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           คู่มือนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2563 จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รวมทั้งระเบียบและประกาศของโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และความประพฤติในด้านต่างๆ  
ตามกฎกติกา มารยาทในระหว่างการศึกษา 

 โรงเรียนหวังว่าคู่มือนักเรียนเล่มนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบและ
เข้าใจกระบวนการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี หากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สามารถขอค าปรึกษาจากครูที่ปรึกษาประจ าชั้น หรือครูทุกท่านของโรงเรียนได้  

 สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนใคร่ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักอยู่เสมอว่า การเรียนรู้จะประสบ
ผลส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเป็นส าคัญ  
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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงเรียนที่ด าเนินงานภายใต้นโยบายและการก ากับดูแล  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาให้แก่นักเรียน 
เพ่ือผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม  ของนักเรียนให้
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่สามที่โรงเรียนเปิดห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนห้องเรียนอ่ืน ๆ อีก 5 ห้องเรียนใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสื่อสารก็ได้ หลักสูตรที่       
ใช้ทุกห้องจึงเป็นหลักสูตรเดียวกันเพียงแต่ใช้ภาษาต่างกัน  นอกจากนี้  ยังมีห้องเรียนหลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์   
เพ่ิมอีก 1 ห้องเรียน  เพ่ือรองรับความหลากหลายของผู้เรียนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายให้อาจารย์คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มาช่วยสอนที่โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีโอกาสเรียนกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแล้ว นักเรียนสามารถ      
ขอค าปรึกษาหรือขอเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียนได้ นอกจากด้านบุคลากรแล้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยังพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งในด้านสถานที่
และระบบสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา เครื่องมือต่าง ๆ
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา หนังสือและสื่อการเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร และห้องสมุดของคณะต่าง ๆ  ซึ่งนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถใช้
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรยังมีนโยบายให้นักเรียนโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโควตาเข้าเรียนคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
นเรศวรได้ หากนักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ นักเรียนจึงต้องตั้งใจเรียน เพ่ือสั่งสมความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เพียบพร้อม ที่ส าคัญนักเรียนควรรู้จักตนเองด้วยการเรียนรู้  ให้ครอบคลุมทุก
รายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพองค์รวมของตน 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์และนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม         
ในประชาคมโลกและส่งเสริมการสร้างสังคมไทย 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัล 

สุดท้าย  ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนให้ความเคารพนับถือ และองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ได้โปรดคุ้มครองให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและมีอนาคตที่รุ่งเรืองต่อไป 

 

      

          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 



 

สารผู้อ านวยการโรงเรียน 

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกคน เข้าสู่รั้วกล้าเสลา      
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือสร้างให้นักเรียน                
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่อยู่บนพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เและภาษาต่างประเทศ        
ที่เข้มแข็ง ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดห้องเรียน
หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ จ านวน 1 ห้องเรียน เพ่ือรองรับความหลากหลายของผู้เรี ยนและส่งเสริมโอกาส          
ทางการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต      
ชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ รวมถึง เป็นสถานศึกษาที่          
สร้างเยาวชนที่มีความพร้อมมุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาที่ต่อยอดไปสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกร ที่พร้อมไปด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมตามความต้องการของสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   

คุณภาพของนักเรียนย่อมมาจากคุณภาพของครู และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีบรรยากาศ           
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ด้านการเรียนการสอน นอกจากนักเรียนจะได้เรียนกับ            
ครูคุณภาพของโรงเรียนแล้ว นักเรียนจะมีโอกาสเรียนกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร
สนับสนุนให้มาช่วยสอนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  โรงเรียนจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้  มีห้องปฎิบัติการทางภาษาและระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย มีห้องสมุดทั้งในโรงเรียน
และหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่นักเรียนสามารถใช้หรือยืมทรัพยากรต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โรงเรียน       
ส่งเสริมการท ากิจกรรมของนักเรียนทั้งในและนอกสถานที่ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบตัวเองว่า                  
มีความถนัดหรือชอบอะไร เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพองค์รวมของตนและเพ่ือสร้างให้มีจิตส านึกในการท าประโยชน์    
ต่อสังคม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง          
อย่างสร้างสรรค์ คือการเป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนด”ี ของสังคม 

หากนักเรียนต้องการปรึกษาเรื่องใด ๆ นักเรียนสามารถปรึกษาครูผู้สอน ครูประจ าชั้น ครูแนะแนว        
และคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ โรงเรียนยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ปกครอง        
และนักเรียน เพ่ือความดีงาม เป็นประโยชน์ และสะดวกปลอดภัยต่อนักเรียน โรงเรียนให้ความส าคัญต่อการ
ก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์แวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนและโรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้างปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในครอบครัวเกล้าเสลา   

สุดท้าย  ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนให้ความเคารพนับถือ ตลอดจนบารมีแห่งองค์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย และประสบความส าเร็จในการเรียนทุกคน 

 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์) 
                                              รักษาการในต าแหน่ง 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนมธัยมสาธติมหาวิทยาลยันเรศวร 

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน 

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งขึ้นจากด าริของรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล 
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้เสนอเป็นนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยโดยได้เล็งเห็นว่า  
ในภาคเหนือตอนล่างควรจะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ จัดหลักสูตรที่สอดคล้องต่อเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาโดยอาศัยการสนับสนุนด้ านวิชาการจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยน เรศวร  
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 119 (3/2548) วันที่ 30 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบการ
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
        วันที่ 20 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 145(6/2552)   
มีมติให้โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีระบบบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ และเป็นรูปแบบโรงเรียนประจ า 
(Residential School) และเป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
  วันที่  26 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 
251(9/2561) มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะศึกษาศาสตร์)  
  โดยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งเป็น
1. งานวิชาการ 2. งานกิจการนักเรียน 3. งานนโยบายและแผน  4. งานบริหาร   

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

  
 
 
   พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่ ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร  
หลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
อยู่ภายในป้ายชายธง  
  
  
 
 

    รูปช้างศึกอยู่ภายในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง  
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สีประจ าโรงเรียน   สีเทา – แสด 
      สีเทา  หมายถึง สีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา  
             สีแสด หมายถึง สีของคุณธรรมและความกล้าหาญ สีแสดประกอบด้วย สีแดง หมายถึง

สมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ และสีเหลือง หมายถึงพระพุทธชินราช แปลว่าคุณธรรม            

ค าขวัญ   

เน้นคุณธรรม  น าความรู้  ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
ปณิธาน    

 เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต 
หลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวร ให้เป็นหนึ่งเดียว รู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ กระตือรือร้น  
อ่อนน้อม ถ่อมตน อดทนและขยัน กล้าคิดกล้าท า น าหน้าเรื่องสุขภาพ รู้คุณค่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อม
รักษาความสะอาด เราภูมิใจที่ได้เรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เราจะตั้งใจเรียนเพ่ือรักษา  
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.  

ปรัชญา   
ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ์  
กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 

เอกลักษณ์    
ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  วิทย์ – คณิตเพ่ือการเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์  
เป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะผู้เรียนให้มีจิตวิทยาศาสตร์ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก้าวสู่

ระดับสากล 
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

มีความเป็นผู้น า  
2. เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ                                                                                                       

        3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้บริการทางด้านวิชาการแก่โรงเรียน เครือข่าย ชุมชน 
และสังคม 

4. ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตเยาวชนที่รอบรู้รอบด้าน ตามแนวคิดศิลปวิทยาศาสตร์(Liberal Arts Education) และ

มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์     

1. รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์   สุจริต 
3. มีวินัยและความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
4. ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคาราวะ 
8. มีจิตสาธารณะ  
9. รู้คุณค่าของเวลา พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
10. แสดงความเป็นผู้น า  กล้าคิด  กล้าแสดงออก          

ค่านิยมของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  คือ S A T I T N U  

S Spirit  ท างานด้วยใจ 
A Attitude ใช้ความคิดเชิงบวก 
T Team work ร่วมท างานกันเป็นทีม 
I Inspiration ดึงแรงบันดาลใจ 
T Talent  ใช้พรสวรรค์สร้างสรรค์ผลงาน 
N Nature  ผสานความใส่ใจในธรรมชาติ 
U Universal เข้าสู่ศาสตร์สากล 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ : โรงเรยีนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร มีที่ดิน จ านวน 66 ไร่ และมีอาคารต่างๆ  ดังนี ้

ล าดับ อาคาร    จ านวน (ห้อง) 
   1 อาคารเรียน    

 1.1  อาคารเรียน 1  ประกอบด้วย  
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                          3 

 - ห้องเรียน 6 
 - ห้องคหกรรม 1 
 - ห้องเก็บสารเคมี                                        2 
 - ห้องพยาบาล                                           1 
 - ห้องประชุม                                             1 
 - ห้องพักอาจารย์ 5 
 - ห้องคลังข้อสอบ 1 
 1.2  อาคารเรียน 2  ประกอบด้วย  
 - ห้องเรียน 9 
 - ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 
 - ห้องแนะแนว 1 
 - ห้องพักอาจารย์ 2 
 1.3  อาคารเรียน 3 ประกอบด้วย  
 - ห้องเรียน 12 
 - ห้องประชุม 3 
 - ห้องผู้อ านวยการ 1 
 - ห้องรองผู้อ านวยการ 2 
 - ห้องส านักงาน 1 
 - ห้องทะเบียน 1 
 - ห้องการเงิน 1 
 - ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 
 - ห้องดาราศาสตร์  1 
 1.4  อาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง (อาคาร 4)  ประกอบด้วย 1 
 - ห้องเรียน 14 
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 
 - ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1 
 - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 

 - ห้องเตรียมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 

 - ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

 - ห้องพักอาจารย์ 3 
   2 อาคารหอพักนักเรียน    

 2.1  อาคารหอพักนักเรียนชาย จ านวน  1  อาคาร ประกอบด้วย  
 - ห้องพักนักเรียน 24 
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ล าดับ อาคาร   จ านวน (ห้อง) 
 - ห้องอ่านหนังสือ 6 
 - ห้องกิจกรรม 1 

 - ห้องผู้จัดการหอพัก 2 
 - ห้องซัก – รีด 1 
 2.2  อาคารหอพักนักเรียนหญิง จ านวน  2  อาคาร ประกอบด้วย  
 - ห้องพักนักเรียน 48 
 - ห้องอ่านหนังสือ 12 
 - ห้องกิจกรรม 2 
 - ห้องผู้จัดการหอพัก 2 
 - ห้องซัก – รีด 2 
 2.3 อาคารหอพักนักเรียนโครงการวมว. จ านวน 1 อาคาร ประกอบด้วย  
 - ห้องพักนักเรียน 24 
 - ห้องอ่านหนังสือ 6 
 - ห้องกิจกรรม 1 
 - ห้องผู้จัดการหอพัก 1 
 - ห้องซัก – รีด 1 
 2.4  อาคารหอพักบุคลากร จ านวน  1  อาคาร       

   3 อาคารห้องสมุดและหอศิลป์  
 - ห้องอ่านหนังสือ  (ส่วนห้องสมุด) 2 
 - ห้องคอมพิวเตอร์  (ส่วนห้องสมุด) 1 
 - ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษาฯ  (ส่วนห้องสมุด) 2 
 - ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  (ส่วนห้องสมุด) 2 
 - ห้องประชุมขนาดเล็ก  (ส่วนห้องสมุด) 3 
 - ห้องเรียนสังคมศึกษาฯ   (ส่วนห้องสมุด) 1 
 - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์   (ส่วนหอศิลป์) 1 
 - ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล   (ส่วนหอศิลป์) 1 
 - ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  (ส่วนหอศิลป์) 1 
 - ห้องบันทึกเสียง  (ส่วนหอศิลป์) 1 
 - ห้องพักครูศิลปะ  (ส่วนหอศิลป์) 2 

   4 อาคารโภชนาการ     1 
   5 สนามกีฬา  ประกอบด้วย  

 - สนามฟุตบอล 1 
 - สนามบาสเกตบอล 2 
 - สนามวอลเลย์บอล 1 
 - สนามเปตอง 2 
 - สนามตะกร้อ 1 

   6 อาคารเก็บอุปกรณ์ช่าง/ห้องช่าง จ านวน 1 อาคาร  
   7 อาคารห้องปฏิบัติการนวัตกรรม จ านวน 1 อาคาร  
   8 อาคารหลังคาทางเชื่อม (โดม)    
   9 ลานอเนกประสงค์ (ตลาดสายหยุด)   
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แผนผังโรงเรียน  

 

สถิติการเปิดรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา   

ปีการศึกษา  
จ านวนห้องที่เปิดรับ (ห้อง) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้องเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียน
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 
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สถิติจ านวนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2562 

จ านวนบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ล าดับ ประเภท/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวน ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน   

 
  1 1 

2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ    1 1 
3 รองผู้อ านวยการ     3 1 4 
4 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   4     4 
5 ครู   

 
  

  
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   5 1   6 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   4 5 1 10 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  4 11 1 16 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   4 3  7 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   1 2  3 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  2 1 1 4 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  1   1 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    2 3  5 
6 ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา   1  1 
7 เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ 13 19 5  37 

  รวม 13 46 35 6 100 

จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ จ านวนคร ู
ภาษาไทย 7 
คณิตศาสตร ์ 10 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 8 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
ศิลปะ 4 
การงานอาชพี 1 
ภาษาต่างประเทศ 8 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 

รวมท้ังสิ้น 62 

จ านวนนักเรียน  
ปีการศึกษา  

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 70 169 305 391 429 393 372 338 352 348 443 553 662 695 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 58 101 185 245 332 378 398 421 450 484 514 526 569 629 

รวม 128 270 490 636 761 771 770 759 802 832 954 1,079 1,231 1,324 
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ผูทรงคุณวุฒิพเิศษ 

 

 รศ.ดร.ปญญา  
วุฒิการศึกษา 

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

 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 นายมรกต 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

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

 

 ดร.ประสรรค 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

ตันติเสนาะ   
รองผูอำนวยการงานวชิาการ 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 นายประยูร 
ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา     

