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ประวัติ
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่า ยมัธยม)
โรงเรีย นนี้ เป็น โรงเรีย นรั ฐบาล เดิ มสั งกั ดกองโรงเรี ยนรัฐ บาล กรมวิส ามั ญศึ กษา ตั้ งอยู่ในบริ เวณ
โรงเรี ยนฝึ กหัด ครูชั้น สูง เลขที่ ๑๗๖ ถนนประสานมิ ตร อาเภอพระโขนง จั งหวั ดพระนคร (ปัจ จุบัน คื อ
มหาวิ ท ยา ลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ถนน สุ ขุ มวิ ท ซอยสุ ขุ ม วิ ท ๒๓ แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร) รหั สไปรษณี ย์ ๑๐๑๑๐ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังสาเนาต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล
ด้ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ พิจ ารณาเห็ น สมควรจั ด เปิ ด การสอนชั้ น มั ธ ยมศึก ษาขึ้ นที่ บ ริ เ วณ
โรงเรี ย นฝึ ก หัด ครูชั้ น สูง ที่ถ นนประสานมิ ต ร อ าเภอพระโขนง จั งหวั ดพระนคร จึ งให้เ ปิด โรงเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาวิสามัญขึ้ น ณ ท้อ งที่ดัง กล่า ว ตั้ งแต่ปี การศึกษา ๒๔๙๕ เป็น ต้นไป ให้ชื่อ สถานศึกษาแห่ งนี้ว่ า
"โรงเรียนประสานมิตร" และใช้อักษรย่อตามโรงเรียนว่า "ป.ม."
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๕
(ลงชื่อ) ม.พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรีย นนี้เ ปิดสอนวันแรกเมื่ อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ มีอ าคาร ๒ หลัง เป็ นอาคารเรี ยน ๑ หลั ง
รับนักเรียนเข้าเรียนมัธยม ๑ จานวน ๖๔ คน และเปิดสอนชั้นสูงขึ้น ปีละชั้นตามลาดับ
พ.ศ. ๒๔๙๗ โรงเรียนฝึกหั ดครูชั้น สูง ประสานมิต รได้รับการยกฐานะโรงเรี ยนฝึกหั ดครูชั้นสู ง ขึ้นเป็ น
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรี ยนประสานมิต ร จึงเปลี่ยนเป็ น
โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เรียกย่อว่า ม.วศ.
พ.ศ. ๒๕๐๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่ อสร้างอาคารพร้ อมกัน ๕ หลัง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ได้อ นุ มัติใ ห้โ รงเรี ยนมั ธยมสาธิ ต เป็ น "โรงเรีย นมัธ ยมแบบ
ประสม" แห่ งแรกของกรุ งเทพมหานคร เปิด สอนวิ ช าการต่ า งๆ หลายสายวิ ช า ตามความต้ อ งการของ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความพอใจ
ผลการเรีย นการสอน "มั ธยมแบบประสม" นี้ ทาให้กระทรวงศึก ษาธิ การหั นมาสนใจจัด ตั้งโรงเรีย น
มัธ ยมแบบประสมทั้ งในกรุ งเทพมหานคร (ที่ โ รงเรี ย นสามเสนวิ ท ยาลั ย ) และต่ า งจั ง หวั ด อี ก เกื อ บ ๕๐
โรงทดลองวิ ธี ก ารอยู่ เกื อ บ ๑๐ ปี จึ ง ได้ มีก ารเปลี่ ย นแปลงระบบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมครั้ งใหญ่ คื อ
หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโ รฒ และประกาศในราชกิ จจานุเบกษาเมื่ อวัน ที่ ๒๘ มิถุน ายน ๒๕๑๗ ดังนั้ น โรงเรียนสาธิตแห่ง นี้
เปลี่ย นชื่ อ เป็ น โรงเรีย นมั ธยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิโ รฒ ใช้ ชื่อ ย่ อ ว่า ม .มศว. ตามชื่ อย่ อ ของ
มหาวิทยาลัยและใช้รูปแบบของตรามหาวิทยาลัยเป็นตราของโรงเรียน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ผู้ บริห ารมหาวิท ยาลัยศรีน คริ นทรวิโ รฒประกาศรวมโรงเรี ยนประถม
สาธิตมหาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร และมัธ ยมสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริน ทรวิโ รฒ ประสาน
มิตร เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ผู้บ ริหารมหาวิ ทยาลัยศรีนคริน ทรวิ โรฒ ประกาศให้แยกการบริ หาร
โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ตร เป็ น ฝ่ ายมั ธยม และฝ่ ายประถม โดยให้ มี
ผู้อ านวยการโรงเรี ย นสาธิต มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่า ยมัธ ยม) และผู้ อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นผู้บริหารงานของแต่ละโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางโรงเรีย นได้รั บงบประมาณก่ อสร้า งอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้น พื้น ที่ ๑๖,๐๐๐
ตารางเมตร งบประมาณค่า ก่อสร้ าง ๑๔๐ ล้า นบาท เป็ นเงิน ที่ได้รับ การจัดสรรจากสานัก งบประมาณ ๑๑๐
