีฬา 

สนามฟุตบอล                                     จ านวน 1 สนาม

สนามบาสเกตบอล จ านวน 2 สนาม

สนามวอลเลย์บอล                               จ านวน 1 สนาม

สนามเปตอง                                      จ านวน 2 สนาม

สนามตะกร้อ                                     จ านวน 1 สนาม

อาคารเก็บอุปกรณ์ช่าง/ห้องช่าง

อาคารเก็บอุปกรณ์ช่าง/ห้องช่าง              จ านวน 1 อาคาร

อาคารห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

อาคารห้องปฏิบัติการนวัตกรรม จ านวน 1 อาคาร

อาคารหลังคาทางเชื่อม(โดม)

ลานอเนกประสงค์
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แผนผังอาคารเรียน

อาคารเรียน 1 

อาคารเรียน 2 

ช้ันท่ี

1

ห้อง

ควบคุม

ไฟฟ้า

ห้องน้้า

หญิง
1107

ห้องประชุม

ขนาด 40 ท่ีน่ัง

projector / sound

1105

ห้องพยาบาล

ขนาด 10 เตียง

1103

อาจารย์แนะ

แนว

1102

ห้องคลังข้อสอบ 1101

ห้องคลัง

ข้อสอบ

ห้อง

คณะกรรม

การ

นักเรียน

ห้องพักครู

พละฯ

ห้องน้้า

ชาย
ห้อง

เก็บของ
1104

งานวินัย
ห้องโถง

1203 Laboratory
1202

ห้องเรียน

1201

ห้องพักอาจารย์

วิทยาศาสตร์

ห้องน้้า

ชาย
ห้อง

sever

ช้ันท่ี

2

ห้อง

ควบคุม

ไฟฟ้า

ห้องน้้า

หญิง 1205

Laboratory

เคมี

1204

ห้อง

เก็บ

สารเคมี

1303 ห้องเรียน
1302

ห้องเรียน

1301

ห้องพักอาจารย์

การงานอาชีพฯ

ห้องน้้า

ชาย
ห้อง

เก็บของ

ช้ันท่ี

3

ห้อง

ควบคุม

ไฟฟ้า

ห้องน้้า

หญิง 1305

Laboratory

คหกรรม

1304

ห้อง

เก็บ

อุปกรณ์

คหฯ

บันได บันได

ช้ันท่ี

4

ห้อง

ควบคุม

ไฟฟ้า

ห้องน้้า

หญิง
1404

ห้องเรียน

1403

ห้องเรียน

1402

ห้องเรียน

1401

ห้องเรียน

ห้องน้้า

ชาย
ห้อง

เก็บของ

2103

ห้องเรียน

2104

ห้องเรียน
2105

ห้องพักครูภาษาไทย

ห้องน้้า

ชาย ห้อง

ควบคุม

ไฟฟ้า

ช้ันท่ี

1

ห้อง

เก็บของ

ห้องน้้า

หญิง 2101

ห้องเรียน

2102

ห้องเรียน

2205

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ***

ห้องน้้า

ชาย ห้อง

ควบคุม

ไฟฟ้า

ช้ันท่ี

2

ห้อง

เก็บของ

ห้องน้้า

หญิง 2201

ห้องเรียน

2202

ห้องเรียน

2203

ห้องเรียน

2204

ห้องเรียน

บันได

ดาดฟ้า

บันได

ช้ันท่ี

3

ห้อง

เก็บของ

ห้องน้้า

หญิง 2301

ห้องเรียน

2302

ห้องเรียน

2303

ห้องเรียน

2304

ห้องเรียน
2305

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ

ห้องน้้า

ชาย ห้อง

ควบคุม

ไฟฟ้า

อาคารเรียน 3

ห้อง

สนง.

ช้ันท่ี

1
ห้องประชุม 3100

บันได

ห้องน้้า

หญิง
ทางออก

ห้องน้้า

ชาย 3204

ห้องเรียน

3205

ห้องเรียน

3206

ห้องเรียน
sever

ห้องน้้า

ชาย

ห้อง

ผู้อ้านวยการ

ห้อง

อาจารย์

ห้อง

อาจารย์

ห้อง

ทะเบียน

ห้อง

น้้า

ส้านักงาน

ห้องน้้า

หญิง

ห้องน้้า ห้องน้้า

ห้องประชุม

ห้องน้้า

หญิง

ห้องน้้า ห้องน้้า

ช้ันท่ี

2

3201

ห้องเรียน

3202

ห้องเรียน

3203

ห้องเรียน
บันได

3301

ห้องเรียน

3302

ห้องเรียน

3305

ห้องเรียน

3306

ห้องเรียน
เก็บของ

ห้องประชุม

3303

ห้องเรียน
บันได

ห้องน้้า

ชาย 3304

ห้องเรียน

ช้ันท่ี

4

บันได

3401

ห้องเรียนดาราสตร์

3402

ห้องเรียนดารา

ศาสตร์

บันได
3403

ห้องเก็บของพัสดุ

ห้องน้้า

หญิง
ห้องน้้า

ชาย 3404

ห้องโสตฯ

บันได

ช้ันท่ี

3
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อาคารเรียน 4 

ช้ัน 1

4406

LAB computer

4405

ห้องพัก

อาจารย์ ***

4404

LAB computer

4301

Laboratory

( ฟิสิกส์ )

4302

ห้องเตรียม

4303

Laboratory

( เคมี )

4304

ห้องพักอาจารย์

วิทยาศาสตร์

ห้องน้้า

บันได

ช้ัน 4

4403

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

4402

ห้องพัก

อาจารย์

4401

LAB computer

4305

Laboratory

( กลาง )

4306

ห้องเก็บ

ของ

4307

Laboratory

(คณิตศาสตร์)

ช้ัน 2

ช้ัน 3

บันได บันได

เก็บของ เก็บของ

บันไดบันได บันได

ทางขึ้น slope

บันได

บันได บันได

บันได บันได

บันได

4209

ห้อง

เก็บของ

4312

ห้องเรียน

โถง

ห้องน้้า

4308

ห้องเรียน

ห้องน้้า

4315

ห้องเรียน

ห้องน้้า

4314

ห้อง

เก็บของ

4201

ห้องเรียน 

4202

ห้องเรียน 

4203

ห้องเรียน 

4207

ห้องเรียน 

4206

ห้องเรียน 

4205

ห้องเรียน 

4204

ห้องพักอาจารย์

คณิตศาสตร์

ห้องน้้า

4213

ห้องเรียน 

4208

ห้องเรียน 

4212

ห้อง

เก็บของ

4211

ห้องเรียน 

4313

Laboratory

( ชีวะ )

4310

Laboratory

( โครงงาน )

4210

ห้องเรียน 

โถง

4311

ห้องเรียน

4309

ห้อง

เก็บของ

ห้องน้้า

ห้องน้้า ห้องน้้า

ทางขึ้น slope

วิธีการอ่านเลขห้องเรียน

อาคาร ชั้น เลขห้อง

ตัวอย่างการอ่านเลขห้องเรียน  เลขห้อง 4213  ห้องเรียนอยู่อาคาร  4 ชั้น  2 ห้อง  13  
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ช้ัน 1

ช้ัน 2

ห้องแนะแนว

ห้อง meeting 1

ห้อง meeting 2

ห้องพักอาจารย์หมวดสังคม

computer

สืบค้นข้อมูล

จดุประชาสัมพันธ์

ห้องโถง

ห้องอ่านหนังสือ

บันได

ทา
งเข้

า

บันได

ทา
งเข้

า

ทางเข้า

ห้องชมรมผู้ปกครอง

ห้องนายกชมรม

ผู้ปกครอง
ห้องประชุม

ทางเข้า

ทางเข้า

เคาเตอร์

ยืม / คืน

ห้องพักเจ้าหน้าท่ี

ห้องน้้า

ชาย

ห้องน้้า

หญิง

ห้องพักอาจารย์ หมวดสังคมศึกษา

อาคารห้องสมุด 

อาคารศิลปดุริยนาฏ

บันได

ห้องน้้า ห้องน้้า ห้องซ้อมดนตรี บันได

ห้องเรียนวิชา นาฏศิลป์

ห้องบันทึกเสียง

ห้องเรียนวิชา ดนตรีสากล

หลังคา

อาคารห้องสมุดช้ัน 2

ช้ัน 3

ช้ัน 2

ห้องพักครู หมวดศิลปะ

ห้องเรียน วิชาดนตรีไทย

ห้องพักครู หมวดศิลปะ

ห้องเรียน วิชาศิลปะ

ทางเข้า

ห้องน้้า
บันได

อาคารห้องสมุดช้ัน 1

บันได

ช้ัน 1
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อาคารโภชนาการ 

SATIT
MART

อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง

ร้ านค้ า

6

ร้ านค้ า

5

ร้ านค้ า

4

ทางเข้า

ทางเข้า ทางเข้า

จุดแก๊ส

อ่า
งล้
าง

ห้องน ้า

หญิง

ห้องน ้า

ชาย
ร้ านค้ า

8

อ่างล้าง

ร้ านค้ า

3

ร้ านค้ า

2

ร้ านค้ า

1

ร้ านค้ า

7

อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง

สถิติการเปิดรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2549

2550

2551-2552

2553-2555

2556-2558

2559-2560

2561

2562

2563

2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ห้องเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ ( โครงการ วมว.)

จ านวนห้องที่เปิดรับ (ห้อง)

2

3

4

4

4

6

6

6

7

7

2

2

3

4

4

4

4

5

6

6

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2
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สถิติจ านวนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 - 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

รวม

128

270

490

636

761

771

770

759

802

832

954

1079

1231

1324

1442

70

169

305

391

429

393

372

338

352

348

443

553

662

695
717

58

101

185

245

332

378

398

421

450

484

514

526

569

629

725

จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมท้ังสิ้น 

8

10

17

8

5

4

1

10

2

65
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จ านวนบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้อ านวยการ
อาจารย์ชาวต่างชาติ
ครู
- กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
- กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ิลปะ
- กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ
ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

รวม

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

13

13

-
-
-
3

5
4
3
4
3
2
1
3
-

20

48

-
-
3
1

2
5
11
3
1
1
-
5
1
5

38

1
1
1
-

-
1
1
-
-
1
-
-
-
-

5
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ยนแสดงผลการเรยีน ปพ.1

ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การขอรับใบเสร็จรับเงิน
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ยนแสดงผลการเรยีน ปพ.1

ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารทางการศึกษา
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บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิการศึกษา

กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา (English Program) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Certificate (Research Methods in Science Education) 
University of Wisconsin-Madison , United States Of America
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน) 
วท.บ. (เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Transferred Credits for Exchange Program (Chemistry) University of 
Wollongong , Australia

ผู้อ านวยการโรงเรยีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์

- 16 -



 

 
 

ผูทรงคุณวุฒิพเิศษ 

 

 รศ.ดร.ปญญา  

วุฒิการศึกษา 
สังขวดี  

Ph.D. (Physical Education), Doctor Bhimrao Ambedkar University  

กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร   

กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ พลศึกษา  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 นายมรกต 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

แสนกุล 

รองผูอำนวยการงานบริหาร 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

 ดร.ประสรรค 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ตันติเสนาะ   

รองผูอำนวยการงานวชิาการ 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 นายประยูร 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา     

  

 

คำเติม 

รองผูอำนวยการงานกิจการทั่วไป 

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายเอกสิษฐ  

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

หาแกว 

รองผูอำนวยการงานกิจการนักเรียน 

ศศ.ม. (การจัดการกีฬา) มหาวทิยาลัยนเรศวร 

กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ตอ) 

 

 นางพิมลสิริ   

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

เถาวแล เอ่ียมละออ 

ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายวฒุิศกัดิ ์

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

 

กาญจนาภา 

ผูชวยผูอำนวยการโรงเรยีน 

วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยันเรศวร  

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 นายเศกสิทธิ ์  

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

อ่ิมผึง้ 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 ดร.ประสรรค 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

 

ตันติเสนาะ   

รองผูอำนวยการงานวชิาการ/ครู  

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 นางสุภิญญา  

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

สายทน 

คร ู

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร   

กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยันเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ตอ) 

 

 นางสาวกิรณา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ออนกอง 

คร ู

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายณรงคศักดิ ์  

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

แดงทองด ี

คร ู

กศ.บ. (การศกึษาแขนงภาษาไทย) และ ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 นางสาวนภัค       

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

วุนกลัด 

คร ู  

กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายนิธิพันธ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

นรินทร 

คร ู

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 นายอรรถ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ดีที่สุด 

คร ู

ศศ.บ.(ภาษาไทย)   เกียรตนิิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.ม. (วรรณคดไีทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 นางสาวณชิา   

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

ราตรี 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

กศ.บ. (คณิตศาสตร) หลักสูตร 5 ป เกียรตนิิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายปราโมท 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

เรณุมาร  

คร ู  

กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 นางสาวประภาพร 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

แสงอนุศาสน   

คร ู  

วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางเมธาว ี

ตำแหนง 

วุฒกิารศึกษา 

ทองจันทร 

คร ู

กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา คณติศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายภูริต 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

แกวเจริญเนตร 

คร ู

กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวชินานันท

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

ณัฐเศรษฐชูสกุล 

คร ู

ศษ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ตอ) 

 

 นางสาววชิรญาณ

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

สัจจากุล 

คร ู

กศ.บ. 5 ป (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 นางสาวธัญลักษณ

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

อิงควระ 

คร ู

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศกึษา) หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) หลักสูตร 5 ป เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวทิยาลัย

นเรศวร 

 

 นางสาวเปยมจิต 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ษรจันทรศรี 

คร ู  

วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 ดร.นิธิรัต 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ศรีสารัตน 

คร ู  

ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 นางสาวสรัสวด ี

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา 

ภูกร 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลยันเรศวร 

กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 นายมรกต 

ตำแหนง 

วุฒกิารศึกษา    

แสนกุล 

รองผูอำนวยการงานบริหาร/คร ู

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายประยูร      

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

คำเติม 

รองผูอำนวยการงานกิจการทั่วไป/คร ู

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายวฒุิศกัดิ ์           

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

กาญจนาภา                                                                                        

ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน/ครู                                                            

วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยันเรศวร                                                    

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางพันธศิร ิ             

ตำแหนง                    

วุฒิการศึกษา      

เสนีวงศ ณ อยุธยา 

คร ู

วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 นายพิทักษ               

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา 

พูลเจริญศิลป 

คร ู

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม                                                   

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 นายสุรเชษฐ             

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา   

ทองประเสริฐ                                                                              

คร ู                                                                                                 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                       

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

 

 นายอัฏฐะพร            

ตำแหนง               

วุฒิการศึกษา    

ผาคำ 

คร ู

กศ.บ. (ฟสิกส) หลักสูตร 5 ป มหาวิทยาลยันเรศวร 

  

 นางสาวเกษกาญจน 

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา 

ศริิเมธาวงศ 

คร ู

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 นางสาวปรินธร

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา   

เอ่ียมสะอาด                                                                                  

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน/ครู                                                    

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางอัจจิมา             

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา      

เมืองชื่น                                                                                           

คร ู                                                                                            

วท.ม. (พันธุศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                             

วท.บ. (ชีววทิยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 นายวิญู               

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา    

พันธุเมืองมา 

คร ู

วท.ม (วิทยาศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร                                          

วท.บ. (ชีววทิยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวธนวลัย

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา      

กูลประดิษฐ 

คร ู

วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

 

 นางสาวลินละดา             

แหนง                               

วุฒิการศึกษา 

จันทนะชาต ิ

คร ู

กศ.บ. (ชีววิทยา) หลักสูตร 5 ป เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 ดร.พิชยา               

ตำแหนง                  

วุฒิการศึกษา   

โชติวรรณกุล                                                                                     

คร ู                                                                                           

ปร.ด. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม                                                

วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                       

วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 นายทวสิีน                

ตำแหนง                         

วุฒิการศึกษา      

อำนวยพันธวิไล 

คร ู

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลยันเรศวร 

กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวเพียรพิมพ   

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ยาระนะ                                                                                           

คร ู                                                                                              

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา) หลักสูตร 5 ป   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 นายสถิต                  

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา 

จรูญไธสง 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ค.บ. 5 ป (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ตอ)  

 

 นายเอกสิษฐ           

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

 

 

หาแกว 

รองผูอำนวยการงานกิจการนักเรียน/ครู 

ศศ.ม. (การจัดการกีฬา) มหาวทิยาลัยนเรศวร                                            

กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

 

 นายขวัญชัย             

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

ศิริเวช 

คร ู

กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 

 

 นายขวัญชัย             

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

อินทะนาค 

คร ู

กศ.บ. (พลศึกษาและวทิยาศาสตรการออกกำลังกาย) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

 นางสาววรัญญา             

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

ทองใบ 

คร ู

กศ.บ. (พลศึกษาและวทิยาศาสตรการออกกำลังกาย) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

 นายจารุพัฒน   

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

จำกิจ 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ศศ.ม. (การวิจัยและประเมินทางการศกึษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร               

กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                        

ร.บ. (รฐัศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอ) 

 

 นางสาวศิพร                 

ตำแหนง                         

วุฒิการศึกษา    

อนันตธีระชัย 

คร ู

วท.ม. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

วท.บ. (ภมูิศาสตร) มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 นายรัฐพงษ               

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา      

โพธิรังสิยากร 

คร ู

กศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 นางสาวกาญจนา

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา 

อุทิศ 

คร ู

กศ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ  2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 นางลลิตภัทร             

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ศิริรักษ                                                                                           

คร ู                                                                                                   

ค.บ. 5 ป (สังคมศึกษา) เกียรตนิิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พิบูลสงคราม 

 

 นายธนัสนันทน

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

กาวิละนันท 

คร ู

ศศ.บ. (ประวตัิศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอ) 

 

 นายธีรพงศ               

ตำแหนง                    

วุฒิการศึกษา      

สนั่น                                                                                              

คร ู                                                                                                 

ค.บ. (สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 

 

 Miss Elisa                

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา       

C. Balisi                                                                                         

คร ู                                                                                          

Bachelor of Science in Secondary Education (BSED) Major in 

Social Studies 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

  

 นางสาวณชัาพร

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา 

จันทรเกษม 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

 นายจาตุรันต             

ตำแหนง                     

วุฒิการศึกษา      

วัฒนากุล                                                                                      

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ค.บ. 5 ป (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

 วาที่รอยตรีธนะษณิ

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา    

อินพาเพียร 

คร ู

ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ตอ) 

 

 นายอิสรพงศ            

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา      

คงเมือง 

คร ู

ศศ.บ. (ดนตรีคีตศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 

 

 ดร.วรอัญู             

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา 

ณรงคเดชา 

คร ู

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร                                      

ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 นางสาววิวรรษา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ภาวะไพบูลย 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

MCom (Information Systems And Technology) Macquarie 

University 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

 

