คำนำ
คู่ มื อ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ปี ก ารศึ ก ษา 2565 จั ด ท าขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางดาเนินงานของโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง ระเบี ย บและประกาศของโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต
มหาวิท ยาลั ย นเรศวร เพื่อการปฏิ บั ติต นในการเข้าร่ว มกิจกรรมการเรียนรู้และความประพฤติ ในด้านต่างๆ
ตามกฎกติกา มารยาทในระหว่างการศึกษา
โรงเรีย นหวังว่าคู่มือนั กเรียนเล่มนี้ จะอานวยประโยชน์แก่นักเรียนและผู้ ปกครองได้ทราบและ
เข้าใจกระบวนการศึกษาของโรงเรีย นเป็ น อย่างดี หากมีปัญ หาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ
สามารถขอคาปรึกษาจากครูที่ปรึกษาประจาชั้น หรือครูทุกท่านของโรงเรียนได้
สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนใคร่ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักอยู่เสมอว่า การเรียนรู้จะประสบ
ผลสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเป็นสาคัญ

คณะผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
สารจากผู้อานวยการโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่วนที่ 3 หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ภาษาไทย)
หลักสูตรการศึกษาห้องเรียน EIS (English integrated Study)
หลักสูตรการศึกษาห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์
ส่วนที่ 4 ระเบียบ ประกาศ
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กาหนดอัตราเงินบารุงการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงิน การลา การลาพักการเรียน
การชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
แนวปฏิบัติการย้ายแผนการเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ทุกคน
ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ โอกาสทางมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งโรงเรียนได้ดาเนินการภายใต้
นโยบายและการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย นเรศวร โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความตระหนักรู้
ในสิ่ งที่ถูกต้องดีงาม ส่ งเสริ ม คุณธรรม จริ ย ธรรม เพื่อสร้างความพร้อมให้ แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธ ยมศึ ก ษา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพือ่ ให้เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต
มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมให้ การสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกด้าน ซึ่งนักเรียน
สามารถใช้ บ ริ ก ารได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โดยมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรยั ง มี น โยบายให้
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโควตาเข้าเรียนคณะต่าง ๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ ภายใต้ เ งื่ อ นไขของคุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ข องแต่ ล ะคณะ นั ก เรี ย นมี โ อกาสที่ จ ะ
พัฒ นาตนเองให้ มีความรับ ผิดชอบ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน เพื่อสั่ งสมความรู้ ทักษะ และแสดงศักยภาพได้สูงสุ ด ภายใต้
อัตลั กษณ์ข องโรงเรี ย น ให้ เป็ น คนกล้ า คิด กล้ าทา กล้ าแสดงออกในทางสร้า งสรรค์ ผ่ านกระบวนการเรี ย นรู้
จากรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลั กสูตรระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้ผลักดัน และที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง คือ ผู้ปกครองที่จะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงเรียนเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือ
ของนักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียน จะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
และมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สุดท้าย ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธชินราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนให้ความ
เคารพนับถือ ตลอดจนบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดคุ้มครองให้นักเรียนประสบความสาเร็จ
ในการเรียนตามที่คาดหวัง และทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีงามของประเทศชาติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สารผู้อานวยการโรงเรียน
ขอต้อนรั บ นั กเรี ย นใหม่ป ระจ ำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๕ ทุกคน เข้ำสู่ “ รั้ว กล้ ำเสลำ” ด้ว ยควำมยินดี
เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ขอให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนก้ ำ วเข้ ำ มำพร้ อ มกั บ กำรตั้ ง เป้ ำ หมำยให้ ชั ด เจน และมี ค วำมมุ่ ง มั่ น
ในกำรศึกษำหำควำมรู้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะช่วยให้นักเรียนประสบควำมสำเร็จในกำรเรียน
ต่อไปได้
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและวำงรำกฐำนควำมรู้ด้ำน
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศที่เข้มแข็ง เพิ่มเติมรำยวิชำที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ในหลักสูตรให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำ เพื่อให้มีควำมพร้อมที่จะก้ำวสู่
ระดับอุดมศึกษำ มุ่งสู่กำรเป็นนักวิจัย นวัตกร นักวิชำกำรวิชำชีพที่มีคุณภำพของประเทศในอนำคต
ตลอดระยะเวลำกำรศึ ก ษำ นั ก เรี ย นสำมำรถเสริ ม ทั ก ษะองค์ ค วำมรู้ ใ ห้ กั บ ตนเอง ได้ จ ำกแหล่ ง
กำรเรียนรู้ที่โรงเรียนสนับสนุนให้ อำทิ ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ห้องนวัตกรรมที่นักเรียนสำมำรถเข้ำถึง
เพื่อ
สร้ ำงสรรค์น วัตกรรมได้ง่ ำยและรวดเร็ ว ขึ้น ระบบสำรสนเทศที่ทั นสมัยเพื่ อสะดวกต่ อ กำรค้น คว้ ำ ข้ อ มู ล
นอกจำกนักเรียนจะได้เรียนกับครูผู้สอนที่มีคุณภำพของโรงเรียนแล้ว ในบำงรำยวิชำนักเรียนจะมีโอกำสเรียน
กับอำจำรย์ที่ทำงมหำวิทยำลัยนเรศวรสนับสนุนให้มำช่วยสอน ตลอดจนสำมำรถใช้หอสมุดและอำคำรสถำนที่
ของมหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร เป็ น แหล่ ง ค้ น คว้ ำ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งกระบวนกำรเรี ย นรู้ ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั บ นิ สิ ต ของ
มหำวิทยำลัย
แม้ว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ นี้ เรำยังต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ COVID-19 อยู่ แต่โรงเรียนก็ยังคงมุ่ง
มันที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกำสเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพไม่ลดทอน ไปจำกเดิม
ตำมวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ว่ำ “ เป็นโรงเรียนมัธยมสำธิตชั้นนำ มุ่งสู่ควำมเป็นเลิ ศในระดับชำติและนำนำชำติ ”
หวังว่ำนักเรียนทุกคนจะใช้ช่วงเวลำนับจำกนี้ จนถึงวันที่สำเร็จกำรศึกษำ เก็บเกี่ยวควำมรู้ อย่ำงตั้งใจ และใช้
ควำมเพียรพยำยำมในกำรศึกษำเล่ำเรียน เพื่อสั่งสมทักษะประสบกำรณ์ ทั้งในเชิงวิ ชำกำร คุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงเตรียมพร้อมกับกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนกับ
กำรเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อให้สำมำรถปรับตัวได้ในทำงบวกต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ อำจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนำคต
สุดท้ำยนี้ ขอให้นักเรียนใหม่ทุกคน มีควำมสุขกับกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบควำมสำเร็จในกำรศึกษำ
เล่ำเรียน และทำหน้ำที่เป็นส่วนหนี่งในกำรสร้ำงอนำคตที่ดีงำมของประเทศชำติต่อไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์)
รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งขึ้นจากดาริของรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้เสนอเป็นนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยโดยได้เล็งเห็นว่าในภาคเหนือตอนล่างควร
จะมี โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
ภาษาต่างประเทศ จัดหลักสูตรที่สอดคล้องต่อเนื่องกับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยอาศัยการสนับสนุนด้าน
วิชาการจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 119 (3/2548) วันที่
30 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานสังกัดสานักงาน
อธิการบดี
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2552 ที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 145(6/2552) มีมติให้
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีระบบบริห ารจัดการในรูปของคณะกรรมการ และเป็นรูปแบบโรงเรียนประจา (Residential School) และเป็น
สถานที่ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 251(9/2561) มีมติ
ให้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะศึกษาศาสตร์)
โดยโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เป็ น ภาควิ ช าหนึ่ ง ในคณะศึ ก ษาศาสตร์ แบ่ ง เป็ น
1. งานวิชาการ 2. งานกิจการนักเรียน 3. งานนโยบายและแผน 4. งานบริหาร
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 273 (5/2563) มีมติ
ให้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร้ า งส่ ว นงานย่ อ ยโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (คณะศึ ก ษาศาสตร์ ) จากเดิ ม
งานนโยบายและแผน เปลี่ยนเป็น งานกิจการทั่วไป

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

พระบรมรู ป สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชในท่ า นั่ ง
พระหั ต ถ์ ข วาทรงสุ ว รรณภิ ง คาร หลั่ ง ทั ก ษิ โ ณทก
ประกาศอิ ส รภาพ ตอนล่ า งพระแท่ น มี อั ก ษรชื่ อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใน
ป้ายชายธง

รูปช้างศึกอยู่ภายในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้าง
ศึกมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ายชายธง
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คาขวัญ

สีประจาโรงเรียน
สีเทา
หมายถึง สีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา

เน้นคุณธรรม นาความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

สีแสด
หมายถึ ง สี ข องคุ ณ ธรรมและความกล้ า หาญ สี แ สด
ประกอบด้ ว ย สี แ ดง หมายถึ ง สมเด็ จ พระนเรศวร
แปลว่าความกล้าหาญ และสีเหลือง หมายถึงพระพุทธ
ชินราช แปลว่าคุณธรรม

ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทย์ - คณิตเพื่อการเรียนรู้

กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะผู้เรียนให้มีจิตวิทยาศาสตร์ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

ปณิธาน
เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตหลอมจิตลูกสมเด็จพระ
นเรศวร ให้เป็นหนึ่งเดียว รู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ กระตือรือร้น อ่อนน้อม ถ่อมตน อดทนและขยัน
กล้าคิดกล้าทา นาหน้าเรื่องสุขภาพ รู้คุณค่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อมรักษาความสะอาด เราภูมิใจที่ได้เรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เราจะตั้งใจเรียนเพื่อรักษา ซึ่งเกียรติ และชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสืบไป

Student Pledge
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.
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พันธกิจ

ค่านิยม

SATITNU

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความ
เป็นผู้นา

S
A
T
I
T
N
U

2. เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การ
จัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
3. ให้ บ ริ ก ารวิช าการแก่ ชุม ชนและสั งคม ให้ บริ การ
ทางด้านวิช าการแก่โ รงเรี ย น เครื อข่ าย ชุม ชน และ
สังคม

Spirit
Attitude
Team work
Inspiration
Talent
Nature
Universal

ทางานด้วยใจ
ใช้ความคิดเชิงบวก
ร่วมทางานกันเป็นทีม
ดึงแรงบันดาลใจ
ใช้พรสวรรค์สร้างสรรค์ผลงาน
ผสานความใส่ใจในธรรมชาติ
เข้าสู่ศาสตร์สากล

เป้าหมาย

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

เพื่อผลิ ตเยาวชนที่รอบรู้ รอบด้าน ตามแนวคิดศิล ป
วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) และมี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
และเทคโนโลยี

5. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัยและความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
4. ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคาราวะ
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้คุณค่าของเวลา พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
10. แสดงความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าแสดงออก
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โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการอานวยการ
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สมาคมผู้ปกครองและครู

งานบริหาร

งานวิชาการ

งานกิจการทั่วไป

งานกิจการนักเรียน

โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แบ่งงานออกเป็น 4 งานหลัก ได้แก่ งานบริหาร งานวิชาการ งานกิจการ
ทั่วไป และงานกิจการนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้
งานบริหาร

งานกิจการทั่วไป

งานวิชาการ

งานกิจการนักเรียน
หน่วยวินัย

หน่วยวัดและประเมินผล

หน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วยตารางสอน/ตารางสอบ

หน่วยอาคารสถานที่

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน

หน่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยหอพัก

หน่วยความปลอดภัยและจราจร

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน
หน่วยโครงงาน

หน่วยชุมชนสัมพันธ์

หน่วยธุรการ

หน่วยหลักสูตร

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน่วยกิจการนักเรียนและ
ประสานงานโครงการ

หน่วยบริการการศึกษา

หน่วยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนโยบายและแผน

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

หน่วยกากับดูแลสานักงาน
หน่วยบุคคล
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ

หน่วยพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา
หน่วยแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยซ่อมบารุง
หน่วยรักษาความสะอาด

หน่วยกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
หน่วยห้องสมุด
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หน่วยทุนและสวัสดิการ

ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีที่ดิน จานวน 66 ไร่ และมีอาคารต่างๆ ประกอบด้วย

อาคารเรียน
อาคารเรียน 2

อาคารเรียน 1
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จานวน 2 ห้อง

ห้องเรียน

จานวน 12 ห้อง

ห้องเรียน

จานวน 7 ห้อง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จานวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคหกรรม

จานวน 1 ห้อง

ห้องพักอาจารย์

จานวน 2 ห้อง

ห้องเก็บสารเคมี

จานวน 2 ห้อง

ห้องพยาบาล

จานวน 1 ห้อง

ห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง

จานวน 1 ห้อง

ห้องพักอาจารย์

จานวน 5 ห้อง

ห้องคลังข้อสอบ

จานวน 1 ห้อง

อาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง (อาคารเรียน 4)
ห้องเรียน

จานวน 14 ห้อง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จานวน 5 ห้อง

ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

จานวน 1 ห้อง

ห้องเตรียมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 2 ห้อง

อาคารเรียน 3
ห้องเรียน

จานวน 12 ห้อง

ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จานวน 1 ห้อง

ห้องประชุม

จานวน 3 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน 3 ห้อง

ห้องผู้อานวยการ

จานวน 1 ห้อง

ห้องพักอาจารย์

จานวน 4 ห้อง

ห้องรองผู้อานวยการ

จานวน 2 ห้อง

ห้องสานักงาน

จานวน 1 ห้อง

ห้องทะเบียน

จานวน 1 ห้อง

ห้องการเงิน

จานวน 1 ห้อง

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

จานวน 1 ห้อง

ห้องดาราศาสตร์

จานวน 1 ห้อง
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อาคารหอพักนักเรียน
อาคารหอพักนักเรียนชาย จานวน 1 อาคาร

อาคารหอพักนักเรียนหญิงจานวน 2 อาคาร

ห้องพักนักเรียน

จานวน 24 ห้อง

ห้องพักนักเรียน

จานวน 48 ห้อง

ห้องอ่านหนังสือ

จานวน 6 ห้อง

ห้องอ่านหนังสือ

จานวน 12 ห้อง

ห้องกิจกรรม

จานวน 1 ห้อง

ห้องกิจกรรม

จานวน 2 ห้อง

ห้องผู้จัดการหอพัก

จานวน 2 ห้อง

ห้องผู้จัดการหอพัก

จานวน 2 ห้อง

ห้องซัก - รีด

จานวน 1 ห้อง

ห้องซัก - รีด

จานวน 2 ห้อง

อาคารหอพักนักเรียนโครงการวมว.
จานวน 1 อาคาร
ห้องพักนักเรียน

จานวน 24 ห้อง

ห้องอ่านหนังสือ

จานวน 6 ห้อง

ห้องกิจกรรม

จานวน 1 ห้อง

ห้องผู้จัดการหอพัก

จานวน 1 ห้อง

ห้องซัก - รีด

จานวน 1 ห้อง

อาคารห้องสมุด

อาคารหอพักบุคลากร จานวน 1 อาคาร

อาคารศิลปดุริยนาฏ

ห้องอ่านหนังสือ

จานวน 2 ห้อง

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

จานวน 1 ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์

จานวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล

จานวน 1 ห้อง

ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษาฯ

จานวน 2 ห้อง

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย

จานวน 1 ห้อง

ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู

จานวน 1 ห้อง

ห้องบันทึกเสียง

จานวน 1 ห้อง

ห้องประชุมขนาดเล็ก

จานวน 3 ห้อง

ห้องพักครูศิลปะ

จานวน 2 ห้อง

ห้องเรียนสังคมศึกษาฯ

จานวน 1 ห้อง

6

อาคารโภชนาการ
อาคารโภชนาการ

อาคารเก็บอุปกรณ์ช่าง/ห้องช่าง
อาคารเก็บอุปกรณ์ช่าง/ห้องช่าง

จานวน 1 อาคาร

สนามกีฬา

จานวน 1 อาคาร

อาคารห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

สนามฟุตบอล

จานวน 1 สนาม

สนามบาสเกตบอล

จานวน 2 สนาม

สนามวอลเลย์บอล

จานวน 2 สนาม

สนามเปตอง

จานวน 2 สนาม

สนามตะกร้อ

จานวน 1 สนาม

อาคารห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

อาคารหลังคาทางเชื่อม(โดม)
ลานอเนกประสงค์

แผนผังโรงเรียน

7

จานวน 1 อาคาร

แผนผังอาคารเรียน
อาคารเรียน 1
ห้องน้า้
ห้อง

ชั้นที่

ควบคุม

4

ห้องน้า้

หญิง

ไฟฟ้า

1403

1402

1401

ห้องเรียน

ห้องเรียน

ห้องเรียน

ห้องน้า้
ห้อง

ชั้นที่
3

หญิง

ชาย

1404
ห้องเรียน

1304
1305

ห้อง

ควบคุม

Laboratory

เก็บ

ไฟฟ้า

คหกรรม

อุปกรณ์

ห้อง
เก็บของ

ห้องน้า้
1301

1302

1303 ห้องเรียน

ชาย

ห้องพักอาจารย์

ห้องเรียน

ห้อง
เก็บของ

การงานอาชีพฯ

คหฯ
บันได

บันได
ห้องน้า้
ห้อง

ชั้นที่
2

หญิง

Laboratory

ไฟฟ้า

เคมี

ห้องน้า้
ห้อง

ชั้นที่

หญิง

ควบคุม

1

1205

ควบคุม

ห้อง
เก็บ

1201

1202

1203 Laboratory

ห้องเรียน

ห้องประชุม
projector / sound

คณะกรรม
การ
นักเรียน

ห้องพักครู
พละฯ

อาจารย์แ นะ

1105

แนว

ห้องพยาบาล
ขนาด 10 เตียง

ห้องน้า้

1102
ห้องคลังข้ อสอบ

1104
งานวินัย

ห้อง
sever

วิทยาศาสตร์

สารเคมี

ห้อง

ชาย

ห้องพักอาจารย์

1103

1107
ขนาด 40 ที่นั่ง

ไฟฟ้า

ห้องน้า้

1204

1101

ชาย

ห้องคลั ง
ห้องโถง

ห้อง
เก็บของ

ข้อสอบ

อาคารเรียน 2
ชั้นที่
3

ชั้นที่
2

ห้อง
เก็บของ

บันได

ชั้นที่
1

ห้อง
เก็บของ

ห้อง
เก็บของ

ห้องน้า้
หญิง

ห้องน้า้
หญิง

ห้องน้า้
หญิง

2301
ห้องเรียน

2302
ห้องเรียน

2303
ห้องเรียน

2304
ห้องเรียน

2201
ห้องเรียน

2202
ห้องเรียน

2203
ห้องเรียน

2204
ห้องเรียน

2101
ห้องเรียน

2102
ห้องเรียน

2103
ห้องเรียน

2104
ห้องเรียน

2305
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ

2205
ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ***

2105
ห้องพักครูภาษาไทย

ห้องน้า้
ชาย

ห้องน้า้
ชาย

ห้องน้า้
ชาย

ห้อง
ควบคุม
ไฟฟ้า

ห้อง
ควบคุม บันได
ไฟฟ้า

ห้อง
ควบคุม
ไฟฟ้า

อาคารเรียน 3
3402
3401
ห้องเรียนดารา
ห้องเรียนดาราสตร์
ศาสตร์

ชั้นที่
4

3301
ห้องเรียน

ชั้นที่
3

3302
ห้องเรียน

บันได

3303
ห้องเรียน

บันได

3403
ห้องเก็บของพัสดุ

ห้องประชุม
3300
3201
ห้องเรียน

3202
ห้องเรียน

3203
ห้องเรียน

ห้องน้า้
บันได หญิง

ทางออก

3404
(ห้องโสตฯ)

3304
ห้องเรียน

3305
ห้องเรียน

เก็บของ

3304
ห้องเรียน
บันได

ห้องน้า้ ห้องน้า้ ห้องน้า้ ห้องน้า้
บันได หญิง
ชาย
ห้องประชุม
3200

ชั้นที่
1

ห้องน้า้
ชาย

ห้องน้า้ ห้องน้า้ ห้องน้า้ ห้องน้า้
หญิง
ชาย

บันได
ชั้นที่
2

ห้องน้้า
หญิง

3204
ห้องเรียน

3205
ห้องเรียน

3206
ห้องเรียน

sever
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้องน้า้
ห้อง
อาจารย์ อาจารย์ ทะเบียน
ชาย ผู้อา้ นวยการ

ห้อง
น้า้

ห้องประชุม 3100
ส้านักงาน

8

ห้อง
สนง.