ล้านบาท และทางโรงเรียนหาสมทบอีก ๓๐ ล้ านบาท จัดพิ ธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ วันที่ ๘ ตุ ลาคม ๒๕๓๙ โดย
สมเด็ จพระพุฒ าจารย์เจ้ าอาวาสวั ดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็ นองค์ประธานในพิธีวางศิล าฤกษ์ และใน
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ห ลังนี้ต้อ งรื้ออาคารเดิมออก ๓ หลั ง คือ อาคาร ๓ อาคาร ๔ และอาคาร
พยาบาล เมื่ อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ห ลังนี้แ ล้วเสร็ จจะต้ องรื้ออาคาร ๑ ออก เพื่อ ปรับปรุงสภาพภูมิ ส
ถาปัตย์ให้สวยงามร่มรื่น
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พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จมาเป็ นประธานในพิ ธี เปิ ด
อาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้ น ซึ่ งได้ชื่ อจากการประกวดโดยศิษ ย์เก่า และศิษย์ปั จจุบั นว่า “อาคารวิทยวิ โรฒ”
และทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส” ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทาพิธีเ ททองหล่อพระพุทธรูปประจาโรงเรียน “พระพุทธมงคลสาธุ ชนอภิ วาทน์ ” และ
พระพุท ธวรญาณ เจ้ าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิห าร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระสังฆราช ที่พระเกศ และทาพิธีเบิกพระเนตร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รั บงบประมาณจากสานัก งบประมาณ เป็ นเงินประมาณ ๑๒๕.๙๕ ล้านบาท
เพื่อ สร้ างอาคารปฏิ บัติก ารเทคโนโลยีและนวัต กรรมการเรีย นรู้ เป็น อาคารรูป ตัว L โดยส่ว นหน้ามี ๔ ชั้ น
ส่วนหลังมี ๙ ชั้น โรงเรียนจึงดาเนินการรื้อ อาคารโรงอาหารและโรงฝึ กพลศึกษาออก การก่อสร้ างสิ้น สุดใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๔ ล้านบาท
พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รั บพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ จากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดย
มีหนังสือจากสานักงานเลขาธิการพระบรมมหาราชวังให้ ใช้ชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐” โดยมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ งานเฉลิ มพระเกีย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระ -ชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรี ยนได้ เปิ ดหลัก สูต รนานาชาติ สาธิต มศว ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธ ยม) เปิ ดสอน
นักเรียนชั้นปีที่ ๘-๑๓ (Year 8-13) ซึ่งการเรียนการสอนใช้หลักสูตร IGCSE ของประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรีย นได้ เปิดศู นย์ต้ นแบบพัฒ นาศั กยภาพเด็ กที่มีความต้องการพิ เศษ โดยในปี แรกนี้
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๐ คน เข้าเรียนร่วมกับนั กเรียนปกติและแยกเรียนในบางวิชาตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งโครงการนี้จะเป็น ต้นแบบให้ แก่โรงเรียนอื่นๆ ที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่
ในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรีย นได้ รับพระราชทานชื่อศู นย์ ต้นแบบพัฒนาศั กยภาพเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ
จากสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหนังสือ จากสานั กราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา
พระราชทานชื่ อ ศู น ย์ดั ง กล่ าวว่ า “ศั ก ยวิ โรฒ” เมื่อ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จพระราชด าเนิ นทรงเปิ ด “อาคารเฉลิมพระเกีย รติ ๘๐ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๐” และทรงเปิด “ศูนย์ศักยวิโรฒ” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ปัจจุบั นโรงเรียนมี พื้นที่ป ระมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ได้ เปิดท าการสอน หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
และหลัก สูต รนานาชาติ เปิด สอนตั้ง แต่ ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ ๑ ถึง ชั้น มั ธยมศึ กษาปี ที่ ๖ รวมจ านวน
นักเรีย น ๒,๓๑๑ คน อาจารย์ และบุ คลากร จานวน ๑๙๓ คน นั กการ คนงาน คนครัวและลูก จ้าง จานวน
๒๗ คน