 นางพิมลสิร ิ

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

เถาวแล เอ่ียมละออ 

ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน/คร ู

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาววนัทกาญจน 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

เล็กกระจาง 

คร ู 

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ตอ) 

 

 นางสาวไอยดา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

กลิ่นอน 

คร ู

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตนิิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 นายธารินทร 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ธนะวงศ 

คร ู

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 นางสาวปวีณา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

หนุนนาค 

คร ู

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายยุทธภูมิ  

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

สุวรรณบุตร  

คร ู

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 Mr. Kim Patrick 
ตำแหนง   

วุฒิการศึกษา 

Brucal Abe  

คร ู

Bachelor of Science in Tourism Management 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(แนะแนว) 

 

 นางนฤมล               

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

เปยมปญญา 

ที่ปรึกษาดานแนะแนว 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ  

กศ.บ. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 นางสาวประภัสศร

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

บำรุงด ี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. (แนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 นางสาวอกนิษฐ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

กันเข็ม 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยกำกับดูแลสำนักงาน) 

รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา)  

ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 วาที่รอยตรีหญิงลักษณา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

คุณพระรักษ 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยธุรการ) 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณโุลก 

 

 นายยศวรรธน 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

บุญธรรม 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยโสตทัศนูปกรณ) 

กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นางสาวไพจิตร ี

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

เผือกเนียม 

นักวิชาการพัสดุ  

ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นศ.บ. (ประชาสัมพันธ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายกิตติพันธุ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

วะสะศิร ิ

นักวิชาการพัสด ุ 

บช.บ. (บัญช)ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 นางอมรรัตน 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

บุญม ี

นักวิชาการการเงินและบัญช ี

บธ.บ. (บัญชี) เกียรตินิยมอันดบั 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 นางสาวบุญณิสา  

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

ทวมวงษ 

นักวิชาการการเงินและบัญช ี

บช.บ. (บัญช)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายวนัเฉลิม 

ตำแหนง   

วุฒิการศึกษา 

จันทรทรง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายชุษณะ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

เข่ือนแกว 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 

 นางสาวกาญจนา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

อ่ำพูล 

บรรณารักษ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

 นางจันทิมา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

พงษพานิช  พรหมแกวตอ 

บรรณารักษ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 นางสาวชญาน ี

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

บุญคง 

นักวิทยาศาสตร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายบัณฑิต 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

หนูสอน 

นักวิชาการศกึษา (หนวยทะเบียน) 

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

 นางสาวกชพรรณ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ชัยสิทธิ ์

นักวิชาการศกึษา (หนวยบริการวชิาการ)  

วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวพชิยา 

ตำแหนง   

วุฒิการศึกษา 

กันตวาร ี

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยโยบายและแผน) 

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 

 นางสาวพนิดา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

เมืองมูล   

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยบุคคล) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวชนน ี

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

นาคเจือทอง 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยกิจการนักเรียนและประสานงานโครงการ)  

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวอภัสวัญญ  

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

หมื่นศรชีัย 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยประชาสัมพันธ) 

ศศ.บ. มนุษยศาสตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร  

 

 นางสาวจรัสศร ี

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

มีชัยโย 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) วิทยาลัยภาคกลาง 

 

 นางสาวสุธัญญา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

บุญชุม  

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก) 

วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวกรรณ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

ดาบคมศลิปสุข  

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก) 

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 

 นายธนวฒัน 

ตำแหนง   

วุฒิการศึกษา 

สมใจ 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

 นายหลักทรัพย 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

สุขแสงช ู

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (หนวยอาคารและสถานที)่ 

น.บ. (นิติศาสตร) มหาวทิยาลัยนเรศวร  

 

 นายปราชญา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      
 

สุวรรณทอง 

พนักงานเขาเลม 

ปวช. (เครื่องมือกลและซอมบำรุง) วิทยาลัยเทคนิคสองแคว   
 

 

 นายวชัรพงษ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

อยูคง 

งานชางเทคนิค 

ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปวส. (ไฟฟากำลงั) วทิยาลัยเทคนิคสองแคว 

 

 นายพนม  

ตำแหนง   

วุฒิการศึกษา 

ศรีด ี

พนักงานขับรถยนต 

ม.6  โรงเรยีนเขาทราย 

 

 นายวารินทร 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

ทรัพยเขต 

พนักงานขับรถยนต 

ม.3  โรงเรยีนจานกรอง 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นายไชยา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

บางปรากฏ 

คนสวน 

ม.6   โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม 

 

 นางพิกุล 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

วงศแกว 

คนสวน 

ม.3 โรงเรยีนเฉลิมขวัญสตรี 

 

 นายจรูญ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

บุญประจง 

พนักงานทั่วไป  

ป.7 โรงเรียนวัดทองหลาง 

 

 นายฮามือเสาะ 

ตำแหนง   

วุฒิการศึกษา 

บราเฮง 

พนักงานทั่วไป 

ม.3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

 

 นายไตรเทพ 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

ขำคำ 

พนักงานทั่วไป 

ม.6 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  อำเภอ

เมืองจังหวัดพิษณุโลก  

 

 นายวนัเฉลิม 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

คงเกิด 

พนักงานทั่วไป 

ม.3 โรงเรยีนทาทองพิทยาคม 

- 35 -



 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 

 นายสนธยา 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

บุญศร ี

พนักงานทั่วไป 

ม.6 โรงเรยีนกีฬาจังหวัดนครสวรรค 

 

 นางสาวนวรตัน 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

เชิดศาสตร 

พนักงานทั่วไป  

ม.6 โรงเรยีนเฉลิมขวัญสตรี 

 

 นายวงศธร 

ตำแหนง   

วุฒิการศึกษา 

มาเที่ยง 

พนักงานทั่วไป 

ม.6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

 

 นายเชน 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

มาสม 

พนักงานทั่วไป 

ป.6 โรงเรียนวัดคุงวาร ี
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ส่วนที่ 3

หลักสูตรกำรศึกษำ



หลักสูตรห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์



   
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2564 - 2566 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

คณิตศาสตร ์
200 

( 5 นก.) 
200 

( 5 นก.) 
200 

( 5 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
140 

( 3.5 นก.) 
140 

( 3.5 นก.) 
160 

( 4 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
160 

( 4 นก.) 
160 

( 4 นก.) 
160 

( 4 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

ศิลปะ 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

การงานอาชีพ 
60 

( 1.5 นก.) 
60 

( 1.5 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
960 

( 24 นก.) 
960 

( 24 นก.) 
960 

( 24 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 136 136 136 
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

400 
( 10 นก.) 

400 
( 10 นก.) 

360 
( 9 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1,416 
ชั่วโมง 

1,416 
ชั่วโมง 

1,376 
ชั่วโมง 

        หมายเหตุ  1 หน่วยกิต มีค่าน้ าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2  

 รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

 
 /สัปดาห ์ /สัปดาห์ 

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท21101 ภาษาไทย  1 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย   2 3 1.5  

 ค21101 คณิตศาสตร์  1 3 1.5 ค21103 คณิตศาสตร์  3 3 1.5  

 ค21102 คณิตศาสตร์  2 2 1.0 ค21104 คณิตศาสตร์  4 2 1.0  

 ว21141 ชีววิทยา  1 3 1.5 ว21101 ฟิสิกส์  1 2 1.0  

 ว21171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 2 1.0 ว21121 เคมี  1 1 0.5  

 ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 3 1.5 ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 3 1.5  

 ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1 0.5  

 พ21101 สุขศึกษา1 1 0.5 พ21103 สุขศึกษา2 1 0.5  

 พ21102 พลศึกษา  1 1 0.5 พ21104 พลศึกษา  2 1 0.5  

 ศ21101 ศิลปะ  1 2 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 2 1.0  

 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3 1.5 ง21102 งานคหกรรม 2 1.0  

     อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3 1.5  

   รวม 24 12.0   รวม 24 12.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ว20231 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 1.0 ว20201 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 1 0.5  

 ว20281 โครงงาน  1 1 0.5 ว20221 เคมีเพ่ิมเติม  1 1 0.5  

 ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 ว20282 โครงงาน  2 1 0.5  

 อ21201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5  

  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0 อ21202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

      วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  

   รวม 8 4.0   รวม 8 4.0  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   แนะแนว 1     แนะแนว 1   

   ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1   

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1  

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
(ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

   รวม 3     รวม 3   

   รวมท้ังหมด 35 16.0  รวมท้ังหมด 35 16.0 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2  

 รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

 
 /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท22101 ภาษาไทย  3 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย   4 3 1.5  

 ค22101 คณิตศาสตร์ 5 3 1.5 ค22103 คณิตศาสตร์  7 3 1.5  

 ค22102 คณิตศาสตร์  6 2 1.0 ค22104 คณิตศาสตร์  8 2 1.0  

 ว22121 เคมี  2 1 0.5 ว22101 ฟิสิกส์  2 2 1.0  

 ว22141 ชีววิทยา  2 2 1.0 ว22142 ชีววิทยา  3 1 0.5  

 ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 3 1.5 ว22171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 2 1.0  

 ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 1 0.5 ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 3 1.5  

 พ22101 สุขศึกษา3 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4 1 0.5  

 พ22102 พลศึกษา 3 1 0.5 พ22103 สุขศึกษา4 1 0.5  

 ศ22101 ศิลปะ  3 2 1.0 พ22104 พลศึกษา  4 1 0.5  

 ง22101 งานอาชีพ 2 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 2 1.0  

 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3 1.5  

   รวม 24 12.0   รวม 24 12.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ว20222 เคมีเพ่ิมเติม  2 1 0.5 ว20202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม  2 1 0.5  

 ว20241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1 1 0.5 ว20242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1 0.5  

 ว20283 โครงงาน  3 1 0.5 ว20284 โครงงาน  4 1 0.5  

 ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 1 0.5 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 1 0.5  

 อ22201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ22202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 4 2 1.0  

  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  

   รวม 8 4.0   รวม 8 4.0  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   แนะแนว 1     แนะแนว 1    

   ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1    

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1   

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
(ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

   รวม 3     รวม 3    

   รวมท้ังหมด 35 16.0   รวมท้ังหมด 35 16.0  
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2566 
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    

 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2  

 รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

 
 /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท23101 ภาษาไทย  5 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย   6 3 1.5  

 ค23101 คณิตศาสตร์  9 3 1.5 ค23103 คณิตศาสตร์ 11 3 1.5  

 ค23102 คณิตศาสตร์  10 2 1.0 ค23104 คณิตศาสตร์ 12 2 1.0  

 ว23101 ฟิสิกส์  3 3 1.5 ว23121 เคมี  3 1 0.5  

 ว23171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 2 1.0 ว23141 ชีววิทยา  4 2 1.0  

 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 3 1.5 ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี 2 1.0  

 ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 1 0.5 ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 3 1.5  

 พ23101 สุขศึกษา5 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6 1 0.5  

 พ23102 พลศึกษา 5 1 0.5 พ23103 สุขศึกษา6 1 0.5  

 ศ23101 ศิลปะ  5 2 1.0 พ23104 พลศึกษา 6 1 0.5  

 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3 1.5 ศ23102 ศิลปะ 6 2 1.0  

     อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3 1.5  

   รวม 24 12.0   รวม 24 12.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม  3 2 1.0 ว20223 เคมีเพ่ิมเติม  3 1 0.5  

 ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 1 0.5 ว20243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม  3 1 0.5  

 อ23201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 1 0.5  

  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0 อ23202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 6 2 1.0  

      วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  

   รวม 7 3.5   รวม 7 3.5  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   แนะแนว 1     แนะแนว 1    

   ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1    

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1   

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

   รวม 3     รวม 3    

 
  รวมท้ังหมด 34 15.5  รวมท้ังหมด 34 15.5  
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สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561   

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

รายวิชาพื้นฐาน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท21101 ภาษาไทย 1 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม 
ท21102 ภาษาไทย 2 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท22101 ภาษาไทย 3 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท22102 ภาษาไทย 4 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท23101 ภาษาไทย 5 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม   (ต่อเนื่อง) 
ท23102 ภาษาไทย 6 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 จ านวนเต็ม  เศษส่วนและทศนิยม  จ านวนตรรกยะ  เลขยกก าลัง  

การประมาณค่า  
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 อัตราส่วนและร้อยละ  สถิติ  ระบบตัวเลขฐาน 
ค21103 คณิตศาสตร์ 3 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ค21104 คณิตศาสตร์ 4 พ้ืนฐานทางเรขาคณิต  มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
ค22101 คณิตศาสตร์ 5 จ านวนตรรกยะ ความเท่ากันทุกประการ  เส้นขนาน   

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
ค22102 คณิตศาสตร์ 6 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
ค22103 คณิตศาสตร์ 7 จ านวนจริง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  การแปลงทางเรขาคณิต   
ค22104 คณิตศาสตร์ 8 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  สถิติ  การแปรผัน 
ค23101 คณิตศาสตร์ 9 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  สามเหลี่ยมคล้าย ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ค23102 คณิตศาสตร์ 10 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  ฟังก์ชันก าลังสอง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ค23103 คณิตศาสตร์ 11 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สถิติ  ความน่าจะเป็น 
ค23104 คณิตศาสตร์ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  ทฤษฎีบทวงกลม 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว21101 ฟิสิกส ์1 อุณหภูมิและพลังงานความร้อน  ความดันอากาศและชั้นบรรยากาศโลก 
ว21121 เคมี 1 สารและสมบัติของสาร 
ว21141 ชีววิทยา 1 เซลล์  พืช   
ว21171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 1 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม   
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจ าวัน  สารสนเทศ   
พัฒนาการคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ซอฟต์แวร์   
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ว22101 ฟิสิกส ์2 แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  ธรณีวิทยา 
ว22121 เคมี 2 การแยกสารผสม  สารละลาย 
ว22141 ชีววิทยา 2 ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด 
ว22142 ชีววิทยา 3 ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์ 
ว22171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 2 
แนวคิดเชิงค านวณกับการแก้ปัญหา  การออกแบบขั้นตอนการท างาน
และเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา  ระบบคอมพิวเตอร์   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ว23101 ฟิสิกส ์3 ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  แสงและทัศนูปกรณ์  ดาราศาสตร์ 
ว23121 เคมี 3 พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  ปฏิกิริยาเคมี 
ว23141 ชีววิทยา 4 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 
ว23171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 3 
Application  การออกแบบการใช้งาน Application   
พัฒนา Application  น าเสนอชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ 
การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี   
การสร้างผลงานนวัตกรรมส าหรับการผลิตสินค้า   
การสื่อสารเพื่อสร้างอาชีพ  การน าเสนอผลงาน 

ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับชีวิต  ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีในงานอาชีพ 
การออกแบบทางเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส21101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 1 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะทางประชากร  
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการจัดการสิ่งแวดล้อม              
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  บทบาทและหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติรัฐธรรมนูญกับการเมืองการ
ปกครองของไทย  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล  วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  รัฐโบราณในดินแดนไทย 

ส21103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 2  

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  การบริโภค  สถาบันการเงิน   
เศรษฐกิจประเทศไทย  เศรษฐกิจพอเพียง  
ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างชาดก   
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ  วันส าคัญทางพระพุทธและศาสนพิธี   
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  ศาสนสัมพันธ์  

ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส22101 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ทวีปยุโรป  ทวีปแอฟริกา  
พระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หน้าที่ชาวพุทธ 
มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง  การบริหารจิต เจริญปัญญา   
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลส าคัญ 

ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี 
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 

ส22103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 4 

การลงทุนและการออม  การผลิตสินค้าและบริการ  แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ  ปัญหาทางเศรษฐกิจ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมเอเชีย การเมืองการปกครอง  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4 พัฒนาการทางท่ีตั้งและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย 

แหล่งอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชีย 
ส23101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 5 
กฎหมายแพ่งและอาญา  สิทธิมนุษยชน  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล  สังคมไทย  การปกครองในยุคปัจจุบัน  การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
ภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย  

ส23103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 6 

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ   
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ  ความส าคัญของพุทธศาสนา   
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  การบริหารจิตเจริญปัญญา 
ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย  

ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6 การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ภูมิภาคของโลกกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ21101 สุขศึกษา 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ21102 พลศึกษา 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส   
การฝึกทักษะการแข่งขัน 

พ21103 สุขศึกษา 2 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ21104 พลศึกษา 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล      
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแชร์บอล   
การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแชร์บอล   
การฝึกปฏิบัติการเล่นทีม 

พ22101 สุขศึกษา 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ22102 พลศึกษา 3 

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

พ22103 สุขศึกษา 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ22104 พลศึกษา 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 

พ23101 สุขศึกษา 5 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ23102 พลศึกษา 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาตะกร้อ   
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาตะกร้อ   

พ23103 สุขศึกษา 6 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ23104 พลศึกษา 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาฟุตบอล  
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ21101 ศิลปะ 1 ความเข้าใจในงานจิตรกรรม (ทฤษฎี)  ปฏิบัติงานศิลปะ   

ทฤษฎีบทดนตรีสากล 1  ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 
ศ21102 ศิลปะ2 นาฏยศัพท์  ประเภทของละครไทย  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์   

หลักการจัดการแสดง  หลักในการชมการแสดง  นักแสดงที่ชื่นชอบ  
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  ประวัติที่มาและวิวัฒนาการของ
ดนตรีไทย  ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  บทบาทของดนตรีมนสังคมไทย  การขับร้องเพลงไทย  
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ22101 ศิลปะ3 การแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนเมือง  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์   

หลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง  หลักวิเคราะห์และวิจารณ์ 
การแสดง  ศิลปะการแสดง  รูปแบบการแสดง  บูรณาการสร้างสรรค์   
หลักการฟังดนตรีไทย  วิถีการด าเนินชีวิตของนักดนตรีไทย   
การขับร้องเพลงไทย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ศ22102 ศิลปะ 4 ความรู้เบื้องต้นงานทัศนศิลป์(ทฤษฎี)  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล 2   
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 

ศ23101 ศิลปะ5 ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์  รูปแบบการแสดง  การประดิษฐ์ท่าร า  
องค์ประกอบของบทละคร  วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง  วิธีการเลือก
การแสดง  นาฏศิลป์กับการอนุรักษ์  ประวัติดนตรีไทยสมัยต่างๆ  
องค์ประกอบของเพลงไทย  การประพันธ์เพลงไทย  การจัดรูปแบบวง
ดนตรีเพื่อการแสดงในวาระต่างๆ  การขับร้องเพลงไทย 
การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด 

ศ23102 ศิลปะ 6 ความเข้าใจในงานออกแบบ  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ง21102 งานคหกรรม ครอบครัวมีสุข  บ้านน่าอยู่  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   

อาหารและโภชนาการ  อาชีพกับงานบ้าน 
ง22101 งานอาชีพ เตรียมตัวสู่อาชีพ  วางแผนดีมีก าไร  ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค   