อาคารเรียน 4
ห้องน้า้

ห้องน้า้

ชั้น 4
4405

4406

ห้องพัก

LAB computer

บันได

อาจารย์ ***

4301

ห้องน้า้

4302

Laboratory

ห้องเตรียม

( ฟิสิกส์ )

4402

4404

4403

LAB computer

ปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษ

4401

ห้องพัก

LAB computer

อาจารย์

4303

4304

4305

4306

4307

Laboratory

ห้องพักอาจารย์

Laboratory

ห้องเก็บ

Laboratory

( เคมี )

วิทยาศาสตร์

( กลาง )

ของ

(คณิตศาสตร์)

บันได
ห้องน้า้

ชั้น 3

บันได

4315

4314

4313

ห้องเรียน

ห้อง

Laboratory

เก็บของ

( ชีวะ )

ห้องน้า้

4312
ห้องเรียน

โถง

4311

4310

4309

4308

ห้องเรียน

Laboratory

ห้อง

ห้องเรียน

( โครงงาน )

เก็บของ

4201

4202

4203

4204

4205

4206

4207

ห้องเรียน

ห้องเรียน

ห้องเรียน

ห้องพักอาจารย์

ห้องเรียน

ห้องเรียน

ห้องเรียน

บันได
ห้องน้า้

คณิตศาสตร์
ชั้น 2

บันได

4213

4212

4211

ห้องเรียน

ห้อง

ห้องเรียน

โถง

เก็บของ

4210

4209

4208

ห้องเรียน

ห้อง

ห้องเรียน

บันได

เก็บของ
เก็ บ ของ บั น ได เก็ บ ของ

ห้องน้า้

ห้องน้า้

ชั้น 1

บันได

บันได

บันได

วิธีการอ่านเลขห้องเรียน

อาคาร

ชั้น

เลขห้อง

ตัวอย่างการอ่านเลขห้องเรียน เลขห้อง 4213 ห้องเรียนอยู่อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 13

9

ทางขึน้ slope

ทางขึน้ slope

บันได

บันได

อาคารห้องสมุด
ห้องแนะแนว 1

ห้องโถง
ห้องแนะแนว 2 (counseling room)
ชั้น 2
ห้อง meeting

ห้องพักอาจารย์ หมวดสังคมศึกษา
ห้องพักอาจารย์หมวดสังคม

ห้องน้้า
หญิง

บันได

ห้องน้้า
ชาย

ทางเข้า
ห้องนายกชมรม
ผู้ปกครอง

ห้องพักเจ้าหน้าที่

เคาเตอร์
ยืม / คืน

ทางเข้า

ห้องประชุม

computer
สืบค้นข้อมูล

ทางเข้า

ห้องชมรมผู้ปกครอง
ห้องอ่านหนังสือ

ทางเข้า
ทางเข้า

ขั้น 1

บันได

จุดประชาสัมพันธ์

อาคารศิลปดุริยนาฏ
ห้องเรียนวิชาดนตรีสากล
ชั้น 3

หลั งคา

ห้องน้า้

ห้องน้า้

ห้องซ้อมดนตรี

ห้องบันทึกเสี ยง

ห้องพักครู หมวดศิลปะ
บันได
ชั้น 2

ห้องเรียนวิชา นาฏศิลป์

อาคารห้องสมุดชั้น 2

ห้องเรียนวิชาดนตรีไทย
บันได
ทางเข้า
ห้องพักครู หมวดศิลปะ

ชั้น 1

อาคารห้องสมุดชั้น 1
ห้องเรียน วิชาศิลปะ
บันได

ห้องน้า้

10

อาคารโภชนาการ
ทางเข้า

อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง อ่างล้าง

ทางเข้า

จุดแก๊ส
ห้องน้้า
ชาย

ร้านค้า
8

ร้านค้า
7

ร้านค้า
6

ร้านค้า
5

ร้านค้า
4

ร้านค้า
3

ร้านค้า
2

ร้านค้า
1

อ่างล้าง

ห้องน้้า
หญิง

SATITMART
ทางเข้า

สถิติการเปิดรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
จานวนห้องที่เปิดรับ (ห้อง)

ปีการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ ( โครงการ วมว.)

2549

2

2

-

2550

3

2

-

2551-2552

4

3

-

2553-2555

4

4

-

2556-2558

4

4

1

2559-2560

6

4

1

2561

6

4

2

2562

6

5

2

2563

7

6

2

2564

7

6

2

2565

7

6

2

11

สถิติจานวนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 - 2564

จานวนนักเรียน
ปีการศึกษา

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

70
169
305
391
429
393
372
338
352
348
443
553
662
695
717
759

58
101
185
245
332
378
398
421
450
484
514
526
569
629
725
793

12

รวม

128
270
490
636
761
771
770
759
802
832
954
1079
1231
1324
1442
1552

จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนครู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8
11
22
10
5
4
1
10
2

รวมทั้งสิ้น

74

จานวนบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทตาแหน่ง

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้อานวยการ
อาจารย์ชาวต่างชาติ
ครู
- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

-

4

2
-

1
1
2
-

13

5
4
5
4
2
2
1
2
21

2
5
15
5
2
1
5
1
5

2
2
1
-

รวม

13

50

42

9
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ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
การขอรับใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอน

1

กรณี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเเบบเข้าพื้นที่
โรงเรียนจะดำเนินการเเจกใบเเจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้นักเรียนทุกคนผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาเเต่ละระดับชั้น

กรณี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ให้นักเรียนดำเนินการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้
ในระบบจัดการของโรงเรียน
(NUD - Educational Management System)

ขั้นตอน

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทาง
เเอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยสแกนผ่าน
QR CODE ในใบเเจ้งการชำระค่าธรรมเนียม ฯ
ตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด

ขั้นตอน

3

ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ยื่นขอใบเสร็จรับเงินเเละเอกสารแนบการเบิกค่าเล่า
เรียนบุตรได้ที่หน่วยการเงินและบัญชี
ห้องสำนักงานเลขานุการ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

หากพ้นกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้ผู้ปกครองติดต่อหน่วยการเงินและบัญชี เพื่อยื่นคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
พร้อมเสียค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ค่าปรับ 350 บาท / สัปดาห์

: สัปดาห์ที่ 2 ค่าปรับ 500 บาท / สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3 ค่าปรับ 1,000บาท / สัปดาห์ : สัปดาห์ที่ 4 ค่าปรับ 1,500 บาท / สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 5 ค่าปรับ 2,000 บาท / สัปดาห์

14

2

ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
ปพ.1

ใบระเบียนเเสดงผลการเรียน ปพ.1 (Transcript)

เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ
ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ขั้นตอนการยื่นขอเอกสาร
1. ยื่นใบคำร้องขอเอกสาร โดยขอเเบบฟอร์มได้ที่หน่วยทะเบียน (ห้องสำนักงานเลขานุการ)
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.satit.nu.ac.th/post.php?id=49
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง เเละลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องทุกครั้ง
3. แนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ( 1 นิ้วครึ่ง) เเละถูกต้องตามระเบียบการ
ขอเอกสาร
4. นำใบคำร้องยื่นที่เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียน (ห้องสำนักงานเลขานุการ) เเละชำระค่า
ธรรมเนียมการขอเอกสาร
5. มารับเอกสารได้ภายใน 3 วันทำการ (กรณีขอเอกสารเร่งด่วน 1 วันทำการ)

ปพ.7

ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7

เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว
ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
ขั้นตอนการยื่นขอเอกสาร
1. ยื่นใบคำร้องขอเอกสาร โดยขอเเบบฟอร์มได้ที่หน่วยทะเบียน (ห้องสำนักงานเลขานุการ)
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.satit.nu.ac.th/post.php?id=49
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง เเละลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องทุกครั้ง
3. แนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว เเละถูกต้องตามระเบียบการขอเอกสาร
4. นำใบคำร้องยื่นที่เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียน (ห้องสำนักงานเลขานุการ) เเละชำระค่า
ธรรมเนียมการขอเอกสาร
5. มารับเอกสารได้ภายใน 3 วันทำการ (กรณีขอเอกสารเร่งด่วน 1 วันทำการ)

การยื่นขอเอกสารอื่นๆ
ให้นักเรียนยื่นใบคำร้องขอเอกสาร โดยขอเเบบฟอร์มได้ที่หน่วยทะเบียน
(ห้องสำนักงานเลขานุการ) หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.satit.nu.ac.th/post.php?id=49

ระเบียบรูปถ่ายสำหรับการขอเอกสารทางการศึกษา

- Transcript (ปพ.1 ฉบับภาษาอังกฤษ)

1. รูปถ่ายหน้าตรงถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ขนาด 2.5 x 3.25 ซม.

- Certificate (ปพ.7 ฉบับภาษาอังกฤษ)

(1นิ้ว) ขนาด 3 x 4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

- ขอสมุดรายงานผลการเรียนใหม่

2. ห้ามมีการตกเเต่งภาพ ใบหูและคิ้ว จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย นักเรียน

(กรณีของเก่าสูญหาย ต้องดำเนินการเเจ้งความก่อน)

หญิงรวบผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมปรกหน้า

- ทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ (ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)

3. ไม่สวมเเว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมศรีษะ ยกเว้นผ้าคลุมผมทางศาสนา
4. ห้ามสวมเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยคอ
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บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์

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
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ผูทรงคุณวุฒิพเิ ศษ
รศ.ดร.ปญญา
วุฒิการศึกษา

สังขวดี
Ph.D. (Physical Education), Doctor Bhimrao Ambedkar University
กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
นายมรกต
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

แสนกุล
รองผูอํานวยการงานบริหาร
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ประสรรค
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ตันติเสนาะ
รองผูอํานวยการงานวิชาการ
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายประยูร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

คําเติม
รองผูอํานวยการงานกิจการทั่วไป
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.เอกสิษฐ

หาแกว

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

รองผูอํานวยการงานกิจการนักเรียน
ปร.ด.(การจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (การจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ตอ)
นางพิมลสิริ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เถาวแล เอี่ยมละออ
ผูชวยผูอาํ นวยการโรงเรียน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายวุฒิศกั ดิ์

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

นายพงษพิชญ

กาญจนาภา
ผูชวยผูอาํ นวยการโรงเรียน
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ปยสินสกุล
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ครู
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ประสรรค

ตันติเสนาะ

ตําแหนง

รองผูอํานวยการงานวิชาการ/ครู

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสุภิญญา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

สายทน
ครู
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

18

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ตอ)
นางสาวกิรณา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

กิรณโชคโชติกุล
ครู
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายณรงคศักดิ์

แดงทองดี

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ครู
กศ.บ. (การศึกษาแขนงภาษาไทย) และ ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวนภัค

วุนกลัด

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายนิธปิ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

นรินทร
ครู
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายอรรถ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ดีที่สุด
ครู
ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางสาวณิชา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ราตรี
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ ครู
กศ.บ. (คณิตศาสตร) หลักสูตร 5 ป เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายปราโมท
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เรณุมาร
ครู
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวประภาพร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

แสงอนุศาสน
ครู
วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางเมธาวี
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ทองจันทร
ครู
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายภูริต

แกวเจริญเนตร

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววชิรญาณ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

สัจจากุล
ครู
กศ.บ. 5 ป (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ตอ)
นางสาวธัญลักษณ

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

อิงควระ
ครู
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.บ. (คณิตศาสตร) หลักสูตร 5 ป เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวเปยมจิต
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ษรจันทรศรี
ครู
วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.นิธิรตั
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ศรีสารัตน
ครู
ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ทรงอัปสร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

มโนรส
ครู
ปร.ด.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายชัยภูมิ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ปองจัตุรสั
ครู
กศ.บ.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวสรัสวดี
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ภูกร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ครู
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายมรกต

แสนกุล

ตําแหนง

รองผูอํานวยการงานบริหาร/ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายประยูร

คําเติม

ตําแหนง

รองผูอํานวยการงานกิจการทั่วไป/ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายวุฒิศกั ดิ์

กาญจนาภา

ตําแหนง

ผูชวยผูอาํ นวยการโรงเรียน/ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางพันธศิริ

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เสนีวงศ ณ อยุธยา
ครู
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
นายพิทักษ

พูลเจริญศิลป

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายสุรเชษฐ

ทองประเสริฐ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายอัฏฐะพร

ผาคํา

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.บ. (ฟสิกส) หลักสูตร 5 ป มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายสุทธิพงษ

คําสุวรรณ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางสาวศราวรรณ

ปอมสุข

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
นางสาวเกษกาญจน

ศิริเมธาวงศ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางสาวปรินธร

เอี่ยมสะอาด

ตําแหนง

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน/ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายโคมศักดิ์

ออนวัง

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางอัจจิมา

เมืองชื่น

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (พันธุศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายวิญู

พันธุเมืองมา

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม (วิทยาศาสตรชวี ภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
นางสาวธนวลัย

กูลประดิษฐ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวลินละดา

จันทนะชาติ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

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

ดร.พิชยา

โชติวรรณกุล

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ทวีสิน

วุฒิการศึกษา

อํานวยพันธวิไล
ครู
ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวเพียรพิมพ

ยาระนะ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตําแหนง

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา) หลักสูตร 5 ป
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายวันเฉลิม

จันทรทรง

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นายสถิต

จรูญไธสง

ตําแหนง

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ ครู

วุฒิการศึกษา

ค.บ. 5 ป (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ดร.เอกสิษฐ

หาแกว

ตําแหนง

รองผูอํานวยการงานกิจการนักเรียน/ครู

วุฒิการศึกษา

ปร.ด.(การจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (การจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายขวัญชัย

ศิริเวช

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

นายขวัญชัย

อินทะนาค

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววรัญญา

ทองใบ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.ม.(พลศึกษาและวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายจารุพัฒน

จํากิจ

ตําแหนง

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ ครู

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นางสาวศิพร

อนันตธีระชัย

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายรัฐพงษ

โพธิรังสิยากร

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกาญจนา

อุทิศ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.ม.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางลลิตภัทร

ศิริรักษ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ค.บ. 5 ป (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอ)
นายธนัสนันทน

กาวิละนันท

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายธีรพงศ

สนั่น

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ค.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

Miss Elisa

C. Balisi

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

Bachelor of Science in Secondary Education (BSED) Major in
Social Studies

นางสาวแพรวสุวรรณ

พุมสิโล

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

นางสาวชญานี

หาญรบ

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นายจาตุรันต

วัฒนากุล

ตําแหนง

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ ครู

วุฒิการศึกษา

ค.บ. 5 ป (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

วาที่รอยตรีธนะษิณ

อินพาเพียร

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

นายอิสรพงศ

คงเมือง

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (ดนตรีคีตศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ดร.วรอัญู

ณรงคเดชา

ตําแหนง

ครู

วุฒิการศึกษา

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
นางสาวณัชาพร
ตําแหนง

จันทรเกษม

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ครู
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาววิวรรษา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ภาวะไพบูลย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ครู
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
MCom (Information Systems And Technology) Macquarie
University
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

นางพิมลสิริ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เถาวแล เอี่ยมละออ
ผูชวยผูอาํ นวยการโรงเรียน/ครู
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววันทกาญจน
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เล็กกระจาง
ครู
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวไอยดา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

กลิ่นอน
ครู
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายธารินทร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ธนะวงศ
ครู
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวปวีณา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

หนุนนาค
ครู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

30

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ตอ)
นายยุทธภูมิ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