  

 

คำเติม 
รองผูอำนวยการงานนโยบายและแผน 
วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ตอ) 

 

 นายเอกสิษฐ  

ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

หาแกว 

รองผูอำนวยการงานกิจการนักเรียน 

ศศ.ม. (การจัดการกีฬา) มหาวทิยาลัยนเรศวร 

กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

  

 

 นางพิมลสิริ   
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

เถาวแล เอ่ียมละออ 
ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายวฒุิศกัดิ ์

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา     

  

 

กาญจนาภา 
ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน 
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยันเรศวร  

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 นายเศกสิทธิ ์  

ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

อ่ิมผงึ 
หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

 ดร.ประสรรค 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

 

ตันติเสนาะ   

รองผูอำนวยการงานวชิาการ/ครู  

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย(ตอ) 

 

 นางสุภิญญา  
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

สายทน 
คร ู
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร   
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

 

 

 นางสาวสาวิตตรี  
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

 

ออนกอง 
คร ู
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายณรงคศักดิ ์  

ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

แดงทองด ี

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

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 นางสาวพรพิมล       

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

 

วุนกลัด 

คร ู  

กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายนิธิพันธ 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

 

นรินทร 
คร ู
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยันเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 นางสาวณชิา   
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

ราตรี 
หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู
กศ.บ. (คณิตศาสตร) หลักสูตร 5 ป เกียรตนิิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

 

 ดร.ทิพวรรณ 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

ธรรมาธิวัฒน 
คร ู
วท.ด. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยนเรศวร 
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

 นายปราโมท 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

เรณุมาร  
คร ู  
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 

 นางสาวประภาพร 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

แสงอนุศาสน   
คร ู  
วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางเมธาว ี
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

ทองจันทร 
คร ู
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา คณติศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

 

 



 

13 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ตอ) 

 

 นายภูริต 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

แกวเจริญเนตร 

คร ู

กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 นางสาวชินานันท

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา      

ณัฐเศรษฐชูสกุล 
คร ู
ศษ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 นางสาววชิรญาณ

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

สัจจากุล 

คร ู

กศ.บ. 5 ป (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 

 นางสาวธัญลักษณ

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

อิงควระ 
คร ู
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศกึษา) หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กศ.บ. (คณิตศาสตร) หลักสูตร 5 ป เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาววเปยมจิต 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

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

 

 

 



 

14 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 นางสาวสรัสวด ี

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา 

ภูกร 
หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลยันเรศวร 
กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายมรกต 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา    

แสนกุล 

รองผูอำนวยการงานบริหาร/คร ู

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายประยูร      

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

คำเติม 

รองผูอำนวยการงานนโยบายและแผน/คร ู

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 นายวฒุิศกัดิ ์           

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

กาญจนาภา                                                                                        

ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน/คร ู                                                           

วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยันเรศวร                                                    

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 นางพันธศิร ิ             

ตำแหนง                    

วุฒิการศึกษา      

เสนีวงศ ณ อยุธยา 

คร ู

วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(ตอ) 

 

 นายพิทักษ               

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา 

พูลเจริญศิลป 

คร ู

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม                                                   

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 นายสุรเชษฐ             

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา   

ทองประเสริฐ                                                                              

คร ู                                                                                                 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                       

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

 

 นายอัฏฐะพร            

ตำแหนง               

วุฒิการศึกษา    

  

ผาคำ 

คร ู

กศ.บ. (ฟสิกส) หลักสูตร 5 ป มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

  

 นางสาวเกษกาญจน 

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา 

ศิริเมธาวงศ 

คร ู

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 นางสาวปรินธร

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา   

เอ่ียมสะอาด                                                                                  

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน/ครู                                                    

วท.ม. (เคม)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

 

 นางอัจจิมา             

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา      

เมืองชื่น                                                                                           

คร ู                                                                                            

วท.ม. (พันธุศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                             

วท.บ. (ชีววทิยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

 นายวิญู               

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา    

  

พันธุเมืองมา 

คร ู

วท.ม (วิทยาศาสตรชวีภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร                                          

วท.บ. (ชีววทิยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

 นางสาวธนวลัย

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา      

กูลประดิษฐ 

คร ู

วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวลินละดา             

แหนง                               

วุฒิการศึกษา 

จันทนะชาต ิ

คร ู

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

 

 ดร.พิชยา               

ตำแหนง                  

วุฒิการศึกษา   

โชติวรรณกุล                                                                                     

คร ู                                                                                           

ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                

วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                       

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

 

 นายทวสิีน                

ตำแหนง                         

วุฒิการศึกษา      

อำนวยพันธวิไล 
คร ู
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลยันเรศวร 
กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวเพียรพิมพ   

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ยาระนะ                                                                                           

คร ู                                                                                              

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา) หลักสูตร 5 ป   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 นายมหัทธนะ             

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

แสนบุราณ                                                                                        

คร ู                                                                                              

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา) หลักสูตร 5 ป   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

   

 นายสถิต                  

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา 

จรูญไธสง 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ค.บ. 5 ป (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 นายเอกสิษฐ           

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

หาแกว 

รองผูอำนวยการงานกิจการนักเรียน/คร ู

ศศ.ม. (การจัดการกีฬา) มหาวทิยาลัยนเรศวร                                            

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

 

 นางนิกุน                

ตำแหนง                         

วุฒิการศึกษา    

  

เพ็งผล 

คร ู

กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวทิยาลัยรามคำแหง 

   

 นายขวัญชัย             

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

ศิริเวช 

คร ู

กศ.ม. (การบริหารจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  

 นายจารุพัฒน   

ตำแหนง              

วุฒิการศึกษา      

จำกิจ 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ศศ.ม. (การวิจัยและประเมินทางการศกึษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร               

กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                        

ร.บ. (รฐัศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 นางสาวศิพร                 

ตำแหนง                         

วุฒิการศึกษา    

  

อนันตธีระชัย 

คร ู

วท.ม. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

วท.บ. (ภมูิศาสตร) มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

 นายรัฐพงษ               

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา      

โพธิรังสิยากร 

คร ู

กศ.ม.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ตอ) 

 

 นางสาวกาญจนา

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา 

อุทิศ 

คร ู

กศ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ  2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 นางลลิตภัทร             

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

ศิริรักษ                                                                                           

คร ู                                                                                                   

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

พิบูลสงคราม 

  

 นายธนัสนันทน

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา      

กาวิละนันท 

คร ู

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 นายธีรพงศ               

ตำแหนง                    

วุฒิการศึกษา      

สนั่น                                                                                              

คร ู                                                                                                 

ค.บ. (สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 

 

 Miss Elisa                

ตำแหนง                        

วุฒิการศึกษา       

C. Balisi                                                                                         

คร ู                                                                                          

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

Studies 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

   

 นางสาวณชัาพร

ตำแหนง                       

วุฒิการศึกษา 

จันทรเกษม 

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

   

 นายจาตุรันต             

ตำแหนง                     

วุฒิการศึกษา      

วัฒนากุล                                                                                      

หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู

ค.บ. 5 ป (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

 

 วาที่รอยตรีธนะษณิ

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา    

  

อินพาเพียร 

คร ู

ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

 

 นายอิสรพงศ            

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา      

คงเมือง 

คร ู

ศศ.บ. (ดนตรีคีตศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 

  

 ดร.วรอัญู             

ตำแหนง                      

วุฒิการศึกษา 

ณรงคเดชา 

คร ู

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร                                      

ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  

 นางสาววิวรรษา 
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

ภาวะไพบูลย 
หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู/คร ู
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
MCom (Information Systems And Technology) Macquarie University 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง    

 

 นางพิมลสิริ   
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

เถาวแล เอ่ียมละออ 
ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน/คร ู  
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

 นางสาววนัทกาญจน  
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

เล็กกระจาง 
คร ู
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ  2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   นางสาวไอยดา  
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

กลิ่นอน  
คร ู
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 

  

 นายยุทธภูมิ  
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

สุวรรณบุตร  
คร ู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ตอ) 

  

 Mr.David Frederick 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

Glover  
คร ู
Bachelors of science University Campus Milton Keynes 
Diploma (Technical  Drawing Architecture) 
City and Guilds of London Institute 

   

 Mr. Juan Carlo  
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

Donato 
คร ู

Bachelor of Secondary Education Specialized in English        
University of Northern Philippines 

 

 Mr. Kim Patrick 
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

Brucal Abe  
คร ู

Bachelor of Science in Tourism Management 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(แนะแนว) 

  

 นางนฤมล               
ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา 

เปยมปญญา 
ที่ปรึกษาดานแนะแนว 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ  
กศ.บ. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   

 นางสาวประภัสศร
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

บำรุงด ี
นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. (แนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 นางสาวอกนิษฐ 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

กันเข็ม 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา)  
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 วาที่รอยตรีหญิงลักษณา 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

คุณพระรักษ 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (ธุรการ) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณโุลก 
 

 

 

 นายยศวรรธน 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

บุญธรรม 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานโสตทัศนูปกรณ) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

 

 

 นางสาวไพจิตร ี
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

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

 

 นางสาวจิตตมาส
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

หาญกลา 
นักวิชาการพัสด ุ  
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นางอมรรัตน 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

บุญม ี
นักวิชาการการเงินและบัญช ี
บธ.บ. (บัญชี) เกียรตินิยมอันดบั 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 นางสาวบุญณิสา  
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

ทวมวงษ 
นักวิชาการการเงินและบัญช ี
บช.บ. (บัญช)ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายวนัเฉลิม 
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

จันทรทรง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายชุษณะ 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

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

 

 นางสาวกาญจนา
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

อ่ำพูล 
บรรณารักษ 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นางสาวจนัทิมา 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

พงษพานิช 
บรรณารักษ 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ) เกียรตนิิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 นางสาวชญาน ี
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

บุญคง 
นักวิทยาศาสตร 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายบัณฑิต 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

หนูสอน 
นักวิชาการศกึษา (งานทะเบียน) 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (คอมพิวเตอรศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม 
 

 

 นางสาวกชพรรณ
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

ชัยสิทธิ ์
นักวิชาการศกึษา (งานวชิาการ)  
วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 

 

 นางสาวพชิยา 
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

กันตวาร ี
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน) 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นางสาวพนิดา 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

เมืองมูล   
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) 
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวชนน ี
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

นาคเจือทอง 
เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป (งานกิจการนักเรยีนและประสานงานโครงการ)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นางสาวอภัสวัญญ  
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

หมื่นศรชีัย 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ) 
ศศ.บ. มนุษยศาสตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

 

 นางสาวจรัสศร ี
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

มีชัยโย 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานหอพัก) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) วิทยาลัยภาคกลาง 

 

 นางสาวสุธัญญา
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา 

บุญชุม  
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานหอพัก) 
วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นางสาวกรรณ 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

ดาบคมศลิปสุข  
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานหอพัก) 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 นายชิติพัทธ 
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

ชวลิตอโนชา 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (งานหอพัก) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)   
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

 นายหลักทรัพย 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

สุขแสงช ู
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวทิยาลัยนเรศวร  

 

 นายปราชญา 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      
 

สุวรรณทอง 
พนักงานเขาเลม 
ปวช. (เครื่องมือกลและซอมบำรุง) วิทยาลัยเทคนิคสองแคว   
 

 

 นายวชัรพงษ 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

อยูคง 
งานชางเทคนิค 
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ปวส. (ไฟฟากำลัง) วทิยาลัยเทคนิคสองแคว 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นายพนม  
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

ศรีด ี
พนักงานขับรถยนต 
ม.6  โรงเรยีนเขาทราย 

 

 นายวารินทร 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

ทรัพยเขต 
พนักงานขับรถยนต 
ม.3  โรงเรยีนจานกรอง 

 

 นางสังเวียน 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

มาสม 
คนสวน 
ป.6 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 

 

 นางพิกุล 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

วงศแกว 
คนสวน 
ม.3 โรงเรยีนเฉลิมขวัญสตรี 

 

 นายจรูญ 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

บุญประจง 
พนักงานทั่วไป  
ป.7 โรงเรียนวัดทองหลาง 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นายฮามือเสาะ 
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

บราเฮง 
พนักงานทั่วไป 
ม.3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

 

 นายไตรเทพ
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

ขำคำ 
พนักงานทั่วไป 
ม.6 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

 นายวนัเฉลิม
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

คงเกิด 
พนักงานทั่วไป 
ม.3 โรงเรยีนทาทองพิทยาคม 

 

 

 นายสนธยา
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

บุญศร ี
พนักงานทั่วไป 
ม.6 โรงเรยีนกีฬาจังหวัดนครสวรรค 

 

 นางสาวนวรตัน
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา      

เชิดศาสตร 
พนักงานทั่วไป  
ม.6 โรงเรยีนเฉลิมขวัญสตรี 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

 

 นายวงศธร
ตำแหนง   
วุฒิการศึกษา 

มาเที่ยง 
พนักงานทั่วไป 
ม.6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

 

 นายเชน 
ตำแหนง 
วุฒิการศึกษา    

มาสม 
พนักงานทั่วไป 
ป.6 โรงเรียนวัดคุงวาร ี
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โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2563 - 2565 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (ภาษาไทย) 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

คณิตศาสตร ์
240 

( 6 นก.) 
240 

( 6 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
520 

( 13 นก.) 
540 

( 13.5 นก.) 
360 

( 9 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

ศิลปะ 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

การงานอาชีพ 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
1,160 

( 29 นก.) 
1,180 

( 29.5 นก.) 
840 

( 21 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

120 
( 3 นก.) 

180 
( 4.5 นก.) 