การจัดการผลผลิต  ธุรกิจการสื่อสาร  งานอาชีพ 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 Vocabulary  Grammar  Listening  Speaking 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 Vocabulary  Grammar  Listening  Speaking (continuous) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 Gramma and Vocabulary  Skill and Communication 

อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 Gramma and Vocabulary  Skill and Communication 

(continuous) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 Tenses Count and uncountable nouns Quantifiers 

Preposition  Gerund  Reading comprehensive  Auxiliary  
Comparative and superlative adjective  Unless  in  first  
conditional  sentence  Tag  questions  Let/be  allowed  
to  Describing  a person’s age  Verb  and noun  pairs 

อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 Passive  A/an/the  Reading  comprehensive  Too 
much/many/not yet  Will+be going to  Prefixes  and  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
suffixes  Indefinite pronouns  Obligation, prohibition  and 
giving  advice  Present  Defining  relative  clauses  Used  
to  Second/third  conditional  Be/get  used to  Reported  
statement 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  1  บังคับ) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว20201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 อุณหภูมิและพลังงานความร้อน  ความดันและชั้นบรรยากาศโลก 
ว20202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  ธรณีวิทยา 
ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  แสงและการมองเห็น 
ว20221 เคมีเพิ่มเติม 1 สารและสมบัติของสาร 
ว20222 เคมีเพิ่มเติม 2 การแยกสารผสม  สารละลาย 
ว20223 เคมีเพิ่มเติม 3 พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  ปฏิกิริยาเคมี 
ว20231 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 การใช้อุปกรณ์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ว20241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบย่อยอาหาร 
ว20242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์ 
ว20243 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 อาหารกับการด ารงชีวิต  พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ว20281 โครงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงาน   

การใช้แหล่งเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล 
ว20282 โครงงาน 2 สัมมนาโครงงาน  หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ว20283 โครงงาน 3 โครงร่างโครงงาน  การท าโครงงาน  ความก้าวหน้าโครงงาน 
ว20284 โครงงาน 4 นิทรรศการโครงงาน 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ 
ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัพระมหากษัตริย์ 
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 ความเป็นไทยรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ21201 การฟัง-พูด 

ภาษาอังกฤษ 1 
Places  Health  Food  Nature  Fashion  Holidays 

อ21202 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 2 

Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

อ22201 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 3 

Places  Health  Food  Environment  Fashion  Holidays 

อ22202 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 4 

Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

อ23201 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 5 

Places  Health  Food  Nature  Fashion  Vacations 

อ23202 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 6 

Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  2  เลือกเสรี) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ว20271 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ว20272 การตกแต่งภาพ   
ว20273 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
ว20274 สะเต็มศึกษา  
ว20275 ภาษาซี 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ท20201 การพัฒนาทักษะการฟัง  การดูและการพูด 
ท20202 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
ท20203 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ท20204 นิทานพื้นบ้าน 
ท20205 การอ่านเพื่อพัฒนาความคิด 
ท20206 การเขียนสร้างสรรค์ 
ท20207 การแต่งค าประพันธ์ 
ท20208 วรรณกรรมภาพยนตร์ 
ท20209 การอ่านท านองเสนาะ 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ส20201 โลกปัจจุบัน 
ส20202 พิษณุโลกของเรา 
ส20203 ในหลวงของเรา 
ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พ20201 กรีฑา 
พ20202 แฮนด์บอล 
พ20203 ฟุตซอล 
พ20204 การเคลื่อนไหวร่างกายและเกม 
พ20205 กาบัดดี้ 1 
พ20206 กาบัดดี้ 2 
พ20207 รักบี้ฟุตบอล 
พ20208 กระบี่กระบอง 
พ20209 บาสเกตบอล 
พ20210 มวยไทย 
พ20211 กีฬานันทนาการ 
พ20212 เปตอง 
พ20213 การเต้นเพื่อสุขภาพ 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศ20211 ศิลปะสร้างสรรค์ 
ศ20212 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 
ศ20213 การออกแบบ 
ศ20221 ทักษะการฝึกหัดโขนเบื้องต้น 
ศ20222 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ศ20223 ทักษะการแสดง 
ศ20231 การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 
ศ20241 การปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่ง 
ศ20242 การปฏิบัติขิมหมู่ 
ศ20243 การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านแตรวง 

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ง20206 อาหารสมุนไพร 
ง20207 การจัดดอกไม้แบบสากล 

 
หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปิดให้นักเรียนเลือกตามความพร้อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ 
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EIS (English integrated Study) 

หลักสูตรห้องเรียน



   
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2564 - 2566 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study) 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

คณิตศาสตร ์
200 

( 5 นก.) 
200 

( 5 นก.) 
200 

( 5 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
140 

( 3.5 นก.) 
140 

( 3.5 นก.) 
160 

( 4 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
160 

( 4 นก.) 
160 

( 4 นก.) 
160 

( 4 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

ศิลปะ 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

การงานอาชีพ 
60 

( 1.5 นก.) 
60 

( 1.5 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
960 

( 24 นก.) 
960 

( 24 นก.) 
960 

( 24 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 136 136 136 
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

400 
( 10 นก.) 

400 
( 10 นก.) 

360 
( 9 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1,416 
ชั่วโมง 

1,416 
ชั่วโมง 

1,376 
ชั่วโมง 

        หมายเหตุ  1 หน่วยกิต มีค่าน้ าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study) 

 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2  

 รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

 
 /สัปดาห ์ /สัปดาห์ 

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท21101 ภาษาไทย  1 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย   2 3 1.5  

 ค21101 คณิตศาสตร์  1 3 1.5 ค21103 คณิตศาสตร์  3 3 1.5  

 ค21102 คณิตศาสตร์  2 2 1.0 ค21104 คณิตศาสตร์  4 2 1.0  

 ว21141 ชีววิทยา  1 3 1.5 ว21101 ฟิสิกส์  1 2 1.0  

 ว21171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 2 1.0 ว21121 เคมี  1 1 0.5  

 ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 3 1.5 ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 3 1.5  

 ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1 0.5  

 พ21101 สุขศึกษา1 1 0.5 พ21103 สุขศึกษา2 1 0.5  

 พ21102 พลศึกษา  1 1 0.5 พ21104 พลศึกษา  2 1 0.5  

 ศ21101 ศิลปะ  1 2 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 2 1.0  

 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3 1.5 ง21102 งานคหกรรม 2 1.0  

     อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3 1.5  

   รวม 24 12.0   รวม 24 11.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ว20231 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 1.0 ว20201 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 1 0.5  

 ว20281 โครงงาน  1 1 0.5 ว20221 เคมีเพ่ิมเติม  1 1 0.5  

 ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 ว20282 โครงงาน  2 1 0.5  

 อ21201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5  

 อ21211 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ21202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

     อ21212 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

   รวม 8 4.0   รวม 8 4.0  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   แนะแนว 1     แนะแนว 1   

   ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1   

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1  

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
(ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

   รวม 3     รวม 3   

 
  รวมท้ังหมด 35 16.0   รวมท้ังหมด 35 16.0 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

ท22101 ภาษาไทย  3 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย   4 3 1.5 

ค22101 คณิตศาสตร์ 5 3 1.5 ค22103 คณิตศาสตร์  7 3 1.5 

ค22102 คณิตศาสตร์  6 2 1.0 ค22104 คณิตศาสตร์  8 2 1.0 

ว22121 เคมี  2 1 0.5 ว22101 ฟิสิกส์  2 2 1.0 
ว22141 ชีววิทยา  2 2 1.0 ว22142 ชีววิทยา  3 1 0.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 3 1.5 ว22171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 2 1.0 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 1 0.5 ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 3 1.5 

พ22101 สุขศึกษา3 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4 1 0.5 

พ22102 พลศึกษา 3 1 0.5 พ22103 สุขศึกษา4 1 0.5 

ศ22101 ศิลปะ  3 2 1.0 พ22104 พลศึกษา  4 1 0.5 
ง22101 งานอาชีพ 2 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 2 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3 1.5 
  รวม 24 12.0   รวม 24 12.0 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ว20222 เคมีเพ่ิมเติม  2 1 0.5 ว20202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม  2 1 0.5 

ว20241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1 1 0.5 ว20242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1 0.5 

ว20283 โครงงาน  3 1 0.5 ว20284 โครงงาน  4 1 0.5 

ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 1 0.5 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 1 0.5 
อ22201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ22202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 4 2 1.0 

อ22211 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ22212 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 4 2 1.0 
  รวม 8 4.0   รวม 8 4.0 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  แนะแนว 1     แนะแนว 1   

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1   

 ชุมนุม 1     ชุมนุม 1  

  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
(ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

  รวม 3     รวม 3   

  รวมท้ังหมด 35 16.0   รวมท้ังหมด 35 16.0 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2566 
หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

ท23101 ภาษาไทย  5 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย   6 3 1.5 

ค23101 คณิตศาสตร์  9 3 1.5 ค23103 คณิตศาสตร์ 11 3 1.5 

ค23102 คณิตศาสตร์  10 2 1.0 ค23104 คณิตศาสตร์ 12 2 1.0 

ว23101 ฟิสิกส์  3 3 1.5 ว23121 เคมี  3 1 0.5 
ว23171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 2 1.0 ว23141 ชีววิทยา  4 2 1.0 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 3 1.5 ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี 2 1.0 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 1 0.5 ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 3 1.5 

พ23101 สุขศึกษา5 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6 1 0.5 

พ23102 พลศึกษา 5 1 0.5 พ23103 สุขศึกษา6 1 0.5 

ศ23101 ศิลปะ  5 2 1.0 พ23104 พลศึกษา 6 1 0.5 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3 1.5 ศ23102 ศิลปะ 6 2 1.0 

    อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3 1.5 
  รวม 24 12.0   รวม 24 12.0 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม  3 2 1.0 ว20223 เคมีเพ่ิมเติม  3 1 0.5 

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 1 0.5 ว20243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม  3 1 0.5 

อ23201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 1 0.5 

อ23211 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 อ23202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 6 2 1.0 

    อ23212 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 6 2 1.0 
  รวม 7 3.5   รวม 7 3.5 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  แนะแนว 1     แนะแนว 1   

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1   

 ชุมนุม 1     ชุมนุม 1  

  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

  รวม 3     รวม 3   

  รวมท้ังหมด 34 15.5   รวมท้ังหมด 34 15.5 
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สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หลักสูตรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561   
ห้องเรียน EIS (English integrated Study) 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท21101 ภาษาไทย 1 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม 
ท21102 ภาษาไทย 2 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท22101 ภาษาไทย 3 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท22102 ภาษาไทย 4 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท23101 ภาษาไทย 5 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม   (ต่อเนื่อง) 
ท23102 ภาษาไทย 6 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 จ านวนเต็ม  เศษส่วนและทศนิยม  จ านวนตรรกยะ  เลขยกก าลัง  

การประมาณค่า  
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 อัตราส่วนและร้อยละ  สถิติ  ระบบตัวเลขฐาน 
ค21103 คณิตศาสตร์ 3 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ค21104 คณิตศาสตร์ 4 พ้ืนฐานทางเรขาคณิต  มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
ค22101 คณิตศาสตร์ 5 จ านวนตรรกยะ ความเท่ากันทุกประการ  เส้นขนาน   

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
ค22102 คณิตศาสตร์ 6 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
ค22103 คณิตศาสตร์ 7 จ านวนจริง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  การแปลงทางเรขาคณิต   
ค22104 คณิตศาสตร์ 8 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  สถิติ  การแปรผัน 
ค23101 คณิตศาสตร์ 9 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  สามเหลี่ยมคล้าย  

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ค23102 คณิตศาสตร์ 10 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  ฟังก์ชันก าลังสอง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ค23103 คณิตศาสตร์ 11 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สถิติ  ความน่าจะเป็น 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ค23104 คณิตศาสตร์ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  ทฤษฎีบทวงกลม 

  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว21101 ฟิสิกส ์1 อุณหภูมิและพลังงานความร้อน  ความดันอากาศและชั้นบรรยากาศโลก 
ว21121 เคมี 1 สารและสมบัติของสาร 
ว21141 ชีววิทยา 1 เซลล์  พืช   
ว21171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 1 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม   
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจ าวัน  สารสนเทศ   
พัฒนาการคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ซอฟต์แวร์   
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ว22101 ฟิสิกส ์2 แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  ธรณีวิทยา 
ว22121 เคมี 2 การแยกสารผสม  สารละลาย 
ว22141 ชีววิทยา 2 ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด 
ว22142 ชีววิทยา 3 ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์ 
ว22171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 2 
แนวคิดเชิงค านวณกับการแก้ปัญหา  การออกแบบขั้นตอนการท างาน
และเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา  ระบบคอมพิวเตอร์   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ว23101 ฟิสิกส ์3 ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  แสงและทัศนูปกรณ์  ดาราศาสตร์ 
ว23121 เคมี 3 พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  ปฏิกิริยาเคมี 
ว23141 ชีววิทยา 4 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 
ว23171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 3 
Application  การออกแบบการใช้งาน Application   
พัฒนา Application  น าเสนอชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ 
การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี   
การสร้างผลงานนวัตกรรมส าหรับการผลิตสินค้า   
การสื่อสารเพื่อสร้างอาชีพ  การน าเสนอผลงาน 
 

ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับชีวิต  ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีในงานอาชีพ 
การออกแบบทางเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส21101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 1 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะทางประชากร  
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการจัดการสิ่งแวดล้อม              
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย   
บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย  กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้     

ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  รัฐโบราณในดินแดนไทย 

ส21103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 2  

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  การบริโภค  สถาบันการเงิน   
เศรษฐกิจประเทศไทย  เศรษฐกิจพอเพียง  
ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างชาดก   
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ  วันส าคัญทางพระพุทธและศาสนพิธี   
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  ศาสนสัมพันธ์  

ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส22101 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ทวีปยุโรป  ทวีปแอฟริกา  
พระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หน้าที่ชาวพุทธ 
มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง  การบริหารจิต เจริญปัญญา   
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลส าคัญ 

ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี 
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 

ส22103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 4 

การลงทุนและการออม  การผลิตสินค้าและบริการ  แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ  ปัญหาทางเศรษฐกิจ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  สถาบันทางสังคม   
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย   
การเมืองการปกครอง  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4 พัฒนาการทางท่ีตั้งและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย 

แหล่งอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชีย 
ส23101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 5 
กฎหมายแพ่งและอาญา  สิทธิมนุษยชน  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล  สังคมไทย  การปกครองในยุคปัจจุบัน  การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
ภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย  

ส23103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 6 

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ   
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ   
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
ความส าคัญของพุทธศาสนา   
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  การบริหารจิตเจริญปัญญา 
ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย  

ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6 การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ภูมิภาคของโลกกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ21101 สุขศึกษา 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ21102 พลศึกษา 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส   
การฝึกทักษะการแข่งขัน 

พ21103 สุขศึกษา 2 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ21104 พลศึกษา 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล      
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแชร์บอล   
การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแชร์บอล การฝึกปฏิบัติการเล่นทีม 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ22101 สุขศึกษา 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ22102 พลศึกษา 3 

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

พ22103 สุขศึกษา 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ22104 พลศึกษา 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 

พ23101 สุขศึกษา 5 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ23102 พลศึกษา 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาตะกร้อ   
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาตะกร้อ   

พ23103 สุขศึกษา 6 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ23104 พลศึกษา 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาฟุตบอล  
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ21101 ศิลปะ 1 ความเข้าใจในงานจิตรกรรม (ทฤษฎี)  ปฏิบัติงานศิลปะ   

ทฤษฎีบทดนตรีสากล 1  ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 
ศ21102 ศิลปะ2 นาฏยศัพท์  ประเภทของละครไทย  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  

หลักการจัดการแสดง  หลักในการชมการแสดง  นักแสดงที่ชื่นชอบ  
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  ประวัติที่มาและวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทย  ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  บทบาทของดนตรีมนสังคมไทย  การขับร้องเพลงไทย 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ22101 ศิลปะ3 การแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนเมือง  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์   

หลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง  หลักวิเคราะห์และวิจารณ์ 
การแสดง  ศิลปะการแสดง  รูปแบบการแสดง  บูรณาการสร้างสรรค์  
หลักการฟังดนตรีไทย  วิถีการด าเนินชีวิตของนักดนตรีไทย  การขับร้อง
เพลงไทย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ศ22102 ศิลปะ 4 ความรู้เบื้องต้นงานทัศนศิลป์(ทฤษฎี)  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล 2   
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 

ศ23101 ศิลปะ5 ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์  รูปแบบการแสดง  การประดิษฐ์ท่าร า  
องค์ประกอบของบทละคร  วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง  วิธีการเลือก
การแสดง  นาฏศิลป์กับการอนุรักษ์  ประวัติดนตรีไทยสมัยต่างๆ  
องค์ประกอบของเพลงไทย  การประพันธ์เพลงไทย 
การจัดรูปแบบวงดนตรีเพ่ือการแสดงในวาระต่างๆ  การขับร้องเพลงไทย  
การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด 

ศ23102 ศิลปะ 6 ความเข้าใจในงานออกแบบ  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ง21102 งานคหกรรม ครอบครัวมีสุข  บ้านน่าอยู่  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   

อาหารและโภชนาการ  อาชีพกับงานบ้าน 
ง22101 งานอาชีพ เตรียมตัวสู่อาชีพ  วางแผนดีมีก าไร  ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค   

การจัดการผลผลิต  ธุรกิจการสื่อสาร  งานอาชีพ 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 Vocabulary  Grammar  Listening  Speaking 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 Vocabulary  Grammar  Listening  Speaking (continuous) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 Gramma and Vocabulary  Skill and Communication 

อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 Gramma and Vocabulary  Skill and Communication  

(continuous) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 Tenses Count and uncountable nouns Quantifiers 

Preposition  Gerund  Reading comprehensive  Auxiliary  
Comparative and superlative adjective  Unless  in  first  
conditional  sentence  Tag  questions  Let/be  allowed  
to  Describing  a person’s age  Verb  and noun  pairs 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 Passive  A/an/the  Reading  comprehensive  Too 

much/many/not yet  Will+be going to  Prefixes  and  
suffixes  Indefinite pronouns  Obligation, prohibition  and 
giving  advice  Present  Defining  relative  clauses  Used  
to  Second/third  conditional  Be/get  used to  Reported  
statement 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  1  บังคับ) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว20201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 อุณหภูมิและพลังงานความร้อน  ความดันและชั้นบรรยากาศโลก 
ว20202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  ธรณีวิทยา 
ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  แสงและการมองเห็น 
ว20221 เคมีเพิ่มเติม 1 สารและสมบัติของสาร 
ว20222 เคมีเพิ่มเติม 2 การแยกสารผสม  สารละลาย 
ว20223 เคมีเพิ่มเติม 3 พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  ปฏิกิริยาเคมี 
ว20231 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 การใช้อุปกรณ์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ว20241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบย่อยอาหาร 
ว20242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์ 
ว20243 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 อาหารกับการด ารงชีวิต  พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ว20281 โครงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงาน   

การใช้แหล่งเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล 
ว20282 โครงงาน 2 สัมมนาโครงงาน  หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ว20283 โครงงาน 3 โครงร่างโครงงาน  การท าโครงงาน  ความก้าวหน้าโครงงาน 
ว20284 โครงงาน 4 นิทรรศการโครงงาน 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 ความเป็นไทย  รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 ความเป็นไทย 

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ21201 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 1 Places  Health  Food  Nature  Fashion  Holidays 

อ21202 
 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 2 Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

อ22201 
 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 3 Places  Health  Food  Environment  Fashion  Holidays 

อ22202 
 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 4 Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

อ23201 
 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 5 Places  Health  Food  Nature  Fashion  Vacations 

อ23202 
 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 6 Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

อ21211 การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1 Reading  Writing 

อ21212 การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 2 Reading  Writing (continuous) 
อ22211 การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 3 Reading  Writing (continuous) 
อ22212 การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 4 Reading  Writing (continuous) 
อ23211 การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 5 Reading  Writing (continuous) 
อ23212 การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 6 Reading  Writing (continuous) 
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ศิลป์สร้างสรรค์

หลักสูตรห้องเรียน



  
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2564 - 2566 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค ์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

คณิตศาสตร ์
200 

( 5 นก.) 
200 

( 5 นก.) 
200 

( 5 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
140 

( 3.5 นก.) 
140 

( 3.5 นก.) 
160 

( 4 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
160 

( 4 นก.) 
160 

( 4 นก.) 
160 

( 4 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

ศิลปะ 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

การงานอาชีพ 
60 

( 1.5 นก.) 
60 

( 1.5 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
960 

( 24 นก.) 
960 

( 24 นก.) 
960 

( 24 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 136 136 136 
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

400 
( 10 นก.) 