สุวรรณบุตร
ครู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mr. Kim Patrick
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

Brucal Abe
ครู

Miss Magie Zape
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

Del Castillo
ครู
Bachelor of Art in Mass Communication Major in Journalism

Mr. Royce Dean
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

Vincent Muita Dela Cuesta Castillo
ครู
Bachelor of Science in Business Administration - Maketing
Management

Bachelor of Science in Tourism Management

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(แนะแนว)
นางนฤมล
ตําแหนง

เปยมปญญา
ที่ปรึกษาดานแนะแนว

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
กศ.บ. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(แนะแนว) (ตอ)
นางสาวประภัสศร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บํารุงดี
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (แนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวอกนิษฐ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

กันเข็ม
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยกํากับดูแลสํานักงาน)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาที่รอยตรีหญิงลักษณา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

คุณพระรักษ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยธุรการ)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก

นายยศวรรธน
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บุญธรรม
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยโสตทัศนูปกรณ)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวไพจิตรี
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เผือกเนียม
นักวิชาการพัสดุ
ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากรสายสนับสนุน
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)
นายกิตติพันธุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

วะสะศิริ
นักวิชาการพัสดุ
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางอมรรัตน
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บุญมี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
บธ.บ. (บัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวบุญณิสา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ทวมวงษ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายชุษณะ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เขื่อนแกว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวปยธิดา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ไชยขันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

นางสาวกาญจนา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

อ่ําพูล
บรรณารักษ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)
นางจันทิมา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

พงษพานิช พรหมแกวตอ
บรรณารักษ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวชญานี
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บุญคง
นักวิทยาศาสตร
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายบัณฑิต
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

หนูสอน
นักวิชาการศึกษา (หนวยทะเบียน)
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

นางสาวกชพรรณ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ชัยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา (หนวยบริการวิชาการ)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวชินานันท

ณัฐเศรษฐชูสกุล
นักวิชาการศึกษา (หนวยบริการวิชาการ)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

นางสาวพิชยา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

กันตวารี
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยโยบายและแผน)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)
นางสาวพนิดา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เมืองมูล
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยบุคคล)
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวชนนี
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

นาคเจือทอง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยกิจการนักเรียนและประสานงานโครงการ)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวอภัสวัญญ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

หมื่นศรีชัย
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยประชาสัมพันธ)
ศศ.บ. มนุษยศาสตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

นางสาวจรัสศรี
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

มีชัยโย
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) วิทยาลัยภาคกลาง

นางสาวสุธัญญา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บุญชุม
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวกรรณ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ดาบคมศิลปสุข
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)
นายธนวัฒน
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

สมใจ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยหอพัก)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

นายหลักทรัพย
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

สุขแสงชู
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หนวยอาคารและสถานที)่
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายปราชญา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

สุวรรณทอง
พนักงานเขาเลม
ปวช. (เครื่องมือกลและซอมบํารุง) วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

นายวัชรพงษ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

อยูคง
งานชางเทคนิค
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

นายพนม
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ศรีดี
พนักงานขับรถยนต
ม.6 โรงเรียนเขาทราย

นายวารินทร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ทรัพยเขต
พนักงานขับรถยนต
ม.3 โรงเรียนจานกรอง
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)
นายไชยา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บางปรากฏ
คนสวน
ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นางพิกุล
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

วงศแกว
คนสวน
ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นายจรูญ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บุญประจง
พนักงานทั่วไป
ป.7 โรงเรียนวัดทองหลาง

นายฮามือเสาะ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บราเฮง
พนักงานทั่วไป
ม.3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

นายไตรเทพ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ขําคํา
พนักงานทั่วไป
ม.6 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลก

นายวันเฉลิม
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

คงเกิด
พนักงานทั่วไป
ม.3 โรงเรียนทาทองพิทยาคม
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)
นายสนธยา
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

บุญศรี
พนักงานทั่วไป
ม.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค

นางสาวนวรัตน
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

เชิดศาสตร
พนักงานทั่วไป
ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นายวงศธร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

มาเที่ยง
พนักงานทั่วไป
ม.6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

นายเชน
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

มาสม
พนักงานทั่วไป
ป.6 โรงเรียนวัดคุงวารี

38

โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2565 - 2567
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
120
120
120
ภาษาไทย
( 3 นก.)
( 3 นก.)
( 3 นก.)
200
200
200
คณิตศาสตร์
( 5 นก.)
( 5 นก.)
( 5 นก.)
140
140
160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( 3.5 นก.) ( 3.5 นก.)
( 4 นก.)
160
160
160
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
( 4 นก.)
( 4 นก.)
( 4 นก.)
80
80
80
สุขศึกษาและพลศึกษา
( 2 นก.)
( 2 นก.)
( 2 นก.)
80
80
80
ศิลปะ
( 2 นก.)
( 2 นก.)
( 2 นก.)
60
60
40
การงานอาชีพ
( 1.5 นก.) ( 1.5 นก.)
( 1 นก.)
120
120
120
ภาษาต่างประเทศ
( 3 นก.)
( 3 นก.)
( 3 นก.)
960
960
960
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
( 24 นก.) ( 24 นก.) ( 24 นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136
136
136
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
400
400
360
ความพร้อมและจุดเน้น
( 10 นก.) ( 10 นก.)
( 9 นก.)
1,416
1,416
1,376
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
หมายเหตุ 1 หน่วยกิต มีค่าน้าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รหัส

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง
/สัปดาห์

หน่วย
กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21141 ชีววิทยา 1
ว21171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1
ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1
พ21101 สุขศึกษา1
พ21102 พลศึกษา 1
ศ21101 ศิลปะ 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1

3
3
2
3
2
3
1
1
1
2
3
24

1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

ท21102
ค21103
ค21104
ว21101
ว21121
ส21103
ส21104
พ21103
พ21104
ศ21102
ง21102

12.0

ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์ 4
ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
สังคมศึกษาฯ 2
ประวัติศาสตร์ไทย 2
สุขศึกษา2
พลศึกษา 2
ศิลปะ 2
ภาษาอังกฤษ 2

3
3
2
2
1
3
1
1
1
2
2
3

1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5

รวม

24

12.0

งานคหกรรม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ว20231 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
ว20281 โครงงาน 1
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
อ21201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 1
วิชาเลือกเสรี

2
1
1
2
2

รวม

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
4.0

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

หน่วย
กิต

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

อ21102
รวม

ชั่วโมง
/สัปดาห์

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1
ว20221 เคมีเพิ่มเติม 1

1
1
1
1
2
2

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ว20201
ว20282

โครงงาน 2

ส21232

หน้าที่พลเมือง 2

อ21202

การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 2
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
35

16.0
40

รวม
รวมทั้งหมด

3
35

16.0

แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รหัส

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง
/สัปดาห์

หน่วย
กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิตศาสตร์ 5
ค22102 คณิตศาสตร์ 6
ว22121 เคมี 2
ว22141 ชีววิทยา 2
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3
พ22101 สุขศึกษา3
พ22102 พลศึกษา 3
ศ22101 ศิลปะ 3
ง22101 งานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม

3
3
2
1
2
3
1
1
1
2
2
3

1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5

24

12.0

ท22102 ภาษาไทย 4
ค22103 คณิตศาสตร์ 7
ค22104 คณิตศาสตร์ 8
ว22101 ฟิสิกส์ 2
ว22142 ชีววิทยา 3
ว22171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ส22103 สังคมศึกษาฯ 4
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4
พ22103 สุขศึกษา4
พ22104 พลศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ว20283 โครงงาน 3
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
อ22201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 3
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

3
3
2
2
1
2
3
1
1
1
2
3

1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

24

12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

1
1
1
1
2
2

ว20241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1

หน่วย
กิต

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ว20222 เคมีเพิ่มเติม 2

ชั่วโมง
/สัปดาห์

ว20202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2

1
1
1
1
2
2

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ว20242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2
ว20284 โครงงาน 4
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4
อ22202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 4
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
35

16.0

41

รวม
รวมทั้งหมด

3
35

16.0

แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รหัส

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง หน่วย
/สัปดาห์ กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 9
ค23102 คณิตศาสตร์ 10
ว23101 ฟิสิกส์ 3
ว23171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5
พ23101 สุขศึกษา5
พ23102 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5

3
3
2
3
2
3
1
1
1
2
3

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

ท23102
ค23103
ค23104
ว23121
ว23141
ว23172
ส23103
ส23104
พ23103
พ23104
ศ23102
อ23102

รวม

24

12.0

ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์ 11
คณิตศาสตร์ 12
เคมี 3
ชีววิทยา 4
ออกแบบเทคโนโลยี
สังคมศึกษาฯ 6
ประวัติศาสตร์ไทย 6
สุขศึกษา6
พลศึกษา 6
ศิลปะ 6
ภาษาอังกฤษ 6

3
3
2
1
2
2
3
1
1
1
2
3

1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

รวม

24

12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

2
1
2
2

1.0
0.5
1.0
1.0

7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

3.5

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
อ23201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 5
วิชาเลือกเสรี
รวม

ชั่วโมง หน่วย
/สัปดาห์ กิต

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

ว20243

เคมีเพิ่มเติม 3
ชีววิทยาเพิ่มเติม 3

ส23236

หน้าที่พลเมือง 6

อ23202

การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 6
วิชาเลือกเสรี

ว20223

1
1
1
2
2

0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

3.5

รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม

3

รวมทั้งหมด

34

15.5
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รวม

3

รวมทั้งหมด

34

15.5

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
1. กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ท21101
ภาษาไทย 1
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท21102
ภาษาไทย 2
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท22101
ภาษาไทย 3
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท22102
ภาษาไทย 4
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท23101
ภาษาไทย 5
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท23102
ภาษาไทย 6
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม

(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ค21101
คณิตศาสตร์ 1
จานวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม จานวนตรรกยะ เลขยกกาลัง
การประมาณค่า
ค21102
คณิตศาสตร์ 2
อัตราส่วนและร้อยละ สถิติ ระบบตัวเลขฐาน
ค21103
คณิตศาสตร์ 3
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค21104
คณิตศาสตร์ 4
พื้นฐานทางเรขาคณิต มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
ค22101
คณิตศาสตร์ 5
จานวนตรรกยะ ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ค22102
คณิตศาสตร์ 6
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ค22103
คณิตศาสตร์ 7
จานวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การแปลงทางเรขาคณิต
ค22104
คณิตศาสตร์ 8
พืน้ ที่ผิวและปริมาตร สถิติ การแปรผัน
ค23101
คณิตศาสตร์ 9
พื้นที่ผิวและปริมาตร สามเหลี่ยมคล้าย ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค23102
คณิตศาสตร์ 10
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว ฟังก์ชันกาลังสอง 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 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
เทคโนโลยี 1
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจาวัน 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 แนวคิดเชิงคานวณกับการแก้ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการทางาน
เทคโนโลยี 2
และเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ว23101
ฟิสิกส์ 3
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แสงและทัศนูปกรณ์ ดาราศาสตร์
ว23121
เคมี 3
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี
ว23141
ชีววิทยา 4
พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
ว23171
วิทยาศาสตร์และ Application การออกแบบการใช้งาน Application
เทคโนโลยี 3
พัฒนา Application นาเสนอชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ
การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี
การสร้างผลงานนวัตกรรมสาหรับการผลิตสินค้า
การสื่อสารเพื่อสร้างอาชีพ การนาเสนอผลงาน
ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับชีวิต ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีในงานอาชีพ
การออกแบบทางเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
และวัฒนธรรม 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะทางประชากร
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย บทบาทและหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติรัฐธรรมนูญกับการเมืองการ
ปกครองของไทย กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รัฐโบราณในดินแดนไทย
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบริโภค สถาบันการเงิน
และวัฒนธรรม 2 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียง
ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างชาดก
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ วันสาคัญทางพระพุทธและศาสนพิธี
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ศาสนสัมพันธ์
ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา
และวัฒนธรรม 3 พระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน้าที่ชาวพุทธ
มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิต เจริญปัญญา
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสาคัญ
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา การลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ แนวคิดเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม 4 พอเพียง รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมเอเชีย การเมืองการปกครอง กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชา
ส22104

ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 4 พัฒนาการทางที่ตั้งและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
แหล่งอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชีย
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา กฎหมายแพ่งและอาญา สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม 5 สากล สังคมไทย การปกครองในยุคปัจจุบัน การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
และวัฒนธรรม 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ความสาคัญของพุทธศาสนา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 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
พ22102

ชื่อรายวิชา
พลศึกษา 3

พ22103

สุขศึกษา 4

พ22104

พลศึกษา 4

พ23101
พ23102

สุขศึกษา 5
พลศึกษา 5

พ23103

สุขศึกษา 6

พ23104

พลศึกษา 6

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศ21101
ศิลปะ 1
ศ21102

ศิลปะ2

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาตะกร้อ
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาฟุตบอล
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ความเข้าใจในงานจิตรกรรม (ทฤษฎี) ปฏิบัติงานศิลปะ
ทฤษฎีบทดนตรีสากล 1 ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1
นาฏยศัพท์ ประเภทของละครไทย รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
หลักการจัดการแสดง หลักในการชมการแสดง นักแสดงที่ชื่นชอบ
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ ประวัติที่มาและวิวัฒนาการของ
ดนตรีไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ บทบาทของดนตรีมนสังคมไทย การขับร้องเพลงไทย
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

47

รหัสวิชา
ศ22101

ชื่อรายวิชา
ศิลปะ3

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
หลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง หลักวิเคราะห์และวิจารณ์
การแสดง ศิลปะการแสดง รูปแบบการแสดง บูรณาการสร้างสรรค์
หลักการฟังดนตรีไทย วิถีการดาเนินชีวิตของนักดนตรีไทย
การขับร้องเพลงไทย การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
ศ22102
ศิลปะ 4
ความรู้เบื้องต้นงานทัศนศิลป์(ทฤษฎี) ปฏิบัติงาน ทฤษฎีดนตรีสากล 2
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2
ศ23101
ศิลปะ5
ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารา
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 วางแผนดีมีกาไร 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)
Gramma and Vocabulary Skill and Communication
อ22101
ภาษาอังกฤษ 3
Gramma and Vocabulary Skill and Communication
อ22102
ภาษาอังกฤษ 4
(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 อาหารกับการดารงชีวิต พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว20281
โครงงาน 1
ความรู้เกี่ยวกับการทาโครงงาน
การใช้แหล่งเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล
ว20282
โครงงาน 2
สัมมนาโครงงาน หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์
ว20283
โครงงาน 3
โครงร่างโครงงาน การทาโครงงาน 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
ส23235

ชื่อรายวิชา
หน้าที่พลเมือง 5

ส23236

หน้าที่พลเมือง 6

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ความเป็นไทยรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ความมีวินัยในตนเอง

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
Places Health Food Nature Fashion Holidays
อ21201
การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 1
อ21202
การฟัง-พูด
Work Sports Communication Technology School
ภาษาอังกฤษ 2 Entertainment
Places Health Food Environment Fashion Holidays
อ22201
การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 3
อ22202
การฟัง-พูด
Work Sports Communication Technology School
ภาษาอังกฤษ 4 Entertainment
อ23201
การฟัง-พูด
Places Health Food Nature Fashion Vacations
ภาษาอังกฤษ 5
อ23202
การฟัง-พูด
Work Sports Communication Technology School
ภาษาอังกฤษ 6 Entertainment
รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่ 2 เลือกเสรี)
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ว20271
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ว20272
การตกแต่งภาพ
ว20277
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
การแต่งคาประพันธ์
ท20208
วรรณกรรมภาพยนตร์
ท20209
การอ่านทานองเสนาะ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ส20201
โลกปัจจุบัน
ส20202
พิษณุโลกของเรา
ส20203
ในหลวงของเรา
ส20204
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา
พ20201
พ20202
พ20203
พ20204
พ20205
พ20206
พ20207
พ20208
พ20209
พ20210
พ20211
พ20212
พ20213

ชื่อรายวิชา
กรีฑา
แฮนด์บอล
ฟุตซอล
การเคลื่อนไหวร่างกายและเกม
กาบัดดี้ 1
กาบัดดี้ 2
รักบี้ฟุตบอล
กระบี่กระบอง
บาสเกตบอล
มวยไทย
กีฬานันทนาการ
เปตอง
การเต้นเพื่อสุขภาพ
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา
ศ20211
ศ20212
ศ20213
ศ20221
ศ20222
ศ20223
ศ20231
ศ20241
ศ20242
ศ20243

ชื่อรายวิชา
ศิลปะสร้างสรรค์
ประติมากรรมสร้างสรรค์
การออกแบบ
ทักษะการฝึกหัดโขนเบื้องต้น
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ทักษะการแสดง
การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล
การปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่ง
การปฏิบัติขิมหมู่
การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านแตรวง

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา
ง20206
ง20207

ชื่อรายวิชา
อาหารสมุนไพร
การจัดดอกไม้แบบสากล

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปิดให้นักเรียนเลือกตามความพร้อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ
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โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2565 - 2567
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study)
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
120
120
120
ภาษาไทย
( 3 นก.)
( 3 นก.)
( 3 นก.)
200
200
200
คณิตศาสตร์
( 5 นก.)
( 5 นก.)
( 5 นก.)
140
140
160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( 3.5 นก.) ( 3.5 นก.)
( 4 นก.)
160
160
160
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
( 4 นก.)
( 4 นก.)
( 4 นก.)
80
80
80
สุขศึกษาและพลศึกษา
( 2 นก.)
( 2 นก.)
( 2 นก.)
80
80
80
ศิลปะ
( 2 นก.)
( 2 นก.)
( 2 นก.)
60
60
40
การงานอาชีพ
( 1.5 นก.) ( 1.5 นก.)
( 1 นก.)
120
120
120
ภาษาต่างประเทศ
( 3 นก.)
( 3 นก.)
( 3 นก.)
960
960
960
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
( 24 นก.) ( 24 นก.) ( 24 นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136
136
136
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
400
400
360
ความพร้อมและจุดเน้น
( 10 นก.) ( 10 นก.)
( 9 นก.)
1,416
1,416
1,376
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
หมายเหตุ 1 หน่วยกิต มีค่าน้าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study)
ภาคเรียนที่ 1
รหัส