240 
( 6 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1,400 
ชั่วโมง 

1,480 
ชั่วโมง 

1,200 
ชั่วโมง 

 

        หมายเหตุ  1 หน่วยกิต มีค่าน้ าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (ภาษาไทย) 

 
  

 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2  

 รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

 
 /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท31101 ภาษาไทย 1 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2 1.0  

 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 3 1.5 ค31103 คณิตศาสตร์ 3 3 1.5  

 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 3 1.5 ค31104 คณิตศาสตร์ 4 3 1.5  

 ว31101 ฟิสิกส์ 1 4 2.0 ว31102 ฟิสิกส์ 2 4 2.0  

 ว31121 เคมี 1 4 2.0 ว31122 เคมี 2 4 2.0  

 ว31141 ชีววิทยา 1 4 2.0 ว31142 ชีววิทยา 2 4 2.0  

 ว31181 โครงงาน 1 1 0.5 ว31171 วิทยาการค านวณ 1 1 0.5  

 ส31101 สังคมศึกษา  1 2 1.0 ว31182 โครงงาน 2 1 0.5  

 ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1 0.5 ส31103 สังคมศึกษา 2 2 1.0  

 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1 0.5  

 ศ31101 ศิลปนิยม 1 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 0.5  

 ง31101 การด ารงชีวิตและครอบครัว 1 0.5 ศ31102 ศิลปนิยม 2 1 0.5  

 อ31101 หลักภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ31102 หลักภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

   รวม 29 14.5   รวม 29 14.5  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ว31271 การออกแบบกราฟิก 1 0.5 ว31272 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 0.5  

 อ31201 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ31202 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

   รวม 3 1.5   รวม 3 1.5  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   แนะแนว 1     แนะแนว 1    

   ชุมนุม 1     ชุมนุม 1    

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

   รวม 2     รวม 2    

 
  รวมท้ังหมด 34 16.0   รวมท้ังหมด 34 16.0  
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (ภาษาไทย) 

 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 3 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร์ 5 3 1.5 ค32103 คณิตศาสตร์ 7 3 1.5 

ค32102 คณิตศาสตร์ 6 3 1.5 ค32104 คณิตศาสตร์ 8 3 1.5 

ว32101 ฟิสิกส์ 3 4 2.0 ว32102 ฟิสิกส์ 4 3 1.5 

ว32121 เคมี 3 4 2.0 ว32122 เคมี 4 4 2.0 

ว32141 ชีววิทยา 3 4 2.0 ว32142 ชีววิทยา 4 3 1.5 

ว32171 วิทยาการค านวณ 2 1 0.5 ว32182 โครงงาน 4 1 0.5 

ว32181 โครงงาน 3 1 0.5 ว32161 โลกและดาราศาสตร ์ 3 1.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2 1.0 ส32103 สังคมศึกษา  4 2 1.0 

ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 1 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 1 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 0.5 

ศ32101 ศิลปนิยม 3 1 0.5 ศ32102 ศิลปนิยม 4 1 0.5 

อ32101 หลักภาษาอังกฤษ  3 2 1.0 ง32172 ออกแบบเทคโนโลย ี 1 0.5 

    อ32102 หลักภาษาอังกฤษ  4 2 1.0 

  รวม 29 14.5   รวม 30 15.0 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ว30261 ดาราศาสตร์  1 2 1.0 ว30262 ดาราศาสตร์  2 1 0.5 

ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5 

อ32201 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ32202 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 4 2 1.0 

  รวม 5 2.5   รวม 4 2.0 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  แนะแนว 1     แนะแนว 1   

  ชุมนุม 1   ชุมนุม 1   

  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

  รวม 2     รวม 2   

  รวมท้ังหมด 36 17.0   รวมท้ังหมด 36 17.0 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (ภาษาไทย) 

 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 5 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์  9 3 1.5 ค33102 คณิตศาสตร์  10 3 1.5 

ว33101 ฟิสิกส์  5 3 1.5 ว33102 ฟิสิกส์  6 3 1.5 

ว33121 เคมี  5 3 1.5 ว33122 เคมี  6 3 1.5 

ว33141 ชีววิทยา  5 3 1.5 ว33142 ชีววิทยา  6 3 1.5 

ว33171 เทคโนโลยีดิจิทลั 1 0.5 ส33102 สังคมศึกษา  6 2 1.0 

ส33101 สังคมศึกษา  5 2 1.0 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 0.5 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 0.5 ศ33102 ศิลปนิยม 6 1 0.5 

ศ33101 ศิลปนิยม 5 1 0.5 ง33102 งานอาชีพ 1 0.5 

อ33101 หลักภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 อ33102 หลักภาษาอังกฤษ 6 2 1.0 

  รวม 21 10.5   รวม 21 10.5 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ส30201 อาเซียนศึกษา 1 1 0.5 ส30202 อาเซียนศึกษา 2 1 0.5 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 1 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 1 0.5 
อ33201 การอ่าน – เขียน 

ภาษาอังกฤษ 5 
2 1.0 อ33202 การอ่าน – เขียน

ภาษาอังกฤษ 6 
2 1.0 

 วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0 

  รวม 6 3.0   รวม 6 3.0 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  แนะแนว 1     แนะแนว 1   

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1   

  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

  รวม 2     รวม 2   

  รวมท้ังหมด 29 13.5   รวมท้ังหมด 29 13.5 
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สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

รายวิชาพื้นฐาน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท31101 ภาษาไทย 1 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม 
ท31102 ภาษาไทย 2 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม (ต่อเนื่อง)   
ท32101 ภาษาไทย 3 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง)   
ท32102 

 
ภาษาไทย 4 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง)   
ท33101 

 
ภาษาไทย 5 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง)   
ท33102 

 
ภาษาไทย 6 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
  

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 เซต  จ านวนจริงและพหุนาม   
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  ทฤษฎีจ านวน 
ค31103 คณิตศาสตร์ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม   
ค31104 คณิตศาสตร์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย 
ค32101 คณิตศาสตร์ 5 ตรีโกณมิติและการประยุกต์  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   
ค32102 คณิตศาสตร์ 6 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ก าหนดการเชิงเส้น 
ค32103 คณิตศาสตร์ 7 ความน่าจะเป็น  ล าดับและอนุกรม 
ค32104 คณิตศาสตร์ 8 เวกเตอร์ในสามมิติ  จ านวนเชิงซ้อน 
ค33101 คณิตศาสตร์ 9 สถิติและข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น   

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 

ค33102 คณิตศาสตร์ 10 แคลคูลัสเบื้องต้น   
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเพ่ือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว31101   ฟิสิกส ์1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์  การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ 

แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 
ว31102 ฟิสิกส ์2 คลื่น  สมดุลกล  งานและพลังงาน  โมเมนตัมและการดล 
ว32101 ฟิสิกส ์3 สมบัติเชิงกลของสสาร  ความร้อน สมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ 

พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานทดแทน 
ว32102 ฟิสิกส ์4 แสง  ไฟฟ้าสถิตย์ 
ว33101 ฟิสิกส ์5 ไฟฟ้ากระแส  แม่เหล็กไฟฟ้า 
ว33102 ฟิสิกส ์6 ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ฟิสิกส์อะตอม 
ว31121   เคมี 1 อะตอมและตาราธาตุ  พันธะเคมี  สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
ว31122 เคมี 2 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1  ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 
ว32121 เคมี 3 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี 
ว32122 เคมี 4 สมดุลกรด-เบส  ไฟฟ้าเคมี 
ว33121 เคมี 5 เคมีอินทรีย์ 
ว33122 เคมี 6 สมดุลกรด-เบส 
ว31141   ชีววิทยา 1 การศึกษาทางชีววิทยา  ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  เคมีในสิ่งมีชีวิต 

กล้องจุลทรรศน์  เซลล์  นิเวศวิทยา 
ว31142 ชีววิทยา 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ  การรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิต 

ระบบร่างกายสัตว์ 
ว32141 ชีววิทยา 3 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต  การรับรู้และการตอบสนอง  ระบบต่อมไร้ท่อ  

พฤติกรรมสัตว์  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

ว32142 ชีววิทยา 4 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  การสืบพันธุ์ของพืช 
การสังเคราะห์ด้วยแสง  การเจริญเติบโตของพืช 

ว33141 ชีววิทยา 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม 
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ  วิวัฒนาการ 

ว33142 ชีววิทยา 6 ประชากร  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ว32161 โลกและดาราศาสตร ์ โครงสร้างโลก  โลกและการเปลี่ยนแปลง  ปรากฏการณ์ทางธรณี 

ธรณีประวัติ  เอกภพ  ดาวฤกษ์  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยีอวกาศ 
ว31171 วิทยาการค านวณ 1 

 
ศึกษาหลักการแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อย
ปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 

ว32171 วิทยาการค านวณ 2 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์  การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูล   
การน าเสนอหลักการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว32172 ออกแบบเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี  กระบวนการเชิงวิศวกรรม  เทคโนโลยีไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์  โครงงานเทคโนโลย ี
ว33171 เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
รู้จักกับเทคโนโลยีดิจิทัล  การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการประมวลผลข้อมูล  การน าเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล  
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ว31181   โครงงาน 1 กระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาและขั้นตอนการรวบรวม  
วิเคราะห์ข้อมูล 

ว31182 โครงงาน 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี   
การพัฒนาโครงงาน 

ว32181 โครงงาน 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูล   

ว32182 โครงงาน 4 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  การน าเสนอโครงงาน 
 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส31101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 1 
ประวัติและความส าคัญของศาสนาพุทธ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
ศาสนาส าคัญในประเทศไทย  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 

ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย  รัฐไทยในดินแดนไทย 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
การปรับปรุงประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

ส31103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 2 

สังคมมนุษย์  สิทธิมนุษยชน  ระบอบการเมืองการปกครอง 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ 

ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 บทบาทของสตรีไทยในประวัติศาสตร์ 
ผลงานของบุคคลส าคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

ส32101 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 

พุทธประวัติและชาดก  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
นโยบายการเงิน การคลัง กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  อารยธรรมตะวันออก 
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ  พัฒนาการยุโรปสมัยกลาง 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส32103 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 4 
วัฒนธรรมไทย  พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม 

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 พัฒนาการยุโรปสมัยใหม่   
ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป 
ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ 

ส33101 
 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 5

  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และศาสนิกชนตัวอย่าง 
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส33103 
 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 6 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาชุมชนของไทย 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย   

 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ31101 

 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 1 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ 
ชีวิตและครอบครัว   ทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น 

พ31102 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 2 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต   ทักษะการน านันทนาการ 

พ32101 
 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 3 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว     
ทักษะกีฬากอล์ฟเบื้องต้น   

พ32102 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 4 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค    
ความปลอดภัยในชีวิต  ทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น   

พ33101 
 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 5 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
ทักษะการเต้นร าพื้นเมืองในกิจกรรมเข้าจังหวะ 

พ33102 
 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 6 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต  ทักษะการเต้นลีลาศ 

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ31101 ศิลปนิยม 1 ทฤษฎี  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
ศ31102 ศิลปนิยม 2 รูปแบบของการแสดง  การละครสร้างสรรค์   

หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์  เทคนิคการจัดการแสดง   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
หลักการชมการแสดง  เสนอผลงานการแสดง  เอกลักษณ์และคุณค่า
ทางดนตร ี เพลงไทย  การขับร้องเพลงไทย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ศ32101 ศิลปะนิยม 3 การประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นคู่และหมู่  รูปแบบของการแสดง   
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร  สุนทรียะทางการแสดง   
การสร้างสรรค์ผลงาน  ประเภทเพลงไทย  ดนตรีไทยกับความเชื่อของ
คนไทย  สังคีตกวีด้านดนตรีไทย  การขับร้องเพลงไทย 

ศ32102 ศิลปนิยม 4 ทฤษฎี  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
ศ33101 ศิลปนิยม 5 ทฤษฎี  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
ศ33102 ศิลปนิยม 6 รูปแบบของการแสดง  การประเมินคุณภาพของการแสดง  การแสดง   

นาฏยศิลปิน  แนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์  ประวัติดุริยางคศิลปินไทย 
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  การน าความรู้ด้านดนตรีไทย
ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  การขับร้องเพลงไทย  การปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทย 

   

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ง31101 การด ารงชีวิตและ

ครอบครัว 
ครอบครัว  เครื่องใช้ในบ้าน  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   
อาหารและโภชนาการ  งานบ้านสู่อาชีพ 

ง33102 งานอาชีพ ชีวิตประจ าวันกับงานแสนสุข  ทักษะดีมีอนาคต   
เลือกอาชีพดีมีความมั่นคง 

  

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ31101 หลักภาษาอังกฤษ 1 Listening  Speaking  Vocabulary  Grammar  Reading  Writing 
อ31102 หลักภาษาอังกฤษ 2 Listening  Speaking  Vocabulary  Grammar  Reading  Writing 

(continuous) 
อ32101 หลักภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary, Normal  Sentence  Pattern  in  English, The 

Noun  Phrase,  The Verb Phrase, Subject-Verb  Agreement, 
Pronouns, Verb  as  Complements, The Verb ‘need’, 
Affirmative  and  Negative  Agreement, Negation  Word, 
Commands, Reading 

อ32102 หลักภาษาอังกฤษ 4 Vocabulary, Modal  Auxiliaries, Adjective  and  Adverbs, 
Comparisons, Nouns Functioning as  Adjectives, Cause  
Connectors, Passive  Voice,  Causative Verbs, Relative  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
Clauses, That - Other Use, Subjunctive, Clauses  of  
Connection, Problem Verbs, Reading 

อ33101 
 

หลักภาษาอังกฤษ 5 Vocabulary, Independent  Clauses, Adjective  Clauses, 
Participial  Phrases, Appositives, Noun  Clauses, Prepositional  
Phrases, Reading 

อ33102 หลักภาษาอังกฤษ 6 Word  Order, Verb  Problems, Infinitive  and  Gerunds, 
Parallel  Structures, Misplaced  Modifiers, Incomplete  
Comparisons, Conjunctions, Negative  Words, Reading 

 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  1  บังคับ) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว30261   ดาราศาสตร์ 1    ประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์  เวลาทางดาราศาสตร์ 
ว30262   ดาราศาสตร์ 2   ดาวฤกษ์  ความสว่างของดาวฤกษ์  ระยะทางทางดาราศาสตร์ 
ว31271 การออกแบบกราฟิก รู้จัก Illustrator และการใช้งานเบื้องต้น 