๔

อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พนัส
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิริ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี
๕. รองศาสตราจารย์สมลักษณ์
๖. รองศาสตราจารย์ละออ
๗. รองศาสตราจารย์ประกิจ
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพงษ์
๑๐. รองศาสตราจารย์ชม
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม

หันนาคินทร์ (๒๔๙๕ - ๒๔๙๘)
พรหมเศรณี
(๒๔๙๘ - ๒๕๐๐)
บุณยสิงห์
(๒๕๐๐ - ๒๕๑๑)
ประจิมนอก (๒๕๑๑ - ๒๕๑๒)
หิตะศักดิ์
(๒๕๑๒ - ๒๕๑๖)
การุณยะวนิช (๒๕๑๖ - ๒๕๑๘)
รัตนสุวรรณ
(๒๕๑๘ - ๒๕๒๗)
สัณหฉวี
(๒๕๒๗ - ๒๕๓๑)
เจริญพิทย์ (รักษาราชการ ๒๕๓๑ - มกราคม ๒๕๓๒)
ภูมิภาค
(๒๕๓๒ - พฤษภาคม ๒๕๓๓)
ยะชัยมา
(๒๕๓๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔)

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รองศาสตราจารย์ประกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาไพ
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร
อาจารย์พูลศักดิ์
อาจารย์พูลศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย

รัตนสุวรรณ
นิรัญทวี
ฉัตรศุภกุล
วิเศษกิจ
จิตต์วัฒน
ฉัตรศุภกุล
เทศนิยม
เทศนิยม
ชูชาติ

๑๐. อาจารย์สุภาภักตร์
๑๑. อาจารย์สุภาภักตร์

ปรมาธิกุล
ปรมาธิกุล

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต

สูงใหญ่

(กรกฎาคม ๒๕๓๔ – พฤษภาคม ๒๕๓๗)
(รักษาราชการ)
(มิถุนายน ๒๕๓๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๓๘)
(๑๑ กันยายน ๒๕๓๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๔๒)
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖)
(รักษาราชการ)
(๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)
(รักษาราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒)
(๑ เมษายน ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
(รักษาราชการ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ –
๔ เมษายน ๒๕๕๖)
(๕ เมษายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)
๕

ปรัชญา
สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
EDUCATION IS GROWTH

ปณิ ธาน
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพแก่เยาวชนโดยใช้ หลักสูตรขั้น พื้นฐานและหลักสู ตรนานาชาติ เป็น
ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยที่มีคุณภาพ

วิ สัยทัศ น์
เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรนานาชาติ บนฐานการวิจัย
และสาธิตการสอนที่ส่งเสริม พหุปัญญา ภาวะผู้นา คุณธรรมและวินัย ของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

พันธกิ จ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ร่วมผลิตบัณฑิตและเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุ ณภาพ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยที่มีคุณภาพ
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ งและยั่งยืน
ส่งเสริมทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

๖

ยุทธศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

การเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและคุ ณธรรมนัก เรียนตามศั กยภาพเฉพาะตน
การฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู
การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย
การพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน
การสืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย
๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตนของเยาวชน
ส่งเสริมและสนั บสนุน เยาวชนด้วยกระบวนการเรีย นรู้ที่ห ลากหลายเพื่อ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ความสนใจ เจตคติ ให้เต็มตามศักยภาพเฉพาะตน
๒. ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาสังคม
ส่งเสริมและปลู กฝัง คุณธรรมจริยธรรมอย่ างต่ อเนื่ องให้เยาวชนมี ความประพฤติ ดี มี ระเบีย บวินั ย มี
ความเป็นผู้นา มีจิตสานึกสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืน
๓. ด้านการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ส่ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากร ศึ กษาค้ น คว้ า ทดลอง ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นา
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่ งยืน
๔. ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ
ส่งเสริ มและพัฒ นาบุค ลากรของโรงเรี ยน บัณฑิต และบุ คลากรทางการศึก ษาทั่ว ไปให้ มีศั กยภาพ
และเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้
๕. ด้านการบริก ารวิชาการเพือ่ สังคม
ส่งเสริ มสนั บสนุน และพัฒ นารู ปแบบการให้ บริ ก ารทางการศึก ษาที่ส อดคล้อ งและตอบสนองความ
ต้อ งการของชุ มชนทางการศึก ษาด้ ว ยองค์ค วามรู้ และนวั ต กรรมที่ เป็ น ต้ นแบบของการจั ด การเรีย นรู้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
๖. ด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย
ส่งเสริมสนับ สนุน และพัฒ นาการจัดกิ จกรรมบู รณาการการเรีย นรู้ ด้า นศิล ปวั ฒนธรรม ภู มิปัญ ญา
ไทยร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างจิตสานึก สืบสาน สร้างสรรค์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยอย่ า ง
ยั่งยืน
๗