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง
/สัปดาห์

หน่วย
กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21141 ชีววิทยา 1
ว21171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1
ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1
พ21101 สุขศึกษา1
พ21102 พลศึกษา 1
ศ21101 ศิลปะ 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1

3
3
2
3
2
3
1
1
1
2
3
24

1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

ท21102
ค21103
ค21104
ว21101
ว21121
ส21103
ส21104
พ21103
พ21104
ศ21102
ง21102

12.0

ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์ 4
ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
สังคมศึกษาฯ 2
ประวัติศาสตร์ไทย 2
สุขศึกษา2
พลศึกษา 2
ศิลปะ 2
ภาษาอังกฤษ 2

3
3
2
2
1
3
1
1
1
2
2
3

1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5

รวม

24

11.0

งานคหกรรม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ว20231 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
ว20281 โครงงาน 1
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
อ21201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 1
อ21211 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 1

2
1
1
2
2

รวม

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
4.0

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

หน่วย
กิต

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

อ21102
รวม

ชั่วโมง
/สัปดาห์

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1
ว20221 เคมีเพิ่มเติม 1

1
1
1
1
2
2

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ว20201

ว20282

โครงงาน 2

ส21232

หน้าที่พลเมือง 2

อ21202

การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 2

อ21212

การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 2

รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
35

16.0
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รวม
รวมทั้งหมด

3
35

16.0

แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study)
ภาคเรียนที่ 1
รหัส

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง
/สัปดาห์

หน่วย
กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิตศาสตร์ 5
ค22102 คณิตศาสตร์ 6
ว22121 เคมี 2
ว22141 ชีววิทยา 2
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3
พ22101 สุขศึกษา3
พ22102 พลศึกษา 3
ศ22101 ศิลปะ 3
ง22101 งานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม

3
3
2
1
2
3
1
1
1
2
2
3

1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5

24

12.0

ว20241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1
ว20283 โครงงาน 3
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
อ22201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 3

1
1
1
1
2
2

อ22211 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 3
รวม
8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

ท22102 ภาษาไทย 4
ค22103 คณิตศาสตร์ 7
ค22104 คณิตศาสตร์ 8
ว22101 ฟิสิกส์ 2
ว22142 ชีววิทยา 3
ว22171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ส22103 สังคมศึกษาฯ 4
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4
พ22103 สุขศึกษา4
พ22104 พลศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม

3
3
2
2
1
2
3
1
1
1
2
3

1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

24

12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
4.0

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

หน่วย
กิต

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ว20222 เคมีเพิ่มเติม 2

ชั่วโมง
/สัปดาห์

ว20202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2

1
1
1
1
2
2

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ว20242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2
ว20284 โครงงาน 4
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4
อ22202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 4
อ22212 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 4
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
35

16.0
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รวม
รวมทั้งหมด

3
35

16.0

แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรห้องเรียน EIS (English integrated Study)
ภาคเรียนที่ 1
รหัส

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง
/สัปดาห์

หน่วย
กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 9
ค23102 คณิตศาสตร์ 10
ว23101 ฟิสิกส์ 3
ว23171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5
พ23101 สุขศึกษา5
พ23102 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม

1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
12.0

ท23102 ภาษาไทย 6
ค23103 คณิตศาสตร์ 11
ค23104 คณิตศาสตร์ 12
ว23121 เคมี 3
ว23141 ชีววิทยา 4
ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี
ส23103 สังคมศึกษาฯ 6
ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6
พ23103 สุขศึกษา6
พ23104 พลศึกษา 6
ศ23102 ศิลปะ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
อ23201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 5
อ23211 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 5

3
3
2
1
2
2
3
1
1
1
2
3

1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

24

12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

2
1
2
2

1.0
0.5
1.0
1.0

รวม

7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

3.5

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

หน่วย
กิต

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

3
3
2
3
2
3
1
1
1
2
3
24

ชั่วโมง
/สัปดาห์

ว20223 เคมีเพิ่มเติม 3
ว20243 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6
อ23202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 6

1
1
1
2
2

อ23212 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 6
รวม
7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
3.5

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
34

15.5
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รวม
รวมทั้งหมด

3
34

15.5

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
ท22101
ภาษาไทย 3
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท22102
ภาษาไทย 4
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท23101
ภาษาไทย 5
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท23102
ภาษาไทย 6
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม

(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ค21101
คณิตศาสตร์ 1
จานวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม จานวนตรรกยะ เลขยกกาลัง
การประมาณค่า
ค21102
คณิตศาสตร์ 2
อัตราส่วนและร้อยละ สถิติ ระบบตัวเลขฐาน
ค21103
คณิตศาสตร์ 3
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค21104
คณิตศาสตร์ 4
พื้นฐานทางเรขาคณิต มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
ค22101
คณิตศาสตร์ 5
จานวนตรรกยะ ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ค22102
คณิตศาสตร์ 6
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ค22103
คณิตศาสตร์ 7
จานวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การแปลงทางเรขาคณิต
ค22104
คณิตศาสตร์ 8
พืน้ ที่ผิวและปริมาตร สถิติ การแปรผัน
ค23101
คณิตศาสตร์ 9
พื้นที่ผิวและปริมาตร สามเหลี่ยมคล้าย
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค23102
คณิตศาสตร์ 10
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว ฟังก์ชันกาลังสอง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ค23103
คณิตศาสตร์ 11
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สถิติ ความน่าจะเป็น
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รหัสวิชา
ค23104

ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ 12

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง ทฤษฎีบทวงกลม

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ว21101
ฟิสิกส์ 1
อุณหภูมิและพลังงานความร้อน ความดันอากาศและชั้นบรรยากาศโลก
ว21121
เคมี 1
สารและสมบัติของสาร
ว21141
ชีววิทยา 1
เซลล์ พืช
ว21171
วิทยาศาสตร์และ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
เทคโนโลยี 1
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจาวัน 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 แนวคิดเชิงคานวณกับการแก้ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการทางาน
เทคโนโลยี 2
และเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ว23101
ฟิสิกส์ 3
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แสงและทัศนูปกรณ์ ดาราศาสตร์
ว23121
เคมี 3
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี
ว23141
ชีววิทยา 4
พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
ว23171
วิทยาศาสตร์และ Application การออกแบบการใช้งาน Application
เทคโนโลยี 3
พัฒนา Application นาเสนอชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ
การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี
การสร้างผลงานนวัตกรรมสาหรับการผลิตสินค้า
การสื่อสารเพื่อสร้างอาชีพ การนาเสนอผลงาน
ว23172

ออกแบบเทคโนโลยี

เทคโนโลยีกับชีวิต ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีในงานอาชีพ
การออกแบบทางเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
และวัฒนธรรม 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะทางประชากร
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รัฐโบราณในดินแดนไทย
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบริโภค สถาบันการเงิน
และวัฒนธรรม 2 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียง
ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างชาดก
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ วันสาคัญทางพระพุทธและศาสนพิธี
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ศาสนสัมพันธ์
ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา
และวัฒนธรรม 3 พระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน้าที่ชาวพุทธ
มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิต เจริญปัญญา
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสาคัญ
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา การลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ แนวคิดเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม 4 พอเพียง รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การคุ้มครองผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย
การเมืองการปกครอง กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชา
ส22104

ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 4 พัฒนาการทางที่ตั้งและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
แหล่งอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชีย
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา กฎหมายแพ่งและอาญา สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม 5 สากล สังคมไทย การปกครองในยุคปัจจุบัน การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
และวัฒนธรรม 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ความสาคัญของพุทธศาสนา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 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
พ22101
พ22102

ชื่อรายวิชา
สุขศึกษา 3
พลศึกษา 3

พ22103

สุขศึกษา 4

พ22104

พลศึกษา 4

พ23101
พ23102

สุขศึกษา 5
พลศึกษา 5

พ23103

สุขศึกษา 6

พ23104

พลศึกษา 6

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาตะกร้อ
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาฟุตบอล
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รหัสวิชา
ศ21101

ชื่อรายวิชา
ศิลปะ 1

ศ21102

ศิลปะ2

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ความเข้าใจในงานจิตรกรรม (ทฤษฎี) ปฏิบัติงานศิลปะ
ทฤษฎีบทดนตรีสากล 1 ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1
นาฏยศัพท์ ประเภทของละครไทย รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
หลักการจัดการแสดง หลักในการชมการแสดง นักแสดงที่ชื่นชอบ
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ ประวัติที่มาและวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ บทบาทของดนตรีมนสังคมไทย การขับร้องเพลงไทย
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
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รหัสวิชา
ศ22101

ชื่อรายวิชา
ศิลปะ3

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
หลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง หลักวิเคราะห์และวิจารณ์
การแสดง ศิลปะการแสดง รูปแบบการแสดง บูรณาการสร้างสรรค์
หลักการฟังดนตรีไทย วิถีการดาเนินชีวิตของนักดนตรีไทย การขับร้อง
เพลงไทย การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
ศ22102
ศิลปะ 4
ความรู้เบื้องต้นงานทัศนศิลป์(ทฤษฎี) ปฏิบัติงาน ทฤษฎีดนตรีสากล 2
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2
ศ23101
ศิลปะ5
ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารา
องค์ประกอบของบทละคร วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง วิธีการเลือก
การแสดง นาฏศิลป์กับการอนุรักษ์ ประวัติดนตรีไทยสมัยต่างๆ
องค์ประกอบของเพลงไทย การประพันธ์เพลงไทย
การจัดรูปแบบวงดนตรีเพื่อการแสดงในวาระต่างๆ 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 วางแผนดีมีกาไร 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)
Gramma and Vocabulary Skill and Communication
อ22101
ภาษาอังกฤษ 3
Gramma and Vocabulary Skill and Communication
อ22102
ภาษาอังกฤษ 4
(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

62

รหัสวิชา
อ23102

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 6

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
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 อาหารกับการดารงชีวิต พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว20281
โครงงาน 1
ความรู้เกี่ยวกับการทาโครงงาน
การใช้แหล่งเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล
ว20282
โครงงาน 2
สัมมนาโครงงาน หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์
ว20283
โครงงาน 3
โครงร่างโครงงาน การทาโครงงาน 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
ส22233

ชื่อรายวิชา
หน้าที่พลเมือง 3

ส22234

หน้าที่พลเมือง 4

ส23235

หน้าที่พลเมือง 5

ส23236

หน้าที่พลเมือง 6

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ความมีวินัยในตนเอง
ความเป็นไทย
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ความมีวินัยในตนเอง

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
Places Health Food Nature Fashion Holidays
อ21201 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 1
อ21202 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 2
Work Sports Communication Technology School
Entertainment
Places Health Food Environment Fashion Holidays
อ22201 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 3
อ22202 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 4
อ23201 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 5

Work Sports Communication Technology School
Entertainment
Places Health Food Nature Fashion Vacations

อ23202 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 6

Work Sports Communication Technology School
Entertainment

อ21211
อ21212
อ22211
อ22212
อ23211
อ23212

Reading Writing

การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 1
การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 2
การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 3
การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 4
การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 5
การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 6

Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
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Writing (continuous)
Writing (continuous)
Writing (continuous)
Writing (continuous)
Writing (continuous)

โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2565 - 2567
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
120
120
120
ภาษาไทย
( 3 นก.)
( 3 นก.)
( 3 นก.)
200
200
200
คณิตศาสตร์
( 5 นก.)
( 5 นก.)
( 5 นก.)
140
140
160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( 3.5 นก.) ( 3.5 นก.)
( 4 นก.)
160
160
160
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
( 4 นก.)
( 4 นก.)
( 4 นก.)
80
80
80
สุขศึกษาและพลศึกษา
( 2 นก.)
( 2 นก.)
( 2 นก.)
80
80
80
ศิลปะ
( 2 นก.)
( 2 นก.)
( 2 นก.)
60
60
40
การงานอาชีพ
( 1.5 นก.) ( 1.5 นก.)
( 1 นก.)
120
120
120
ภาษาต่างประเทศ
( 3 นก.)
( 3 นก.)
( 3 นก.)
960
960
960
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
( 24 นก.) ( 24 นก.) ( 24 นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136
136
136
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
400
400
360
ความพร้อมและจุดเน้น
( 10 นก.) ( 10 นก.)
( 9 นก.)
1,416
1,416
1,376
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
หมายเหตุ 1 หน่วยกิต มีค่าน้าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์
ภาคเรียนที่ 1
รหัส

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง หน่วย
/สัปดาห์ กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21141 ชีววิทยา 1
ว21171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1
ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1
พ21101 สุขศึกษา1
พ21102 พลศึกษา 1
ศ21101 ศิลปะ 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1

3
3
2
3
2
3
1
1
1
2
3

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

ท21102
ค21103
ค21104
ว21101
ว21121
ส21103
ส21104
พ21103
พ21104
ศ21102
ง21102
อ21102

รวม

24

12.0

ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์ 4
ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
สังคมศึกษาฯ 2
ประวัติศาสตร์ไทย 2
สุขศึกษา2
พลศึกษา 2
ศิลปะ 2
งานคหกรรม
ภาษาอังกฤษ 2

3
3
2
2
1
3
1
1
1
2
2
3

1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5

รวม

24

12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

2
1
1
2
2

1.0
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ท21201 การนาเสนอเพื่อการสื่อสาร
ว20281 โครงงาน 1
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
อ21201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 1
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

ชั่วโมง หน่วย
/สัปดาห์ กิต

พ21201

สุขภาพและความงาม

2
1
1
2
2

1.0
0.5
0.5
1.0
1.0

ว20282

โครงงาน 2

ส21232

หน้าที่พลเมือง 2

อ21202

การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 2

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

5.0

วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
35

16.0
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รวม
รวมทั้งหมด

3
35

16.0

แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง

รหัส

รายวิชา

หน่วย
/สัปดาห์ กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิตศาสตร์ 5
ค22102 คณิตศาสตร์ 6
ว22121 เคมี 2
ว22141 ชีววิทยา 2
ส22101 สังคมศึกษาฯ3
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3
พ22101 สุขศึกษา3
พ22102 พลศึกษา 3
ศ22101 ศิลปะ 3
ง22101 งานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

3
3
2
1
2
3
1
1
1
2
2
3

1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5

24

12.0

ท22102 ภาษาไทย 4
ค22103 คณิตศาสตร์ 7
ค22104 คณิตศาสตร์ 8
ว22101 ฟิสิกส์ 2
ว22142 ชีววิทยา 3
ว22171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ส22103 สังคมศึกษาฯ 4
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4
พ22103 สุขศึกษา4
พ22104 พลศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลิกภาพ
ง22201 และภาวะผู้นา

1.0
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
อ22201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 3
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

3
3
2
2
1
2
3
1
1
1
2
3

1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

24

12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

2
1
1
2
2

ว20283 โครงงาน 3

ชั่วโมง
หน่วยกิต
/
สัปดาห์

ภูมิปัญญาไทยกับ
ส22201 การสร้างสรรค์

2
1
1
2
2

1.0
0.5
0.5
1.0
1.0

8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

4.0

ว20284 โครงงาน 4
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4
อ22202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 4
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
35

16.0
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รวม
รวมทั้งหมด

3
35

16.0

แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมง

รหัส

รายวิชา

หน่วย
/สัปดาห์ กิต

รหัส

รายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 9
ค23102 คณิตศาสตร์ 10
ว23101 ฟิสิกส์ 3
ว23171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5
พ23101 สุขศึกษา5
พ23102 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

3
3
2
3
2
3
1
1
1
2
3
24

1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
12.0

ท23102 ภาษาไทย 6
ค23103 คณิตศาสตร์ 11
ค23104 คณิตศาสตร์ 12
ว23121 เคมี 3
ว23141 ชีววิทยา 4
ว23172 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4
ส23103 สังคมศึกษาฯ 6
ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6
พ23103 สุขศึกษา6
พ23104 พลศึกษา 6
ศ23102 ศิลปะ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ว23291 กับโลกอนาคต

1.0
0.5
1.0
1.0

7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

3.5

อ23201 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 5
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

รวม
รวมทั้งหมด

3
3
2
1
2
2
3
1
1
1
2
3

1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

24

12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

2
1
2
2

ส22235 หน้าที่พลเมือง 5

ชั่วโมง
หน่วย
/
กิต
สัปดาห์

การสร้างแบรนด์และการ
ศ23201 ออกแบบอัตลักษณ์

2
1
2
2

1.0
0.5
1.0
1.0

7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
1
ลูกเสือ-เนตรนารี
1
ชุมนุม
1
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

3.5

ส22236 หน้าที่พลเมือง 6
อ23202 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 6
วิชาเลือกเสรี
รวม

(ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

3
34

15.5
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รวม
รวมทั้งหมด

3
34

15.5

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
ท22101
ภาษาไทย 3
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท22102
ภาษาไทย 4
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท23101
ภาษาไทย 5
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
ท23102
ภาษาไทย 6
การฟัง การดู และการพูด การอ่าน การเขียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม

(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ค21101
คณิตศาสตร์ 1
จานวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม จานวนตรรกยะ เลขยกกาลัง
การประมาณค่า
ค21102
คณิตศาสตร์ 2
อัตราส่วนและร้อยละ สถิติ ระบบตัวเลขฐาน
ค21103
คณิตศาสตร์ 3
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค21104
คณิตศาสตร์ 4
พื้นฐานทางเรขาคณิต มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
ค22101
คณิตศาสตร์ 5
จานวนตรรกยะ ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ค22102
คณิตศาสตร์ 6
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ค22103
คณิตศาสตร์ 7
จานวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การแปลงทางเรขาคณิต
ค22104
คณิตศาสตร์ 8
พื้นที่ผิวและปริมาตร สถิติ การแปรผัน
ค23101
คณิตศาสตร์ 9
พื้นที่ผิวและปริมาตร สามเหลี่ยมคล้าย
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค23102
คณิตศาสตร์ 10
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว ฟังก์ชันกาลังสอง 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 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
เทคโนโลยี 1
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจาวัน 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 แนวคิดเชิงคานวณกับการแก้ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการทางาน
เทคโนโลยี 2
และเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ว23101
ฟิสิกส์ 3
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แสงและทัศนูปกรณ์ ดาราศาสตร์
ว23121
เคมี 3
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี
ว23141
ชีววิทยา 4
พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
ว23171
วิทยาศาสตร์และ Application การออกแบบการใช้งาน Application
เทคโนโลยี 3
พัฒนา Application นาเสนอชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ
การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี
การสร้างผลงานนวัตกรรมสาหรับการผลิตสินค้า
การสื่อสารเพื่อสร้างอาชีพ การนาเสนอผลงาน
ว23172 ออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับชีวิต ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีในงานอาชีพ
การออกแบบทางเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
และวัฒนธรรม 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะทางประชากร
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ส21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รัฐโบราณในดินแดนไทย
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบริโภค สถาบันการเงิน
และวัฒนธรรม 2 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียง
ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างชาดก
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ วันสาคัญทางพระพุทธและศาสนพิธี
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ศาสนสัมพันธ์
ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา
และวัฒนธรรม 3 พระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน้าที่ชาวพุทธ
มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิต เจริญปัญญา
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสาคัญ
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา การลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ แนวคิดเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม 4 พอเพียง รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การคุ้มครองผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย
การเมืองการปกครอง กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชา
ส22104
ส23101

ส23102

ส23103

ส23104

ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 4 พัฒนาการทางที่ตั้งและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
แหล่งอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชีย
สังคมศึกษา ศาสนา กฎหมายแพ่งและอาญา สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม 5 สากล สังคมไทย การปกครองในยุคปัจจุบัน การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ภัยพิบตั ิของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
ประวัติศาสตร์ไทย 5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย
สังคมศึกษา ศาสนา กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
และวัฒนธรรม 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ความสาคัญของพุทธศาสนา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี การบริหารจิตเจริญปัญญา
ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย
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
พ22101
พ22102

ชื่อรายวิชา
สุขศึกษา 3
พลศึกษา 3

พ22103

สุขศึกษา 4

พ22104

พลศึกษา 4

พ23101
พ23102

สุขศึกษา 5
พลศึกษา 5

พ23103

สุขศึกษา 6

พ23104

พลศึกษา 6

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศ21101
ศิลปะ 1

ศ21102

ศิลปะ2

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาตะกร้อ
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
ความปลอดภัยในชีวิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาฟุตบอล
การฝึกทักษะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ความเข้าใจในงานจิตรกรรม (ทฤษฎี) ปฏิบัติงานศิลปะ
ทฤษฎีบทดนตรีสากล 1
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1
นาฏยศัพท์ ประเภทของละครไทย รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
หลักการจัดการแสดง หลักในการชมการแสดง นักแสดงที่ชื่นชอบ
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ ประวัติที่มาและวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ บทบาทของดนตรีมนสังคมไทย การขับร้องเพลงไทย
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
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รหัสวิชา
ศ22101

ชื่อรายวิชา
ศิลปะ3

ศ22102

ศิลปะ 4

ศ23101

ศิลปะ5

ศ23102

ศิลปะ 6

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
หลักการและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง หลักวิเคราะห์และวิจารณ์
การแสดง ศิลปะการแสดง รูปแบบการแสดง บูรณาการสร้างสรรค์
หลักการฟังดนตรีไทย วิถีการดาเนินชีวิตของนักดนตรีไทย
การขับร้องเพลงไทย การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
ความรู้เบื้องต้นงานทัศนศิลป์(ทฤษฎี) ปฏิบัติงาน ทฤษฎีดนตรีสากล 2
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2
ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารา
องค์ประกอบของบทละคร วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง วิธีการเลือก
การแสดง นาฏศิลป์กับการอนุรักษ์ ประวัติดนตรีไทยสมัยต่างๆ
องค์ประกอบของเพลงไทย การประพันธ์เพลงไทย การจัดรูปแบบวง
ดนตรีเพื่อการแสดงในวาระต่างๆ การขับร้องเพลงไทย
การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด
ความเข้าใจในงานออกแบบ ปฏิบัติงาน ทฤษฎีดนตรีสากล 3
ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 3

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ง21102
งานคหกรรม
ครอบครัวมีสุข บ้านน่าอยู่ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ อาชีพกับงานบ้าน
ง22101
งานอาชีพ
เตรียมตัวสู่อาชีพ วางแผนดีมีกาไร 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)
Gramma and Vocabulary Skill and Communication
อ22101
ภาษาอังกฤษ 3
Gramma and Vocabulary Skill and Communication
อ22102
ภาษาอังกฤษ 4
(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
อ23102

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 6

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
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 การนาเสนอเพื่อการ ศึกษาหลักการพูด ศิลปะการเลือกใชคา ประโยค คาเชื่อม สานวน
สื่อสาร
โวหาร การออกเสียงคาที่ถูกตองและการพูดในสถานการณตาง ๆ
การแสดงความคิดเห็นและการนาเสนอ การเลือกชองทางการสื่อสาร
และจัดเตรียมสื่อในการนาเสนอ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ว20281
โครงงาน 1
ความรู้เกี่ยวกับการทาโครงงาน
การใช้แหล่งเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล
ว20282
โครงงาน 2
สัมมนาโครงงาน หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์
ว20283
โครงงาน 3
โครงร่างโครงงาน การทาโครงงาน ความก้าวหน้าโครงงาน
ว20284
โครงงาน 4
นิทรรศการโครงงาน
ว23291
เทคโนโลยีและ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์
นวัตกรรม
และเทคโนโลยี กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กับโลกอนาคต
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต 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
ส22233

ชื่อรายวิชา
หน้าที่พลเมือง 3

ส22234

หน้าที่พลเมือง 4

ส23235

หน้าที่พลเมือง 5

ส23236

หน้าที่พลเมือง 6

ส22201

ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ความเป็นไทย
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ความมีวินัยในตนเอง
ความเป็นไทยรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ความมีวินัยในตนเอง
ศึกษาประเภทและพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย บทบาทของภูมิปัญญา
ไทยต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ฝึกปฏิบัติ
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย การ
พัฒนานวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม การ
ปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
Places Health Food Nature Fashion Holidays
อ21201
การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 1
อ21202
การฟัง-พูด
Work Sports Communication Technology School
ภาษาอังกฤษ 2 Entertainment
Places Health Food Environment Fashion Holidays
อ22201
การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 3
อ22202
การฟัง-พูด
Work Sports Communication Technology School
ภาษาอังกฤษ 4 Entertainment
อ23201
การฟัง-พูด
Places Health Food Nature Fashion Vacations
ภาษาอังกฤษ 5
อ23202
การฟัง-พูด
Work Sports Communication Technology School
ภาษาอังกฤษ 6 Entertainment
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
พ21201 สุขภาพและความงาม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกีย่ วกับสุขภาพและความงาม
องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพร่างกาย การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการความเครียด
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายและนันทนาการ
เพือ่ สุขภาพ การดูแลสุขภาวะแห่งตนและปฏิบัติตนในการสร้างเสริม
สุขภาพและความงามทั้งกายและใจ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศ23201
การสร้างแบรนด์
และการออกแบบ
อัตลักษณ์

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์โดยใช้
กราฟิกในการสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ การกาหนดสี การกาหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร การ
ประยุกต์ใช้องค์ประกอบด้านการออกแบบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของผลงานและกลุ่มเป้าหมาย

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
ง22201 การพัฒนาบุคลิกภาพ ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ขอบเขต พัฒนาการและทฤษฏี
และภาวะผู้นา
บุคลิกภาพ การเป็นผู้นาและสร้างภาวะผู้นาการพัฒนาทักษะการทางาน
การติดต่อสื่อสารเพื่อการทางาน เป็นทีม การดูแลรูปลักษณ์ การแต่ง
กาย การพัฒนาอารมณ์และจิตใจ การเพิ่มความมั่นใจและความกล้า
แสดงออก มารยาทการเข้าสังคมการวิเคราะห์และประเมินตนเอง
รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเองหลักการดาเนินชีวิตและคุณธรรมในสังคมที่
หลากหลาย เพื่อให้ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่ 2 เลือกเสรี)
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ว20271
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ว20272
การตกแต่งภาพ
ว20277
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ว20274
สะเต็มศึกษา
ว20275
ภาษาซี
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา
ท20201
ท20202
ท20203
ท20204
ท20205
รหัสวิชา
ท20206
ท20207
ท20208
ท20209

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะการฟัง การดูและการพูด
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
นิทานพื้นบ้าน
การอ่านเพื่อพัฒนาความคิด
ชื่อรายวิชา
การเขียนสร้างสรรค์
การแต่งคาประพันธ์
วรรณกรรมภาพยนตร์
การอ่านทานองเสนาะ

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ส20201
โลกปัจจุบัน
ส20202
พิษณุโลกของเรา
ส20203
ในหลวงของเรา
ส20204
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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
ศ20211
ศ20212
ศ20213
ศ20221
ศ20222
รหัสวิชา
ศ20223
ศ20231
ศ20241
ศ20242
ศ20243
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา
ง20206
ง20207

ชื่อรายวิชา
ศิลปะสร้างสรรค์
ประติมากรรมสร้างสรรค์
การออกแบบ
ทักษะการฝึกหัดโขนเบื้องต้น
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ชื่อรายวิชา
ทักษะการแสดง
การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล
การปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่ง
การปฏิบัติขิมหมู่
การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านแตรวง

ชื่อรายวิชา
อาหารสมุนไพร
การจัดดอกไม้แบบสากล

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปิดให้นักเรียนเลือกตามความพร้อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ
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ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลาดับ

วัน เดือน ปี

1

2 พ.ค. 2565

2
3
4
5
6

3 พ.ค. 2565
5 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 2565
5 - 6 พ.ค. 2565
9 - 11 พ.ค. 2565

7

11 - 13 พ.ค. 2565

8

14 พ.ค. 2565

9

18 - 20 พ.ค. 2565

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กิจกรรม
ประกาศรายชื่อห้องเรียนและตารางเรียนทุกระดับชั้น
นักเรียนชั้น ม.6 เลือกรายวิชาเลือกเสรี
นักเรียนชั้น ม.3 เลือกรายวิชาเลือกเสรี
นักเรียนชั้น ม.2 เลือกรายวิชาเลือกเสรี
นักเรียนชั้น ม.1 เลือกรายวิชาเลือกเสรี
โครงการค่ายมินิแคมป์
โครงการอบรมหนูน้อยเยาวชนนักสร้างหุ่นยนต์เพื่อโลกอนาคต
นักเรียนทุกระดับชั้นทดสอบการเข้าห้องเรียนคู่ขนาน ผ่านระบบ
google classroom และตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชา
โครงการกล้าเสลาฯ ม.1 /ม.4

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
23 พ.ค. 2565
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
2 มิ.ย. 2565
พระบรมราชินี
11 - 12 มิ.ย. 2565
โครงการอบรมความปลอดภัยทางขีวภาพ
15 มิ.ย. 2565
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
22 มิ.ย. 2565
โครงการสร้างเทคนิคและกลวิธีการเขียนสร้างสรรค์
23 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
29 มิ.ย. 2565
โครงการสร้างเทคนิคและกลวิธีการเขียนสร้างสรรค์
เดือนมิถุนายน
โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกาต่อ กิจกรรมกล้าเสลาคืนถิ่น
4 ก.ค. 2565
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
11 - 15 ก.ค. 2565
ครูส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18 - 22 ก.ค. 2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 ก.ค. 2565
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 ก.ค. 2565
ครูส่งคะแนนกลางภาควันสุดท้าย
โครงการเเนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
เพื่อการศึกษาต่อ
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หมายเหตุ

จากัดกลุ่ม staff ตามความเหมาะสม

ภาคเช้า ม.1 ภาคบ่าย ม.4
นักเรียนโครงการ วมว+อ.วิทย์-คณิต

นักเรียน วมว ม.4
นักเรียน ม.3.1 - 3.3
นักเรียน ม.3.4 - 3.7
คาบประชุม ม.1

ลาดับ
24
25

กิจกรรม
1 ส.ค. 2565
1 - 2 ส.ค. 2565

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
โครงการมัธยมสาธิต เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย
ประชุมผู้ปกครอง แจ้งผลคะแนนกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

26

7 ส.ค. 2565

27

11 ส.ค. 2565

28
29
30

26 ส.ค. 2565
27 ส.ค. 2565
5 - 16 ก.ย. 2565

31

12 - 16 ก.ย. 2565

32

19 - 23 ก.ย. 2565

33
34
35
36
37

26 - 30 ก.ย. 2565
1 - 24 ต.ค. 2565
7 ต.ค. 2565
10 ต.ค. 2565
10 - 12 ต.ค. 2565

38

14 ต.ค. 2565

39

17 ต.ค. 2565

40

18 - 21 ต.ค. 2565

41

25 ต.ค. 2565

42

1 - 14 พ.ย. 2565

43
44
45
46

3 - 9 พ.ย. 2565
20 พ.ย. 2565
13 - 16 ธ.ค. 2565
19 - 23 ธ.ค. 2565

47

27 ธ.ค. 2565

สอบความก้าวหน้าโครงงาน วมว. ม.4

48

28 ธ.ค. 2565

สอบความก้าวหน้าโครงงาน วมว. ม.5

สอบโครงร่างโครงงาน วมว. ม.4
สอบโครงร่างโครงงาน วมว. ม.5
สอบโครงร่างโครงงาน ม.2 และ ม.5
นักเรียนประเมินการสอนของครูด้วยระบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1
ครูส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ครูส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันสุดท้าย
จัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ

คาบโครงงาน
นักเรียนทุกคน

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน

ตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตรวจทานตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 สาหรับนร.ที่ติด 0 ร มส มผ
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
สาหรับนร.ที่ติด 0 ร มส
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 พิบูลบาเพ็ญเกมส์
ประชุมผู้ปกครอง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ครูส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
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เฉพาะผูเ้ ข้าร่วม

ลาดับ
49

กิจกรรม
30 ธ.ค. 2565

50

8 ม.ค. 2566

51
52
53
54
55
56

ม.ค. - ก.พ. 2566
2 - 4 ก.พ. 2566
6 - 10 ก.พ. 2566
7 ก.พ. 2566
8 ก.พ. 2566

57

10 ก.พ.2566

โครงการฝึกทักษะโขนและการแสดงโขนตามพระราชเสาวณีย์
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

58

15 ก.พ. 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศ

59
60
61
62
63
64

30 ม.ค. - 10 ก.พ. 2566

วันที่จัดกิจกรรม
ครูส่งคะแนนกลางภาควันสุดท้าย
ประชุมผู้ปกครอง แจ้งผลคะแนนกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โครงการนันทนาการจิตอาสา ม.4
สอบโครงงาน ม.2 และ ม.5
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการภาษาไทยสังคม
นักเรียนประเมินการสอนของครูดว้ ยระบบออนไลน์ ประจาภาคเรียนที่ 1

หมายเหตุ

คาบโครงงาน
ม.5.1 - 5.8
นักเรียนทุกคน

สอบโครงงาน วมว. ม.4
สอบโครงงาน วมว. ม.5
ฝึกซ้อมวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค.65
7,21,28 ม.ค. 66 4 ก.พ.66
ซ้อมใหญ่ 9 ก.พ.66

ครูส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

13 - 17 ก.พ. 2566 นักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เดือนกุมภาพันธ์

20 - 24 ก.พ. 2566
25 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป

3 มี.ค. 2566
8 มี.ค. 2566

65

13 มี.ค. 2566

66

14 มี.ค. 2566

67

15 - 30 มี.ค. 2566

68

31 มี.ค. 2566

69

3 - 8 เม.ย. 2566

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ครูส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันสุดท้าย
จัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตรวจทานตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
สาหรับนร.ที่ติด 0 ร มส มผ
วันจบการศึกษาของ นร.ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2565
แก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
สาหรับนร.ที่ติด 0 ร มส มผ
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นร.ชั้น ม.3 และ ม.6
ให้แก้ไขในรอบนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
เพื่อให้ การจั ดการศึกษาของโรงเรียนมัธ ยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 ให้ ย กเลิ กประกาศมหาวิทยาลั ยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธ ยมสาธิต
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 หลั กสู ตรสถานศึกษาให้ เป็นไปตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมี จุ ด เน้ น ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิ ต ศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
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ข้อ ๖ ระบบการศึกษา
(๑) โรงเรี ย นจั ด ระบบการศึ ก ษาเป็ น ๒ ภาคเรี ย นต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา โดยแต่ ล ะ
ภาคเรียน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์
(๒) โรงเรียนใช้ระบบหน่วยกิตในการดาเนินการศึกษา จานวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง
ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา
(๓) การกาหนดค่าหน่วยกิตให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักวิชา ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๗ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(๑) โรงเรี ย นจั ดให้ มีการวัด และประเมิน ผลการเรียนรู้ ภ าคเรี ยนละไม่น้ อ ยกว่ า
๑ ครั้ง
(๒) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 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

ต่ากว่าเกณฑ์
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(๔) ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้อักษรระบุเงื่อนไข
ของผลการเรียนดังนี้
“มส” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลสอบปลาย
ภาคเรียน เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการ
ผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” เป็ น สั ญลั กษณ์ที่แสดงว่า รอการตัดสิ นและยังตัดสิ นผลการเรียนไม่ได้
เนื่องจากนักเรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชาครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาค
เรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทา ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทา
ให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
(๕) โรงเรียนใช้สัญลักษณ์ “ผ” และ “มผ” ในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยพิจารณาทั้งเวลาการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดและให้
ผลการประเมินดังนี้
สัญลักษณ์