การวาดภาพด้วยเครื่องมือพ้ืนฐาน  พ้ืนฐานการใช้งานสี 
การตกแต่งเส้นขอบ  การท างานกับตัวอักษร  การจัดการรูปทรง 
การพิมพ์และการ export 

ว31272 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

การออกแบบระบบฐานข้อมูล  เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง 
การสอบถามข้อมูลด้วย Query Wizard  การสร้างฟอร์ม 
การสร้างรายงาน  การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน MS Access 
MS Access กับอินเทอร์เน็ต  การสร้าง Data Access Pages 
การสร้างมาโครและโมดูล 

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส30201   อาเซียนศึกษา 1 พัฒนาการอาเซียน  กลไกอาเซียน  อาเซียนในแผนที่โลก 

สังคม ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
ส30202   อาเซียนศึกษา 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

เขตการค้าเสรี (FTA) และประเทศคู่เจรจา 
อาเซียนในโลกคริสต์ศตวรรษที่ 21 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 ความเป็นไทย 
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
กิจกรรมจิตอาสา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 ความเป็นไทย 

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ31201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 Writing Reading  
อ31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 Writing Reading (continuous) 
อ32201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 3 Writing Reading (continuous) 
อ32202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 4 Writing Reading (continuous) 
อ33201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 5 Writing Reading (continuous) 
อ33202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 6 Writing Reading (continuous) 

 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  2  เลือกเสรี) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ว30371 แอนนิเมชั่น 
ว20272 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ท30301 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ท30302 การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ 
ท30303 การเขียนเชิงวิชาการ 
ท30304 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 
ท30305 ศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ท30306 ศิลปะการแต่งค าประพันธ์ 
ท30307 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง 
ท30308 วรรณกรรมท้องถิ่น 
ท30309 วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

  
  
  
  
  



42 
 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ส30301 กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ส30302 ราชันย์แห่งนวัตกรรม 
ส30303 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
ส30304 รู้ทันภัยพิบัติ 

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พ30301 โยคะ 
พ30302 กระโดดเชือก 
พ30303 บอดี้เวท 

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศ30311 องค์ประกอบศิลป์ 
ศ30321 นาฏศิลป์การละคร 
ศ30331 การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 
ศ30341 การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 

 
 

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปิดให้นักเรียนเลือกตามความพร้อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ 
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โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2563 - 2565 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  (ศิลป์ค านวณ) 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

คณิตศาสตร ์
240 

( 6 นก.) 
240 

( 6 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
160 

( 4 นก.) 
200 

( 5 นก.) 
- 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

ศิลปะ 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

การงานอาชีพ 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 
40 

( 1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
800 

( 20 นก.) 
840 

( 21 นก.) 
480 

( 12 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

440 
( 11 นก.) 

480 
( 12 นก.) 

560 
( 14 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1,360 
ชั่วโมง 

1,440 
ชั่วโมง 

1,160 
ชั่วโมง 

 

        หมายเหตุ  1 หน่วยกิต มีค่าน้ าหนักวิชา=ชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  (ศิลป์ค านวณ) 

 
  

 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2  

 รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

 
 /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

 ท31101 ภาษาไทย 1 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2 1.0  

 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 3 1.5 ค31103 คณิตศาสตร์ 3 3 1.5  

 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 3 1.5 ค31104 คณิตศาสตร์ 4 3 1.5  

 ว31191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1 0.5 ว31171 วิทยาการค านวณ 1 1 0.5  

 ว31193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 0.5 ว31192 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1 0.5  

 ว31195 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1 0.5 ว31194 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1 0.5  

 ว31181 โครงงาน 1 1 0.5 ว31196 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 1 0.5  

 ส31101 สังคมศึกษา  1 2 1.0 ว31182 โครงงาน 2 1 0.5  

 ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1 0.5 ส31103 สังคมศึกษา 2 2 1.0  

 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1 0.5  

 ศ31101 ศิลปนิยม 1 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 0.5  

 ง31101 การด ารงชีวิตและครอบครัว 1 0.5 ศ31102 ศิลปนิยม 2 1 0.5  

 อ31101 หลักภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ31102 หลักภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

   รวม 20 10.0   รวม 20 10.0  

   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 ท31201 ประวัติวรรณคด ี 2 1.0 ท31202 วรรณคดีมรดก 2 1.0  

 ศ31201 ศิลปะเพิม่เตมิ 1 2 1.0 ศ31202 ศิลปะเพิม่เตมิ 2 2 1.0  

 ว31271 การออกแบบกราฟิก 1 0.5 ว31272 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 0.5  

 ว31291 การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อประสม 2 1.0 ว31292 สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล 2 1.0  

 อ31201 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ31202 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 2 2 1.0  

 อ31241 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ31242 โครงสร้างภาษาอังกฤษข้ันต้น 2 1.0  

   รวม 11 5.5   รวม 11 5.5  

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   แนะแนว 1     แนะแนว 1    

   ชุมนุม 1     ชุมนุม 1    

   
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)     

   รวม 2     รวม 2    

 
  รวมท้ังหมด 33 15.5   รวมท้ังหมด 33 15.5  
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  (ศิลป์ค านวณ) 

 

 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 3 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร์ 5 3 1.5 ค32103 คณิตศาสตร์ 7 3 1.5 

ค32102 คณิตศาสตร์ 6 3 1.5 ค32104 คณิตศาสตร์ 8 3 1.5 

ว32171 วิทยาการค านวณ 2 1 0.5 ว32192 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4 1 0.5 

ว32191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 1 0.5 ว32194 วิทยาศาสตร์กายภาพ 4 2 1.0 

ว32193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 2 1.0 ว32196 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 4 1 0.5 

ว32195 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 1 0.5 ว32182 โครงงาน 4 1 0.5 

ว32181 โครงงาน 3 1 0.5 ส32103 สังคมศึกษา  4 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 1 0.5 

ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 0.5 ศ32102 ศิลปนิยม 4 1 0.5 

ศ32101 ศิลปนิยม 3 1 0.5 ง32172 ออกแบบเทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 หลักภาษาอังกฤษ  3 2 1.0 อ32102 หลักภาษาอังกฤษ  4 2 1.0 

  รวม 21 10.5   รวม 21 10.5 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5 

ส32201 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  1 2 1.0 ส32202 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  2 2 1.0 

พ32201 พลศึกษาเพิ่มเติม 1 1 0.5 พ32202 พลศึกษาเพิ่มเติม 2 1 0.5 

ศ32201 ศิลปะเพิม่เตมิ 3 2 1.0 ศ32202 ศิลปะเพิม่เตมิ 4 2 1.0 

ว32291 ออกแบบสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค ์ 2 1.0 ว32292 ดิจิทัลมเีดียและศลิปะภาพยนตร ์ 2 1.0 

อ32201 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ32202 การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ 4 2 1.0 

อ32241 ปฏิบัติการพดูภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32242 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านฯ 2 1.0 

  รวม 12 6.0   รวม 12 6.0 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  แนะแนว 1     แนะแนว 1   

  ชุมนุม 1   ชุมนุม 1   

  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

  รวม 2     รวม 2   

  รวมท้ังหมด 35 16.0   รวมท้ังหมด 35 16.0 
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แผนการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2565 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  (ศิลป์ค านวณ) 

 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส รายวิชา 
ชั่วโมง หน่วย

กิต 
รหัส รายวิชา 

ชั่วโมง หน่วย
กิต /สัปดาห ์ /สัปดาห ์

  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 5 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์  9 3 1.5 ค33102 คณิตศาสตร์  10 3 1.5 

ว33171 เทคโนโลยีดิจิทลั 1 0.5 ส33102 สังคมศึกษา  6 2 1.0 

ส33101 สังคมศึกษา  5 2 1.0 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 0.5 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 0.5 ศ33102 ศิลปนิยม 6 1 0.5 

ศ33101 ศิลปนิยม 5 1 0.5 ง33102 งานอาชีพ 1 0.5 

อ33101 หลักภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 อ33102 หลักภาษาอังกฤษ 6 2 1.0 

  รวม 12 6.0   รวม 12 6.0 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ค30201 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร ์ 2 1.0 ค30202 ทฤษฎีเกมเบื้องต้น 2 1.0 

ว30291 ดาราศาสตร ์ 2 1.0 ว30292 อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 2 1.0 

ส30201 อาเซียนศึกษา 1 1 0.5 ส30202 อาเซียนศึกษา 2 1 0.5 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 1 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 1 0.5 

ว33291 แอนิเมชันสตูดโิอ 2 1.0 ว33292 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์ 2 1.0 

อ33201 การอ่าน – เขียน 
ภาษาอังกฤษ 5 

2 1.0 อ33202 การอ่าน – เขียน
ภาษาอังกฤษ 6 

2 1.0 

อ33241 การน าเสนอและการพูดฯ 2 1.0 อ33242 การอ่านหนังสือพิมพ ์ 2 1.0 

 วิชาเลือกเสร ี 2 1.0  วิชาเลือกเสร ี 2 1.0 

  รวม 14 7.0   รวม 14 7.0 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  แนะแนว 1     แนะแนว 1   

  ชุมนุม 1     ชุมนุม 1   

  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)      

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
 (ไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)    

  รวม 2     รวม 2   

  รวมท้ังหมด 28 13.0   รวมท้ังหมด 28 13.0 
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สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์

รายวิชาพื้นฐาน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท31101 ภาษาไทย 1 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม 
ท31102 ภาษาไทย 2 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม (ต่อเนื่อง)   
ท32101 ภาษาไทย 3 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง)   
ท32102 

 
ภาษาไทย 4 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง)   
ท33101 

 
ภาษาไทย 5 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง)   
ท33102 

 
ภาษาไทย 6 การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด 

หลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  (ต่อเนื่อง) 
  

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 เซต  จ านวนจริงและพหุนาม   
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  ทฤษฎีจ านวน 
ค31103 คณิตศาสตร์ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม   
ค31104 คณิตศาสตร์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย 
ค32101 คณิตศาสตร์ 5 ตรีโกณมิติและการประยุกต์  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   
ค32102 คณิตศาสตร์ 6 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ก าหนดการเชิงเส้น 
ค32103 คณิตศาสตร์ 7 ความน่าจะเป็น  ล าดับและอนุกรม 
ค32104 คณิตศาสตร์ 8 เวกเตอร์ในสามมิติ  จ านวนเชิงซ้อน 
ค33101 คณิตศาสตร์ 9 สถิติและข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น   

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 

ค33102 คณิตศาสตร์ 10 แคลคูลัสเบื้องต้น   
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเพ่ือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว31171 วิทยาการค านวณ 1 

 
ศึกษาหลักการแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อย
ปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 

ว31191   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ว31192 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์  การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 
ว31193   วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 อะตอมของธาตุ  ตารางธาตุ  พันธะโคเวเลนต์  พันธะไฮโดรเจน  และ

พันธะไอออนิก 
ว31194 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 สารอินทรีย์  พอลิเมอร์  ปฏิกิริยาเคมี  สารกัมมันตรังสี 
ว31195   วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์  โลกและการเปลี่ยนแปลง  
ปรากฏการณ์ทางธรณี 

ว31196 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 

บรรยากาศ  การหมุนเวียนของระบบลมของโลกและการหมุนเวียน
ของน้ าในมหาสมุทร  เมฆและการเกิดเมฆและวัฏจักรน้ า 

ว31197   โครงงาน 1 กระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์
ข้อมูล 

ว31198 โครงงาน 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี  การพัฒนาโครงงาน 
ว32171 วิทยาการค านวณ 2 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์  การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูล  การ
น าเสนอหลักการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี 

ว32172 ออกแบบเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี  กระบวนการเชิงวิศวกรรม  เทคโนโลยีไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  โครงงานเทคโนโลยี 

ว32191   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 พันธุศาสตร์  วิวัฒนาการ 
ว32192 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4 สารที่สังเคราะห์จากพืช  การเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 
ว32193   วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 การเคลื่อนที่  แรงและชนิดของแรง 
ว32194 วิทยาศาสตร์กายภาพ 4 คลื่น  พลังงานนิวเคลียร์  พลังทดแทน 
ว32195   วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 3 
การก าเนิดเอกภพและประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์  กาแล็คซี   
ระบบสุริยะ  คุณสมบัติของดาวฤกษ์ 

ว32196 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 4 

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ดวงอาทิตย์  เทคโนโลยีอวกาศ  ทรงกลม
ท้องฟ้าและความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ 

ว32197   โครงงาน 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูล   
ว32198 โครงงาน 4 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  การน าเสนอโครงงาน 
ว33171 เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
รู้จักกับเทคโนโลยีดิจิทัล  การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการประมวลผลข้อมูล  การน าเสนองานผ่านสื่อ
ดิจิทัล  การใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส31101 สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 1 
ประวัติและความส าคัญของศาสนาพุทธ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
ศาสนาส าคัญในประเทศไทย  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 

ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย  รัฐไทยในดินแดนไทย 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
การปรับปรุงประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

ส31103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 2 

สังคมมนุษย์  สิทธิมนุษยชน  ระบอบการเมืองการปกครอง 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ 

ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 บทบาทของสตรีไทยในประวัติศาสตร์ 
ผลงานของบุคคลส าคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

ส32101 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 

พุทธประวัติและชาดก  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
นโยบายการเงิน การคลัง กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  อารยธรรมตะวันออก 
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ  พัฒนาการยุโรปสมัยกลาง 

ส32103 สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 4 

วัฒนธรรมไทย  พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม 

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 พัฒนาการยุโรปสมัยใหม่   
ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป 
ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ 

ส33101 
 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 5

  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และศาสนิกชนตัวอย่าง 
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส33102 
 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 6 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาชุมชนของไทย 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย   
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ31101 

 
สุขศึกษาและ     
พลศึกษา 1 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ 
ชีวิตและครอบครัว   ทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น 

พ31102 สุขศึกษาและ     
พลศึกษา 2 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต   ทักษะการน านันทนาการ 

พ32101 
 

สุขศึกษาและ     
พลศึกษา 3 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว     
ทักษะกีฬากอล์ฟเบื้องต้น   