๗. ด้านการบริห ารจัดการ
ส่ง เสริมสนับ สนุ นและพั ฒ นาระบบการบริ หารจัด การให้ มีความมั่ น คง เกิ ดความคล่อ งตัว ต่ อการ
ปฏิบั ติง าน การติ ดตาม และการประเมิน ผล ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยใช้ เครื่ องมื อทางการบริห ารและ
เทคโนโลยีสารเทศ
๘. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริ มสนับ สนุ นและพัฒ นาระบบและบุค ลากรให้มีวัฒ นธรรมในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อส่ งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล

มาตรฐาน
มาตรฐานด้านผลผลิต
๑. ผู้เรี ยนมีทัก ษะด้า นการคิ ดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ แก้ ปัญหาและจัด การอย่ างเป็นระบบ รู้วิธีการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
๒. ผู้เรี ยนมีค วามรู้แ ละมี ทัก ษะด้านวิช าการได้มาตรฐานทางการศึ กษาเป็ นที่ ยอมรับ ของสั ง คมและ
เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองหรือ ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น
๓. ผู้ เรียนมี ความรู้ มี ทักษะในการใช้ภ าษาไทย ภาษา ต่างประเทศอื่น ๆ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการติดต่อสื่อสาร
๔. ผู้ เรียนมีวิสัย ทัศน์ ที่กว้ างไกลในสั งคมแห่งการเรีย นรู้ และรู้ เท่าทั นต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี และไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขทั้งมวล
๕. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการกีฬา นันทนาการ และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างสม่าเสมอ
๖. ผู้เรียนมีศั กยภาพในการสร้างสรรค์ ผลงานทางด้ านศิลปวัฒนธรรมและภู มิปัญญาเป็น ที่ยอมรับของ
สังคม
๗. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นาและมีจิตสานึกสาธารณะ
๘. ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๙. ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการดารงชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามวิถี ประชาธิปไตย
๑๐. ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
๑๑. บุ ค ลากรมี ศั กยภาพในการจั ดการเรีย นการสอนระดั บ ครู มือ อาชี พจนสามารถถ่ ายทอดองค์
ความรู้ในวิชาชีพครูและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้ แก่นิสิต เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. สถาบันมี ระบบบริ หารจัดการอย่ างมี ประสิทธิ ภาพ และกระบวนการจั ดการเรีย นรู้ที่ มีคุณภาพ
สามารถตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

๘

๑๓. ระบบฐานข้อ มูลและสารสนเทศที่เป็น ปัจจุบั นทันสมัยและสามารถนามาใช้ ในการจัดการศึกษา
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
๑๔. โรงเรียนสาธิตเครือข่ายมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นนั้นๆ
มาตรฐานด้านกระบวนการ
๑. จั ดหลั กสู ต รด้ านศึ กษาศาสตร์ร ะดับ อุด มศึก ษา และให้ บ ริก ารทางการศึ กษาขั้น พื้ นฐานให้ ไ ด้
คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับ ของสัง คม
๒. จัด การฝึ กสอน ฝึก งาน ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพครูแ ก่นิ สิต รวมทั้ง จัด การอบรมวิ ชาการแก่
บุคลากรทางการศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๓. ศึ กษาทดลองด้านกระบวนการเรีย นรู้ท างการศึ กษาขั้นพื้ นฐานแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้า น
ต่างๆ
๔. จัดระบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. จัด ระบบการเรีย นรู้ที่ เน้น การปฏิ บัติ อย่ างสร้ างสรรค์ ผสมผสานกับ การสร้ างจิ ตส านึ ก ในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
๖. วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึ กษาให้เ ป็นศู นย์ ต้นแบบ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ ในรู ป
ของสาธิตเครือข่ายแก่สถาบันการศึกษาทั่วไป
๗. จั ดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาความสามารถ ความสนใจและเจตคติ ตามศั กยภาพของปัจเจกบุค คลแก่
นิสิตและเยาวชน
๘. จัด กิ จกรรมตามแนวทางวิถี ไทย เพื่ อ เสริ มสร้ างจิ ตส านึ กในการสืบ สานและสร้ า งสรรค์ ศิ ล ป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๙. จัด กิจ กรรมที่ ส่ง เสริ มจริ ยธรรม ความเป็ นผู้ นาตามระบอบประชาธิปไตยและมีจิ ตส านึ กที่ ดีต่ อ
สังคม
๑๐. ส่ งเสริมกิจกรรมในการใช้ภ าษาต่ างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพั ฒนาศักยภาพการ
สื่อสารระดับสากลแก่นิสิต เยาวชน และบุคลากร
๑๑. จั ด การบริ ห ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาด้ า น ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๑๒. มี ระบบคัดเลื อกบุ คลากรที่มีคุ ณภาพ และส่ง เสริมสนับสนุนบุ คลากรให้พัฒนาความรู้ ด้า นการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างผลงานวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเป็นครู มืออาชี พ
๑๓. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
๑๔. ส่ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรมี ส่ว นร่ว มในการพัฒ นาระบบประกัน คุ ณภาพการศึก ษาที่
ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