400 
( 10 นก.) 

360 
( 9 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1,416 
ชั่วโมง 

1,416 
ชั่วโมง 

1,376 
ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ  1 หน่วยกิต มีค่าน้ าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์ 

 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2  

 รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

 
 /สัปดาห ์ /สัปดาห์ 

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท21101 ภาษาไทย  1 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย   2 3 1.5  

 ค21101 คณิตศาสตร์  1 3 1.5 ค21103 คณิตศาสตร์  3 3 1.5  

 ค21102 คณิตศาสตร์  2 2 1.0 ค21104 คณิตศาสตร์  4 2 1.0  

 ว21141 ชีววิทยา  1 3 1.5 ว21101 ฟิสิกส์ 1 2 1.0  

 ว21171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 1.0 ว21121 เคมี 1 1 0.5  

 ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 3 1.5 ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 3 1.5  

 ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1 0.5  

 พ21101 สุขศึกษา1 1 0.5 พ21103 สุขศึกษา2 1 0.5  

 พ21102 พลศึกษา  1 1 0.5 พ21104 พลศึกษา  2 1 0.5  

 ศ21101 ศิลปะ  1 2 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 2 1.0  

 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3 1.5 ง21102 งานคหกรรม 2 1.0  

     อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3 1.5  

   รวม 24 12.0   รวม 24 12.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ท21201 การน าเสนอเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 พ21201 สุขภาพและความงาม 2 1.0  

 ว20281 โครงงาน  1 1 0.5 ว20282 โครงงาน  2 1 0.5  

 ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5  

 อ21201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ21202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  

   รวม 8 4.0   รวม 8 5.0  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   แนะแนว 1     แนะแนว 1    

   ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1    

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1   

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
(ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

   รวม 3     รวม 3    

 
  รวมท้ังหมด 35 16.0   รวมท้ังหมด 35 16.0  
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์  

 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2  

 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง 

หน่วย
กิต 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง 

หน่วยกิต  

 
/สัปดาห ์

/
สัปดาห ์

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท22101 ภาษาไทย  3 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย   4 3 1.5  

 ค22101 คณิตศาสตร์ 5 3 1.5 ค22103 คณิตศาสตร์  7 3 1.5  

 ค22102 คณิตศาสตร์  6 2 1.0 ค22104 คณิตศาสตร์  8 2 1.0  

 ว22121 เคมี 2 1 0.5 ว22101 ฟิสิกส์ 2 2 1.0  

 ว22141 ชีววิทยา 2 2 1.0 ว22142 ชีววิทยา 3 1 0.5  

 ส22101 สังคมศึกษาฯ3 3 1.5 ว22171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 1.0  

 ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 1 0.5 ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 3 1.5  

 พ22101 สุขศึกษา3 1 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4 1 0.5  

 พ22102 พลศึกษา 3 1 0.5 พ22103 สุขศึกษา4 1 0.5  

 ศ22101 ศิลปะ  3 2 1.0 พ22104 พลศึกษา  4 1 0.5  

 ง22101 งานอาชีพ 2 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 2 1.0  

 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3 1.5  

   รวม 24 12.0   รวม 24 12.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ง22201 

การพัฒนาบุคลิกภาพ
และภาวะผู้น า 2 1.0 ส22201 

ภูมิปัญญาไทยกับ 
การสร้างสรรค์ 2 1.0  

 ว20283 โครงงาน  3 1 0.5 ว20284 โครงงาน  4 1 0.5  

 ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 1 0.5 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 1 0.5  

 อ22201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ22202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 4 2 1.0  

  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  

   รวม 8 4.0   รวม 8 4.0  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   แนะแนว 1     แนะแนว 1    

   ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1    

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1   

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
(ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

   รวม 3     รวม 3    

 
  รวมท้ังหมด 35 16.0   รวมท้ังหมด 35 16.0  
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2566 
หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์  

 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2  

 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง 

หน่วย
กิต 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง 

หน่วย
กิต 

 

 
/สัปดาห ์

/
สัปดาห ์

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท23101 ภาษาไทย  5 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย   6 3 1.5  

 ค23101 คณิตศาสตร์  9 3 1.5 ค23103 คณิตศาสตร์  11 3 1.5  

 ค23102 คณิตศาสตร์ 10 2 1.0 ค23104 คณิตศาสตร์ 12 2 1.0  

 ว23101 ฟิสิกส์ 3 3 1.5 ว23121 เคมี 3 1 0.5  

 ว23171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 1.0 ว23141 ชีววิทยา 4 2 1.0  

 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 3 1.5 ว23172 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 1.0  

 ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 1 0.5 ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 3 1.5  

 พ23101 สุขศึกษา5 1 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6 1 0.5  

 พ23102 พลศึกษา 5 1 0.5 พ23103 สุขศึกษา6 1 0.5  

 ศ23101 ศิลปะ  5 2 1.0 พ23104 พลศึกษา 6 1 0.5  

 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3 1.5 ศ23102 ศิลปะ 6 2 1.0  

     อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3 1.5  

   รวม 24 12.0   รวม 24 12.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ว23291 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับโลกอนาคต 2 1.0 ศ23201 

การสร้างแบรนด์และการ
ออกแบบอัตลักษณ์ 2 1.0  

 ส22235 หน้าท่ีพลเมือง 5 1 0.5 ส22236 หน้าท่ีพลเมือง 6 1 0.5  

 อ23201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 อ23202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 6 2 1.0  

  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  

   รวม 7 3.5   รวม 7 3.5  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   แนะแนว 1     แนะแนว 1    

   ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1     ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1    

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1   

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

   รวม 3     รวม 3    

 
  รวมท้ังหมด 34 15.5   รวมท้ังหมด 34 15.5  
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สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561   

ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์ 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท21101 ภาษาไทย 1 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม 
ท21102 ภาษาไทย 2 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท22101 ภาษาไทย 3 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท22102 ภาษาไทย 4 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
ท23101 ภาษาไทย 5 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม   (ต่อเนื่อง) 
ท23102 ภาษาไทย 6 การฟัง  การดู  และการพูด  การอ่าน  การเขียน 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 จ านวนเต็ม  เศษส่วนและทศนิยม  จ านวนตรรกยะ  เลขยกก าลัง  

การประมาณค่า  
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 อัตราส่วนและร้อยละ  สถิติ  ระบบตัวเลขฐาน 
ค21103 คณิตศาสตร์ 3 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ค21104 คณิตศาสตร์ 4 พ้ืนฐานทางเรขาคณิต  มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
ค22101 คณิตศาสตร์ 5 จ านวนตรรกยะ ความเท่ากันทุกประการ  เส้นขนาน   

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
ค22102 คณิตศาสตร์ 6 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
ค22103 คณิตศาสตร์ 7 จ านวนจริง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  การแปลงทางเรขาคณิต   
ค22104 คณิตศาสตร์ 8 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  สถิติ  การแปรผัน 
ค23101 คณิตศาสตร์ 9 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  สามเหลี่ยมคล้าย  

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ค23102 คณิตศาสตร์ 10 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  ฟังก์ชันก าลังสอง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ค23103 คณิตศาสตร์ 11 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สถิติ  ความน่าจะเป็น 
ค23104 คณิตศาสตร์ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  ทฤษฎีบทวงกลม 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว21101 ฟิสิกส์ 1 อุณหภูมิและพลังงานความร้อน  ความดันอากาศและชั้นบรรยากาศโลก 
ว21121 เคมี 1 สารและสมบัติของสาร 
ว21141 ชีววิทยา 1 เซลล์  พืช   
ว21171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 1 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม   
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจ าวัน  สารสนเทศ   
พัฒนาการคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ซอฟต์แวร์   
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ว22101 ฟิสิกส์ 2 แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  ธรณีวิทยา 
ว22121 เคมี 2 การแยกสารผสม  สารละลาย 
ว22141 ชีววิทยา 2 ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด 
ว22142 ชีววิทยา 3 ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์ 
ว22171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 2 
แนวคิดเชิงค านวณกับการแก้ปัญหา  การออกแบบขั้นตอนการท างาน
และเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา  ระบบคอมพิวเตอร์   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ว23101 ฟิสิกส์ 3 ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  แสงและทัศนูปกรณ์  ดาราศาสตร์ 
ว23121 เคมี 3 พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  ปฏิกิริยาเคมี 
ว23141 ชีววิทยา 4 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 
ว23171 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 3 
Application  การออกแบบการใช้งาน  Application   
พัฒนา Application  น าเสนอชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ 
การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี   
การสร้างผลงานนวัตกรรมส าหรับการผลิตสินค้า   
การสื่อสารเพื่อสร้างอาชีพ  การน าเสนอผลงาน 

ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับชีวิต  ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีในงานอาชีพ 
การออกแบบทางเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส21101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 1 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะทางประชากร  
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการจัดการสิ่งแวดล้อม              
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย   
บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย  กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้     

ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  รัฐโบราณในดินแดนไทย 

ส21103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 2  

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  การบริโภค  สถาบันการเงิน   
เศรษฐกิจประเทศไทย  เศรษฐกิจพอเพียง  
ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างชาดก   
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ  วันส าคัญทางพระพุทธและศาสนพิธี   
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  ศาสนสัมพันธ์  

ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส22101 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ทวีปยุโรป  ทวีปแอฟริกา  
พระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หน้าที่ชาวพุทธ 
มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง  การบริหารจิต เจริญปัญญา   
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลส าคัญ 

ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี 
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 

ส22103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 4 

การลงทุนและการออม  การผลิตสินค้าและบริการ  แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ  ปัญหาทางเศรษฐกิจ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  สถาบันทางสังคม   
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย   
การเมืองการปกครอง  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4 พัฒนาการทางท่ีตั้งและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย 

แหล่งอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชีย 
ส23101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 5 
กฎหมายแพ่งและอาญา  สิทธิมนุษยชน  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล  สังคมไทย  การปกครองในยุคปัจจุบัน  การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
ภัยพิบตัิของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย  

ส23103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 6 

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ   
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ  ความส าคัญของพุทธศาสนา   
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  การบริหารจิตเจริญปัญญา 
ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย  

ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6 การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ภูมิภาคของโลกกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน 

 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ21101 สุขศึกษา 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ21102 พลศึกษา 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส   
การฝึกทักษะการแข่งขัน 

พ21103 สุขศึกษา 2 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ21104 พลศึกษา 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล      
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแชร์บอล   
การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแชร์บอล   
การฝึกปฏิบัติการเล่นทีม 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ22101 สุขศึกษา 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ22102 พลศึกษา 3 

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

พ22103 สุขศึกษา 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ22104 พลศึกษา 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 

พ23101 สุขศึกษา 5 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
พ23102 พลศึกษา 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาตะกร้อ   
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาตะกร้อ   

พ23103 สุขศึกษา 6 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต 

พ23104 พลศึกษา 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาฟุตบอล  
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ21101 ศิลปะ 1 ความเข้าใจในงานจิตรกรรม (ทฤษฎี)  ปฏิบัติงานศิลปะ   

ทฤษฎีบทดนตรีสากล 1  
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 
 

ศ21102 ศิลปะ2 นาฏยศัพท์  ประเภทของละครไทย  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์   
หลักการจัดการแสดง  หลักในการชมการแสดง  นักแสดงที่ชื่นชอบ  
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  ประวัติที่มาและวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทย  ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  บทบาทของดนตรีมนสังคมไทย  การขับร้องเพลงไทย  
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ22101 ศิลปะ3 การแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนเมือง  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์   

หลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง  หลักวิเคราะห์และวิจารณ์ 
การแสดง  ศิลปะการแสดง  รูปแบบการแสดง  บูรณาการสร้างสรรค์   
หลักการฟังดนตรีไทย  วิถีการด าเนินชีวิตของนักดนตรีไทย   
การขับร้องเพลงไทย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ศ22102 ศิลปะ 4 ความรู้เบื้องต้นงานทัศนศิลป์(ทฤษฎี)  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล 2   
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 

ศ23101 ศิลปะ5 ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์  รูปแบบการแสดง  การประดิษฐ์ท่าร า  
องค์ประกอบของบทละคร  วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง  วิธีการเลือก
การแสดง  นาฏศิลป์กับการอนุรักษ์  ประวัติดนตรีไทยสมัยต่างๆ  
องค์ประกอบของเพลงไทย  การประพันธ์เพลงไทย  การจัดรูปแบบวง
ดนตรีเพื่อการแสดงในวาระต่างๆ  การขับร้องเพลงไทย 
การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด 

ศ23102 ศิลปะ 6 ความเข้าใจในงานออกแบบ  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3 

 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ง21102 งานคหกรรม ครอบครัวมีสุข  บ้านน่าอยู่  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   

อาหารและโภชนาการ  อาชีพกับงานบ้าน 
ง22101 งานอาชีพ เตรียมตัวสู่อาชีพ  วางแผนดีมีก าไร  ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค   

การจัดการผลผลิต  ธุรกิจการสื่อสาร  งานอาชีพ 
 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 Vocabulary  Grammar  Listening  Speaking 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 Vocabulary  Grammar  Listening  Speaking (continuous) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 Gramma and Vocabulary  Skill and Communication 

อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 Gramma and Vocabulary  Skill and Communication  

(continuous) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 Tenses Count and uncountable nouns Quantifiers 

Preposition  Gerund  Reading comprehensive  Auxiliary  
Comparative and superlative adjective  Unless  in  first  
conditional  sentence  Tag  questions  Let/be  allowed  
to  Describing  a person’s age  Verb  and noun  pairs 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 Passive  A/an/the  Reading  comprehensive  Too 

much/many/not yet  Will+be going to  Prefixes  and  
suffixes  Indefinite pronouns  Obligation, prohibition  and 
giving  advice  Present  Defining  relative  clauses  Used  
to  Second/third  conditional  Be/get  used to  Reported  
statement 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  1  บังคับ) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท21201 การน าเสนอเพื่อการ

สื่อสาร 
ศึกษาหลักการพูด ศิลปะการเลือกใชค า ประโยค ค าเชื่อม ส านวน
โวหาร การออกเสียงค าท่ีถูกตองและการพูดในสถานการณตาง ๆ  
การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ การเลือกชองทางการสื่อสาร
และจัดเตรียมสื่อในการน าเสนอ 

    
   2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว20281 โครงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงาน   

การใช้แหล่งเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล 
ว20282 โครงงาน 2 สัมมนาโครงงาน  หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ว20283 โครงงาน 3 โครงร่างโครงงาน  การท าโครงงาน  ความก้าวหน้าโครงงาน 
ว20284 โครงงาน 4 นิทรรศการโครงงาน 
ว23291 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
กับโลกอนาคต 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 ความเป็นไทย 

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 ความเป็นไทย 

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 ความเป็นไทยรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
ส22201 ภูมิปัญญาไทยกับ

การสร้างสรรค์ 
ศึกษาประเภทและพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย บทบาทของภูมิปัญญา
ไทยต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ฝึกปฏิบัติ
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย การ
พัฒนานวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม การ
ปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ21201 การฟัง-พูด 

ภาษาอังกฤษ 1 
Places  Health  Food  Nature  Fashion  Holidays 

อ21202 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 2 

Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

อ22201 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 3 

Places  Health  Food  Environment  Fashion  Holidays 

อ22202 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 4 

Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 

อ23201 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 5 

Places  Health  Food  Nature  Fashion  Vacations 

อ23202 
 

การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ 6 

Work Sports  Communication  Technology  School  
Entertainment 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ21201 สุขภาพและความงาม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกีย่วกับสุขภาพและความงาม 

องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพร่างกาย การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการความเครียด 
อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายและนันทนาการ
เพ่ือสุขภาพ การดูแลสุขภาวะแห่งตนและปฏิบัติตนในการสร้างเสริม
สุขภาพและความงามทั้งกายและใจ 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ23201 การสร้างแบรนด์ 

และการออกแบบ 
อัตลักษณ์ 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์โดยใช้
กราฟิกในการสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ การก าหนดสี การก าหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร การ
ประยุกต์ใช้องค์ประกอบด้านการออกแบบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของผลงานและกลุ่มเป้าหมาย 

 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ง22201 การพัฒนาบุคลิกภาพ

และภาวะผู้น า  
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต พัฒนาการและทฤษฏี
บุคลิกภาพ การเป็นผู้น าและสร้างภาวะผู้น าการพัฒนาทักษะการท างาน 
การติดต่อสื่อสารเพ่ือการท างาน เป็นทีม การดูแลรูปลักษณ์ การแต่ง
กาย การพัฒนาอารมณ์และจิตใจ การเพิ่มความมั่นใจและความกล้า
แสดงออก มารยาทการเข้าสังคมการวิเคราะห์และประเมินตนเอง 
รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเองหลักการด าเนินชีวิตและคุณธรรมในสังคมที่
หลากหลาย เพ่ือให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  2  เลือกเสรี) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ว20271 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ว20272 การตกแต่งภาพ   
ว20273 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
ว20274 สะเต็มศึกษา  
ว20275 ภาษาซี 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ท20201 การพัฒนาทักษะการฟัง  การดูและการพูด 
ท20202 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
ท20203 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ท20204 นิทานพื้นบ้าน 
ท20205 การอ่านเพื่อพัฒนาความคิด 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ท20206 การเขียนสร้างสรรค์ 
ท20207 การแต่งค าประพันธ์ 
ท20208 วรรณกรรมภาพยนตร์ 
ท20209 การอ่านท านองเสนาะ 