พ32102 สุขศึกษาและ     
พลศึกษา 4 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค    
ความปลอดภัยในชีวิต  ทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น   

พ33101 
 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 5 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว 
ทักษะการเต้นร าพื้นเมืองในกิจกรรมเข้าจังหวะ 

พ33102 
 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 6 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
ความปลอดภัยในชีวิต  ทักษะการเต้นลีลาศ 

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ31101 ศิลปนิยม 1 ทฤษฎี  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
ศ31102 ศิลปนิยม 2 รูปแบบของการแสดง  การละครสร้างสรรค์  หลักการสร้างสรรค์และ

การวิจารณ์  เทคนิคการจัดการแสดง  หลักการชมการแสดง   
เสนอผลงานการแสดง  เอกลักษณ์และคุณค่าทางดนตรี  เพลงไทย  
การขับร้องเพลงไทย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ศ32101 ศิลปะนิยม 3 การประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นคู่และหมู่  รูปแบบของการแสดง   
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร  สุนทรียะทางการ
แสดง  การสร้างสรรค์ผลงาน  ประเภทเพลงไทย  ดนตรีไทยกับความ
เชื่อของคนไทย  สังคีตกวีด้านดนตรีไทย  การขับร้องเพลงไทย 

ศ32102 ศิลปนิยม 4 ทฤษฎี  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
ศ33101 ศิลปนิยม 5 ทฤษฎี  ปฏิบัติงาน  ทฤษฎีดนตรีสากล  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
ศ33102 ศิลปนิยม 6 รูปแบบของการแสดง  การประเมินคุณภาพของการแสดง  การแสดง   

นาฏยศิลปิน  แนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์  ประวัติดุริยางคศิลปินไทย 
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  การน าความรู้ด้านดนตรี
ไทยไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  การขับร้องเพลงไทย  การปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีไทย 
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7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ง31101 การด ารงชีวิตและ

ครอบครัว 
ครอบครัว  เครื่องใช้ในบ้าน  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   
อาหารและโภชนาการ  งานบ้านสู่อาชีพ 

ง33102 งานอาชีพโนโลยี ชีวิตประจ าวันกับงานแสนสุข  ทักษะดีมีอนาคต  เลือกอาชีพดีมีความ
มั่นคง 

 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ31101 หลักภาษาอังกฤษ 1 Listening  Speaking  Vocabulary  Grammar  Reading  Writing 
อ31102 หลักภาษาอังกฤษ 2 Listening  Speaking  Vocabulary  Grammar  Reading  Writing 

(continuous) 
อ32101 หลักภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary, Normal  Sentence  Pattern  in  English, The 

Noun  Phrase,  The Verb Phrase, Subject-Verb  Agreement, 
Pronouns, Verb  as  Complements, The Verb ‘need’, 
Affirmative  and  Negative  Agreement, Negation  Word, 
Commands, Reading 

อ32102 หลักภาษาอังกฤษ 4 Vocabulary, Modal  Auxiliaries, Adjective  and  Adverbs, 
Comparisons, Nouns Functioning as  Adjectives, Cause  
Connectors, Passive  Voice,  Causative Verbs, Relative  
Clauses, That-Other Use, Subjunctive, Clauses  of  
Connection, Problem Verbs, Reading 

อ33101 
 

หลักภาษาอังกฤษ 5 Vocabulary, Independent  Clauses, Adjective  Clauses, 
Participial  Phrases, Appositives, Noun  Clauses, Prepositional  
Phrases, Reading 

อ33102 หลักภาษาอังกฤษ 6 Word  Order, Verb  Problems, Infinitive  and  Gerunds, 
Parallel  Structures, Misplaced  Modifiers, Incomplete  
Comparisons, Conjunctions, Negative  Words, Reading 

รายวิชาเพิ่มเติม  (กลุ่มที่  1  บังคับ) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท31201   ประวัติวรรณคดี    การแบ่งยุคของวรรณคดี  ยุคทองของวรรณคดี  ประวัติความเป็นมา

ของวรรณคดี  วรรณคดีสมัยสุโขทัย  สมัยกรุงศรีอยุธยา   
สมัยกรุงธนบุรี  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ท31202   วรรณคดีมรดก   ประเภทของวรรณคดี คุณค่าของวรรณคดี  รามเกียรติ์  อิเหนา   

พระอภัยมณี  ขุนช้าง–ขุนแผน 
 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ค30201   เทคโนโลยีส าหรับ

คณิตศาสตร์    
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

ค30202   ทฤษฎีเกมเบื้องต้น   ความเป็นมา  องค์ประกอบของทฤษฎีเกม  กลยุทธ์การแข่งขัน  ดุลย
ภาพของเกม  วิธีการหาสัดส่วนที่เหมาะ 

 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ว30291   ดาราศาสตร์   ประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์  เวลาทางดาราศาสตร์   

กฎของเคปเลอร์ 
ว30292  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    ปฏิบัติการทางไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  การต่อวงจร  การบัดกรี

และสร้างวงจรแผ่นปริ้นเบื้องต้น 
ว31271 การออกแบบกราฟิก รู้จัก Illustrator และการใช้งานเบื้องต้น 

การวาดภาพด้วยเครื่องมือพ้ืนฐาน  พ้ืนฐานการใช้งานสี 
การตกแต่งเส้นขอบ  การท างานกับตัวอักษร  การจัดการรูปทรง 
การพิมพ์และการ export 

ว31272 
 

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

การออกแบบระบบฐานข้อมูล  เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง 
การสอบถามข้อมูลด้วย Query Wizard  การสร้างฟอร์ม 
การสร้างรายงาน  การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน MS Access 
MS Access กับอินเทอร์เน็ต  การสร้าง Data Access Pages 
การสร้างมาโครและโมดูล 

ว31291 การน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานสื่อ

ประสม 

รู้จักกับการน าเสนอ  สื่อประสม multimedia  การใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอผลงาน  การสร้างพัฒนาและการประยุกต์ใช้สื่อประสม  
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อประสม 

ว31292 
 

สื่อสังคมออนไลน์และ
สารสนเทศดิจิทัล 

ความหมายและความส าคัญของสื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพลของสื่อใน
สังคมปัจจุบัน  จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์  สร้างสื่อออนไลน์  เผยแพร่ผลงานในรูปแบบดิจิทัล 

ว32291 ออกแบบสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ 

ความหมายและความส าคัญของสื่อดิจิทัล  หลักการแบบและการวาง
องค์ประกอบ  การน าข้อมูลหรือความมาสรุปเป็นสารสนเทศ  ภาษา
ส าหรับหรับการใช้งานสื่อดิจิทัล  ออกแบบสื่อดิจิทัล 
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ว32292 
 

ดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ 

รู้จักกับภาพยนตร์  ขั้นตอนถ่ายท าภาพยนตร์  ตัดต่อภาพยนตร์  การ
เผยแพร่ภาพยนตร์ 

ว33291 แอนิเมชันสตูดิโอ รู้จักกับ  Animation  การออกแบบตัวละครและฉาก  การขึ้น 
Model  การท า  Animation  การประยุกต์ใช้งาน  Model  3D  กับ
ระบบเกม 

ว33292 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักการท าธุรกิจออนไลน์  ระบบการค้าขายสินค้าและบริการแบบ
ดิจิทัล  การท าธุรกรรมบนระบบดิจิทัล  การสร้างร้านค้าออนไลน์ 

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ส30201   อาเซียนศึกษา 1 พัฒนาการอาเซียน  กลไกอาเซียน  อาเซียนในแผนที่โลก 

สังคม ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
ส30202   อาเซียนศึกษา 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

เขตการค้าเสรี (FTA) และประเทศคู่เจรจา 
อาเซียนในโลกคริสต์ศตวรรษที่ 21 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 ความเป็นไทย 
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 
กิจกรรมจิตอาสา 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 ความเป็นไทย 
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์  ความมีวินัยในตนเอง 

ส32201 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน  เหตุการณ์โลกปัจจุบันที่
ส าคัญของทวีปเอเชีย  ทวีปแอฟริกา  ทวีปยุโรป  ทวีปแอนตาร์กติกา 

ส32202 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
2 

เหตุการณ์โลกปัจจุบันที่ส าคัญของทวีปออสเตรเลีย   ทวีปอเมริกา
เหนือ  ทวีปอเมริกาใต้  ประเทศไทยกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
บทบาทการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
พ32201   พลศึกษาเพิ่มเติม  1    ประวัติความเป็นมาของมวยไทย  พิธีไหว้ครูมวยไทย  ทักษะมวยไทย

ขั้นพ้ืนฐาน  ทักษะแม่ไม้มวยไทย  12  แม่ไม้ 
พ32202   พลศึกษาเพิ่มเติม  2    ประวัติความเป็นมาของดาบสองมือ  สมรรถภาพทางกาย  การถวาย

บังคม  ทักษะดาบสองมือขั้นพ้ืนฐาน  ทักษะการออกแบบท่าต่อสู้ 
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
ศ31201   ศิลปะเพิ่มเติม  1    การปฏิบัติและวิเคราะห์ดนตรีไทย  ดนตรีในชีวิตประจ าวัน  การจัด

แสดงดนตรี  ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย  ดนตรีวิจารณ์  สัมมนาทาง
ดนตรี  ดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

ศ31202   ศิลปะเพิ่มเติม  2    การปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์  การจัดแสดงบนเวที  บทบาทหน้าที่ของ
การก ากับการแสดง  การออกแบบท่าร าและเครื่องแต่งการ  เพลง  
ฉาก  และเทคนิคแสงสี  การฝึกทักษะทางการแสดง  การน าเสนอ
ผลงาน 

ศ32201   ศิลปะเพิ่มเติม  3    ความเข้าใจในงานศิลปะ  ปฏิบัติศิลปะ  วิเคราะห์งานศิลปะ 
ศ32202   ศิลปะเพิ่มเติม  4    ทฤษฎีโน้ตดนตรีสากล  ศัพท์สังคีต  ปฏิบัติตามความถนัด  ทักษะ

เบื้องต้นดนตรีสากล  ปฏิบัติตามที่ก าหนด  ร่วมแสดงตามโอกาสต่างๆ  
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
อ31201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 Writing Reading  
อ31202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 Writing Reading (continuous) 
อ32201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 3 Writing Reading (continuous) 
อ32202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 4 Writing Reading (continuous) 
อ33201 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 5 Writing Reading (continuous) 
อ33202 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 6 Writing Reading (continuous) 
อ31241 สัทศาสตร์และสรวิทยา

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Phonetics  and  phonology  Brief  history  of  
English  phonetics  and  phonology  IPA  symbols, 
transcription  English  vowels  and  consonants  
The  syllable  The  stress  in  English  Connected  
speech  Intonation  of  English 

อ31242 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น Classes  of  words  Meanings  of  words and  
longer  structures  How  words  are  organized  in  
relation  to  each  other  How  words  are  
formed  How  written  forms  represent  these  
The  sounds  of  words 

อ32241 ปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษ Introducing  yourself  Introducing  people  to  
other  people  Asking  for  information VS. 
Replying  to  a request  for information  Asking  
for  and  giving  direction  Making  an  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
appointment  Asking  and  giving  opinions  Asking  
for  and  giving  advice/suggestions  Making  
complaints  Making  a request  and  offering  
Apologizing 

อ32242 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการ
เขียนสื่อสิ่งพิมพ์ 

Introduction  Styles  of  writing  in  different  text  
types  Writing  an  invitation  card  for  joining  a 
party  Writing  a movie  poster  Writing a leaflet 

อ33241 การน าเสนอและการพูดในที่
ชุมชน 

Pronunciation  Overview of  oral  presentations  
Introductory-presentation  Considerations when  
preparing  an  oral  presentation  Introduction  to  
presentation  software  Language  of  
presentations 

อ33242 การอ่านหนังสือพิมพ์ Introduction  Structures  of  news  Reading  
features  Opinion  writing  Something  different 

 

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มที่  2  เลือกเสรี) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ท30301 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ท30302 การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ 
ท30303 การเขียนเชิงวิชาการ 
ท30304 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 
ท30305 ศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ท30306 ศิลปะการแต่งค าประพันธ์ 
ท30307 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง 
ท30308 วรรณกรรมท้องถิ่น 
ท30309 วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ว30371 แอนนิเมชั่น 
ว20272 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ส30301 กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ส30302 ราชันย์แห่งนวัตกรรม 
ส30303 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
ส30304 รู้ทันภัยพิบัติ 

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พ30301 โยคะ 
พ30302 กระโดดเชือก 
พ30303 บอดี้เวท 

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ศ30311 องค์ประกอบศิลป์ 
ศ30321 นาฏศิลป์การละคร 
ศ30331 การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 
ศ30341 การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 

 
 
 

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปิดให้นักเรียนเลือกตามความพร้อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ 
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 

๑ ปิดภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2562 9 มี.ค.63   

๒ ครูส่งผลประเมินการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่  2 2 - 13 มี.ค.63   

๓ 
ครูประชุมตัดสินผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

17 มี.ค.63   

๔ ประกาศผลส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต้องแกไ้ข 18 มี.ค.63   

๕ 
ครูจัดตารางเรียนและตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

18 มี.ค. 63   

๖ นักเรียนขอแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่ 1 18 - 21 มี.ค. 63   

๗ ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่  1 23 - 24 มี.ค. 63  

๘ นักเรียนขอแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่ 2 23 - 24 มี.ค. 63   

๙ ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่  2 29 มี.ค.63   

๑๐ วันส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562 31 มี.ค.63 ม.3 , ม.6 รับเอกสารที่งานทะเบียนวนัที่  7 เม.ย.63 
เป็นต้นไป 

๑๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 29 มี.ค. 63 ผ่านระบบออนไลน์  ยกเว้น ม. 3 และ ม. ๖   

๑๒ โครงการพัฒนาบุคลากรครู เม.ย. - พค 63 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการวัดและประเมนิผล  

๑๓ โครงการ SciUS Forum  ยังไม่มีก าหนด ม.5.5 /5.6 (ม.มหาสารคามเป็นเจ้าภาพ) 