๙

๑๕. วางแผนจั ดระบบการจัด เก็ บ ข้อ มู ลข่ าวสาร สารสนเทศ และรายงานผลการด าเนิ นงานใน
ภาพรวมที่ชัดเจนถูกต้องและทันสมัย
๑๖. มี ระบบการประชาสัมพั นธ์ที่ มีประสิทธิภ าพ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ บุคลากรภายในสถาบั น
และสาธารณชนทั่วไป
มาตรฐานด้านปัจจัย
๑. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รับ การพั ฒ นาด้า นความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถด้า นต่า งๆ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
๒. บุคลากรทางการศึ กษาเป็น ครู มืออาชี พ มีความรู้ มี ทัก ษะ มีค วามสามารถในการจัด การและ
พัฒ นากระบวนการเรีย นรู้แ ละสามารถถ่า ยทอดองค์ ความรู้ในวิ ชาชีพครู ให้ แก่ นิสิ ต เยาวชนและบุค ลากร
ทางการศึกษา
๓. มีแ ผนพัฒ นาการศึกษาระยะยาว (๕ ปี) และแผนงานประจาปี ที่ส อดคล้อ งกับยุ ทธศาสตร์และ
นโยบายของสถาบันและมหาวิทยาลัย
๔. สถาบันมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนิสิต เยาวชนและท้องถิ่น
๕. สถาบัน มีงบประมาณและเทคโนโลยีสนับ สนุนให้บุค ลากรใช้นวั ตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน
และการทางาน วิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
๖. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรมและศักยภาพในการบริหารจัดการ
๗. อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
๘. ดัชนีบ่ งชี้มาตรฐานการศึ กษาที่ชัด เจนและมีกระบวนการในการประกั นคุณภาพที่เป็นเสมือนกลไก
ในระบบการทางานของสถาบันที่มีคุณภาพ
๙. ระบบบริหารจัดการสาธิตเครือข่าย เป็นอิสระและชัดเจน
๑๐. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของนั
ของนักเรียน
รอบรู้วิชาการ ชานาญเทคโนโลยี มีภาวะผู้นา คุณธรรมและวินัย

ค าขวัญโรงเรียน
ยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย ใส่ใจความเป็นสากล
๑๐

เอกลักษณ์ของโรงเรี
ของโรงเรียน
ส่งเสริมพหุปัญญา สาธิตการสอน ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จุดเน้นของโรงเรียน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา)

เครื่องหมายประจาโรงเรียน

ตรากราฟ เอ๊กโปเน็นเชียลฟังก์ชัน y = ex หมายถึง ความเจริญงอกงามอันไม่มีที่สิ้นสุด

ชื่อ สี และ กลุ่มสี
ชื่อโรงเรี ยน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๑๑

สี ป ระจาโรงเรี ยน
เทา - แดง
สีเทา
สีแดง
สีเทา - แดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปัญญา
ความกล้าหาญ
ความกล้าที่จะคิด

กลุ่ม สีและสั
และสัญลักษณ์กลุม่
สีแ ดง
สีเหลือ ง
สีเขียว
สีน้าเงิน

=
=
=
=

กระทิงเปลีย่ ว  เป็นสัตว์แข็งแรง ปราดเปรียว สู้ไม่ถอย
ค้างคาวผี  เป็นสัตว์ตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ยอมให้ใครโจมตีก่อน
ช้างป่า
 เป็นสัตว์ที่มีกาลังมหาศาล สติปัญญาฉลาด
อิน ทรีเหล็ก  เป็นสัตว์ (นก) ที่ไม่ยอมแพ้สัตว์ใดๆ ว่องไว เฉียบแหลม