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ส20201 โลกปัจจุบัน 
ส20202 พิษณุโลกของเรา 
ส20203 ในหลวงของเรา 
ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พ20201 กรีฑา 
พ20202 แฮนด์บอล 
พ20203 ฟุตซอล 
พ20204 การเคลื่อนไหวร่างกายและเกม 
พ20205 กาบัดดี้ 1 
พ20206 กาบัดดี้ 2 
พ20207 รักบี้ฟุตบอล 
พ20208 กระบี่กระบอง 
พ20209 บาสเกตบอล 
พ20210 มวยไทย 
พ20211 กีฬานันทนาการ 
พ20212 เปตอง 
พ20213 การเต้นเพื่อสุขภาพ 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศ20211 ศิลปะสร้างสรรค์ 
ศ20212 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 
ศ20213 การออกแบบ 
ศ20221 ทักษะการฝึกหัดโขนเบื้องต้น 
ศ20222 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศ20223 ทักษะการแสดง 
ศ20231 การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 
ศ20241 การปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่ง 
ศ20242 การปฏิบัติขิมหมู่ 
ศ20243 การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านแตรวง 

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ง20206 อาหารสมุนไพร 
ง20207 การจัดดอกไม้แบบสากล 

 
หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปิดให้นักเรียนเลือกตามความพร้อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ 
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ส่วนที่ 4
ระเบียบ ประกำศ



   

ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 

๑ 
นักเรียนทุกระดับชั้นทดสอบการเข้าห้องเรียนคู่ขนานผ่านระบบ 
Google Classroom และตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชา 

๑๑ – ๑๔ พ.ค.๖๔   

๒ กิจกรรม กล้าเสลาเทาแสด (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) ๑๕ พ.ค.๖๔  

๓ กิจกรรม กล้าเสลาเทาแสด (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) ๑๖ พ.ค.๖๔  

๔ เปิดภาคเรียนที ่1   ๒๔ พ.ค. 63 ทกุระดบัชั้น ม.1 - ม.6 

๕ 
กิจกรรม เน่ืองในเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดาฯ พระบรมราชินี 

2 มิ.ย.6๔  

๖ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ๙ มิ.ย. ๖๔  

๗ กิจกรรม วันไหว้ครู ๑๗ มิ.ย.๖๔  

๘ กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ ๒๓ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ เฉพาะ ม. ๔  

๙ กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ๙ ก.ค. ๖๔  

๑๐ กิจกรรม สาธิตวชิาการ ๑๔  - ๑๕ ก.ค. ๖๔  

๑๑ ครูส่งข้อสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ ๑๔ – ๑๖ ก.ค. ๖๔  

๑๒ สอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ ๑๙ – ๒๓ ก.ค. ๖๔  

๑๓ 
กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

๒๓ ก.ค.๖๔  

๑๔ ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณการเพื่อการเรียนรู้ ๒๙ – ๓๑ ก.ค.๖๔ เฉพาะ ม.๖ 

๑๕ 
ครูส่งผลประเมินการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันสุดท้าย) 

๒๙ ก.ค. ๖๔  

๑๖ กิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๒ ส.ค.๖๔  

๑๗ กิจกรรมเน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๕ – ๖ ส.ค.๖๔  

๑๘ ประชุมผู้ปกครอง แจ้งผลคะแนนกลางภาค ๘ ส.ค.๖๔  

๑๙ 
กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๑๑ ส.ค.๖๔  

๒๐ กิจกรรมกีฬาสี “กลา้เสลาเกมส”์ ๒๐ ส.ค.๖๔  

๒๑ ครูส่งข้อสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ ๒๑ – ๒๓ ก.ย.๖๔  

๒๒ สอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ ๒๗ ก.ย. – ๑ ต.ค.๖๔  

๒๓ ปิดภาคเรยีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ ๒ – ๒๔ ต.ค. ๖๔  

๒๔ 
ครูส่งผลประเมินการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 256๔ (วันสุดท้าย) 

๒๙ ก.ค. ๖๔  

๒๕ ครูจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ๑๑ ต.ค.๖๔  

๒๖ 
ครูตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ 
ครูตรวจทานตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๘ ต.ค. ๖๔  
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 

๒๗ ประกาศผลการติด ๐ ร มส ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑๙ ต.ค.๖๔  

๒๘ 
แก้ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
รอบที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ติด ๐ ร มส 

๒๐ – ๒๗ ต.ค.๖๔  

๒๙ เปิดภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๕ ต.ค.๖๔  

๓๐ กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ ๔๕ พิบูลบ าเพญ็เกมส ์ ๔ – ๑๐ พ.ย. ๖๔ เฉพาะผูเ้ข้ารว่ม 

๓๑ 
แก้ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
รอบที่ ๒ ส าหรับนักเรียนที่ติด ๐ ร มส 

๘ – ๑๒ พ.ย.๖๔  

๓๒ กิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการภาษาอังกฤษ ๑๕ – ๒๖ พ.ย.๖๔ หลังเลิกเรียน 

๓๓ 
ประชุมผู้ปกครอง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๔ พ.ย.๖๔  

๓๔ ครูส่งข้อสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๔ ๑๕ – ๑๗ ธ.ค.๖๔  

๓๙ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๐ – ๒๔ ธ.ค. ๖๔  

๔๐ 
ครูส่งผลประเมินการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันสุดท้าย) 

๔ ม.ค.๖๕  

๔๑ 
ประชุมผู้ปกครอง แจ้งผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๓๕๖๔ 

๑๖ ม.ค.๖๕  

๔๒ ค่ายลูกเสอื – เนตรนาร ี ๑๙ – ๒๑ ม.ค.๖๔ เฉพาะ ม.๓ 

๔๓ ค่ายวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่โลกกว้าง ๒๗ – ๒๘ ม.ค.๖๕ เฉพาะ  ม.๓ 

๔๔ กิจกรรมกลา้เสลาปันน้ าใจ ๒ ก.พ.๖๔ เฉพาะ ม.๓ 

๔๕ 
ค่ายวิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้บูรณาการดา้นภาษาและ
ประวัติศาสตร ์

๓ – ๕ ก.พ.๖๕ เฉพาะ ม.๕ 

๔๖ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๙ ก.พ. ๖๕ เฉพาะ ม. ๓ และ ม.๖ 

๔๗ กิจกรรมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ ฯ ๑๑ ก.พ.๖๕  

๔๘ ครูส่งข้อสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๔ ๒๓ - ๒๕ ก.พ.๖๕  

๔๙ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๘ ก.พ.- ๔ มี.ค.๖๕  

๕๐ ปิดภาคเรยีน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๕ มี.ค. ๖๕ เป็นต้นไป  

๕๑ 
ครูส่งผลประเมินการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันสุดท้าย) 

๑๘ มี.ค.๖๕  

๕๒ ครูจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๑ มี.ค.๖๕  

๕๓ 
ครูตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๔ 
ครูตรวจทานตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒๔ มี.ค.๖๕  

๕๔ ประกาศผลการติด ๐ ร มส ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกา ๒๕๖๔ ๒๕ มี.ค.๖๔  

๕๕ 
แก้ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
รอบที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ติด ๐ ร มส 

๒๘ – ๓๐ มี.ค.๖๕ นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ให้แก้ไขในรอบนี ้

๕๖ วันจบการศึกษา นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ๓๑ มี.ค.๖๕ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง 

๕๗ 
แก้ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
รอบที่ ๒ ส าหรับนักเรียนที่ติด ๐ ร มส 

๑ – ๘ เม.ย.๖๕  
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                             

เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร      

............................................ 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ      

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ 

และความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุม 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ออกประกาศดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”   

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี

การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

  ข้อ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

(๑)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)  

(๒)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)  

 ข้อ ๕ หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  คณิ ตศาสตร์  และ

ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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  ข้อ ๖ ระบบการศึกษา 

(๑)  โรงเรียนจัดระบบการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียนต่อปีการศึกษา โดยแต่ละ 

ภาคเรียน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์ 

(๒)  โรงเรียนใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง

ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 

(๓)  การก าหนดค่าหน่วยกิตให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา ๑ หน่วยกิต  

ข้อ ๗ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

   (๑)  โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า          

๑  ครั้ง 

(๒)  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมด  จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 

(๓)  การให้ระดับผลการเรียน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ  ดังนี้ 

  ช่วงคะแนน      ระดับผลการเรียน          ความหมาย 

  ๘๐ - ๑๐๐   ๔   ดีเยี่ยม 

  ๗๕ - ๗๙   ๓.๕   ดีมาก 

  ๗๐ - ๗๔   ๓   ดี 

  ๖๕ - ๖๙   ๒.๕   ดีพอใช้ 

  ๖๑ - ๖๔   ๒   พอใช้ 

  ๕๕ - ๕๙   ๑.๕   อ่อน 

  ๕๐ - ๕๔   ๑   อ่อนมาก 

  ๐ - ๔๙   ๐   ต่ ากว่าเกณฑ ์
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 (๔)  ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้อักษรระบุเงื่อนไข

ของผลการเรียนดังนี้ 

“มส” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลสอบปลาย

ภาคเรียน เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการ 

ผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

“ร” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ 

เนื่องจากนักเรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชาครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาค

เรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท า

ให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  

(๕)  โรงเรียนใช้สัญลักษณ์ “ผ” และ “มผ” ในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โดยพิจารณาทั้งเวลาการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดและให้  

ผลการประเมินดังนี้ 

สัญลักษณ ์           ความหมาย 

“ผ”   ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

“มผ”   ไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

ข้อ ๘ การเปลี่ยนผลการเรียน 

ในกรณีที่นักเรียนได้ระดับผลการเรียนและผลการประเมิน “๐ ร มส และ มผ”

นักเรียนต้องด าเนินการแก้ไขผลการเรียนและผลการประเมิน ตามปฏิทินงานวัดและประเมินผล ดังนี้ 

   (๑)  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “๐” โรงเรียนจะจัดสอนซ่อมเสริมและจัดสอบ

แก้ตัว หรือปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  โดยโรงเรียนให้โอกาสแก้ตัวไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าเกินก าหนดแล้วนักเรียนยัง

ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้เรียนซ้ าชั้นรายวิชานั้น ในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การด าเนินการต้องให้เสร็จสิ้นภายใน

ปีการศึกษานั้น และการเปลี่ยนผลการเรียนจาก “๐” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” 

(๒)  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “ร” หากนักเรียนได้รับผลการเรียน “ร” เพราะ

ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน ไม่ส่งงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งงานที่

ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนปกติ (๐ - ๔)  
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(๓)  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “มส” แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

(ก)  ได้รับผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลา

เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๑ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น โรงเรียนจะจัดสอนซ่อมเสริมในคาบว่าง หรือวันหยุด 

หรือมอบหมายงาน จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนด แล้วจึงให้สอบวัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  

 (ข)  ได้รับผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๑ ของเวลา

เรียนในรายวิชานั้น ให้เรียนซ้ าชั้นรายวิชานั้นในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มส” ให้ได้

ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” 

(๔)  การเปลี่ยนระดับผลการประเมิน “มผ” ให้นักเรียนซ่อมเสริมกิจกรรมที่

นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบตามที่โรงเรียนก าหนด แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ 

ทั้งนี้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ๆ 

ข้อ ๙ การค านวณผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average) แบ่งออกได้ ดังนี้ 

(๑)  ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาค (GPA) คือ ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตรายวิชา

กับระดับผลการเรียนที่นักเรียนได้รับในแต่ละรายวิชา หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตการเรียนในภาค

เรียนนั้น    

(๒)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  คือ ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตรายวิชา

กับระดับผลการเรียนที่นักเรียนได้รับในแต่ละรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิต

การเรียนที่เรียนมาทั้งหมด กรณีท่ีนักเรียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง โรงเรียนจะค านวณผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและค่าระดับผลการเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้ง

เดียว 

(๓)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPAX กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

คือ ผลรวมของผลคูณของผลการเรียนรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับระดับผลการเรียนที่นักเรียน

ได้รับในแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียนมาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตการเรียน

รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นที่เรียนมาทั้งหมด 

ข้อ ๑๐ การเลื่อนชั้น  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนที่จะได้รับการเลื่อนชั้น จะต้องได้รับผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมในปีนั้น ไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ และได้รับผลการประเมิน “ผ” ในทุกกิจกรรม 
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ข้อ ๑๑ การเรียนซ้ าชั้น 

นักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนจะพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ โดยค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๑๒ การส าเร็จการศึกษา 

นักเรียนส าเร็จการศึกษาได้ ๒ ระดับ คือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็น

การส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ และส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการส าเร็จการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยนักเรียนจะต้องผ่านการศึกษาแต่ละช่วงชั้นตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้ 

(๑)  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ก)  ผู้ เรียนต้องลงเรียนและได้หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗  

หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนดหรือไม่น้อยกว่า 

๑๑ หน่วยกิต 

(ข)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ

ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

(ค)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในระดับผ่าน

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

(ง)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องมีผลการประเมิน ในระดับ

ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในทุกกิจกรรม 

(จ)  ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๑.๕  

(ฉ)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการท าโครงงานผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียน

ก าหนด 
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(๒)  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ก)  ผู้ เรียนต้องลงเรียนและได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗    

หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนดหรือไม่น้อยกว่า 

๓๖ หน่วยกิต 

(ข)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

(ค)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์

ที่โรงเรียนก าหนด 

(ง)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องมีผลการประเมินในระดับผ่าน

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในทุกกิจกรรม 

(จ)  ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๑.๕  

(ฉ)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม

ประกาศฉบับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที ่ ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์   จนิายน)                                                                                                   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร                                     
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                             

เรื่อง  ก าหนดอัตราเงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                               

............................................ 

เพ่ือให้การก าหนดอัตราเงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

สอดคล้องกับประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิก

จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๓  

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการ

บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ก าหนดอัตรเงินบ ารุง

การศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี้  

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ก าหนดอัตราเงินบ ารุง

การศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ในประกาศนี้  

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้

ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรม 

ข้อ  ๔  ก าหนดอัตราเงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิ ตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังต่อไปนี้  

(๑)  ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(๒)  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  

(๓)  ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  
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(๔)  ค่าใช้จ่ายในการพาไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  

ข้อ ๕  ให้นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนให้ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ดังนี้  

(๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

(๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนละ ๒๓,๐๐๐ บาท  

ข้อ ๖ นักเรียนที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวต่างชาติ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้

ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ดังนี้  

(๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนละ ๑๓,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ

ฉบับนี้ หรือประกาศมิก าหนดไว้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

        
                                  ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                      

 

 

 

                                      (ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.กาญจนา  เงารังษี) 

                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน การลา               

การพักการเรียน การช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาลา่ช้า                            

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                            

 ............................................ 

         เพ่ือให้การด าเนินการรับลงทะเบียนเรียนรายวิชา การลาพักการศึกษา และการช าระเงินค่า

บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือผ่อนผันระยะเวลาการ

ช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน จึง

เห็นสมควรให้ก าหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การลาพักการศึกษา และก าหนดอัตราค่าปรับ

การช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  

         ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 

๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ และข้อ ๒๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม 

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา การช าระเงิน การลา การพักการเรียน  การช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังต่อไปนี้ 

         ข้อ  ๑  ภาคการเรียนปกติใด หากนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจะต้อง 

ขอลาพักการเรียนส าหรับภาคการเรียนนั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    

เพ่ือรักษาสภาพนักเรียนนับจากวันเปิดภาคเรียน หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  

โดยนักเรียนต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียน ภาคเรียนละ  ๓๑๐  บาท  

         ข้อ  ๒  อัตราค่าปรับกรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่ก าหนดและ/หรือ ไม่ช าระเงิน

ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้นักเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 

              ข้อ ๒.๑  ให้ยื่นค าร้องขอช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าปรับการช าระเงิน    

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบกลางภาคเรียน 

              ข้อ ๒.๒  อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าก าหนด ดังนี้ 
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                             หลังจากพ้นระยะเวลาช าระเงินที่ก าหนด 

                                       ๑)  สัปดาห์ที่ ๑          ๓๕๐  บาท 

                                       ๒)  สัปดาห์ที่ ๒            ๕๐๐ บาท 

      ๓)  สัปดาห์ที่ ๓    ๑,๐๐๐  บาท 

    ๔)  สัปดาห์ที่ ๔    ๑,๕๐๐ บาท 

    ๕)  สัปดาห์ที่ ๕     ๒,๐๐๐  บาท 

                  ข้อ  ๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้

น าเสนออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด   

       

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง   แนวปฏิบัติการย้ายแผนการเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

 

ด้วยปัจจุบัน หลักสูตรและแผนการเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  สังกัด 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน

ของนักเรียน เพ่ือให้การย้ายแผนการเรียนของนักเรียน เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการ มีความยุติธรรม 

ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามศักยภาพของตน    

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัด คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอออกแนวปฏิบัติการย้าย 

แผนการเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 

  ๑. นักเรียนสามารถขอยื่นค าร้องขอย้ายแผนการเรียนได้ หลังจากเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา 

  ๒. นักเรียนสามารถย้ายแผนการเรียนได้ ในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เท่านั้น 

  ๓. ต้องมีจ านวนนักเรียนว่าง ในแผนการเรียนที่นักเรียนต้องการย้าย 

  ๔. ให้นักเรียนยื่นค าร้องต่อหน่วยทะเบียน ในช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนก าหนดให้ยื่นค าร้อง 

  ๕. หากมีจ านวนนักเรียนยื่นค าร้องขอย้ายแผนการเรียนเกินกว่าจ านวนที่จะรับได้ ให้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากผลการเรียน การสังเกต และการสัมภาษณ์ 

  ๖. นักเรียนที่ได้รับพิจารณาให้ย้ายแผนการเรียน อาจต้องลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 

เพ่ือเก็บหน่วยกิตให้ครบตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

  หากมีกรณีอ่ืน ๆ ที่ ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัตินี้  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้วินิจฉัย 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   ๑๕   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕    กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจันบาน) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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วิชาที่นักเรียนต้องเรียนภาคฤดูร้อน ในกรณีย้ายแผนการเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

หลักสูตรวิทย์คณิต ย้ายไปหลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ 

  เรียน ๒ รายวิชา คือ   

   ท๒๑๒๐๑ การน าเสนอเพ่ือการสื่อสาร  จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   พ๒๑๒๐๑ สุขภาพและความงาม   จ านวน ๑ หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทย์คณิต ย้ายไปหลักสูตร EIS 