๑๔ โครงการค่ายเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียน วมว. ยังไม่มีก าหนด ม.4.5,4.6 

๑๕ เปิดภาคเรียนที ่ 1   18 พ.ค. 63 ทกุระดบัชั้น ม.1 - ม.6 

๑๖ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 2 มิ.ย.63  

๑๗ ช าระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่  1   4 -15  มิ.ย. 63 เฉพาะม.2,ม.3,ม.5,ม.6 

๑๘ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 10 มิ.ย. 63   

๑๙ 
โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
นวัตกรรม 

12 - 13 มิ.ย. 63 ม.4.5, ม.4.6 

๒๐ โครงการวันไหว้ครู 18 มิ.ย. 63   

๒๑ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 19 - 21 มิ.ย.63   

๒๒ โครงการกลา้เสลาคืนถิ่น มิ.ย. 63   

๒๓ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมการผลิต 
Smart factory  

มิ.ย.63   

๒๔ โครงการแนะแนวอาชีพเพือ่การศึกษาต่อ มิ.ย.- ก.ค. 63   

๒๕ โครงการถวายเทียนพรรษา 2  ก.ค. 63   

๒๖ ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่  1 13 - 17 ก.ค. 63   

๒๗ ครูส่งผลประเมินการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่  1 13 -26 ก.ค. 63   

๒๘ โครงการประกันคุณภาพภายใน 22 ก.ค. 63   
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 

๒๙ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  รัชกาลที่ 10 27 ก.ค.63  

๓๐ โครงการมัธยมสาธิตฯ  เชิดช ู รู้คุณค่าภาษาไทย 29 - 30 ก.ค.63   

๓๑ โครงการค่ายพฒันาการเรียนรู้สู่สังคม   ก.ค. 63 วมว. ม.6.5/6.6 

๓๒ โครงการ NUD Open House  ก.ค. 63   

๓๓ โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 31 ก.ค.63  

๓๔ โครงการแนะแนวสัญจร โครงการ วมว. ก.ค.-ส.ค. 63   

๓๕ โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน  ก.ค.- ส.ค. 63 

กิจกรรมฝกึอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

กิจกรรมความปลอดภัยจากการเลน่กฬีาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  

กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน  

๓๖ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียนกลางภาค 2 ส.ค. 63 online 

๓๗ โครงการ  12 สิงหามหาราชิน ี 11 ส.ค. 63  

๓๘ โครงการเขา้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 16 - 19 ส.ค. 63   

๓๙ โครงการกีฬาสี "กล้าเสลาเกมส์" 24 - 28 ส.ค. 63   

๔๐ 
โครงการ Play and Learn เพลินกบัภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 
2  

ส.ค.63   

๔๑ สอบโครงงานนักเรียน  วมว. ม.4 31 ส.ค.63   

๔๒ สอบโครงงานนักเรียน  วมว. ม.5 1 ก.ย.63   

๔๓ ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่  1 14 - 18 ก.ย. 63 จัดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2  วันที่ 18 ก.ย.63 

๔๔ ครูส่งผลประเมินการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่  1 14 -27 ก.ย. 63   

๔๕ 
ครูประชุมตัดสินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

30 ก.ย. 63   

๔๖ ประกาศผลการเรียนส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1 ต.ค. 63 ผ่านเว็บไซต ์

๔๗ นักเรียนขอแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่ 1 1 - 5 ต.ค. 63   

๔๘ ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่  1 1 - 6 ต.ค. 63   

๔๙ ปิดภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 ) 21 -25 ก.ย. 63   

หมายเหตุ  เรียน 16 สัปดาห์ + สอบ 2 สัปดาห์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                             

เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร      

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

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ      

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ 

และความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุม 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ออกประกาศดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”   

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี

การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

  ข้อ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

(๑)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)  

(๒)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)  

 ข้อ ๕ หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  คณิ ตศาสตร์  และ

ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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  ข้อ ๖ ระบบการศึกษา 

(๑)  โรงเรียนจัดระบบการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียนต่อปีการศึกษา โดยแต่ละ 

ภาคเรียน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์ 

(๒)  โรงเรียนใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง

ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 

(๓)  การก าหนดค่าหน่วยกิตให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

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

ข้อ ๗ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

   (๑)  โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า          

๑  ครั้ง 

(๒)  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมด  จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 

(๓)  การให้ระดับผลการเรียน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ  ดังนี้ 

  ช่วงคะแนน      ระดับผลการเรียน          ความหมาย 

  ๘๐ - ๑๐๐   ๔   ดีเยี่ยม 

  ๗๕ - ๗๙   ๓.๕   ดีมาก 

  ๗๐ - ๗๔   ๓   ดี 

  ๖๕ - ๖๙   ๒.๕   ดีพอใช้ 

  ๖๑ - ๖๔   ๒   พอใช้ 

  ๕๕ - ๕๙   ๑.๕   อ่อน 

  ๕๐ - ๕๔   ๑   อ่อนมาก 

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

ของผลการเรียนดังนี้ 

“มส” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลสอบปลาย

ภาคเรียน เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการ 

ผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

“ร” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ 

เนื่องจากนักเรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชาครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาค

เรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท า

ให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  

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

โดยพิจารณาทั้งเวลาการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดและให้  

ผลการประเมินดังนี้ 

สัญลักษณ์           ความหมาย 

“ผ”   ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

“มผ”   ไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

ข้อ ๘ การเปลี่ยนผลการเรียน 

ในกรณีที่นักเรียนได้ระดับผลการเรียนและผลการประเมิน “๐ ร มส และ มผ”

นักเรียนต้องด าเนินการแก้ไขผลการเรียนและผลการประเมิน ตามปฏิทินงานวัดและประเมินผล ดังนี้ 

   (๑)  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “๐” โรงเรียนจะจัดสอนซ่อมเสริมและจัดสอบ

แก้ตัว หรือปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  โดยโรงเรียนให้โอกาสแก้ตัวไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าเกินก าหนดแล้วนักเรียนยัง

ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้เรียนซ้ าชั้นรายวิชานั้น ในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การด าเนินการต้องให้เสร็จสิ้นภายใน

ปีการศึกษานั้น และการเปลี่ยนผลการเรียนจาก “๐” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” 

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

ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน ไม่ส่งงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งงานที่

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

(ก)  ได้รับผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลา

เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๑ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น โรงเรียนจะจัดสอนซ่อมเสริมในคาบว่าง หรือวันหยุด 

หรือมอบหมายงาน จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนด แล้วจึงให้สอบวัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  

 (ข)  ได้รับผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๑ ของเวลา

เรียนในรายวิชานั้น ให้เรียนซ้ าชั้นรายวิชานั้นในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มส” ให้ได้

ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” 

(๔)  การเปลี่ยนระดับผลการประเมิน “มผ” ให้นักเรียนซ่อมเสริมกิจกรรมที่

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

ทั้งนี้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ๆ 

ข้อ ๙ การค านวณผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average) แบ่งออกได้ ดังนี้ 

(๑)  ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาค (GPA) คือ ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตรายวิชา

กับระดับผลการเรียนที่นักเรียนได้รับในแต่ละรายวิชา หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตการเรียนในภาค

เรียนนั้น    

(๒)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  คือ ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตรายวิชา

กับระดับผลการเรียนที่นักเรียนได้รับในแต่ละรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิต

การเรียนที่เรียนมาทั้งหมด กรณีท่ีนักเรียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง โรงเรียนจะค านวณผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและค่าระดับผลการเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้ง

เดียว 

(๓)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPAX กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

คือ ผลรวมของผลคูณของผลการเรียนรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับระดับผลการเรียนที่นัก เรียน

ได้รับในแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียนมาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตการเรียน

รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นที่เรียนมาทั้งหมด 

ข้อ ๑๐ การเลื่อนชั้น  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนที่จะได้รับการเลื่อนชั้น จะต้องได้รับผลการเรียนเฉลี่ย

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

นักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนจะพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ โดยค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๑๒ การส าเร็จการศึกษา 

นักเรียนส าเร็จการศึกษาได้ ๒ ระดับ คือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็น

การส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ และส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการส าเร็จการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยนักเรียนจะต้องผ่านการศึกษาแต่ละช่วงชั้นตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้ 

(๑)  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ก)  ผู้ เรียนต้องลงเรียนและได้หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗  

หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนดหรือไม่น้อยกว่า 

๑๑ หน่วยกิต 

(ข)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ

ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

(ค)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในระดับผ่าน

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

(ง)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องมีผลการประเมิน ในระดับ

ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในทุกกิจกรรม 

(จ)  ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๑.๕  

(ฉ)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการท าโครงงานผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียน

ก าหนด 
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(๒)  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ก)  ผู้ เรียนต้องลงเรียนและได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗    

หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนดหรือไม่น้อยกว่า 

๓๖ หน่วยกิต 

(ข)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

(ค)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์

ที่โรงเรียนก าหนด 

(ง)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องมีผลการประเมินในระดับผ่าน

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในทุกกิจกรรม 

(จ)  ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๑.๕  

(ฉ)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม

ประกาศฉบับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์   จนิายน)                                                                                                   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร                                     
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                             

เรื่อง  ก าหนดอัตราเงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                               

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

เพ่ือให้การก าหนดอัตราเงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

สอดคล้องกับประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิก

จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๓  

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการ

บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร

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

การศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี้  

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ก าหนดอัตราเงินบ ารุง

การศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ในประกาศนี้  

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้

ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรม 

ข้อ  ๔  ก าหนดอัตราเงินบ ารุงการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังต่อไปนี้  

(๑)  ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(๒)  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  

(๓)  ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  



 66  

(๔)  ค่าใช้จ่ายในการพาไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  

ข้อ ๕  ให้นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนให้ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ดังนี้  

(๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

(๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนละ ๒๓,๐๐๐ บาท  

ข้อ ๖ นักเรียนที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวต่างชาติ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้

ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ดังนี้  

(๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนละ ๑๓,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ

ฉบับนี้ หรือประกาศมิก าหนดไว้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

        
                                  ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                      

 

 

 

                                      (ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.กาญจนา  เงารังษี) 

                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน การลา               

การพักการเรียน การช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาลา่ช้า                            

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                            

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

         เพ่ือให้การด าเนินการรับลงทะเบียนเรียนรายวิชา การลาพักการศึกษา และการช าระเงินค่า

บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือผ่อนผันระยะเวลาการ

ช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน จึง

เห็นสมควรให้ก าหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การลาพักการศึกษา และก าหนดอัตราค่าปรับ

การช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  

         ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 

๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ และข้อ ๒๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม 

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา การช าระเงิน การลา การพักการเรียน  การช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังต่อไปนี้ 

         ข้อ  ๑  ภาคการเรียนปกติใด หากนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจะต้อง 

ขอลาพักการเรียนส าหรับภาคการเรียนนั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    

เพ่ือรักษาสภาพนักเรียนนับจากวันเปิดภาคเรียน หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  

โดยนักเรียนต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียน ภาคเรียนละ  ๓๑๐  บาท  

         ข้อ  ๒  อัตราค่าปรับกรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่ก าหนดและ/หรือ ไม่ช าระเงิน

ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้นักเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 

              ข้อ ๒.๑  ให้ยื่นค าร้องขอช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าปรับการช าระเงิน    

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบกลางภาคเรียน 

              ข้อ ๒.๒  อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าก าหนด ดังนี้ 
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                             หลังจากพ้นระยะเวลาช าระเงินที่ก าหนด 

                                       ๑)  สัปดาห์ที่ ๑          ๓๕๐  บาท 

                                       ๒)  สัปดาห์ที่ ๒            ๕๐๐ บาท 

      ๓)  สัปดาห์ที่ ๓    ๑,๐๐๐  บาท 

    ๔)  สัปดาห์ที่ ๔    ๑,๕๐๐ บาท 

    ๕)  สัปดาห์ที่ ๕     ๒,๐๐๐  บาท 

                  ข้อ  ๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้

น าเสนออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด   

       

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

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

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

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

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

จ) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลายชนิดผูกเชือก 
ขอบและตาไก่ส าหรับร้อยเชือกต้องเป็นสีด า 

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

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

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

ข้อ  ๕ เครื่องแต่งกายส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(๑) นักเรียนชาย 

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

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

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

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

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

ข้อ ๖ เครื่องแบบพลศึกษา   
(๑) เสื้อ ใช้เสื้อพละตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  

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

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

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

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

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

  
 

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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เครื่องแบบนักเรยีนชาย ม.ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

ปกเสื้อ 

 

กางเกงขาสัน้ความยาวเสมอเข่า  

ผ้าเนือ้หนาสกีรมท่าเข้ม มีจีบข้างหน้า 

ข้างละ ๒ จีบ สว่นความกว้างของขา

กางเกง  เมื่อยืนตรงตอ้งห่างจากขา

ตัง้แต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ตามขนาดของ

ขา ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ ซ.

ม. ผ่าตรงส่วนหน้า มกีระเป๋าตาม

ตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มกีระเป๋า

หลัง ขนาดพอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบ

กางเกงอยู่ระดับเอว 

เข็มขดัหนังสีด า  ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔  

ซ.ม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะมีตรา

สัญลักษณโ์รงเรียน 

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

ลวดลาย ชนิดผกูเชือก ขอบและตาไก่

ส าหรับร้อยเชอืกต้องเป็นสีด า 



 

76 

เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบนักเรยีนหญิง ม.ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เสื้อสขีาวเนือ้เรียบ ไม่มีลวดลาย และ

หนาพอที่จะไมเ่ห็นเสือ้ชัน้ใน (ควรเลือกใช้

เสื้อชัน้ในสีขาวหรอืครีม) ห้ามใช้ผ้าแพร

หรือผ้าไหม ตัดตวัตรง ไม่รัดรูป แขนสัน้

เหนือข้อศอกปลอ่ยชายตรง คอปกบัว

แหลม ผ่าอกตลอด กระดุมสขีาว ๕ เม็ด  

มีกระเป๋าด้านล่าง ซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ ใบ 

ยาวตลอดทั้งแถบด้านหน้า ชายเสื้อปล่อย

ตรงยาวคลุมซิปกระโปรง และให้ใส่เสื้อซับ

ในสีขาว  

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

ปกเสื้อ 

 

กระโปรงสกีรมท่าเข้มเนือ้ผ้าเรียบ ไม่มี

ลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรอื ผ้าไหม  

ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้าย

พับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบ

ซ้อนกนั จีบกว้าง ๕ ซ.ม. ตเีกล็ดตายตัว

ลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ ซ.ม. ขนาด

พอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบเอวกระโปรงอยู่

ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า  

๑๐ ซ.ม. 