ดาวแสดงกลุ่มสีและชัน้
เครื่องหมายแสดงสังกัดสีและชั้น เป็นรูปดาวหกแฉก ปักสีตามสังกัด และปักทึบแสดงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๒

โครงสร้างการบริหารงานฝ่าย
โรงเรียนสาธ ติ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
- งานสารบรรณ
(งานเอกสารทางราชการ จดหมาย
ราชการ คาสั่ง และเอกสารสาคัญ
อื่น งานการประชุม)
- งานการเจ้าหน้าที่/งาน
ทรัพยากรบุค คล
(คัดเลือก สรรหา บรรจุ ทาสัญญา
จ้าง ประวัติบุคลากร การลาต่างๆ
)
- งานการเงิน และพัสดุ
(การเบิกจ่ายเงิน จัดทาบัญชี
บริหารครุภัณฑ์ เบิกจ่ายครุภัณฑ์
ฯลฯ)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
- งานบริหารวิชาการ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม,สารสนเทศ
วิชาการ,
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
(พัฒนาหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ
การจัดห้องเรียน ห้องสอบ)
- งานทะเบียน วัดและประเมินผลการเรียน
- งานพัฒนาศักยภาพผู้เ รียน
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,
ตรวจสอบและติดตามการเข้าชั้นเรียน
ทุนการศึกษา)
- งานห้องสมุด
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย นิเ ทศ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานและโครงการพิเ ศษ
- ศูนย์ศักยวิโรฒ
- ศูนย์พัฒ นาเด็กก่อนวัยเรียน
- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬและสุขภาพ
- งานบริการวิชาการต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งานประชาสัมพันธ์
- โครงการอาหารกลางวัน - งานพยาบาล
เลขานุการคณะผูบ้ ริหาร
รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน
รองผอ.ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

- งานส่งเสริมและพัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
- งานปฏิบัติการสอน พัฒนาวิชาชีพ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(การนิเทศครู,การทาผลงานวิชาการ
ของครู,การทาผลงานวิชาการของสาย
สนับสนุน)
- งานฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน
(รายวิชา ศษ 391, ศษ 491)
- งานวิเ ทศสัมพัน ธ์
(โครงการศูนย์ภาษา โครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

- งานแผนและยุทธศาสตร์
(งานแผนงาน การจัดทาโครงการ
การจัดทางบประมาณ ติดตาม
งบประมาณ)
- งานประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
(ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของบุคลากร)
- งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(ระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี
สื่อสาร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
งานบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่างๆ งานศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต)
- งานบริการสื่อการสอน
(บริการโสตทัศนูปกรณ์ ,บริการผลิต
เอกสารวิชาการ)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

- งานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
(กิจกรรมสภานักเรียน,กิจกรรม
การแสดง,การเชียร์,กีฬาสี,
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
สโมสรอินเตอร์แรคท์,หนังสือ
รุ่น/สาธิตานุสรณ์,กิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม)
- งานกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เ รียน
(ด้านกีฬา,ด้านดนตรี,ด้าน
ศิลปะแอมนิเมชั่น,
ศิลปวัฒนธรรมในและ
ต่างประเทศ)
- งานกิจกรรมพิเ ศษและ
องค์กรสัมพัน ธ์
(ต้อนรับ,การเยี่ยมชมโรงเรียน
,สโมสรบุคลากร)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานฝ่าย
โรงเรียนสาธ ติ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการ

ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนกายภาพและสิง่ แวดล้อม

- งานอาคารสถานที่แ ละพาหนะ
(อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ความ
ปลอดภัยและจราจร)
- งานสวัส ดิการ
(ร้านค้า สวัสดิการ)
- งานร้านค้า
(งานร้านค้าของนักเรียน, ร้านค้าของผู้
เช่า)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

ผช.ผอ.ฝ่ายประกัน คุณภาพและบริการชุมชน
- งานประกัน คุณ ภาพ
(งานระบบประกันคุณภาพ สร้างและพัฒนาตัวชี้วัด
คุณภาพการศึกษา)
- งานบริการชุมชน
(บริการวิชาการแก่สังคม)
- งานพัฒนาบุค ลากร
(ระบบพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร
จัดประชุม อบรม สัมมนา)
- งานสโมสรบุค ลากร
(งานสโมสรประจาปี, งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาวิน ัย และส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ผช.ผอ.ฝ่ายหลักสูตรนานาชาติ