  เรียน ๒ รายวิชาคือ 

   อ๒๑๒๑๑ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๑  จ านวน ๑ หน่วยกิต 

  อ๒๑๒๑๒ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๒  จ านวน ๑ หน่วยกิต 

หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ ย้ายไปหลักสูตรวิทย์คณิต 

  เรียน ๓ รายวิชาคือ 

   ว๒๐๒๓๑ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑   จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   ว๒๐๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑   จ านวน ๐.๕ หนว่ยกิต 

   ว๒๐๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๑    จ านวน ๐.๕ หนว่ยกิต 

หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ ย้ายไปหลักสูตร EIS 

  เรียน ๕ รายวิชาคือ 

   ว๒๐๒๓๑ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑   จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   ว๒๐๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑   จ านวน ๐.๕ หนว่ยกิต 

   ว๒๐๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๑    จ านวน ๐.๕ หนว่ยกิต  

   อ๒๑๒๑๑ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๑  จ านวน ๑ หน่วยกิต 

  อ๒๑๒๑๒ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๒  จ านวน ๑ หน่วยกิต 

หลักสูตร EIS ย้ายไปหลักสูตรวิทย์คณิต 

  ไม่ต้องเรียนเพิ่ม 

หลักสูตร EIS ย้ายไปหลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ 

  เรียน ๒ รายวิชา คือ   

   ท๒๑๒๐๑ การน าเสนอเพ่ือการสื่อสาร  จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   พ๒๑๒๐๑ สุขภาพและความงาม   จ านวน ๑ หน่วยกิต 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 แผนการเรียนวิทย์คณิต ย้ายไปแผนการเรียนคณิตอังกฤษ 

   เรียน ๘ รายวิชา คือ   

   ท๓๑๒๐๑ ประวัติวรรณคด ี   จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพ่ิมเติม ๑   จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   ว๓๑๒๙๑ การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อประสมจ านวน ๑ หน่วยกิต 

   อ๓๑๒๔๑ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   ท๓๑๒๐๒ วรรณคดีมรดก    จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   ศ๓๑๒๐๒ ศิลปะเพ่ิมเติม ๒   จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   ว๓๑๒๙๒ สื่อสังคมออนไลน์ฯ    จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   อ๓๑๒๔๒ โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น  จ านวน ๑ หน่วยกิต 

แผนการเรียนคณิตอังกฤษ ย้ายไปแผนการเรียนวิทย์คณิต 

  เรียน ๖ รายวิชา คือ   

   ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑    จ านวน ๒ หน่วยกิต 

   ว๓๑๑๒๑ เคมี ๑     จ านวน ๒ หน่วยกิต 

   ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยา ๑    จ านวน ๒ หน่วยกิต 

   ว๓๑๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒    จ านวน ๒ หน่วยกิต 

   ว๓๑๑๒๒ เคมี ๒     จ านวน ๒ หน่วยกิต 

   ว๓๑๑๔๒ ชีววิทยา ๒    จ านวน ๒ หน่วยกิต 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

............................................ 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบันจึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓  และความในข้อ ๔  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ก าหนดเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”   
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตภ่าคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐  
  ข้อ ๔ เครื่องแต่งกายส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

(๑) นักเรียนชาย 
    ก) เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้งผ้าสีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป  ห้าม
ใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป ไม่มีเกล็ดด้านข้าง มีสาบที่อก ตลบออกด้านนอก กว้าง ๔ เซนติเมตร 
ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเพียงศอก มีกระเป๋า
ทีอ่กซ้าย สูงประมาณราวนม กระเป๋าขนาดกว้าง ๘ – ๑๐ เซนติเมตร และยาว ๑๐ – ๑๕ เซนติเมตร มีขนาด
พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและไม่ดึงเสื้อมาคลุมปิดสายเข็มขัด บนเสื้อบริเวณอก
ขวาปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน (เป็นรูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณ  ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง) และบริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อ-สกุล ด้วยตัวอักษรทึบ
ขนาดสูง ๑ เซนติเมตร ทีป่กเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑ 
ดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๒ ดวง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ ดวง ด้วยไหม
สีน้ าเงิน โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของปกเสื้อ 
    ข) กางเกง ใช้กางเกงขาสั้นความยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อหนาสีกรมท่าเข้ม มี
จีบข้างหน้าข้างละ ๒ จีบ ส่วนความกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงต้องห่างจากขาตั้งแต่ ๘ – ๑๒  เซนติเมตร 
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ตามขนาดของขา ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามตะเข็บข้างละ ๑ 
กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ขนาดพอดีตัว เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่ระดับเอว 
    ค) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ท าด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

                     ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสี และลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 

จ) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลายชนิดผูกเชือก 
ขอบและตาไก่ส าหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีด า 

ฉ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
    ช) ผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงด้านข้างและด้านหลังสูง ผม
ด้านบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร และห้ามไว้จอน แสกกลาง ไว้หนวดไว้เครา ใส่น้ ามัน หรือเจลแต่งสีผม หรือ
ใช้วัสดุอื่นใดที่ท าให้ผมผิดธรรมชาติ ห้ามไว้ผมทรงอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนด 
    ซ) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือท าสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
    ฌ) เครื่องประดับ ห้ามใส่เครื่องประดับอ่ืนใด เช่น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีด า และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยท าด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีด า มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น  

(๒) นักเรียนหญิง    
    (ก) เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย และหนาพอที่จะไม่ เห็น               
เสื้อชั้นใน (ควรเลือกใช้เสื้อชั้นในสีขาวหรือครีม) ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป แขนสั้น                 
เหนือข้อศอก ปล่อยชายตรง คอปกบัวแหลม ผ่าอกตลอด กระดุมสีขาว ๕ เม็ด มีกระเป๋าด้านล่าง ซ้าย-ขวา  
ข้างละ ๑ ใบ ยาวตลอดทั้งแถบด้านหน้า ชายเสื้อปล่อยตรงยาวคลุมซิปกระโปรง และให้ใส่เสื้อซับในสีขาว  ผูก
โบว์แบบสายไขว้สีกรมท่าเข้มติดกระดุมโลหะสีเงินของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ เม็ด บนเสื้อบริเวณอกขวาปัก
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (เป็นรูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง) และบริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อ - สกุลด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง 
๑ เซนติเมตร ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑ ดวง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๒ ดวง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ ดวงด้วยไหมสีน้ า
เงิน โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของปกเสื้อ 
   (ข) กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเข้ม เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าไหม ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้ายพับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบซ้อนกัน จีบกว้าง ๕ 
เซนติเมตร ตีเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ เซนติเมตร ขนาดพอดีตัว เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่
ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า ๑๐ เซนติเมตร 
    (ค) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถงุเท้าท่ีท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
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    (ง) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีด าล้วน หัวมน หุ้มส้น มีสายรัด
หลังเท้า ๑ สาย สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร 
    (จ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
    (ฉ) ผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียนปลายผมตรงเสมอกันรอบศีรษะ ส าหรับ             
ผมสั้นความยาวจากติ่งหูต้องไม่เกิน ๓ เซนติเมตร เก็บผมด้านหน้าด้วยการติดกิ๊บโลหะสีด าขนาดความกว้างไม่
เกิน ๐.๒ เซนติเมตร ส าหรับผมยาวต้องรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย หรือถักเปียที่ด้านหลัง ๑ เปีย และผูก
ริบบิ้นสีขาว เนื้อเรียบ ทึบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างของริบบิ้นไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ห้ามไว้ผมม้า  มัด
ผมแกละ หรือท าทรงผมอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนด 

(ช) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือท าสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
    (ซ) เครื่องประดับ ห้ามใส่เครื่องประดับอ่ืนใด เช่น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีด า และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยท าด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีด า มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น 

ข้อ  ๕ เครื่องแต่งกายส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(๑) นักเรียนชาย 

     (ก) เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป  
ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป ไม่มีเกล็ดด้านข้าง มีสาบที่อกตลบออกด้านนอก กว้าง ๔ 
เซนติเมตร ผ่าอกตลอดใช้กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเพียงศอก 
มีกระเป๋าที่อกซ้าย สูงประมาณราวนม กระเป๋าขนาดกว้าง ๘ – ๑๐ เซนติเมตร และยาว ๑๐ – ๑๕ เซนติเมตร 
มีขนาดพอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและไม่ดึงเสื้อมาคลุมปิดสายเข็มขัด บริเวณอก
ขวาปักชื่อ-สกุลด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง ๑ เซนติเมตร ที่เหนือชื่อ-สกุลให้ติดเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนสีทอง 
(เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศ
อิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง) ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาว
ตามระดับชั้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๑ ดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๒ 
ดวง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓ ดวง ด้วยไหมสีน้ าเงิน  โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของปก
เสื้อ 
    (ข) กางเกง ใช้กางเกงขาสั้นความยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อหนาสีกรมท่าเข้ม  มี
จีบข้างหน้าข้างละ ๒ จีบ ส่วนความกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงต้องห่างจากขาตั้งแต่   ๘ – ๑๒  เซนติเมตร 
ตามขนาดของขา ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามตะเข็บข้างละ ๑ 
กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ขนาดพอดีตัว เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่ระดับเอว 
    (ค) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร  หัวเข็มขัด
ท าด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
          (ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
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           (จ) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลายชนิดผูกเชือก 
ขอบและตาไก่ส าหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีด า 

         (ฉ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
        (ช) ผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ด้านข้างและด้านหลังสูง  ผม

ด้านบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร และห้ามไว้จอน แสกกลาง ไว้หนวดไว้เครา ใส่น้ ามันหรือเจล แต่งสีผม  หรือ
ใช้วัสดุอ่ืนใดที่ท าให้ผมผิดธรรมชาติ ห้ามไว้ผมทรงอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนด ส าหรับนักเรียนที่เป็น
นักศึกษาวิชาทหารให้ไว้ทรงผมตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
           (ซ) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือท าสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
               (ฌ) เครื่องประดับ ห้ามใส่เครื่องประดับอ่ืนใด เช่น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีด า และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยท าด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีด า มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น 

(๒) นักเรียนหญิง 
    (ก) เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย และหนาพอที่จะไม่ เห็น             
เสื้อชั้นใน (ควรเลือกใช้เสื้อชั้นในสีขาวหรือครีม) ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป แขนสั้น             
เหนือข้อศอกปล่อยชายตรง คอปกบัวแหลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม โลหะสีเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวน ๔ เม็ด ความยาวพอเหมาะกับตัวเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรงและไม่ดึงเสื้อมาคลุมปิดสายเข็มขัด 
และให้ใส่เสื้อซับในสีขาว ผูกโบแบบสายไขว้สีกรมท่าเข้มติดกระดุมโลหะสีเงินของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ เม็ด 
บริเวณอกขวาปักชื่อ-สกุล ด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง ๑ เซนติเมตร ที่เหนือชื่อ-สกุลให้ติดเข็มตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสีทอง (เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่ง  พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่ง
ทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง)  ที่ปก
เสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๑ ดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ จ านวน ๒ ดวง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓ ดวง ด้วยไหมสีน้ าเงิน  โดยปักดาวเรียง
ตามแนวกว้างของปกเสื้อ 
    (ข) กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเข้มเนื้อผ้าเรียบ  ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าไหม ด้านหน้าและด้านหลัง  ทั้งขวาและซ้ายพับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓  จีบซ้อนกัน จีบกว้าง  ๕  
เซนติเมตร ตีเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ เซนติเมตร ขนาดพอดีตัว เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่
ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า ๑๐ เซนติเมตร 

  (ค) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง ๒.๕– ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ท าด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
           (ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
    (จ) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีด าล้วน หัวมน หุ้มส้น มีสายรัด
หลังเท้า ๑ สาย สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร 
    (ฉ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
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           (ช) ผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียน ปลายผมตรงเสมอกันรอบศีรษะ ส าหรับ            
ผมสั้น ความยาวจากติ่งหูต้องไม่เกิน ๓ เซนติเมตร เก็บผมด้านหน้าด้วยการติดกิ๊บโลหะสีด าขนาดความกว้าง
ไม่เกิน ๐.๒ เซนติเมตร ส าหรับผมยาวต้องรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย หรือถักเปียที่ด้านหลัง ๑ เปีย และผูก
ริบบิ้นสีขาว เนื้อเรียบ ทึบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างของริบบิ้นไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ห้ามไว้ผมม้ามัดผมแกละ 
หรือท าทรงผมอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนด 
    (ซ) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือท าสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
           (ฌ) เครื่องประดับ ห้ามใส่เครื่องประดับอ่ืนใด เช่น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีด า และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยท าด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีด า มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น 

ข้อ ๖ เครื่องแบบพลศึกษา   
(๑) เสื้อ ใช้เสื้อพละตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  

   (๒) กางเกง ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
   (๓) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ชนิดผูกเชือกขอบ
และตาไก่ส าหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีขาว         

(๔) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้า
ลูกฟูกชนิดหนา 
  ข้อ ๗ เครื่องแบบชุดพิธีการ 
   (๑) นักเรียนชาย 
                   (ก) เสื้อ ใช้เสื้อสูทสีกรมท่าเข้ม กระเป๋าเจาะบนอกซ้าย ปักตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบนกระเป๋า กระดุม ๔ เม็ด ติดกระเป๋าเจาะซ้าย – ขวาข้างละ ๑ กระเป๋า ติดกระดุมที่ปลายแขน            
ทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๓ เม็ด สวมทับเสื้อนักเรียน ผูกเนคไทสีกรมท่าเข้ม ให้สวมเสื้อแบบซ้ายทับขวา  

         (ข) กางเกง ใช้กางเกงนักเรียน 
                            (ค) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ท าด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
          (ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
    (จ) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ชนิดผูกเชือก 
ขอบและตาไก่ส าหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีด า  
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(๒) นักเรียนหญิง 
         (ก) เสื้อ ใช้เสื้อสูทสีกรมท่าเข้ม กระเป๋าเจาะบนอกซ้าย ปักตราสัญลักษณ์

โรงเรียนบนกระเป๋า กระดุม ๔ เม็ด ติดกระเป๋าเจาะซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ กระเป๋า ติดกระดุมที่ปลายแขน          
ทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๓ เม็ด สวมทับเสื้อนักเรียน ผูกเนคไทสีกรมท่าเข้ม ให้สวมเสื้อแบบขวาทับซ้าย 
           (ข) กระโปรง ใช้กระโปรงนักเรียน 
                            (ค) เข็มขัด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มขัดหนังสี
ด า ขนาดกว้าง  ๒.๕ – ๔  เซนติเมตร  หวัเข็มขัดท าด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
   (ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
   (จ) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีด าล้วน หัวมน หุ้มส้น มีสายรัด
หลังเท้า ๑ สายสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

  
 

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หน้า ๖ 

เล่ม ๑๓๗   ตอนพิเศษ  ๑๐๓  ง                ราชกิจจานุเบกษา                          ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

 

ระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพ่ือให้เกิด  
ความชัดเจนในการด าเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตน 
ของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

อาศั ย อ า น า จต ามคว าม ในมาต ร า  ๑๒  แห่ งพ ร ะ ร าชบัญญั ติ ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 
“นักเรียน”  หมายความว่า บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
ข้อ  ๔  นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม  ดังนี้ 

          (๑ )  นั ก เ รี ยนชายจะไว้ ผมสั้ น หรื อยาวก็ ได้  กรณี ไ ว้ ผมยาวด้ านข้ า ง  ด้ านหลั งต้ อ งยาว 
ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 
 (๒) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้  กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
และรวบให้เรียบร้อย  
 ข้อ  ๕  นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้  
 (๑)  ดัดผม 
 (๒)  ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
 (๓)  ไว้หนวดหรือเครา  
 (๔)  การกระท า อ่ืนใดซึ่ ง ไม่ เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม 
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย  
 ข้อ  ๖ ความในข้อ  ๔  และข้อ  ๕ มิให้น ามาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มี เหตุผลความจ าเป็น 
 ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
 ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 
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หน้า ๗ 

เล่ม ๑๓๗   ตอนพิเศษ  ๑๐๓  ง                ราชกิจจานุเบกษา                          ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

 

 ข้อ  ๗  ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจง  
ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 การด า เนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้ยึดถื อหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 
ของนักเรียน  และการมีส่วนร่วมของนักเรียน  สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนท้องถิ่น  
 ข้อ  ๘  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 
      ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
           ณัฏฐพล   ทีปสุวรรณ 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบนักเรยีนชาย ม.ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสขีาวเนื้อเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ไม่บางเกนิไป ห้ามใช้ผ้าแพรหรือ
ผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป ไม่มเีกล็ด
ด้านข้าง มีสาบทีอ่ก ตลบออกด้านนอก
กว้าง ๔ ซ.ม. ผ่าอกตลอด ใชก้ระดุมขาว
กลมแบน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกนิ  
๑ ซ.ม.  แขนสัน้เพียงศอก มกีระเป๋าที่อก
ซ้าย สูงประมาณราวนม กระเป๋าขนาด
กว้าง  ๘ – ๑๐  ซ.ม. และยาว  ๑๐ – ๑๕ 
ซ.ม. มีขนาดพอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ   
ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและไม่ดึงเสื้อ
มาคลุมปิดสายเข็มขัด  

- บนเสือ้บริเวณอกขวาปักตรา
สัญลักษณโ์รงเรียน (เป็นรูปช้างศกึอยู่ใน
โล่กลมแบบโบราณ  ตอนล่างรูปช้างศกึ
มีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้าย
ชายธง)   
- บริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อและนามสกุล 
ด้วยตวัอกัษรทึบขนาดสูง ๑ ซ.ม. 
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น  
ส าหรับชั้น ม. ๑ จ านวน ๑ ดวง ชั้น 

ม. ๒ จ านวน ๒ ดวง และชัน้ ม. ๓ 
จ านวน ๓ ดวง ด้วยไหมสีน้ าเงิน  
โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของ 

ปกเสื้อ 

 

กางเกงขาสัน้ความยาวเสมอเข่า  

ผ้าเนือ้หนาสกีรมท่าเข้ม มีจีบข้างหน้า 

ข้างละ ๒ จีบ สว่นความกว้างของขา

กางเกง  เมื่อยืนตรงตอ้งห่างจากขา

ตัง้แต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ตามขนาดของ

ขา ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ ซ.