ผูกโบแบบสายไขว้ สีกรมท่าเข้มติดกระดุม
โลหะสี เงินของมหาวิทยาลัย  จ านวน 
๑  เม็ด โดยให้ปลายโบเฉียงลง 

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

หัวมน หุ้มสน้ มสีายรัดหลังเท้า ๑ สาย   

สูงไม่เกนิ  ๓  ซ.ม. 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบนักเรยีนชาย ม.ปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

กางเกงขาสัน้ความยาวเสมอเข่า       

ผ้าเนือ้หนาสกีรมท่าเข้ม มีจีบข้างหน้า 

ข้างละ ๒ จีบ สว่นความกว้างของขา

กางเกง  เมื่อยืนตรงตอ้งห่างจากขา

ตัง้แต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ตามขนาดของขา 

ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่า

ตรงส่วนหน้า มกีระเป๋าตามตะเข็บข้าง

ละ ๑ กระเป๋า ไมม่ีกระเป๋าหลัง ขนาด

พอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบกางเกงอยู่ระดับ

เอว 

เข็มขดัหนังสีด า  ขนาดกว้าง ๒.๕ –  

๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะมีตรา

สัญลักษณโ์รงเรียน 

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

ลวดลาย ชนิดผกูเชือก ขอบและตาไก่

ส าหรับร้อยเชอืกต้องเป็นสีด า 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบนักเรยีนหญิง ม.ปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื้อสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย และหนา

พอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นใน (ควรเลอืกใช้เสือ้

ชั้นในสีขาวหรอืครีม) ห้ามใช้ผ้าแพรหรือ

ผ้าไหม ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป แขนสัน้เหนอื

ข้อศอกปล่อยชายตรง คอปกบัวแหลม   

ผ่าอกตลอด ติดกระดมุ โลหะสเีงินของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน ๔ เมด็  

ความยาวพอเหมาะกับตัวเสือ้ ให้เก็บ

ชายเสื้อไว้ในกระโปรงและไม่ดึงเสือ้มา

คลุมปิดสายเข็มขดั และให้ใส่เสื้อซับในสี

ขาว 

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

กระโปรงสกีรมท่าเข้มเนือ้ผ้าเรียบ ไม่มี

ลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรอื ผ้าไหม  

ด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งขวาและซ้าย

พับเป็นจีบขวา ๓ จีบ และซ้าย ๓ จีบ

ซ้อนกนั จีบกว้าง ๕ ซ.ม. ตเีกล็ดตายตัว

ลงมาจากขอบกระโปรง ๑๐ ซ.ม. ขนาด

พอดีตัว เมือ่สวมให้ขอบเอวกระโปรงอยู่

ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า  

๑๐ ซ.ม. 

ผูกโบแบบสายไขว้ สกีรมท่าเข้มติดกระดุม
โลหะสีเงินของมหาวทิยาลัย จ านวน  ๑  
เม็ด โดยให้ปลายโบเฉียงลง 

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

หัวมน หุ้มสน้ มสีายรัดหลังเท้า ๑ สาย   

สูงไม่เกนิ  ๓  ซ.ม. 

เข็มขดัหนังสีด า  ขนาดกว้าง ๒.๕ –  

๔  ซ.ม. หัวเข็มขดัท าดว้ยโลหะมีตรา

สัญลักษณโ์รงเรียน 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เครื่องแบบพลศึกษา 

 

๑.  เสื้อ  ใช้เสื้อพละตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
 ๒.  กางเกง ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 

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

ต้องเป็นสีขาว 
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เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนาร ี

(ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ) 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 

 (ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบยีบของกรมการรักษาดินแดน) 
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ทรงผมนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทรงผมนักเรียนชาย  

ผมทรงนักเรียน   

ตัดสั้นเกรียนติดหนังศีรษะทั้งด้านหลัง  ด้านบนตัดสั้นด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซ.ม. และห้ามไว้จอน  แสก
กลาง  ไว้หนวด  เครา  ใส่น้ ามันหรือเจล  แต่งสีผม  หรือใช้วัสดุอ่ืนใดที่ท าให้ผมผิดธรรมชาติ  ห้ามไว้ผมทรงอ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

ผมทรงรองทรงสูง   

ตัดผมเกรียนจากตีนผมด้านล่างข้ึนไปจนถึงส่วนกลางของศีรษะด้านหลัง และด้านข้างเปิดสูง จากนั้นผม
สั้นพอรองหวีได้ ผมส่วนบนสั้นพอหวีได้พอสมควร ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ ซ.ม. และห้ามไว้จอน แสกกลาง ไว้หนวด 
เครา ใส่น้ ามันหรือเจล  แต่งสีผม หรือใช้วัสดุอื่นใดที่ท าให้ผมผิดธรรมชาติ ห้ามไว้ผมทรงอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ี
ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส าหรับนักเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ให้ไว้ทรงผมตามระเบียบกรมการรักษาดินแดน  โดยไม่ขัดต่อ
ระเบยีบของโรงเรียน  ห้ามตัดผมทรงรองหวี  (สกินเฮด) หรือ  โมฮอค  
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ทรงผมนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทรงผมนักเรียนหญิง   

ผมทรงนักเรียน   

ปลายผมตรงเสมอกันรอบศีรษะ ความยาวจากติ่งหูต้องไม่เกิน ๓ ซ.ม.  เก็บผมด้านหน้าด้วยการติดกิ๊บ

โลหะสีด าขนาดความกว้างไม่เกิน ๐.๒ ซ.ม. หากยาวเกินกว่านี้ต้องมัดรวบให้เรียบร้อย 

 

ทรงผมยาว   
ปลายผมตรงเสมอกันรอบศีรษะ ต้องรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย หรือถักเปียที่ด้านหลัง ๑ เปีย และผูก

ริบบิ้นสีขาวล้วน เนื้อเรียบ ทึบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างของริบบิ้นไม่เกิน ๒.๕ ซ.ม. และผูกเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้น 
เก็บปอยผมด้วยการติดกิ๊บโลหะสีด าขนาดความกว้างไม่เกิน ๐.๒ ซ.ม.   

 

หมายเหตุ    ห้ามไว้ผมหน้าม้ามัดผมแกละหรือท าทรงผมอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนด 
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  รองเท้านักเรียน 

 

 

 

 

 

รองเท้าพลศึกษา 

 

 

ถุงเท้านักเรียน 
 

 

 

 

 

 

กระเป๋านักเรียน 

 

 

 

 

 

 

ถูกระเบียบ ผิดระเบียบ 
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โบว์ผูกผม 

 

 

 

 กิ๊บส าหรับเก็บปอยผม 

 

 

 

 

ตัวหนีบเข็มขัด 

 

 

 

 

 

ถูกระเบียบ ผิดระเบียบ 
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ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร 

เรื่อง ก าหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงือ่นไข หลักเกณฑ์   

วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลอืนักเรียนและนสิิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

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

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความ

ในข้อ ๗ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ก าหนดอัตราเงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และ 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไว้ดังต่อไปนี้   

  ข้อ  ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การก าหนดอัตราเงินสมทบเข้า

กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิ ตผู้ประสบภัย

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ” 

  ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “กองทุน”    หมายความว่า กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

     “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “นิสิต”  หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ข้อ  ๔  ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียนและนิสิตช าระเงินสมทบเข้า

กองทุนเป็นรายปี ตามอัตราดังนี้  

    (๑) นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  เงินสมทบอัตรา ๑๖๐ บาท 

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

 

              /ข้อ ๕ สิทธิในการ... 
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 ข้อ  ๕  สิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือ  ต้องเป็นกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตที่ได้รับความเสียหายจาก

อุบัติเหตุ หรือเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ

ของนักเรียนและนิสิตผู้ได้รับความเสียหายเอง หรือนักเรียนและนิสิตมีส่วนก่อให้เกิดเหตุขึ้น หรือเกิดจากการจงใจ 

กระท าผิดกฎหมายอาญาของนักเรียนและนิสิตนั้น   

  ข้อ  ๖  ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือทั้งจ านวนแก่บุคคลที่ระบุไว้ใน

แบบแสดงเจตนา หากผู้ที่ระบุไว้ในแบบแสดงเจตนาฯ เสียชีวิตหรือสาบสูญ หรือไม่มีบุคคลตามที่ระบุไว้ ให้จ่ายเงิน

ช่วยเหลือทั้งจ านวนแก่บุคคลที่ระบุไว้ในล าดับถัดไป หากไม่มีบุคคลที่ระบุในล าดับถัดไปมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน

ช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตตามท่ีเห็นสมควร  

 ข้อ  ๗   สิทธิของนักเรียนและนิสิต เริ่มตั้งแต่วันรายงานตัวและช าระค่าลงทะเบียนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยและประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิต และตลอดเวลาที่มีสภาพนักเรียนหรือนิสิตอยู่ 

 การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ให้นักเรียนหรือนิสิตหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ ๖ ขอรับเงินช่วยเหลือ

จากกองทุนได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแล้วแต่กรณี โดยนักเรียนโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ยื่นค าขอตามแบบขอรับเงินช่วยเหลือที่ส านักงานโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนกรณีนิสิตให้ยื่นค าขอตามแบบขอรับเงินช่วยเหลือที่กองกิจการนิสิต หากพ้นเวลาที่ก าหนด

สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป  

 ข้อ  ๘  มหาวิทยาลัยอาจะเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินช่วยเหลือคืน หากพบว่านักเรียนหรือนิสิต

มิได้ช าระเงินสบทบเข้าร่วมกองทุน หรือแสดง หรือยินยอมให้ผู้อื่นแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ  

 ในกรณีที่พบว่านักเรียนหรือนิสิตแสดงหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ถือว่านักเรียน

หรือนิสิตผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 ข้อ  ๙  การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบสรุป

งบการรักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ตัวจริงทั้งหมด พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว

นิสิต ใช้นักเรียนและนิสิตใช้สิทธิส่วนตัวให้เต็มสิทธิ หากเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกล่าวเต็มตามสิทธิแล้ว  

ให้เบิกจากเงินกองทุน   

 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และสิทธิต่างๆ ที่ตนพึงมีตามที่กฎหมายก าหนดก่อน หากเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกล่าว

เต็มสิทธิแล้วให้เบิกจ่ายตามกฎหมายและสิทธิส่วนตัวก่อน จึงขอเบิกส่วนต่างเพ่ิมเติมจากกองทุน โดยให้ใช้หลักฐาน

ส าเนา ในการเบิกจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องรับรองจ านวนเงินที่เบิกไปแล้ว และระบุจ านวนเงินที่จะขอให้เบิกเพ่ิม

ให้ชัดเจน 

            

            /การขอรับเงิน... 
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 การขอรับเงินตามวรรคหนึ่งและสอง ให้นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยหรือผู้ปกครองของนักเรียน 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน หรือนิสิตกรอกแบบขอเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และยื่นตามที่ระบุไว้ใน  

ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการกองทุนจะด าเนินการไต่สวนและเสนอความเห็นให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาอนุมัติ และเสนอประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบโดยเร็ว  

 ข้อ  ๑๐ ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิ์ตามข้อ ๗ ยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ

ตามข้อ ๖ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้  

  (๑)  ส าเนาใบมรณบัตร 

  (๒)  ส าเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต 

  (๔)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ 

 ให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาและเสนอความเห็นให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาอนุมัติโดยเร็ว 

 ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ ให้ผู้ประสบภัย 

หรือผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนหรือนิสิตเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงิน การยื่นแบบการขอรับเงินช่วยเหลือ

ตามข้อ ๗ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้  

   (๑)  ใบรับรองแพทย์ 

  (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต 

  (๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ 

 ข้อที่  ๑๒  เงินรายได้ของกองทุนให้น าฝากธนาคารในนามบัญชี “กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและ

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

 ข้อ  ๑๓  ให้ส านักงานเลขานุการกองทุนมีเงินทดรองจ่ายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 ข้อ  ๑๔  ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต

ผู้ประสบภัยได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 ข้อ  ๑๕  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต

ผู้ประสบภัยได้ตามสิทธิที่นักเรียนหรือนิสิตผู้ประสบภัยจะได้รับทุกกรณี 

 
 
 
 
 
      

     /ข้อ ๑๖ อัตรา... 
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 ข้อ  ๑๖  อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้จ่าย

ตามอัตราดังนี้ 
 

 

 

 ข้อ  ๑๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้หรือการ

ตีความตามประเทศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 (ศาสตราจารย์  ดร.สุจินต์  จนิายน) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายการความช่วยเหลือ 

จ านวนเงินช่วยเหลือ/บาท 

นักเรียนและนิสิต 

ระดับปริญญาตรี 

นิสิตระดับปริญญา 

โท/เอก 

๑.  สูญเสียชีวิต  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๒.  สูญเสียชีวิต  อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม  โรคภัยไข้เจ็บ ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

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

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

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

๕.  สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์จากอุบัติเหตุ ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๖.  สูญเสียการรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๗.  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และหรือนิ้วชี้ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๘.  สูญเสียนิ้วมืออ่ืน ๆ นิ้วละ ๗,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๙.  สูญเสียนิ้วเท้า นิ้วละ ๔,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 

๑๐.ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑๑.ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร ๗๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๑๒.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไข้ใน/คนไข้นอกจ่ายตามที่    

     จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๑๓.ค่าชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน (อย่างน้อย ๒ วันขึ้นไป) แต่ไม่เกิน  