ความหมาย

“ผ”

ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด

“มผ”

ไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด

ข้อ ๘ การเปลี่ยนผลการเรียน
ในกรณีที่นั กเรี ย นได้ระดับผลการเรียนและผลการประเมิน “๐ ร มส และ มผ”
นักเรียนต้องดาเนินการแก้ไขผลการเรียนและผลการประเมิน ตามปฏิทินงานวัดและประเมินผล ดังนี้
(๑) การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “๐” โรงเรียนจะจัดสอนซ่อมเสริมและจัดสอบแก้
ตัว หรือปฏิบัติงานหรือกิจกรรม โดยโรงเรียนให้โอกาสแก้ตัวไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าเกินกาหนดแล้วนักเรียนยังได้
ระดับผลการเรียน “๐” ให้เรียนซ้าชั้นรายวิชานั้น ในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การดาเนินการต้องให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น 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 จนมีเวลาเรียนครบตามที่กาหนด แล้วจึงให้สอบวัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ
(ข) ได้รับผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๑ ของเวลา
เรียนในรายวิชานั้น ให้เรียนซ้าชั้นรายวิชานั้นในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มส” ให้ได้
ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
(๔) การเปลี่ยนระดับผลการประเมิน “มผ” ให้นักเรียนซ่อมเสริมกิจกรรมที่นักเรียน
ไม่ได้เข้าร่ ว มหรื อไม่ได้ทาจนครบตามที่โรงเรียนกาหนด แล้ ว จึงเปลี่ ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้
ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ๆ
ข้อ ๙ การคานวณผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average) แบ่งออกได้ ดังนี้
(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาค (GPA) คือ ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต รายวิชา
กับระดับผลการเรียนที่นักเรียนได้รับในแต่ละรายวิชา หารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตการเรียนใน ภาค
เรียนนั้น
(๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คือ ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตรายวิชา
กับระดับผลการเรียนที่นักเรียนได้รับในแต่ละรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิต
การเรียนที่เรียนมาทั้งหมด กรณีที่นักเรียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง โรงเรียนจะคานวณผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและค่าระดับ ผลการเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้ง
เดียว
(๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPAX กลุ่มสาระการเรียนรู้)
คือ ผลรวมของผลคูณของผลการเรียนรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับระดับผลการเรียนที่นักเรียน
ได้รับในแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียนมาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นที่เรียนมาทั้งหมด
ข้อ ๑๐ การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนที่จะได้รับการเลื่อนชั้น จะต้องได้รับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมในปีนั้น ไม่ต่ากว่า ๑.๐๐ และได้รับผลการประเมิน “ผ” ในทุกกิจกรรม
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ข้อ ๑๑ การเรียนซ้าชั้น
นักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาเป็นจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนจะพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ โดยคานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อ ๑๒ การสาเร็จการศึกษา
นักเรียนสาเร็จการศึกษาได้ ๒ ระดับ คือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็น
การสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ และสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการสาเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยนักเรียนจะต้องผ่านการศึกษาแต่ละช่วงชั้นตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้
(๑) เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ก) ผู้ เ รี ย นต้ อ งลงเรี ย นและได้ ห น่ ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๗
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกาหนดหรือไม่น้อยกว่า
๑๑ หน่วยกิต
(ข) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
(ค) ผู้เรียนต้องมีผ ลการประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่ าน
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
(ง) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องมีผลการประเมิน ในระดับ
ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในทุกกิจกรรม
(จ) ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๑.๕
(ฉ) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการทาโครงงานผ่ านเกณฑ์ตามที่โรงเรี ยน
กาหนด
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(๒) เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ก) ผู้เรียนต้องลงเรียนและได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วย
กิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกาหนดหรือไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต
(ข) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
(ค) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียนกาหนด
(ง) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องมีผลการประเมินในระดับผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในทุกกิจกรรม
(จ) ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๑.๕
(ฉ) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการทาโครงงานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ ๑๓ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้ กรณี มี ปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคาวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กาหนดอัตราเงินบารุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดอั ต ราเงิ นบ ารุง การศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิต มหาวิท ยาลั ย นเรศวร
สอดคล้องกับประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิก
จ่ ายเงิน สวัส ดิการเกี่ย วกับ การศึกษาบุ ตรได้ ตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชกฤษฏีกาเงินสวัส ดิการเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการ
บริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ให้กาหนดอัตรเงินบารุง
การศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดอัตราเงินบารุง
การศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรม
ข้ อ ๔ ก าหนดอั ต ราเงิ น บ ารุ ง การศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังต่อไปนี้
(๑) ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๒) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
(๓) ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
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(๔) ค่าใช้จ่ายในการพาไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
ข้อ ๕ ให้นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนให้ชาระเงินบารุงการศึกษา ดังนี้
(๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนละ ๒๓,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ นั กเรี ย นที่เป็ นบุ ตรโดยชอบด้วยกฏหมายของข้าราชการ พนักงาน ลู กจ้างประจา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวต่างชาติ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้
ชาระเงินบารุงการศึกษา ดังนี้
(๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนละ ๑๓,๐๐๐ บาท

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้ หรือประกาศมิกาหนดไว้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงิน การลา
การพักการเรียน การชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
เพื่อให้การดาเนินการรับลงทะเบี ยนเรียนรายวิชา การลาพักการศึกษา และการชาระเงินค่า
บารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อผ่อนผันระยะเวลาการ
ช าระเงิ น ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน จึ ง
เห็นสมควรให้กาหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การลาพักการศึกษา และกาหนดอัตราค่าปรับ
การชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ และข้อ ๒๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา การชาระเงิน การลา การพักการเรียน การชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ภาคการเรียนปกติใด หากนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจะต้อง
ขอลาพักการเรียนสาหรับภาคการเรียนนั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการเรียนต่อผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่อรักษาสภาพนักเรียนนับจากวันเปิดภาคเรียน หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
โดยนักเรียนต้องชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียน ภาคเรียนละ ๓๑๐ บาท
ข้อ ๒ อัตราค่าปรับกรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่กาหนดและ/หรือ ไม่ชาระเงิน
ในช่วงระยะเวลาที่กาหนดให้นักเรียนดาเนินการ ดังนี้
ข้อ ๒.๑ ให้ยื่นคาร้องขอชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าปรับการชาระเงิน
ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบกลางภาคเรียน
ข้อ ๒.๒ อัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากาหนด ดังนี้
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หลังจากพ้นระยะเวลาชาระเงินที่กาหนด
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
นาเสนออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
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
*****************************
ด้ ว ยปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รและแผนการเรี ย นของโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร สั ง กั ด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน
ของนักเรียน เพื่อให้การย้ายแผนการเรียนของนักเรียน เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการ มีความยุติธรรม
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามศักยภาพของตน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอออกแนวปฏิ บั ติ ก ารย้ า ย
แผนการเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
๑. นักเรียนสามารถขอยื่นคาร้องขอย้ายแผนการเรียนได้ หลังจากเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา
๒. นั ก เรี ย นสามารถย้ า ยแผนการเรี ยนได้ ในช่ ว งระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ขึ้ น ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เท่านั้น
๓. ต้องมีจานวนนักเรียนว่าง ในแผนการเรียนที่นักเรียนต้องการย้าย
๔. ให้นักเรียนยื่นคาร้องต่อหน่วยทะเบียน ในช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนกาหนดให้ยื่นคาร้อง
๕. หากมีจานวนนักเรียนยื่นคาร้องขอย้ายแผนการเรียนเกินกว่าจานวนที่จะรับได้ ให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากผลการเรียน การสังเกต และการสัมภาษณ์
๖. นักเรียนที่ได้รับพิจารณาให้ย้ายแผนการเรียน อาจต้องลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
เพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
หากมี ก รณี อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ นี้ ให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้วินิจฉัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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วิชาที่นักเรียนต้องเรียนภาคฤดูร้อน ในกรณีย้ายแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หลักสูตรวิทย์คณิต ย้ายไปหลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์
เรียน ๒ รายวิชา คือ
ท๒๑๒๐๑ การนาเสนอเพื่อการสื่อสาร
พ๒๑๒๐๑ สุขภาพและความงาม

จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๑ หน่วยกิต

หลักสูตรวิทย์คณิต ย้ายไปหลักสูตร EIS
เรียน ๒ รายวิชาคือ
อ๒๑๒๑๑ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๑
อ๒๑๒๑๒ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๒

จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๑ หน่วยกิต

หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ ย้ายไปหลักสูตรวิทย์คณิต
เรียน ๓ รายวิชาคือ
ว๒๐๒๓๑ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑
ว๒๐๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑
ว๒๐๒๒๑ เคมีเพิ่มเติม ๑

จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ ย้ายไปหลักสูตร EIS
เรียน ๕ รายวิชาคือ
ว๒๐๒๓๑ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑
ว๒๐๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑
ว๒๐๒๒๑ เคมีเพิ่มเติม ๑
อ๒๑๒๑๑ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๑
อ๒๑๒๑๒ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ๒

จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๑ หน่วยกิต

หลักสูตร EIS ย้ายไปหลักสูตรวิทย์คณิต
ไม่ต้องเรียนเพิ่ม
หลักสูตร EIS ย้ายไปหลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์
เรียน ๒ รายวิชา คือ
ท๒๑๒๐๑ การนาเสนอเพื่อการสื่อสาร
พ๒๑๒๐๑ สุขภาพและความงาม
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จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๑ หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนวิทย์คณิต ย้ายไปแผนการเรียนคณิตอังกฤษ
เรียน ๘ รายวิชา คือ
ท๓๑๒๐๑ ประวัติวรรณคดี
จานวน ๑ หน่วยกิต
ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๑
จานวน ๑ หน่วยกิต
ว๓๑๒๙๑ การนาเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อประสมจานวน ๑ หน่วยกิต
อ๓๑๒๔๑ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ หน่วยกิต
ท๓๑๒๐๒ วรรณคดีมรดก
จานวน ๑ หน่วยกิต
ศ๓๑๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๒
จานวน ๑ หน่วยกิต
ว๓๑๒๙๒ สื่อสังคมออนไลน์ฯ
จานวน ๑ หน่วยกิต
อ๓๑๒๔๒ โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น
จานวน ๑ หน่วยกิต
แผนการเรียนคณิตอังกฤษ ย้ายไปแผนการเรียนวิทย์คณิต
เรียน ๖ รายวิชา คือ
ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑
ว๓๑๑๒๑ เคมี ๑
ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยา ๑
ว๓๑๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒
ว๓๑๑๒๒ เคมี ๒
ว๓๑๑๔๒ ชีววิทยา ๒
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จานวน ๒ หน่วยกิต
จานวน ๒ หน่วยกิต
จานวน ๒ หน่วยกิต
จานวน ๒ หน่วยกิต
จานวน ๒ หน่วยกิต
จานวน ๒ หน่วยกิต

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบันจึง อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในข้อ ๔
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กาหนดเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อ ๔ เครื่องแต่งกายสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑) นักเรียนชาย
ก) เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้งผ้าสีขาวเนื้อเรียบไม่ มีลวดลาย ไม่บางเกินไป ห้าม
ใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป ไม่มีเกล็ดด้านข้าง มีสาบที่อก ตลบออกด้านนอก กว้าง ๔ เซนติเมตร
ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเพียงศอก มีกระเป๋า
ทีอ่ กซ้าย สูงประมาณราวนม กระเป๋าขนาดกว้าง ๘ – ๑๐ เซนติเมตร และยาว ๑๐ – ๑๕ เซนติเมตร มีขนาด
พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและไม่ดึงเสื้อมาคลุมปิดสายเข็มขัด บนเสื้อบริเวณอก
ขวาปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน (เป็นรูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง) และบริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อ-สกุล ด้วยตัวอักษรทึบ
ขนาดสูง ๑ เซนติเมตร ทีป่ กเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑
ดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๒ ดวง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๓ ดวง ด้วยไหม
สีน้าเงิน 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 ใช้เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสี และลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
จ) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีดาล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลายชนิดผูกเชือก
ขอบและตาไก่สาหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีดา
ฉ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
ช) ผม ให้ ไว้ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงด้านข้างและด้านหลังสูง ผม
ด้านบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร และห้ามไว้จอน แสกกลาง ไว้หนวดไว้เครา ใส่น้ามัน หรือเจลแต่งสีผม หรือ
ใช้วัสดุอื่นใดที่ทาให้ผมผิดธรรมชาติ ห้ามไว้ผมทรงอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนด
ซ) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือทาสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ
ฌ) เครื่อ งประดับ ห้ ามใส่ เครื่องประดั บอื่น ใด เช่ น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีดา และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยทาด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีดา มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น
(๒) นักเรียนหญิง
(ก) เสื้ อ ใช้ ผ้ า สี ข าวเนื้ อ เรี ย บ ไม่ มี ล วดลาย และหนาพอที่ จ ะไม่ เห็ น
เสื้ อชั้น ใน (ควรเลื อกใช้เสื้ อชั้น ในสี ข าวหรือครีม ) ห้ ามใช้ ผ้ าแพรหรือ ผ้ าไหม ตั ดตัว ตรง ไม่ รัด รูป แขนสั้ น
เหนือข้อศอก ปล่อยชายตรง คอปกบัวแหลม ผ่าอกตลอด กระดุมสีขาว ๕ เม็ด มีกระเป๋าด้านล่าง ซ้าย-ขวา
ข้างละ ๑ ใบ ยาวตลอดทั้งแถบด้านหน้า ชายเสื้อปล่อยตรงยาวคลุมซิปกระโปรง และให้ใส่เสื้อซับในสีขาว ผูก
โบว์แบบสายไขว้สีกรมท่าเข้มติดกระดุมโลหะสีเงินของมหาวิทยาลัย จานวน ๑ เม็ด บนเสื้อบริเวณอกขวาปัก
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (เป็นรูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง) และบริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อ - สกุลด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง
๑ เซนติเมตร ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้นสาหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑ ดวง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๒ ดวง และนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๓ ดวงด้วยไหมสีน้า
เงิน โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของปกเสื้อ
(ข) กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเข้ม เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าไหม ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้ายพับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบซ้อนกัน จีบกว้าง ๕
เซนติเมตร ตีเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ เซนติเมตร ขนาดพอดีตัว เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่
ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ากว่าเข่า ๑๐ เซนติเมตร
(ค) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
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(ง) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีดาล้วน หัวมน หุ้มส้น มีสายรัด
หลังเท้า ๑ สาย สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
(จ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
(ฉ) ผม ให้ ไว้ ผ มทรงนั ก เรี ย นปลายผมตรงเสมอกั น รอบศี ร ษะ ส าหรั บ
ผมสั้นความยาวจากติ่งหูต้องไม่เกิน ๓ เซนติเมตร เก็บผมด้านหน้าด้วยการติดกิ๊บโลหะสีดาขนาดความกว้างไม่
เกิน ๐.๒ เซนติเมตร สาหรับผมยาวต้องรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย หรือถักเปียที่ด้านหลัง ๑ เปีย และผูก
ริบ บิ้ น สีขาว เนื้ อเรีย บ ทึ บ ไม่มีล วดลาย ความกว้า งของริบ บิ้น ไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ห้ ามไว้ผ มม้ า มั ด
ผมแกละ หรือทาทรงผมอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนด
(ช) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือทาสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ
(ซ) เครื่องประดับ ห้ ามใส่ เครื่องประดับ อื่นใด เช่น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีดา และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยทาด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีดา มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น
ข้อ ๕ เครื่องแต่งกายสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๑) นักเรียนชาย
(ก) เสื้ อ ใช้ เสื้ อ เชิ้ ต คอตั้ ง ผ้ าสี ขาวเนื้ อ เรีย บไม่ มี ล วดลาย ไม่ บ างเกิน ไป
ห้ ามใช้ผ้ าแพรหรื อผ้ าไหม ตั ดตั วตรง ไม่รั ดรูป ไม่ มีเกล็ ด ด้านข้าง มี ส าบที่ อ กตลบออกด้านนอก 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
ตามระดับชั้นสาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ ดวง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๒
ดวง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๓ ดวง ด้วยไหมสีน้าเงิน 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 ใช้เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน
(ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
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(จ) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีดาล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลายชนิดผูกเชือก
ขอบและตาไก่สาหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีดา
(ฉ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
(ช) ผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ด้านข้างและด้านหลังสูง ผม
ด้านบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร และห้ามไว้จอน แสกกลาง ไว้หนวดไว้เครา ใส่น้ามันหรือเจล แต่งสีผม หรือ
ใช้ วัส ดุ อื่น ใดที่ ท าให้ ผ มผิ ด ธรรมชาติ ห้ ามไว้ผ มทรงอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ กาหนด ส าหรับ นั กเรียนที่ เป็ น
นักศึกษาวิชาทหารให้ไว้ทรงผมตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
(ซ) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือทาสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ
(ฌ) เครื่องประดับ ห้ ามใส่ เครื่องประดับอื่นใด เช่น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีดา และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยทาด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีดา มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น
(๒) นักเรียนหญิง
(ก) เสื้ อ ใช้ ผ้ า สี ข าวเนื้ อ เรี ย บ ไม่ มี ล วดลาย และหนาพอที่ จ ะไม่ เห็ น
เสื้ อชั้น ใน (ควรเลื อกใช้เสื้ อชั้น ในสี ข าวหรือครีม ) ห้ ามใช้ ผ้ าแพรหรือ ผ้ าไหม ตั ดตัว ตรง ไม่ รัด รูป แขนสั้ น
เหนื อข้อศอกปล่อยชายตรง คอปกบั วแหลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม โลหะสีเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวน ๔ เม็ด ความยาวพอเหมาะกับตัวเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ ในกระโปรงและไม่ดึงเสื้อมาคลุมปิดสายเข็มขัด
และให้ใส่เสื้อซับในสีขาว ผูกโบแบบสายไขว้สีกรมท่าเข้มติดกระดุมโลหะสีเงินของมหาวิทยาลัย จานวน ๑ เม็ด
บริเวณอกขวาปักชื่อ-สกุล ด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง ๑ เซนติเมตร ที่เหนือชื่อ-สกุลให้ติดเข็มตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสีทอง (เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่ง
ทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง) ที่ปก
เสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้นสาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ ดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ จานวน ๒ ดวง และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๓ ดวง ด้วยไหมสีน้าเงิน โดยปักดาวเรียง
ตามแนวกว้างของปกเสื้อ
(ข) กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเข้มเนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าไหม ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้ายพับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบซ้อนกัน จีบกว้าง ๕
เซนติเมตร ตีเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ เซนติเมตร ขนาดพอดีตัว เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่
ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ากว่าเข่า ๑๐ เซนติเมตร
(ค) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕– ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน
(ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
(จ) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีดาล้วน หัวมน หุ้มส้น มีสายรัด
หลังเท้า ๑ สาย สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
(ฉ) กระเป๋า ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
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(ช) ผม ให้ ไว้ ผ มทรงนั ก เรีย น ปลายผมตรงเสมอกั น รอบศี รษะ ส าหรั บ
ผมสั้น ความยาวจากติ่งหูต้องไม่เกิน ๓ เซนติเมตร เก็บผมด้านหน้าด้วยการติดกิ๊บโลหะสี ดาขนาดความกว้าง
ไม่เกิน ๐.๒ เซนติเมตร สาหรับผมยาวต้องรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย หรือถักเปียที่ด้านหลัง ๑ เปีย และผูก
ริบบิ้นสีขาว เนื้อเรียบ ทึบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างของริบบิ้นไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ห้ามไว้ผมม้ามัดผมแกละ
หรือทาทรงผมอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนด
(ซ) เล็บ ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาวหรือทาสีเล็บที่ผิดไปจากธรรมชาติ
(ฌ) เครื่องประดับ ห้ ามใส่ เครื่องประดับอื่นใด เช่น แหวน ตุ้มหู สายรัด
ข้อมือ อนุญาตให้ใส่เฉพาะนาฬิกาสายโลหะสีเงินแบบเรียบหรือสายหนังสีดา และสร้อยคอพระหรือสิ่งบูชาตาม
หลักศาสนา โดยสร้อยทาด้วยเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีดา มีความยาวพอที่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็น
ข้อ ๖ เครื่องแบบพลศึกษา
(๑) เสื้อ ใช้เสื้อพละตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
(๒) กางเกง ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
(๓) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ชนิดผูกเชือกขอบ
และตาไก่สาหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีขาว
(๔) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้า
ลูกฟูกชนิดหนา
ข้อ ๗ เครื่องแบบชุดพิธีการ
(๑) นักเรียนชาย
(ก) เสื้อ ใช้เสื้อสูทสีกรมท่าเข้ม กระเป๋าเจาะบนอกซ้าย ปักตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบนกระเป๋ า กระดุม ๔ เม็ด ติดกระเป๋าเจาะซ้าย – ขวาข้างละ ๑ กระเป๋า ติดกระดุมที่ปลายแขน
ทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๓ เม็ด สวมทับเสื้อนักเรียน ผูกเนคไทสีกรมท่าเข้ม ให้สวมเสื้อแบบซ้ายทับขวา
(ข) กางเกง ใช้กางเกงนักเรียน
(ค) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน
(ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
(จ) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีดาล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ชนิดผูกเชือก
ขอบและตาไก่สาหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีดา
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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 สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มขัดหนังสี
ดา ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน
(ง) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ให้พับขอบไว้
เหนือข้อเท้า โดยขอบมีความกว้าง ๕ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
(จ) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีดาล้วน 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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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามปฏิบัตใิ นการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการดาเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตน
ของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีอานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(๑) นั ก เรี ย นชายจะไว้ ผมสั้น หรือ ผมยาวก็ได้ กรณี ไ ว้ผ มยาวด้า นข้า ง ด้ า นหลั ง ต้องยาว
ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
(๒) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม
และรวบให้เรียบร้อย
ข้อ ๕ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) ดัดผม
(๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(๓) ไว้หนวดหรือเครา
(๔) การกระทาอื่น ใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัด แต่งทรงผม
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย
ข้อ ๖ ความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มิให้นามาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจาเป็น
ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษา
ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต
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ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๔ ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจง
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยึ ด ถื อ หลั ก ความเหมาะสมในการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี
ของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น
ข้อ ๘ ให้ ปลัด กระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื่องแบบนักเรียนชาย ม.ต้น

- เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ไม่บางเกินไป ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้า
ไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป ไม่มีเกล็ดด้านข้าง มี
สาบที่อก ตลบออกด้านนอกกว้าง ๔ ซ.ม. ผ่า
อกตลอด ใช้กระดุมขาวกลมแบน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนสัน้
เพียงศอก มีกระเป๋าที่อกซ้าย สูงประมาณราว
นม กระเป๋าขนาดกว้าง ๘ – ๑๐ ซ.ม. และ
ยาว ๑๐ – ๑๕ ซ.ม. มีขนาดพอเหมาะกับ
ขนาดตัวเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง
และไม่ดึงเสือ้ มาคลุมปิดสายเข็มขัด

- บนเสือ้ บริเวณอกขวาปักตรา
สัญลักษณ์โรงเรียน (เป็นรูปช้างศึกอยู่ใน
โล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึก
มีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้าย
ชายธง)
- บริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อและนามสกุล
ด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง ๑ ซ.ม.
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น
สาหรับชั้น ม. ๑ จานวน ๑ ดวง ชั้น
ม. ๒ จานวน ๒ ดวง และชัน้ ม. ๓
จานวน ๓ ดวง ด้วยไหมสีน้าเงิน
โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของ
ปกเสื้อ

เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔
ซ.ม. หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะมีตราสัญลักษณ์
โรงเรียน

กางเกงขาสัน้ ความยาวเสมอเข่า
ผ้าเนือ้ หนาสีกรมท่าเข้ม มีจีบข้างหน้า
ข้างละ ๒ จีบ ส่วนความกว้างของขา
กางเกง เมื่อยืนตรงต้องห่างจากขา
ตัง้ แต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ตามขนาดของขา
ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ ซ.ม.
ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามตะเข็บ
ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มกี ระเป๋าหลัง

- ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสี และ
ลวดลาย ให้พับขอบไว้เหนือข้อเท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสัน้
หรือถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
- รองเท้าผ้าใบสีดาล้วน ไม่มีแถบสีและ

ขนาดพอดีตัว เมือ่ สวมให้ขอบกางเกง
อยู่ระดับเอว

ลวดลาย ชนิดผูกเชือก ขอบและตาไก่
สาหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีดา
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เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ต้น

- เสื้อสีขาวเนือ้ เรียบ ไม่มีลวดลาย และ

- บนเสือ้ บริเวณอกขวาปักตรา
สัญลักษณ์โรงเรียน (เป็นรูปช้างศึก
อยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่าง
รูปช้างศึกมีอกั ษรชือ่ โรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใน
ป้ายชายธง)
- บริเวณอกซ้ายให้ปักชื่อและ
นามสกุล ด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง
๑ ซ.ม.
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตาม
ระดับชั้น สาหรับชัน้ ม. ๑ จานวน
๑ ดวง ชั้น ม. ๒ จานวน ๒ ดวง
และชั้น ม. ๓ จานวน ๓ ดวง ด้วย
ไหมสีน้าเงิน
โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของ
ปกเสื้อ

หนาพอที่จะไม่เห็นเสือ้ ชัน้ ใน (ควรเลือกใช้
เสื้อชัน้ ในสีขาวหรือครีม) ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป แขนสัน้
เหนือข้อศอกปล่อยชายตรง คอปกบัว
แหลม ผ่าอกตลอด กระดุมสีขาว ๕ เม็ด
มีกระเป๋าด้านล่าง ซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ ใบ
ยาวตลอดทั้งแถบด้านหน้า ชายเสื้อปล่อย
ตรงยาวคลุมซิปกระโปรง และให้ใส่เสื้อซับ
ในสีขาว
ผูกโบแบบสายไขว้ สีกรมท่าเข้มติดกระดุม
โลหะสี เ งิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน
๑ เม็ด โดยให้ปลายโบเฉียงลง

กระโปรงสีกรมท่าเข้มเนือ้ ผ้าเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรือ ผ้าไหม
ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้าย
พับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบ
ซ้อนกัน จีบกว้าง ๕ ซ.ม. ตีเกล็ดตายตัว
ลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ ซ.ม. ขนาด
พอดีตัว เมือ่ สวมให้ขอบเอวกระโปรงอยู่

- ถุ ง เท้ า ยาวสี ข าวล้ ว น ไม่ มี แ ถบสี แ ละ
ลวดลาย ให้พับขอบไว้เหนือข้อเท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น
หรือถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
- รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีดาล้วน

ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ากว่าเข่า
๑๐ ซ.ม.

หัวมน หุ้มส้น มีสายรัดหลังเท้า ๑ สาย
สูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.
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- เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ไม่บางเกินไป ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป ไม่มเี กล็ด
ด้านข้าง มีสาบทีอ่ ก ตลบออกด้านนอก
กว้าง ๔ ซ.ม. ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาว
กลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน
๑ ซ.ม. แขนสัน้ เพียงศอก มีกระเป๋าที่อก
ซ้าย สูงประมาณราวนม กระเป๋าขนาด
กว้าง ๘ – ๑๐ ซ.ม. และยาว ๑๐ – ๑๕
ซ.ม. มีขนาดพอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ
ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและไม่ดึงเสื้อ
มาคลุมปิดสายเข็มขัด

- บริเวณอกขวาปักชื่อและนามสกุล
ด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง ๑ ซ.ม. ที่เหนือ
ชื่อ-สกุลให้ติดเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สีทอง (เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชในท่านั่ง พระหัตถ์ขวาทรง
สุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศ
อิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอกั ษรชือ่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยูภ่ ายในป้ายชายธง)
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น
สาหรับชัน้ ม. ๔ จานวน ๑ ดวง
ชั้น ม. ๕ จานวน ๒ ดวง และชัน้ ม. ๖
จานวน ๓ ดวง ด้วยไหมสีน้าเงิน
โดยปักดาวเรียงตามแนวกว้างของปกเสือ้

กางเกงขาสัน้ ความยาวเสมอเข่า
ผ้าเนือ้ หนาสีกรมท่าเข้ม มีจีบข้างหน้า
ข้างละ ๒ จีบ ส่วนความกว้างของขา

เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕ –
๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะมีตรา

กางเกง เมื่อยืนตรงต้องห่างจากขา
ตัง้ แต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ตามขนาดของขา

สัญลักษณ์โรงเรียน

ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่า
ตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามตะเข็บข้าง
ละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ขนาด
พอดีตัว เมือ่ สวมให้ขอบกางเกงอยู่ระดับ
เอว

- ถุ ง เท้ า ยาวสี ข าวล้ ว น ไม่ มี แ ถบสี แ ละ
ลวดลาย ให้พับขอบไว้เหนือข้อเท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น
หรือถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
- รองเท้าผ้าใบสีดาล้วน ไม่มีแถบสีและ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือก ขอบและตาไก่
สาหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีดา
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ปลาย

เสื้อสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย และหนา
พอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นใน (ควรเลือกใช้เสือ้

- บริเวณอกขวาปักชื่อและนามสกุล
ด้วยตัวอักษรทึบขนาดสูง ๑ ซ.ม.
ที่เหนือชือ่ -สกุลให้ติดเข็มตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสีทอง (เป็นพระบรมรูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชในท่านั่ง พระหัตถ์
ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก
ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมี
อักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยูภ่ ายในป้ายชายธง)
- ที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้น
สาหรับชัน้ ม. ๔ จานวน ๑ ดวง ชัน้ ม. ๕
จานวน ๒ ดวง และชั้นม.๖ จานวน ๓
ดวง ด้วยไหมสีน้าเงิน โดยปักดาวเรียง
ตามแนวกว้างของปกเสื้อ

ชั้นในสีขาวหรือครีม) ห้ามใช้ผ้าแพรหรือ
ผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป แขนสัน้ เหนือ
ข้อศอกปล่อยชายตรง คอปกบัวแหลม
ผ่าอกตลอด ติดกระดุม โลหะสีเงินของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน ๔ เม็ด
ความยาวพอเหมาะกับตัวเสือ้ ให้เก็บ
ชายเสื้อไว้ในกระโปรงและไม่ดึงเสือ้ มา
คลุมปิดสายเข็มขัด และให้ใส่เสื้อซับในสี
ขาว

เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๒.๕ –
๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะมีตรา
สัญลักษณ์โรงเรียน

ผูกโบแบบสายไขว้ สีกรมท่าเข้มติดกระดุม
โลหะสีเงินของมหาวิทยาลัย จานวน ๑
เม็ด โดยให้ปลายโบเฉียงลง

กระโปรงสีกรมท่าเข้มเนือ้ ผ้าเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรือ ผ้าไหม
ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้าย
พับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบ
ซ้อนกัน จีบกว้าง ๕ ซ.ม. ตีเกล็ดตายตัว
ลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ ซ.ม. ขนาด
พอดีตัว เมือ่ สวมให้ขอบเอวกระโปรงอยู่
ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ากว่าเข่า
๑๐ ซ.ม.

- ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและ
ลวดลาย ให้พับขอบไว้เหนือข้อเท้า โดย
ขอบมีความกว้าง ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ถุงเท้าสัน้
หรือถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
- รองเท้าหนังแบบนักเรียนสีดาล้วน
หัวมน หุ้มส้น มีสายรัดหลังเท้า ๑ สาย
สูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.
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เครื่องแบบพลศึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.

เสื้อ
กางเกง
ถุงเท้า
รองเท้า

ใช้เสื้อพละตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา
ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ชนิดผูกเชือก ขอบและตาไก่สาหรับร้อยเชือก
ต้องเป็นสีขาว
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื่องแบบชุดผ้าไทย (ใส่ทุกวันศุกร์)

๑. นักเรียนชาย
๒. นักเรียนหญิง

ใช้เสื้อผ้าไทยตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
กางเกง ใช้กางเกงนักเรียน หรือกางเกงพละศึกษา (ตามตารางเรียน)
ใช้เสื้อผ้าไทยตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
กระโปรง ใช้กระโปรงนักเรียนหรือกางเกงพลศึกษา (ตามตารางเรียน)
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
(ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ)

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
(ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน)
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ทรงผมนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรงผมนักเรียนชาย
นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้า
และกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสม ความเรียบร้อย ตามกระทรวงศึกษาธิการกาหนด โดยความยาว
ไม่เกินระดับคิ้วหรือปิดบังดวงตา ดังภาพ

ทั้งนี้นักเรียนสามารถตัดทรงผมนักเรียน ตัดผมทรงรองทรงสูง ตามตัวอย่างภาพดังต่อไปนี้ได้
ผมทรงนักเรียน
ตัดสั้นเกรียนติดหนังศีรษะทั้งด้านหลัง ด้านบนตัดสั้นด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซ.ม.

ผมทรงรองทรงสูง
ตัดผมเกรียนจากตีนผมด้านล่างขึ้นไปจนถึงส่วนกลางของศีรษะด้านหลังและด้านข้างเปิดสูง จากนั้นผมสั้น
พอรองหวีได้ ผมส่วนบนสั้นพอหวีได้พอสมควร ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ ซ.ม.
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ทรงผมนักเรียนหญิง
นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้
เรียบร้อย กรณีด้านหน้าไว้หน้าม้า ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย ตามกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด โดยความยาวไม่เกินระดับ คิ้วหรื อปิด ดวงตา หรือถักเปียที่ด้านหลั ง ๑ เปีย และผูกริบบิ้นสีขาวล้ ว น
เนื้อเรียบ ทึบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างของริบบิ้นไม่เกิน ๒.๕ ซ.ม. และผูกเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้น เก็บปอยผมด้วย
การติดกิ๊บโลหะสีดาขนาดความกว้างไม่เกิน ๐.๒ ซ.ม.

ทั้งนี้นักเรียนสามารถตัดทรงผมนักเรียน ตามตัวอย่างภาพดังต่อไปนี้ได้
ผมทรงนักเรียน
ปลายผมตรงเสมอกันรอบศีรษะ ความยาวจากติ่งหูต้องไม่เกิน ๓ ซ.ม. เก็บผมด้านหน้าด้วยการ
ติดกิ๊บโลหะสีดาขนาดความกว้างไม่เกิน ๐.๒ ซ.ม.