ม. ผ่าตรงส่วนหน้า มกีระเป๋าตาม

ตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มกีระเป๋า

หลัง ขนาดพอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบ

กางเกงอยู่ระดับเอว 

เข็มขดัหนังสีด า  ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔  

ซ.ม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะมีตรา

สัญลักษณโ์รงเรียน 

- ถงุเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสี และ
ลวดลาย  ให้พับขอบไว้เหนอืขอ้เท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสัน้
หรือถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟกูชนิดหนา 
- รองเท้าผ้าใบสีด าล้วน ไมม่ีแถบสีและ

ลวดลาย ชนิดผกูเชือก ขอบและตาไก่

ส าหรับร้อยเชอืกต้องเป็นสีด า 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบนักเรยีนหญิง ม.ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เสื้อสขีาวเนือ้เรียบ ไม่มีลวดลาย และ

หนาพอที่จะไมเ่ห็นเสือ้ชัน้ใน (ควรเลือกใช้

เสื้อชัน้ในสีขาวหรอืครีม) ห้ามใช้ผ้าแพร

หรือผ้าไหม ตัดตวัตรง ไม่รัดรูป แขนสัน้

เหนือข้อศอกปลอ่ยชายตรง คอปกบัว

แหลม ผ่าอกตลอด กระดุมสขีาว ๕ เม็ด  

มีกระเป๋าด้านล่าง ซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ ใบ 

ยาวตลอดทั้งแถบด้านหน้า ชายเสื้อปล่อย

ตรงยาวคลุมซิปกระโปรง และให้ใส่เสื้อซับ

ในสีขาว  

- บนเสือ้บริเวณอกขวาปักตรา
สัญลักษณโ์รงเรียน (เป็นรูปช้างศกึอยู่ใน
โล่กลมแบบโบราณ  ตอนล่างรูปช้างศกึ
มีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้าย
ชายธง)   
- บริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อและนามสกุล 
ด้วยตวัอกัษรทึบขนาดสูง ๑ ซ.ม. 
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น  
ส าหรับชั้น ม. ๑ จ านวน ๑ ดวง ชั้น    
ม. ๒ จ านวน ๒ ดวง และชัน้ ม. ๓ 
จ านวน ๓ ดวง  ด้วยไหมสีน้ าเงิน   
โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของ 

ปกเสื้อ 

 

กระโปรงสกีรมท่าเข้มเนือ้ผ้าเรียบ ไม่มี

ลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรอื ผ้าไหม  

ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้าย

พับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบ

ซ้อนกนั จีบกว้าง ๕ ซ.ม. ตเีกล็ดตายตัว

ลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ ซ.ม. ขนาด

พอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบเอวกระโปรงอยู่

ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า  

๑๐ ซ.ม. 

ผูกโบแบบสายไขว้ สีกรมท่าเข้มติดกระดุม
โลหะสี เงินของมหาวิทยาลัย  จ านวน 
๑  เม็ด โดยให้ปลายโบเฉียงลง 

- ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและ
ลวดลาย  ให้พับขอบไว้เหนือข้อเท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น
หรือถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
- รองเท้าหนังแบบนกัเรียนสีด าลว้น     

หัวมน หุ้มสน้ มสีายรัดหลังเท้า ๑ สาย   

สูงไม่เกนิ  ๓  ซ.ม. 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบนักเรยีนชาย ม.ปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กางเกงขาสัน้ความยาวเสมอเข่า       

ผ้าเนือ้หนาสกีรมท่าเข้ม มีจีบข้างหน้า 

ข้างละ ๒ จีบ สว่นความกว้างของขา

กางเกง  เมื่อยืนตรงตอ้งห่างจากขา

ตัง้แต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ตามขนาดของขา 

ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่า

ตรงส่วนหน้า มกีระเป๋าตามตะเข็บข้าง

ละ ๑ กระเป๋า ไมม่ีกระเป๋าหลัง ขนาด

พอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบกางเกงอยู่ระดับ

เอว 

เข็มขดัหนังสีด า  ขนาดกว้าง ๒.๕ –  

๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะมีตรา

สัญลักษณโ์รงเรียน 

- ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและ
ลวดลาย  ให้พับขอบไว้เหนือข้อเท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น
หรือถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
- รองเท้าผ้าใบสีด าล้วน ไมม่ีแถบสีและ

ลวดลาย ชนิดผกูเชือก ขอบและตาไก่

ส าหรับร้อยเชอืกต้องเป็นสีด า 

- เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสขีาวเนื้อเรียบ ไม่มี
ลวดลาย  ไม่บางเกนิไป ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าไหม ตัดตวัตรง  ไม่รัดรูป ไม่มเีกล็ด
ด้านข้าง มีสาบทีอ่ก ตลบออกด้านนอก
กว้าง ๔ ซ.ม. ผ่าอกตลอด ใชก้ระดุมขาว
กลมแบน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกนิ  
๑ ซ.ม.  แขนสัน้เพียงศอก มกีระเป๋าที่อก
ซ้าย สูงประมาณราวนม กระเป๋าขนาด
กว้าง  ๘ – ๑๐  ซ.ม. และยาว  ๑๐ – ๑๕ 
ซ.ม. มีขนาดพอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ   
ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและไม่ดึงเสื้อ
มาคลุมปิดสายเข็มขัด  

- บริเวณอกขวาปักชื่อและนามสกุล  
ด้วยตวัอกัษรทึบขนาดสูง ๑ ซ.ม. ที่เหนือ 
ชื่อ-สกุลให้ติดเขม็ตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 
สีทอง (เป็นพระบรมรูปสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราชในท่านั่ง  พระหัตถ์ขวาทรง
สุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก  ประกาศ
อิสรภาพ  ตอนล่างพระแท่นมีอกัษรชือ่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวทิยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ายชายธง) 
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น  
ส าหรับชัน้ ม. ๔ จ านวน ๑ ดวง  
ชั้น ม. ๕ จ านวน ๒ ดวง และชัน้ ม. ๖ 
จ านวน ๓ ดวง  ด้วยไหมสีน้ าเงิน  
 โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของปกเสือ้ 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบนักเรยีนหญิง ม.ปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื้อสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย และหนา

พอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นใน (ควรเลอืกใช้เสือ้

ชั้นในสีขาวหรอืครีม) ห้ามใช้ผ้าแพรหรือ

ผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป แขนสัน้เหนอื

ข้อศอกปล่อยชายตรง คอปกบัวแหลม   

ผ่าอกตลอด ติดกระดมุ โลหะสเีงินของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน ๔ เมด็  

ความยาวพอเหมาะกับตัวเสือ้ ให้เก็บ

ชายเสื้อไว้ในกระโปรงและไม่ดึงเสือ้มา

คลุมปิดสายเข็มขดั และให้ใส่เสื้อซับในสี

ขาว 

- บริเวณอกขวาปักชื่อและนามสกุล 
ด้วยตวัอกัษรทึบขนาดสูง ๑ ซ.ม.        
ที่เหนอืชือ่-สกุลให้ติดเขม็ตราสญัลักษณ์
โรงเรียนสีทอง (เป็นพระบรมรูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชในท่านั่ง  พระหัตถ์
ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทกัษิโณทก  
ประกาศอิสรภาพ  ตอนล่างพระแท่นมี
อักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร         
อยู่ภายในป้ายชายธง) 
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น  
ส าหรับชัน้ม. ๔ จ านวน ๑ ดวง ชัน้ม. ๕ 
จ านวน ๒ ดวง และชั้นม.๖ จ านวน ๓ 
ดวง  ด้วยไหมสีน้ าเงิน  โดยปักดาวเรียง
ตามแนวกว้างของปกเสื้อ 

กระโปรงสกีรมท่าเข้มเนือ้ผ้าเรียบ ไม่มี

ลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรอื ผ้าไหม  

ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้าย

พับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบ

ซ้อนกนั จีบกว้าง ๕ ซ.ม. ตเีกล็ดตายตัว

ลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ ซ.ม. ขนาด

พอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบเอวกระโปรงอยู่

ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า  

๑๐ ซ.ม. 

ผูกโบแบบสายไขว้ สกีรมท่าเข้มติดกระดุม
โลหะสีเงินของมหาวทิยาลัย จ านวน  ๑  
เม็ด โดยให้ปลายโบเฉียงลง 

- ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและ
ลวดลาย  ให้พับขอบไว้เหนอืขอ้เท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสัน้
หรือถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟกูชนิดหนา 
- รองเท้าหนังแบบนกัเรียนสีด าลว้น     

หัวมน หุ้มสน้ มสีายรัดหลังเท้า ๑ สาย   

สูงไม่เกนิ  ๓  ซ.ม. 

เข็มขดัหนังสีด า  ขนาดกว้าง ๒.๕ –  

๔  ซ.ม. หัวเข็มขดัท าดว้ยโลหะมีตรา

สัญลักษณโ์รงเรียน 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบพลศึกษา 

 

๑.  เสื้อ  ใช้เสื้อพละตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
 ๒.  กางเกง ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๓.  ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไมม่ีแถบสแีละลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าดว้ยผ้าลูกฟูกชนิดหนา 
๔.  รองเทา้ ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ชนิดผูกเชือก ขอบและตาไกส่ าหรับร้อยเชือก                         

ต้องเป็นสีขาว 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบชุดผ้าไทย (ใส่ทุกวันศุกร์) 

 

๑. นักเรียนชาย  ใช้เสื้อผ้าไทยตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
กางเกง ใช้กางเกงนักเรียน หรือกางเกงพละศึกษา (ตามตารางเรียน) 

๒. นักเรียนหญิง  ใช้เสื้อผ้าไทยตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
กระโปรง ใช้กระโปรงนักเรียนหรือกางเกงพลศึกษา (ตามตารางเรียน) 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนาร ี

(ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ) 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 

 (ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบยีบของกรมการรักษาดินแดน) 
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ทรงผมนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทรงผมนักเรียนชาย 

นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ต้องยาวไม่เลยตีนผม  ด้านหน้า
และกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสม ความเรียบร้อย ตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยความยาว 
ไม่เกินระดับคิ้วหรือปิดบังดวงตา ดังภาพ  

 

 

 

 

 

ทั้งนี้นักเรียนสามารถตัดทรงผมนักเรียน ตัดผมทรงรองทรงสูง ตามตัวอย่างภาพดังต่อไปนี้ได้  

ผมทรงนักเรียน   
ตัดสั้นเกรียนติดหนังศีรษะทั้งด้านหลัง  ด้านบนตัดสั้นด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซ.ม.  

 

 

 

 
 

 
ผมทรงรองทรงสูง 

ตัดผมเกรียนจากตีนผมด้านล่างข้ึนไปจนถึงส่วนกลางของศีรษะด้านหลังและด้านข้างเปิดสูง จากนั้นผมสั้น
พอรองหวีได้ ผมส่วนบนสั้นพอหวีได้พอสมควร ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ ซ.ม.   
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ทรงผมนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทรงผมนักเรียนหญิง 

 นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้
เรียบร้อย กรณีด้านหน้าไว้หน้าม้า ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย ตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด โดยความยาวไม่เกินระดับคิ้วหรือปิดดวงตา  หรือถักเปียที่ด้านหลัง ๑ เปีย และผูกริบบิ้นสีขาวล้วน  
เนื้อเรียบ ทึบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างของริบบิ้นไม่เกิน ๒.๕ ซ.ม. และผูกเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้น เก็บปอยผมด้วย
การติดก๊ิบโลหะสีด าขนาดความกว้างไม่เกิน ๐.๒ ซ.ม.  
 

 

 

 

 

ทั้งนี้นักเรียนสามารถตัดทรงผมนักเรียน ตามตัวอย่างภาพดังต่อไปนี้ได ้

ผมทรงนักเรียน   

ปลายผมตรงเสมอกันรอบศีรษะ ความยาวจากติ่งหูต้องไม่เกิน ๓ ซ.ม.  เก็บผมด้านหน้าด้วยการ

ติดกิ๊บโลหะสีด าขนาดความกว้างไม่เกิน ๐.๒ ซ.ม.  

 

 
 

หมายเหตุ  1. ส าหรับนักเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ให้ไว้ทรงผมตามระเบียบกรมการรักษาดินแดน  โดยไม่ขัด
ต่อระเบียบของโรงเรียน  ห้ามตัดผมทรงรองหวี  (สกินเฮด) หรือ  โมฮอค    
    2. นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนดังนี้ ดัดผม หรือใช้น้ ามันใส่ผม , ย้อมสีหรือฉีดสีผมให้ผิดไปจากเดิม,  
ไว้หนวดหรือเครา , กระท าการอื่นใดไม่เหมาะสมกับสภาพเป็นนักเรียน เช่นดัดแปลงให้เป็นทรงอ่ืนตามสมัยนิยม  
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ถูกระเบียบ ผิดระเบียบ

รองเท้านักเรียน รองเท้านักเรียน

รองเท้าพลศึกษา รองเท้าพลศึกษา

ถุงเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน

โบผูกผม โบผูกผม
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กระเป๋านักเรียน กระเป๋านักเรียน

กิ๊บติดปอยผม กิ๊บติดปอยผม

ตัวหนีบเข็มขัด ตัวหนีบเข็มขัด

ถูกระเบียบ ผิดระเบียบ
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ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร 

เรื่อง ก าหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงือ่นไข หลักเกณฑ์   

วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลอืนักเรียนและนสิิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

............................................ 
    เพ่ือให้การบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความ

ในข้อ ๗ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ก าหนดอัตราเงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และ 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไว้ดังต่อไปนี้   

  ข้อ  ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การก าหนดอัตราเงินสมทบเข้า

กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิ ตผู้ประสบภัย

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ” 

  ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “กองทุน”    หมายความว่า กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

     “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “นิสิต”  หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ข้อ  ๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียนและนิสิตช าระเงินสมทบเข้า

กองทุนเป็นรายปี ตามอัตราดังนี้  

    (๑) นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  เงินสมทบอัตรา ๑๖๐ บาท 

(๒) นิสิตระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า     เงินสมทบอัตรา ๑๖๐ บาท 
   (๓) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา      เงินสมทบอัตรา ๒๓๕ บาท 

 

              /ข้อ ๕ สิทธิในการ... 
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 ข้อ  ๕  สิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือ  ต้องเป็นกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตที่ได้รับความเสียหายจาก

อุบัติเหตุ หรือเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ

ของนักเรียนและนิสิตผู้ได้รับความเสียหายเอง หรือนักเรียนและนิสิตมีส่วนก่อให้เกิดเหตุขึ้น หรือเกิดจากการจงใจ 

กระท าผิดกฎหมายอาญาของนักเรียนและนิสิตนั้น   

  ข้อ  ๖  ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือทั้งจ านวนแก่บุคคลที่ระบุไว้ใน

แบบแสดงเจตนา หากผู้ที่ระบุไว้ในแบบแสดงเจตนาฯ เสียชีวิตหรือสาบสูญ หรือไม่มีบุคคลตามที่ระบุไว้ ให้จ่ายเงิน

ช่วยเหลือทั้งจ านวนแก่บุคคลที่ระบุไว้ในล าดับถัดไป หากไม่มีบุคคลที่ระบุในล าดับถัดไปมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน

ช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตตามท่ีเห็นสมควร  

 ข้อ  ๗   สิทธิของนักเรียนและนิสิต เริ่มตั้งแต่วันรายงานตัวและช าระค่าลงทะเบียนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยและประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิต และตลอดเวลาที่มีสภาพนักเรียนหรือนิสิตอยู่ 

 การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ให้นักเรียนหรือนิสิตหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ ๖ ขอรับเงินช่วยเหลือ

จากกองทุนได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแล้วแต่กรณี โดยนักเรียนโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ยื่นค าขอตามแบบขอรับเงินช่วยเหลือที่ส านักงานโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนกรณีนิสิตให้ยื่นค าขอตามแบบขอรับเงินช่วยเหลือที่กองกิจการนิสิต หากพ้นเวลาที่ก าหนด

สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป  

 ข้อ  ๘  มหาวิทยาลัยอาจะเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินช่วยเหลือคืน หากพบว่านักเรียนหรือนิสิต

มิได้ช าระเงินสบทบเข้าร่วมกองทุน หรือแสดง หรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ  

 ในกรณีที่พบว่านักเรียนหรือนิสิตแสดงหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ถือว่านักเรียน

หรือนิสิตผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 ข้อ  ๙  การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบสรุป

งบการรักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ตัวจริงทั้งหมด พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว

นิสิต ใช้นักเรียนและนิสิตใช้สิทธิส่วนตัวให้เต็มสิทธิ หากเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกล่าวเต็มตามสิทธิแล้ว  

ให้เบิกจากเงินกองทุน   

 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และสิทธิต่างๆ ที่ตนพึงมีตามที่กฎหมายก าหนดก่อน หากเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกล่าว

เต็มสิทธิแล้วให้เบิกจ่ายตามกฎหมายและสิทธิส่วนตัวก่อน จึงขอเบิกส่วนต่างเพ่ิมเติมจากกองทุน โดยให้ใช้หลักฐาน

ส าเนา ในการเบิกจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องรับรองจ านวนเงินที่เบิกไปแล้ว และระบุจ านวนเงินที่จะขอให้เบิกเพ่ิม

ให้ชัดเจน 

            

            /การขอรับเงิน... 
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 การขอรับเงินตามวรรคหนึ่งและสอง ให้นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยหรือผู้ปกครองของนักเรียน 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน หรือนิสิตกรอกแบบขอเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และยื่นตามที่ระบุไว้ใน  

ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการกองทุนจะด าเนินการไต่สวนและเสนอความเห็นให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาอนุมัติ และเสนอประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบโดยเร็ว  

 ข้อ  ๑๐ ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิ์ตามข้อ ๗ ยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ

ตามข้อ ๖ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้  

  (๑)  ส าเนาใบมรณบัตร 

  (๒)  ส าเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต 

  (๔)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ 

 ให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาและเสนอความเห็นให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาอนุมัติโดยเร็ว 

 ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ ให้ผู้ประสบภัย 

หรือผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนหรือนิสิตเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงิน การยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ

ตามข้อ ๗ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้  

   (๑)  ใบรับรองแพทย์ 

  (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต 

  (๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ 

 ข้อที่  ๑๒  เงินรายได้ของกองทุนให้น าฝากธนาคารในนามบัญชี “กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและ

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

 ข้อ  ๑๓  ให้ส านักงานเลขานุการกองทุนมีเงินทดรองจ่ายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 ข้อ  ๑๔  ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต

ผู้ประสบภัยได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 ข้อ  ๑๕  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต

ผู้ประสบภัยได้ตามสิทธิที่นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยจะได้รับทุกกรณี 

 
 
 
 
 
         /ข้อ ๑๖ อัตรา... 
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 ข้อ  ๑๖  อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้จ่าย

ตามอัตราดังนี้ 
 

 

 

 ข้อ  ๑๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้หรือการ

ตีความตามประเทศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 (ศาสตราจารย์  ดร.สุจินต์  จนิายน) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายการความช่วยเหลือ 

จ านวนเงินช่วยเหลือ/บาท 

นักเรียนและนิสิต 

ระดับปริญญาตรี 

นิสิตระดับปริญญา 

โท/เอก 

๑.  สูญเสียชีวิต  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๒.  สูญเสียชีวิต  อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม  โรคภัยไข้เจ็บ ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๓.  สูญเสียมือ ๒ ข้าง หรือเท้า ๒ ข้าง หรือตา ๒ ข้าง/และมือและเท้า  