     ๑๕ วัน  

๑๕๐/วัน ๒๕๐/วัน 

๑๔.การให้เงินช่วยเหลือในกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้นให้ 

     คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็น 

     ราย ๆ ไป 

ตามจ านวนที่

คณะกรรมการ

เห็นชอบ 

ตามจ านวนที่

คณะกรรมการ

เห็นชอบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  คณะกรรมการนกัเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

หนึ่งที่จะส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามความถนัดความสามารถและฝึกการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย 

   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่   ๓  /๒๕๕๑  

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ออกประกาศ เรื่อง คณะกรรมการนักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวรไว้ดังต่อไปนี้ว่า   

  ข้อ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง คณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

  ข้อ  ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 

   “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “คณะกรรมการนักเรียน”   หมายความว่า คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

   “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   “คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน” หมายความว่า ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมวด  ๑ 

       วัตถุประสงค์ 

  ข้อ  ๔  คณะกรรมการนักเรียนจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญ  ๓  ประการ  คือ   

๔.๑  เพ่ือให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกฝนตัวเอง เพ่ือเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
๔.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและด้านปกครองของ 

นักเรียน  โดยนักเรียน  เพื่อนักเรียน 

๔.๓  เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน  ในการกระท ากิจกรรมทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 

หมวด  ๒ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ  ๕  คณะกรรมการนักเรียนให้มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

๕.๑  คณะกรรมการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๕.๑.๑  ประธาน 

๕.๑.๒  รองประธาน 

๕.๑.๓  เลขาธิการ 

๕.๑.๔  เหรัญญิก 

๕.๑.๕  ประชาสัมพันธ์ 

๕.๑.๖  ฝ่ายวิชาการ 

๕.๑.๗  ฝ่ายกิจกรรม 

๕.๑.๘  ฝ่ายวินัยนักเรียน 

   ๕.๒  คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน  ประกอบด้วย 

    ๕.๒.๑  ผู้แทนนักเรียนจากทุกชั้นเรียน  ห้องละ  ๒  คน 

 

หมวด  ๓ 

การเลือกตั้ง  การแต่งตั้ง  และสมาชิกภาพ 

 ข้อ  ๖  การเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน  และคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเกณฑ์

และวิธีการที่โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นว่านี้ให้คลุมถึง 
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๖.๑  เกณฑ์ค านวณสมาชิก 
๖.๒  วิธีหาเสียง  วิธีลงคะแนน  และวิธีนับคะแนน 
๖.๓  การประกาศผล 

 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

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

 ข้อ   ๘  การเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน ให้กระท าโดยการเลือกตั้งทั่วไปผู้สมัครรับ

เลือกตั้งต้องรวมกลุ่มโดยระบุต าแหน่งหน้าที่ให้ครบตามข้อ ๗ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเพียงกลุ่มเดียว การ

นับคะแนนเสียง ต้องได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง 

 ข้อ  ๙  คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน  เป็นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง  โดยผ่านการคัดเลือก

มาแล้วจากห้องของตน  หรือวิธีการที่โรงเรียนก าหนดและให้มีคณะกรรมการผู้แทนห้องละ ๒ คน   

 ข้อ  ๑๐ คณะกรรมการนักเรียนให้มีวาระคราวละ ๑ ปี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายน

และให้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป  คณะกรรมการผู้แทนนักเรียนซึ่งพ้นจากต าแหน่ง  

อาจได้รับการเลือกตั้ง  หรือ  การแต่งตั้งอีกก็ได้ 

 ข้อ  ๑๑  อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์เพ่ือให้โรงเรียน

แต่งตั้ง จ านวน ๒ คน   

 เมื่อคณะกรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ โรงเรียนอาจจัดให้มีการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง

ผู้อื่นแทนก็ได้  ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น 

  

 หมวด  ๔ 

การบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อที่  ๑๒  การบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน  ให้แบ่งความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑๒.๑  การบริหารกิจกรรมนักเรียน การวางระเบียบ หรือข้อบังคับ ให้เป็นอ านาจและ

หน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 
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๑๒.๒  อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการวางแผนหรือการเขียนโครงการ

และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย 

ตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔   

           ๑๒.๓  การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆของนักเรียน  ให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้

เสนอโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาอนุมัติ   

 

หมวด ๕ 

อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ  ๑๓  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนจะขัดหรือแย้งกับระเบียบ 

หรือข้อบังคับอ่ืนใดของทางราชการที่โรงเรียนถือปฏิบัติอยู่มิได้  กับทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรม  วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็นให้ขอความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อน 

 ข้อ  ๑๔   คณะกรรมการนักเรียนให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 

๑๔.๑  จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
๑๔.๒  จัดท าโครงการกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เสนอ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาเห็นชอบ 
๑๔.๓  เป็นตัวแทนของนักเรียนในการกระท าใดๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
๑๔.๔  เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียนและด าเนินการเลือกตั้ง 

ประธานคณะกรรมการนักเรียน 
๑๔.๕  แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามที่เห็นสมควร 
๑๔.๖  ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

หมวด ๖ 

การประชุม  

 ข้อ  ๑๕  ภาคเรียนหนึ่งๆ ให้มีการประชุมสามัญคณะกรรมการนักเรียนหนึ่งครั้ง   

เว้นแต่มีกรณีรีบด่วนให้มีการประชุมวิสามัญ  ในการประชุมแต่ละครั้ง  ต้องประกอบด้วยองค์ประชุม  ดังนี้   

๑๕.๑ การประชุมให้ประกอบด้วยคณะกรรมการนักเรียน  และอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑๕.๒ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม  ให้เลขาธิการคณะ 

กรรมการบริหารเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุม  และจดบันทึกการประชุม 
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๑๕.๓ ในการประชุม  ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
นักเรียน  จึงจะครบองค์ประชุม 

๑๕.๔ ในการประชุมให้แถลงผลงาน  และที่ประชุมมีสิทธิ์ในการซักถาม 
๑๕.๕ ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม หรือ 

กรรมการผู้แทนนักเรียนคนหนึ่งเป็นประธาน 
๑๕.๖ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 ๑๕.๗ ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  และให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  การพักอาศัยในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                

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

นเรศวรและให้การพักอาศัยในหอพักนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๓๓  ประกอบกับความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัย

นเรศวร  ว่าด้วย  การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๔๘  และมติคณะกรรมการ

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

ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

 ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 

  “โรงเรียน”   หมายความว่า  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  “หอพัก” หมายความว่า  หอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  “นักเรียน”        หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่

ลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในหอพักโรงเรียน                                                         

   “ผู้ปกครอง”      หมายความว่า บิดา มารดา หรือผู้ใช้อ านาจปกครองตามกฎหมาย

และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ข้ึนทะเบียน รับ – ส่ง นักเรียนไว้กับโรงเรียน 

 ข้อ  ๔  นักเรียนเข้าอยู่หอพักได้เมื่อลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงหอพัก ค่าอาหาร  

หรือเงินอ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  เว้นแต่ผู้อ านวยการจะก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 
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 ข้อ  ๕  นักเรียนที่อยู่หอพักทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  ดังนี้   

๕.๑  ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าและเชื่อฟังอาจารย์ หรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมายด้วยความเคารพ 

๕.๒  ห้ามน าของผิดกฏหมาย อาวุธ สิ่งเสพติด ของมึนเมาและเชื้อเพลิงเข้าหอพักไม ่
น าของมีค่า  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ในหอพักโดยเด็ดขาด ถ้าตรวจพบผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

๕.๓  รักษาความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพของ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

๕.๔  ปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนอย่างเคร่งครัด 
๕.๕  ดูแลรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  กรณี 

ทรัพย์สินช ารุดเสียหาย  ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมหรือน าทรัพย์สินประเภทและคุณภาพเดียวกันมา
ทดแทน 

๕.๖  การกระท าการใดๆที่เป็นการท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมถือเป็นความผิด 
อย่างร้ายแรง  ผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น 

๕.๗  ดูแลรักษาหอพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
๕.๘  ดูแลอุปกรณ์หอพัก ไฟฟ้า หรือประปา หากพบการช ารุดเสียหายต้องแจ้งให้ 

ผู้จัดการหรืออาจารย์เวรทราบ ห้ามแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเองโดยเด็ดขาด 
๕.๙  อ านวยความสะดวกเม่ือผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเข้าตรวจ 

หอพัก 
 ข้อ  ๖   เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนต้องน าสิ่งของส่วนตัวออกจากหอพักและน าอุปกรณ์ที่เบิก

จากโรงเรียนส่งมอบให้ผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหากพบมีอุปกรณ์ใดช ารุดเสียหายต้องชดใช้ตาม

ราคาที่โรงเรียนก าหนด 

 ข้อ  ๗  ให้ผู้อ านวยการตั้งคณะกรรมการหอพักประกอบด้วย 

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

 
 ข้อ  ๘  กรณีที่นักเรียนท าให้ทรัพย์สินหอพักช ารุด สูญหาย เสียหาย ไม่ว่าเกิดจากความจงใจ

หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ผู้ปกครองต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินตามอัตราที่โรงเรียนก าหนด 
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 ข้อ  ๙  นักเรียนที่ฝ่าฝืนประกาศนี้ให้ลงโทษตามสมควรแก่กรณีความผิดโดยให้น าประกาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  มาบังคับใช้

โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาหรือการตีความตามประกาศนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  และให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑ 

  

 

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล     สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                              

เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนยีมและค่าบ ารุงหอพักนักเรียน                                             

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                

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

    เพ่ือให้การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวรเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงหอพักนักเรียนโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  ดังนี้   

ข้อ  ๑  ห้องปรับอากาศ                                                                     

      ๑.๑  ค่าบ ารุงหอพัก/คน/ภาคเรียน  ๕,๔๐๐  บาท               

      ๑.๒  ค่าไฟฟ้าหน่วยละ  ๕  บาท (คิดตามมิเตอร์  ช าระเงินทุกสิ้นเดือน)                   

ข้อ  ๒  ห้องธรรมดา(ห้องพัดลม)                                                         

      ๒.๑  ค่าบ ารุงหอพัก/คน/ภาคเรียน  ๓,๔๐๐  บาท       

      ๒.๒  ค่าไฟฟ้าหน่วยละ  ๕  บาท (คิดตามมิเตอร์  ช าระเงินทุกสิ้นเดือน) 

             ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๑  เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ 

                                                          

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี)                                                         

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กฎกระทรวงศึกษาธิการ 

ก าหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ

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

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้  

(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  

(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน  

(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  

(๔) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมาบุหรี่หรือยาเสพติด  

(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน  

  (๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิด 

ความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ  

(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  

  (๙) ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ 

เดือดร้อนให้ แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้ 

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จาตุรนต์ ฉายแสง 

(นายจาตุรนต์   ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ” ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่

ผู้อ านวยการ อธิการบดีหรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษานั้น “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ

ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนละนักศึกษา

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดโดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือการ

อบรมสั่งสอน 

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 

(๒) ท าทัณฑ์บน 

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 

(๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ

หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ

ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน

หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้

ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
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ข้อ ๘ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ 

นักเรียนหรือนักศึกษาหรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของ 

สถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญ 

บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนหรือนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๐ ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่

สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใช้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อดิศัย   โพธารามิก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                              

เรื่อง  หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                

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

     เพ่ือให้การพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยนักเรียนและความประพฤตินักเรียน  

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับ

ความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ มติ คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงให้ออกประกาศหลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ไว้ดังนี้  

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป  

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

    “โรงเรียน”  หมายความว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    “นักเรียน”  หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

    “กระท าผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ

โรงเรียน หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน  

     “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนทีกระท าผิด โดยมีความมุ่งหมาย

เพ่ืออบรมสั่งสอน  

 ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ

ตามถือว่ากระท าผิดวินัยและต้องรับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  

          ข้อ ๕ การลงโทษ... 
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 ข้อ ๕ การลงโทษอันเนื่องจากความผิดทางวินัย มี ๔ สถาน คือ  

     ๕.๑ ว่ากล่าวตักเตือน  

     ๕.๒ ท าทัณฑ์บน  

     ๕.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ  

     ๕.๔ ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปรียบพฤติกรรม 

 ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธหรือ

ด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  

 การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้

ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  

  ให้ผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน  

 ข้อ ๗ การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปตามกรณี ดังนี้  

      ๗.๑ ว่ากล่าวตักเตือนให้ใช้กรณีท าความผิดไม่ร้ายแรง ดังนี้  

            ๗.๑.๑ แตง่กายผิดระเบียบ  

   ๗.๑.๒ ไม่มีกระเป๋า ใช้กระเป๋านักเรียนที่ทางโรงเรียนไม่อนุญาต  

   ๗.๑.๓ ปฏิบัติไม่เหมาะสมในการเรียน และการใช้อาคารเรียน ได้แก่  

      ๗.๑.๓.๑ สวมรองเท้าขึ้นอาคารเรียน  

      ๗.๑.๓.๒ ส่งเสียงดังบริเวณอาคารเรียน  

      ๗.๑.๓.๓ ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

      ๗.๑.๓.๔  ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  

                                 ๗.๑.๔ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการเคารพธงชาติ การเข้าแถว  

การมาสาย การแสดงความเคารพ การลา การขออนุญาตต่างๆ การประชุม การศึกษานอกสถานที่และ 

ความปลอดภัยของนักเรียน 

                            ๗.๒ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิข์องโรงเรียน หรือ

ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ๓ ครั้ง ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องในกรณีข้อ ๗.๑.๑ – ๗.๑.๒  

ให้ท าทัณฑ์บน 

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ  

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

อาจจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้  

    ๙.๑  ตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน กรณีตักเตือนมาแล้ว ๓ ครั้ง ในกรณี 

ต่อไปนี้  

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

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

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

หรือยาเสพติด  
       ๙.๔.๔ น าเข้ามาหรือดูสื่อลามกต่างๆ ในโรงเรียน  
       ๙.๔.๕ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท าการใดๆ  

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

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

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 

                                                           

(รองศาสตราจารย์  ดร.มณฑล    สงวนเสริมศรี)                                                         

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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