- งานวิน ัยนักเรียน

- งานบริหารวิชาการ

(วินัยนักเรียน,ติดตามงานวินัยนักเรียน,การสแกน
นิ้วมือ,ตรวจการนักเรียน,ติดตามงานระดับชั้น
,ความปลอดภัยของนักเรียน,พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม)
- ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุค ลากร
(ความสามารถของนักเรียนด้านกีฬา, ส่งเสริมกีฬา
ของนักเรียน,ประชาสัมพัน์ผลงานด้านกีฬาของ
นักเรียน,การใช้สนามกีฬาภายในและกลางแจ้ง)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

(ติดตามการสอน, การปฏิบัติงานของบุคลากรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน
(การจัดการเรียนการสอน,การจัดสอบปลายปี
สอบวัดมาตรฐาน, งานอาจารย์ประจาชั้น,การวัด
และประเมินผลการเรียน)
- งานพัฒนาศักยภาพผู้เ รียน
(พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้สอน,กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)
- งานบริหารด้านธุรการ
(จัดห้องสอบ IGCSE,ทะเบียนประวัตินักเรียน,
การต่อสัญญาจ้าง,งบประมาณใช้จ่ายประจาปี)
- งานอื่น ๆ ที่ไ ด้รับมอบหมาย

ร ะ เบี ย บ โ ร ง เรี ย น

๑๔

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยระเบียบปฏิบตั ทิ ั่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้ การปฏิบัติต นของนักเรี ยนโรงเรียนสาธิต มหาวิ ทยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่า ย
มัธยม) เป็ นไปด้ว ยความเป็ นระเบี ยบเรีย บร้ อย มี วินั ย รวมทั้ งเป็ นการพั ฒ นาบุคลิ กภาพของนั กเรี ยนให้ มี
คุณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ เป็ นบุค คลที่อ ยู่ในสังคมได้อย่ างเป็ นสุข และเป็นประโยชน์ต่ อสังคม ทางโรงเรีย น
จึงประกาศระเบีย บปฏิบัติ ทั่วไปและระเบีย บเฉพาะให้นั กเรี ยนปฏิบัติ โดยผู้ป กครองยิ นดี ยิ นยอมให้นัก เรีย น
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบี ยบนี้เ รีย กว่ า "ระเบี ย บโรงเรีย นสาธิต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยระเบียบทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้
๒.๑ เคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตนตามคาตักเตือนของอาจารย์
๒.๒ สุภาพ อ่อนโยน ต่อบุคคลทั่วไป
๒.๓ แต่งเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องทุกครั้งที่มาโรงเรียน หรือมาติดต่อกิจธุระกับทาง
โรงเรียน
๒.๔ มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ (เวลา ๐๗.๔๕ น.)
๒.๕ สแกนใบหน้าลงเวลาเมื่อมาถึงโรงเรียนด้วยตนเองไม่เกิน ๐๗.๔๕ น.
๒.๖ รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและมีความเมตตาแก่รุ่นน้อง
๒.๗ รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน บนอาคารเรีย นและในห้องเรียนโดยสม่าเสมอ
๒.๘ ช่วยประหยัดการใช้น้า ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของทางโรงเรียน
๒.๙ ช่วยรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี
๒.๑๐ ทาความเคารพอาจารย์ทุกคน ทั้งภายในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณ
โรงเรียน
๒.๑๑ รู้จักกล่าวคาว่าสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ ในโอกาสอันควร
๒.๑๒ รู้จักรักษาระเบียบวินัยทั้งขณะเวลาเรียน และขณะร่วมกิจกรรม
๒.๑๓ อนุญาตให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียนได้ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น.
๒.๑๔ ทาข้อสอบด้วยตนเองโดยสุจริตและปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบของ
โรงเรียน
๒.๑๕ ไม่ตกแต่งเครื่องประดับ และห้ามนาของมีค่ามาโรงเรียน
๑๕