     ๑ ข้าง หรือมือและตา ๑ ข้าง หรือเท้าและตา ๑ ข้าง 
๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๔.  สูญเสียตา ๑ ข้าง หรือมือ ๑ ข้าง หรือเท้า ๑ ข้าง ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๕.  สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์จากอุบัติเหตุ ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๖.  สูญเสียการรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๗.  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และหรือนิ้วชี้ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๘.  สูญเสียนิ้วมืออ่ืน ๆ นิ้วละ ๗,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๙.  สูญเสียนิ้วเท้า นิ้วละ ๔,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 

๑๐.ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑๑.ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๑๒.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไข้ใน/คนไข้นอกจ่ายตามที่    

     จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๑๓.ค่าชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน (อย่างน้อย ๒ วันขึ้นไป) แต่ไม่เกิน  

     ๑๕ วัน  

๑๕๐/วัน ๒๕๐/วัน 

๑๔.การให้เงินช่วยเหลือในกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้นให้ 

     คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็น 

     ราย ๆ ไป 

ตามจ านวนที่

คณะกรรมการ

เห็นชอบ 

ตามจ านวนที่

คณะกรรมการ

เห็นชอบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  คณะกรรมการนกัเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

............................................ 
    โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามความถนัดความสามารถและฝึกการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย 

   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่   ๓  /๒๕๕๑  

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ออกประกาศ เรื่อง คณะกรรมการนักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวรไว้ดังต่อไปนี้ว่า   

  ข้อ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง คณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

  ข้อ  ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 

   “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “คณะกรรมการนักเรียน”   หมายความว่า คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

   “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน” หมายความว่า ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมวด  ๑ 

       วัตถุประสงค์ 

  ข้อ  ๔  คณะกรรมการนักเรียนจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญ  ๓  ประการ  คือ   

๔.๑  เพ่ือให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกฝนตัวเอง เพ่ือเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
๔.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและด้านปกครองของ 

นักเรียน  โดยนักเรียน  เพื่อนักเรียน 

๔.๓  เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน  ในการกระท ากิจกรรมทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 

หมวด  ๒ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ  ๕  คณะกรรมการนักเรียนให้มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

๕.๑  คณะกรรมการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๕.๑.๑  ประธาน 

๕.๑.๒  รองประธาน 

๕.๑.๓  เลขาธิการ 

๕.๑.๔  เหรัญญิก 

๕.๑.๕  ประชาสัมพันธ์ 

๕.๑.๖  ฝ่ายวิชาการ 

๕.๑.๗  ฝ่ายกิจกรรม 

๕.๑.๘  ฝ่ายวินัยนักเรียน 

   ๕.๒  คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน  ประกอบด้วย 

    ๕.๒.๑  ผู้แทนนักเรียนจากทุกชั้นเรียน  ห้องละ  ๒  คน 

 

หมวด  ๓ 

การเลือกตั้ง  การแต่งตั้ง  และสมาชิกภาพ 

 ข้อ  ๖  การเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน  และคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเกณฑ์

และวิธีการที่โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นว่านี้ให้คลุมถึง 
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๖.๑  เกณฑ์ค านวณสมาชิก 
๖.๒  วิธีหาเสียง  วิธีลงคะแนน  และวิธีนับคะแนน 
๖.๓  การประกาศผล 

 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

๗.๑  เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
           ๗.๒  เป็นผู้ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ  หรือเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่
เกิน  ๒๐  คะแนน   
                             ๗.๓   มีผู้รับรองความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมไม่น้อยกว่า  ๑๐  คน  โดยผู้รับรอง
ต้องเป็นอาจารย์  ๒  คน  และนักเรียน  ๘  คน 
                            ๗.๔   เป็นผู้มีความตั้งใจและสนใจต่องานคณะกรรมการนักเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                            ๗.๕ ต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๕  ในปีการศึกษานั้นและมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐   

 ข้อ   ๘  การเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน ให้กระท าโดยการเลือกตั้งทั่วไปผู้สมัครรับ

เลือกตั้งต้องรวมกลุ่มโดยระบุต าแหน่งหน้าที่ให้ครบตามข้อ ๗ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเพียงกลุ่มเดียว การ

นับคะแนนเสียง ต้องได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง 

 ข้อ  ๙  คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน  เป็นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง  โดยผ่านการคัดเลือก

มาแล้วจากห้องของตน  หรือวิธีการที่โรงเรียนก าหนดและให้มีคณะกรรมการผู้แทนห้องละ ๒ คน   

 ข้อ  ๑๐ คณะกรรมการนักเรียนให้มีวาระคราวละ ๑ ปี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายน

และให้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป  คณะกรรมการผู้แทนนักเรียนซึ่งพ้นจากต าแหน่ง  

อาจได้รับการเลือกตั้ง  หรือ  การแต่งตั้งอีกก็ได้ 

 ข้อ  ๑๑  อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์เพ่ือให้โรงเรียน

แต่งตั้ง จ านวน ๒ คน   

 เมื่อคณะกรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ โรงเรียนอาจจัดให้มีการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง

ผู้อื่นแทนก็ได้  ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น 

  

 หมวด  ๔ 

การบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อที่  ๑๒  การบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน  ให้แบ่งความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑๒.๑  การบริหารกิจกรรมนักเรียน การวางระเบียบ หรือข้อบังคับ ให้เป็นอ านาจและ

หน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 
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๑๒.๒  อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการวางแผนหรือการเขียนโครงการ

และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย 

ตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔   

           ๑๒.๓  การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆของนักเรียน  ให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้

เสนอโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาอนุมัติ   

 

หมวด ๕ 

อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ  ๑๓  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนจะขัดหรือแย้งกับระเบียบ 

หรือข้อบังคับอ่ืนใดของทางราชการที่โรงเรียนถือปฏิบัติอยู่มิได้  กับทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรม  วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็นให้ขอความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อน 

 ข้อ  ๑๔   คณะกรรมการนักเรียนให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 

๑๔.๑  จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
๑๔.๒  จัดท าโครงการกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เสนอ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาเห็นชอบ 
๑๔.๓  เป็นตัวแทนของนักเรียนในการกระท าใดๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
๑๔.๔  เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียนและด าเนินการเลือกตั้ง 

ประธานคณะกรรมการนักเรียน 
๑๔.๕  แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามที่เห็นสมควร 
๑๔.๖  ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

หมวด ๖ 

การประชุม  

 ข้อ  ๑๕  ภาคเรียนหนึ่งๆ ให้มีการประชุมสามัญคณะกรรมการนักเรียนหนึ่งครั้ง   

เว้นแต่มีกรณีรีบด่วนให้มีการประชุมวิสามัญ  ในการประชุมแต่ละครั้ง  ต้องประกอบด้วยองค์ประชุม  ดังนี้   

๑๕.๑ การประชุมให้ประกอบด้วยคณะกรรมการนักเรียน  และอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑๕.๒ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม  ให้เลขาธิการคณะ 

กรรมการบริหารเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุม  และจดบันทึกการประชุม 
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๑๕.๓ ในการประชุม  ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
นักเรียน  จึงจะครบองค์ประชุม 

๑๕.๔ ในการประชุมให้แถลงผลงาน  และที่ประชุมมีสิทธิ์ในการซักถาม 
๑๕.๕ ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม หรือ 

กรรมการผู้แทนนักเรียนคนหนึ่งเป็นประธาน 
๑๕.๖ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 ๑๕.๗ ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  และให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  การพักอาศัยในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                

............................................ 
 เพ่ือเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบ  ความประพฤติที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวรและให้การพักอาศัยในหอพักนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๓๓  ประกอบกับความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัย

นเรศวร  ว่าด้วย  การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๔๘  และมติคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑  จึงออกประกาศไว้  

ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

 ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 

  “โรงเรียน”   หมายความว่า  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  “หอพัก” หมายความว่า  หอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  “นักเรียน”        หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่

ลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในหอพักโรงเรียน                                                         

   “ผู้ปกครอง”      หมายความว่า บิดา มารดา หรือผู้ใช้อ านาจปกครองตามกฎหมาย

และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ข้ึนทะเบียน รับ – ส่ง นักเรียนไว้กับโรงเรียน 

 ข้อ  ๔  นักเรียนเข้าอยู่หอพักได้เมื่อลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงหอพัก ค่าอาหาร  

หรือเงินอ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  เว้นแต่ผู้อ านวยการจะก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 
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 ข้อ  ๕  นักเรียนที่อยู่หอพักทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  ดังนี้   

๕.๑  ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าและเชื่อฟังอาจารย์ หรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมายด้วยความเคารพ 

๕.๒  ห้ามน าของผิดกฏหมาย อาวุธ สิ่งเสพติด ของมึนเมาและเชื้อเพลิงเข้าหอพักไม ่
น าของมีค่า  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ในหอพักโดยเด็ดขาด ถ้าตรวจพบผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

๕.๓  รักษาความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพของ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

๕.๔  ปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนอย่างเคร่งครัด 
๕.๕  ดูแลรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  กรณี 

ทรัพย์สินช ารุดเสียหาย  ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมหรือน าทรัพย์สินประเภทและคุณภาพเดียวกันมา
ทดแทน 

๕.๖  การกระท าการใดๆที่เป็นการท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมถือเป็นความผิด 
อย่างร้ายแรง  ผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น 

๕.๗  ดูแลรักษาหอพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
๕.๘  ดูแลอุปกรณ์หอพัก ไฟฟ้า หรือประปา หากพบการช ารุดเสียหายต้องแจ้งให้ 

ผู้จัดการหรืออาจารย์เวรทราบ ห้ามแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเองโดยเด็ดขาด 
๕.๙  อ านวยความสะดวกเม่ือผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเข้าตรวจ 

หอพัก 
 ข้อ  ๖   เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนต้องน าสิ่งของส่วนตัวออกจากหอพักและน าอุปกรณ์ที่เบิก

จากโรงเรียนส่งมอบให้ผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหากพบมีอุปกรณ์ใดช ารุดเสียหายต้องชดใช้ตาม

ราคาที่โรงเรียนก าหนด 

 ข้อ  ๗  ให้ผู้อ านวยการตั้งคณะกรรมการหอพักประกอบด้วย 

๗.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน     เป็นที่ปรึกษา 
๗.๒ หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน    เป็นประธาน 
๗.๓ อาจารย์ประจ าหอพักชาย     เป็นกรรมการ 
๗.๔ อาจารย์ประจ าหอพักหญิง     เป็นกรรมการ 
๗.๕ ผู้จัดการหอพักชาย   เป็นกรรมการ 
๗.๖ ผู้จัดการหอพักหญิง   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 ข้อ  ๘  กรณีที่นักเรียนท าให้ทรัพย์สินหอพักช ารุด สูญหาย เสียหาย ไม่ว่าเกิดจากความจงใจ

หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ผู้ปกครองต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินตามอัตราที่โรงเรียนก าหนด 
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 ข้อ  ๙  นักเรียนที่ฝ่าฝืนประกาศนี้ให้ลงโทษตามสมควรแก่กรณีความผิดโดยให้น าประกาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  มาบังคับใช้

โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาหรือการตีความตามประกาศนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  และให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑ 

  

 

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล     สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                              

เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนยีมและค่าบ ารุงหอพักนักเรียน                                             

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                

............................................ 

    เพ่ือให้การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวรเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ.๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๑๙/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงหอพักนักเรียนโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  ดังนี้   

ข้อ  ๑  ห้องปรับอากาศ                                                                     

      ๑.๑  ค่าบ ารุงหอพัก/คน/ภาคเรียน  ๕,๔๐๐  บาท               

      ๑.๒  ค่าไฟฟ้าหน่วยละ  ๕  บาท (คิดตามมิเตอร์  ช าระเงินทุกสิ้นเดือน)                   

ข้อ  ๒  ห้องธรรมดา(ห้องพัดลม)                                                         

      ๒.๑  ค่าบ ารุงหอพัก/คน/ภาคเรียน  ๓,๔๐๐  บาท       

      ๒.๒  ค่าไฟฟ้าหน่วยละ  ๕  บาท (คิดตามมิเตอร์  ช าระเงินทุกสิ้นเดือน) 

             ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๑  เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ 

                                                          

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี)                                                         

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กฎกระทรวงศึกษาธิการ 

ก าหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ

กับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้  

(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  

(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน  

(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  

(๔) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมาบุหรี่หรือยาเสพติด  

(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน  

  (๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิด 

ความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ  

(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  

  (๙) ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ 

เดือดร้อนให้ แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้ 

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จาตุรนต์ ฉายแสง 

(นายจาตุรนต์   ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ” ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่

ผู้อ านวยการ อธิการบดีหรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษานั้น “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ

ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนละนักศึกษา

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดโดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือการ

อบรมสั่งสอน 

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 

(๒) ท าทัณฑ์บน 

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 

(๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ

หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ

ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน

หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้

ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
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ข้อ ๘ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ 

นักเรียนหรือนักศึกษาหรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของ 

สถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญ 

บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนหรือนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๐ ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่

สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใช้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อดิศัย   โพธารามิก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                              

เรื่อง  หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                

............................................ 

     เพ่ือให้การพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยนักเรียนและความประพฤตินักเรียน  

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับ

ความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ มติ คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงให้ออกประกาศหลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ไว้ดังนี้  

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป  

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

    “โรงเรียน”  หมายความว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    “นักเรียน”  หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

    “กระท าผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ

โรงเรียน หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน  

     “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนทีกระท าผิด โดยมีความมุ่งหมาย

เพ่ืออบรมสั่งสอน  

 ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ

ตามถือว่ากระท าผิดวินัยและต้องรับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  

          ข้อ ๕ การลงโทษ... 

- 128 -



 

 ข้อ ๕ การลงโทษอันเนื่องจากความผิดทางวินัย มี ๔ สถาน คือ  

     ๕.๑ ว่ากล่าวตักเตือน  

     ๕.๒ ท าทัณฑ์บน  

     ๕.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ  

     ๕.๔ ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปรียบพฤติกรรม 

 ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธหรือ

ด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  

 การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้

ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  

  ให้ผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน  

 ข้อ ๗ การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามกรณี ดังนี้  

      ๗.๑ ว่ากล่าวตักเตือนให้ใช้กรณีท าความผิดไม่ร้ายแรง ดังนี้  

            ๗.๑.๑ แตง่กายผิดระเบียบ  

   ๗.๑.๒ ไม่มีกระเป๋า ใช้กระเป๋านักเรียนที่ทางโรงเรียนไม่อนุญาต  

   ๗.๑.๓ ปฏิบัติไม่เหมาะสมในการเรียน และการใช้อาคารเรียน ได้แก่  

      ๗.๑.๓.๑ สวมรองเท้าขึ้นอาคารเรียน  

      ๗.๑.๓.๒ ส่งเสียงดังบริเวณอาคารเรียน  

      ๗.๑.๓.๓ ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

      ๗.๑.๓.๔  ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  

                                 ๗.๑.๔ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการเคารพธงชาติ การเข้าแถว  

การมาสาย การแสดงความเคารพ การลา การขออนุญาตต่างๆ การประชุม การศึกษานอกสถานที่และ 

ความปลอดภัยของนักเรียน 

                            ๗.๒ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิข์องโรงเรียน หรือ

ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๓ ครั้ง ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องในกรณีข้อ ๗.๑.๑ – ๗.๑.๒  

ให้ท าทัณฑ์บน 

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ  

         ข้อ ๙ ให้นักเรียน ... 
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ข้อ ๙ ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนน ต่อ ๑ ชั้นปีและ

อาจจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้  

    ๙.๑  ตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน กรณีตักเตือนมาแล้ว ๓ ครั้ง ในกรณี 

ต่อไปนี้  

 ๙.๑.๑ พูดจาหยาบคายแสดงมารยาทไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ  
 ๙.๑.๒ ท าความร าคาญให้แก่ผู้อื่น  
 ๙.๑.๓ ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 ๙.๑.๔ ไม่ให้ความร่วมมือต่อหมู่คณะ 
 ๙.๑.๕ ไม่มีสัมมาคารวะ  
 ๙.๑.๖ ไม่เข้าร่วมการประชุม กิจกรรม ชั่วโมงเรียนกลุ่มสาระ  
    ๙.๒ ตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน กรณีถูกว่าตักเตือน ครั้งแรก  

ในกรณีต่อไปนี้  
 ๙.๒.๑ ขัดค าสั่งครูจนเป็นผลเสียหายแก่นักเรียน และการปกครองชั้นเรียน  
       ๙.๒.๒ แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อครู 
       ๙.๒.๓ ขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน โดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ  
       ๙.๒.๔ ไม่มาโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม  
 ๙.๒.๕ ขีดเขียน แกะสลักลงตามโต๊ะเรียน ม้านั่ง ฝาผนัง และพ้ืนก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อทรัพย์สินของโรงเรียน  
     ๙.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน ในกรณีดังนี้  
       ๙.๓.๑ แสดงอาการดูหมื่นเหยียดหยามครู และบุคลากรในโรงเรียน  
       ๙.๓.๒ หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  
       ๙.๓.๓ ท าลายประกาศ เอกสาร ทรัพย์สินของโรงเรียน สาธารณสมบัติ  
     ๙.๔ ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน ในกรณีดังนี้  
 ๙.๔.๑ ปลอมแปลงลายเซ็น หรือเอกสาร  
 ๙.๔.๒ เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน  
 ๙.๔.๓ ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ 

หรือยาเสพติด  
       ๙.๔.๔ น าเข้ามาหรือดูสื่อลามกต่างๆ ในโรงเรียน  
       ๙.๔.๕ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท าการใดๆ  

อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  
       ๙.๔.๖ ลักทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน  
        ๙.๔.๗ แสดงพฤติกรรม... 
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 ๙.๔.๗  แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ  
 ๙.๔.๘  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  
 ๙.๔.๙  พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  
 ๙.๔.๑๐ ในกรณีความผิดอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ฝ่ายกิจการนักเรียนจะร่วมกันพิจารณา

โทษและตัดคะแนนตามความเหมาะสม  
 ข้อ ๑๐  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติจะถูกตัดสิทธิ์ ดังต่อไปนี้  
              ๑๐.๑ ตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๐ คะแนน ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาใดที่
โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ  
          ๑๐.๒ ตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๒๐ คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครองทราบความผิด  
                ๑๐.๓ ตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๓๐ คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิด  
          ๑๐.๔ ตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๔๐ คะแนนให้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่จัดโดยฝ่ายแนะแนว  
           ๑๐.๕ ตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๗๐ คะแนนถูกสั่งพักการเรียน ๑ ภาคเรียน  
           ๑๐.๖ ตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๐๐ คะแนนจะถูกคัดชื่อออกจากโรงเรียน  
 ข้อ ๑๑ ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้กรณีที่นักเรียนกระท าผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 

                                                           

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี)                                                         

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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