หมายเหตุ 1. สาหรับนักเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้ไว้ทรงผมตามระเบียบกรมการรักษาดินแดน โดยไม่ขัด
ต่อระเบียบของโรงเรียน ห้ามตัดผมทรงรองหวี (สกินเฮด) หรือ โมฮอค
2. นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนดังนี้ ดัดผม หรือใช้น้ามันใส่ผม , ย้อมสีหรือฉีดสีผมให้ผิ ดไปจากเดิม,
ไว้หนวดหรือเครา , กระทาการอื่นใดไม่เหมาะสมกับสภาพเป็นนักเรียน เช่นดัดแปลงให้เป็นทรงอื่นตามสมัยนิยม
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ถูกระเบียบ

ผิดระเบียบ

รองเท้านักเรียน

รองเท้านักเรียน

รองเท้าพลศึกษา

รองเท้าพลศึกษา

ถุงเท้านักเรียน

ถุงเท้านักเรียน

โบผูกผม

โบผูกผม
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ถูกระเบียบ

ผิดระเบียบ

กระเป๋านักเรียน

กระเป๋านักเรียน

กิ๊บติดปอยผม

กิ๊บติดปอยผม

ตัวหนีบเข็มขัด

ตัวหนีบเข็มขัด
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กาหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงือ่ นไข หลักเกณฑ์
วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
............................................
เพื่อให้ การบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความ
ในข้อ ๗ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ แห่ งระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย นเรศวร ว่าด้ว ย กองทุ น สวัส ดิภ าพนั กเรีย นและนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้กาหนดอัตราเงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และ
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกาหนดอัตราเงินสมทบเข้า
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”

หมายความว่า กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

“นักเรียน”

หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

“นิสิต”

หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียนและนิสิตชาระเงินสมทบเข้า
กองทุนเป็นรายปี ตามอัตราดังนี้
(๑) นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เงินสมทบอัตรา ๑๖๐ บาท
(๒) นิสิตระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่า
(๓) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เงินสมทบอัตรา ๑๖๐ บาท
เงินสมทบอัตรา ๒๓๕ บาท
/ข้อ ๕ สิทธิในการ...
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ข้อ ๕ สิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องเป็นกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตที่ได้รับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ หรือเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ
ของนักเรียนและนิสิตผู้ได้รับความเสียหายเอง หรือนักเรียนและนิสิตมีส่วนก่อให้เกิดเหตุขึ้น หรือเกิดจากการจงใจ
กระทาผิดกฎหมายอาญาของนักเรียนและนิสิตนั้น
ข้อ ๖ ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือทั้งจานวนแก่บุคคลที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงเจตนา หากผู้ที่ระบุไว้ในแบบแสดงเจตนาฯ เสียชีวิตหรือสาบสูญ หรือไม่มีบุคคลตามที่ระบุไว้ ให้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือทั้งจานวนแก่บุคคลที่ระบุไว้ในลาดับถัดไป หากไม่มีบุคคลที่ระบุในลาดับถัดไปมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน
ช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ สิทธิของนักเรียนและนิสิต เริ่มตั้งแต่วันรายงานตัวและชาระค่าลงทะเบียนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยและประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิต และตลอดเวลาที่มีสภาพนักเรียนหรือนิสิตอยู่
การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ให้นักเรียนหรือนิสิตหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ ๖ ขอรับเงินช่วยเหลือ
จากกองทุนได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแล้วแต่กรณี โดยนักเรียนโรงเรียน
มั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ให้ ยื่ น ค าขอตามแบบขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ที่ ส านั ก งานโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนกรณีนิสิตให้ยื่นคาขอตามแบบขอรับเงินช่วยเหลือที่กองกิจการนิสิต หากพ้นเวลาที่กาหนด
สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจะเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินช่วยเหลือคืน หากพบว่านักเรียนหรือนิสิต
มิได้ชาระเงินสบทบเข้าร่วมกองทุน หรือแสดง หรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
ในกรณีที่พบว่านักเรียนหรือนิสิตแสดงหรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ถือว่านักเรี ยน
หรือนิสิตผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๙ การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบสรุป
งบการรักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ตัวจริงทั้งหมด พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือสาเนาบัตรประจาตัว
นิสิต ใช้นักเรียนและนิสิตใช้สิทธิส่วนตัวให้เต็มสิทธิ หากเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกล่าวเต็มตามสิทธิแล้ว
ให้เบิกจากเงินกองทุน
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และสิทธิต่างๆ ที่ตนพึงมีตามที่กฎหมายกาหนดก่อน หากเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกล่าว
เต็มสิทธิแล้วให้เบิกจ่ายตามกฎหมายและสิทธิส่วนตัวก่อน จึงขอเบิกส่วนต่างเพิ่มเติมจากกองทุน โดยให้ใช้หลักฐาน
สาเนา ในการเบิกจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องรับรองจานวนเงินที่เบิกไปแล้ว และระบุจานวนเงินที่จะขอให้เบิกเพิ่ม
ให้ชัดเจน
/การขอรับเงิน...
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การขอรับเงินตามวรรคหนึ่งและสอง ให้นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยหรือผู้ปกครองของนักเรียน
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน หรือนิสิตกรอกแบบขอเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และยื่นตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการกองทุนจะดาเนินการไต่สวนและเสนอความเห็นให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติ และเสนอประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิ์ตามข้อ ๗ ยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ
ตามข้อ ๖ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาใบมรณบัตร
(๒) สาเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรประจาตัวนิสิต
(๔) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
ให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาและเสนอความเห็นให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติโดยเร็ว
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ ให้ผู้ประสบภัย
หรือผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนหรือนิสิตเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงิน การยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ
ตามข้อ ๗ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ใบรับรองแพทย์
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรประจาตัวนิสิต
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ
ข้อที่ ๑๒ เงินรายได้ของกองทุนให้นาฝากธนาคารในนามบัญชี “กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ข้อ ๑๓ ให้สานักงานเลขานุการกองทุนมีเงินทดรองจ่ายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๔ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต
ผู้ประสบภัยได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต
ผู้ประสบภัยได้ตามสิทธิที่นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยจะได้รับทุกกรณี

/ข้อ ๑๖ อัตรา...
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ข้อ ๑๖ อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้จ่าย
ตามอัตราดังนี้
จานวนเงินช่วยเหลือ/บาท
รายการความช่วยเหลือ

นักเรียนและนิสิต

นิสิตระดับปริญญา

ระดับปริญญาตรี

โท/เอก

๑. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

๑๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม โรคภัยไข้เจ็บ

๗๕,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

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. สูญเสียนิ้วมืออื่น 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

๑๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๑๕๐/วัน

๒๕๐/วัน

๓. สูญเสียมือ ๒ ข้าง หรือเท้า ๒ ข้าง หรือตา ๒ ข้าง/และมือและเท้า
๑ ข้าง หรือมือและตา ๑ ข้าง หรือเท้าและตา ๑ ข้าง

๑๒.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไข้ใน/คนไข้นอกจ่ายตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
๑๓.ค่าชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน (อย่างน้อย ๒ วันขึ้นไป) แต่ไม่เกิน
๑๕ วัน
๑๔.การให้เงินช่วยเหลือในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้นให้

ตามจานวนที่

ตามจานวนที่

คณะกรรมการพิจารณากาหนดเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็น คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ราย ๆ ไป

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้หรือการ
ตีความตามประเทศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นแนวทาง
หนึ่ งที่ จ ะส่ งเสริ ม กิจ กรรมพั ฒ นานั ก เรี ย น ให้ นั ก เรียนได้ ใช้เวลาให้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อชุ มชนและสั งคมเพิ่ มพู น
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามความถนัดความสามารถและฝึกการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพั นธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ ออกประกาศ เรื่อง คณะกรรมการนักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรไว้ดังต่อไปนี้ว่า
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“โรงเรียน”

หมายความว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

“คณะกรรมการนักเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร
“อาจารย์”

หมายความว่า อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

“คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน” หมายความว่า ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔ คณะกรรมการนักเรียนจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สาคัญ ๓ ประการ คือ
๔.๑ เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกฝนตัวเอง เพื่อเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
๔.๒ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและด้านปกครองของ
นักเรียน โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน
๔.๓ เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน ในการกระทากิจกรรมทั้งภายในและ
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
และวิธีการที่โรงเรียนกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นว่านี้ให้คลุมถึง
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๖.๑ เกณฑ์คานวณสมาชิก
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 ต้องกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ ในปีการศึกษานั้นและมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
ข้อ ๘ การเลื อกตั้งประธานกรรมการนักเรียน ให้ กระทาโดยการเลื อกตั้งทั่ วไปผู้ ส มั ครรับ
เลือกตั้งต้องรวมกลุ่มโดยระบุตาแหน่งหน้าที่ใ ห้ครบตามข้อ ๗ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเพียงกลุ่มเดียว การ
นับคะแนนเสียง ต้องได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง
ข้อ ๙ คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง โดยผ่านการคัดเลือก
มาแล้วจากห้องของตน หรือวิธีการที่โรงเรียนกาหนดและให้มีคณะกรรมการผู้แทนห้องละ ๒ คน
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการนักเรียนให้มีวาระคราวละ ๑ ปี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายน
และให้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป คณะกรรมการผู้แทนนักเรียนซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รับการเลือกตั้ง หรือ การแต่งตั้งอีกก็ได้
ข้อ ๑๑ อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์เพื่อให้โรงเรียน
แต่งตั้ง จานวน ๒ คน
เมื่อคณะกรรมการผู้ใดพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ โรงเรียนอาจจัด ให้มีการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง
ผู้อื่นแทนก็ได้ ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
หมวด ๔
การบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน
ข้อที่ ๑๒ การบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน ให้แบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๒.๑ การบริหารกิจกรรมนักเรียน การวางระเบียบ หรือข้อบังคับ ให้เป็นอานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
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๑๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาปรึกษาในการวางแผนหรือการเขียนโครงการ
และมีอานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔
๑๒.๓ การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้
เสนอโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอผู้อานวยการโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๕
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนจะขัดหรือแย้งกับระเบียบ
หรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการที่โรงเรียนถือปฏิบัติอยู่มิได้ กับทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรม วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่จาเป็นให้ขอความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อน
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการนักเรียนให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑๔.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน
๑๔.๒ จัดทาโครงการกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาเห็นชอบ
๑๔.๓ เป็นตัวแทนของนักเรียนในการกระทาใดๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๔.๔ เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียนและดาเนินการเลือกตั้ง
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 ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
นักเรียน จึงจะครบองค์ประชุม
๑๕.๔ ในการประชุมให้แถลงผลงาน และที่ประชุมมีสิทธิ์ในการซักถาม
๑๕.๕ ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม หรือ
กรรมการผู้แทนนักเรียนคนหนึ่งเป็นประธาน
๑๕.๖ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
๑๕.๗ ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
เพื่อเป็ น การปลูกฝังความมีระเบี ยบ ความประพฤติที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลั ย
นเรศวรและให้การพักอาศัยในหอพักนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐
แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การบริห ารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 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 หอพั ก นั ก เรี ย นโรงเรีย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย

นเรศวร
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“อาจารย์”

หมายความว่า อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

“นักเรียน”

หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่

ลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในหอพักโรงเรียน
“ผู้ปกครอง”

หมายความว่า บิดา มารดา หรือผู้ใช้อานาจปกครองตามกฎหมาย

และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ขึ้นทะเบียน รับ – ส่ง นักเรียนไว้กับโรงเรียน
ข้อ ๔ นักเรียนเข้าอยู่หอพักได้เมื่อลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุงหอพัก ค่าอาหาร
หรือเงินอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด เว้นแต่ผู้อานวยการจะกาหนดให้เป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๕ นักเรียนที่อยู่หอพักทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
๕.๑ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าและเชื่อฟังอาจารย์ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายด้วยความเคารพ
๕.๒ ห้ามนาของผิดกฏหมาย อาวุธ สิ่งเสพติด ของมึนเมาและเชื้อเพลิงเข้าหอพักไม่
นาของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ในหอพักโดยเด็ดขาด ถ้าตรวจพบผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
๕.๓ รักษาความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๕.๔ ปฏิบัติตามกิจวัตรประจาวันของนักเรียนอย่างเคร่งครัด
๕.๕ ดูแลรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี กรณี
ทรัพย์สินชารุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมหรือนาทรัพย์สินประเภทและคุณภาพเดียวกันมา
ทดแทน
๕.๖ การกระทาการใดๆที่เป็นการทาลายทรัพย์สินของส่วนรวมถือเป็นความผิด
อย่างร้ายแรง ผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น
๕.๗ ดูแลรักษาหอพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๕.๘ ดูแลอุปกรณ์หอพัก ไฟฟ้า หรือประปา หากพบการชารุดเสียหายต้องแจ้งให้
ผู้จัดการหรืออาจารย์เวรทราบ ห้ามแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเองโดยเด็ดขาด
๕.๙ อานวยความสะดวกเมื่อผู้อานวยการหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเข้าตรวจ
หอพัก
ข้อ ๖ เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนต้องนาสิ่งของส่วนตัวออกจากหอพักและนาอุปกรณ์ที่เบิก
จากโรงเรียนส่งมอบให้ผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายหากพบมีอุปกรณ์ใดชารุดเสียหายต้องชดใช้ตาม
ราคาที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ ๗ ให้ผู้อานวยการตั้งคณะกรรมการหอพักประกอบด้วย
๗.๑ ผู้อานวยการโรงเรียน
๗.๒ หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน
๗.๓ อาจารย์ประจาหอพักชาย
๗.๔ อาจารย์ประจาหอพักหญิง
๗.๕ ผู้จัดการหอพักชาย
๗.๖ ผู้จัดการหอพักหญิง

เป็นที่ปรึกษา
เป็นประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๘ กรณีที่นักเรียนทาให้ทรัพย์สินหอพักชารุด สูญหาย เสียหาย ไม่ว่าเกิดจากความจงใจ
หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ผู้ปกครองต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินตามอัตราที่โรงเรียนกาหนด
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ข้อ ๙ นั กเรี ยนที่ฝ่ าฝื น ประกาศนี้ให้ ล งโทษตามสมควรแก่กรณี ความผิ ดโดยให้ น าประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาหรือการตีความตามประกาศนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล

สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงหอพักนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
เพื่อให้การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงหอพักนักเรียนโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้
ข้อ ๑ ห้องปรับอากาศ
๑.๑ ค่าบารุงหอพัก/คน/ภาคเรียน

๕,๔๐๐

บาท

๑.๒ ค่าไฟฟ้าหน่วยละ ๕ บาท (คิดตามมิเตอร์ ชาระเงินทุกสิ้นเดือน)
ข้อ ๒ ห้องธรรมดา(ห้องพัดลม)
๒.๑ ค่าบารุงหอพัก/คน/ภาคเรียน

๓,๔๐๐

บาท

๒.๒ ค่าไฟฟ้าหน่วยละ ๕ บาท (คิดตามมิเตอร์ ชาระเงินทุกสิ้นเดือน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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กฎกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
……………………………………………………
อาศั ย อ านาจตามความมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมาบุหรี่หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พั กในเวลากลางคืน เพื่ อเที่ยวเตร่ห รือรวมกลุ่ ม อันเป็ นการสร้างความ
เดือดร้อนให้ แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘

……………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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
ข้ อ ๔ ในระเบี ย บนี้ “ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า ครู ใ หญ่ อาจารย์ ใ หญ่
ผู้อานวยการ อธิการบดีหรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น “กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่ าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนละนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิดโดยมีความมุ่ง หมาย เพื่อการ
อบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ
หรือด้วยความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี ของนักเรียน
หรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้
ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
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ข้อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
นักเรียนหรือนักศึกษาหรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของ
สถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญ
บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนหรือนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทากิจกรรมเพื่อให้ป รับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ใ นกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทาความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใช้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
............................................
เพื่อให้การพัฒ นานั กเรียนด้านคุณ ธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเป็นไปตามคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่โรงเรีย นกาหนดไว้ จึงเห็ น สมควรให้ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยนักเรียนและความประพฤตินักเรียน
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับ
ความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ มติ คณะกรรมการอานวยการโรงเรียนมัธ ยมสาธิตมหาวิท ยาลั ยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวัน ที่ ๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย
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

“ผู้อานวยการ”

หมายความว่า ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

“นักเรียน”

หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

“กระทาผิด”

หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ

โรงเรียน หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
“การลงโทษ”

หมายความว่า การลงโทษนักเรียนทีกระทาผิด โดยมีความมุ่งหมาย

เพื่ออบรมสั่งสอน
ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ
ตามถือว่ากระทาผิดวินัยและต้องรับโทษตามที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
ข้อ ๕ การลงโทษ...
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ข้อ ๕ การลงโทษอันเนื่องจากความผิดทางวินัย มี ๔ สถาน คือ
๕.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๕.๒ ทาทัณฑ์บน
๕.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
๕.๔ ทากิจกรรมเพื่อปรับเปรียบพฤติกรรม
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธหรือ
ด้วยความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้
สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้อานวยการ หรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน
ข้อ ๗ การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามกรณี ดังนี้
๗.๑ ว่ากล่าวตักเตือนให้ใช้กรณีทาความผิดไม่ร้ายแรง ดังนี้
๗.๑.๑ แต่งกายผิดระเบียบ
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 การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิข์ องโรงเรียน หรือ
ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๓ ครั้ง ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องในกรณีข้อ ๗.๑.๑ – ๗.๑.๒
ให้ทาทัณฑ์บน
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 ทาความราคาญให้แก่ผู้อื่น
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 ขัดคาสั่งครูจนเป็นผลเสียหายแก่นักเรียน และการปกครองชั้นเรียน
๙.๒.๒ แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อครู
๙.๒.๓ ขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน โดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ
๙.๒.๔ ไม่มาโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม
๙.๒.๕ ขีดเขียน แกะสลักลงตามโต๊ะเรียน ม้านั่ง ฝาผนัง และพื้นก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของโรงเรียน
๙.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน ในกรณีดังนี้
๙.๓.๑ แสดงอาการดูหมื่นเหยียดหยามครู และบุคลากรในโรงเรียน
๙.๓.๒ หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
๙.๓.๓ ทาลายประกาศ เอกสาร ทรัพย์สินของโรงเรียน สาธารณสมบัติ
๙.๔ ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน ในกรณีดังนี้
๙.๔.๑ ปลอมแปลงลายเซ็น หรือเอกสาร
๙.๔.๒ เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
๙.๔.๓ ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่
หรือยาเสพติด
๙.๔.๔ นาเข้ามาหรือดูสื่อลามกต่างๆ ในโรงเรียน
๙.๔.๕ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
๙.๔.๖ ลักทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
๙.๔.๗ แสดงพฤติกรรม...
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๙.๔.๗ แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
๙.๔.๘ เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
๙.๔.๙ พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
๙.๔.๑๐ ในกรณีความผิดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ฝ่ายกิจการนักเรียนจะร่วมกันพิจารณา
โทษและตัดคะแนนตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๐ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติจะถูกตัดสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๐ คะแนน ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาใดที่
โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการ
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 ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้กรณีที่นักเรียนกระทาผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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