๒.๑๖ ไม่ไว้เล็บ ทาเล็บ แต่งหน้า แต่งผม หรือตัดผมตามแฟชั่น
๒.๑๗ ไม่กล่าวคาหยาบ ไม่พูดส่อเสียด หรือทาข้อความเผยแพร่ อันเป็นเหตุให้
โรงเรียนเสียชื่อเสียงหรือทาให้ผู้อื่นเสียหาย
๒.๑๘ ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสีย งของโรงเรียน
๒.๑๙ ไม่ขับรถมาโรงเรียนยกเว้น ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
๒.๒๐ ไม่ประพฤติตัวเยี่ยงชู้สาว
๒.๒๑ ไม่รุมทาร้ายร่างกาย หรือมีส่วนร่วมในการทาร้ายร่างกายผู้อื่น
๒.๒๒ ไม่ทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอกโรงเรียน
๒.๒๓ ห้ามนาเครื่องเล่น เกม หรือเครื่องเสียงใดๆ มาโรงเรียนยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรียน
๒.๒๔ ห้ามนาเครื่องเล่น ของเล่นที่ใช้แทนอาวุธ หรือที่ทาให้เกิดอันตรายมาโรงเรียน
๒.๒๕ ห้ามนาประทัด ดอกไม้ไฟ วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดมาโรงเรียน
๒.๒๖ ห้ามนาอาวุธ หรือของมีคมที่เป็นอันตรายมาโรงเรียน
๒.๒๗ ห้ามนาสิ่งเสพติดและสารเทียบเคียงยาเสพติดทุกชนิ ดมาโรงเรียน หรือมีไว้ใน
ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อจาหน่าย
๒.๒๘ ห้ามน าอุป กรณ์ การพนัน ทุกชนิดมาโรงเรียน หรือมีไ ว้ในครอบครอง หรือมี ไว้เพื่ อ
จาหน่าย
๒.๒๙ ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร ในเวลาเรียน
๒.๓๐ ห้ามทุจริตในการสอบ
๒.๓๑ ห้ามนาอาหารหรือเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหารหรือนอกบริเ วณที่ทาง
โรงเรียนจัดให้เข้าไปรับประทานในห้องเรียนหรือบริเวณที่ทางโรงเรียนห้าม
๒.๓๒ ห้ามนาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรียน
๒.๓๓ ห้ามนาภาพ วัตถุ วิดีโอ เอกสารหรือหนังสือลามกมาโรงเรียน
๒.๓๔ ห้ามนาหนังสื อ เอกสาร แผ่น ปลิว มาแจก หรื อมาติดในโรงเรียน โดยไม่ ได้รั บ
อนุญาตจากทางโรงเรียน
๒.๓๕ ห้ามนาสินค้า และบริการทุกประเภทมาจาหน่ายในโรงเรียน
๒.๓๖ ห้ามซื้อสินค้านอกบริเวณโรงเรียน หรือใช้ให้ผู้อื่นซื้อสินค้าในเวลาเรียน
๒.๓๗ การออกนอกบริ เวณโรงเรีย นในเวลาเรี ยนต้ องมีเหตุผลอัน ควร และได้รับ อนุ ญาต
จากอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักเรียนก่อนทุกครั้ง
๒.๓๘ เมื่อมีความจาเป็นต้องหยุดเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
๑๖

๒.๓๙ เมื่อโรงเรียนเลิก แล้ว ไม่ ควรแวะไปตามสถานที่ ต่างๆ ที่ไม่ เหมาะสมกั บสภาพของ
นักเรียน
ข้อ ๓. ระเบีย บของโรงเรี ยนเป็น หน้า ที่ที่นัก เรียนต้ องปฏิ บัติ ตรวจตราโ ดยอาจาร ย์ประจ าชั้ น
อาจารย์ประจ าวิช า (ในแ ถว ในคาบเรีย น) รวมทั้ งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ต้อ ง
ตัก เตื อ นและป้ อ งปรามพฤติก รรมไม่พึง ประสงค์ ต่ า งๆ ปรั บ แก้ แ ละพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณลั กษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ตามคุณลัก ษณะนั กเรี ยนสาธิ ต (รอบรู้วิ ชาการ ชานาญเทคโนโลยี มีวิ นัย และคุณธรรม เป็น แกนน า
สังคม)
ข้อ ๔. การตั กเตื อนและป้ องปรามพฤติ กรรมต่า งๆ นั้น กระท าทั้ งการเตือ นโดยวาจา การบัน ทึ ก
ข้อ มู ลความผิ ด หากนั ก เรี ยนยั งไม่ป รั บ แก้ ไขพฤติ ก รรม ให้อ าจารย์ป ระจ าชั้น อาจารย์ ป ระจ าวิ ช าหรื อ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องส่งเรื่องให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนพิจารณาความผิดตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๕. ผู้ป กครองต้องร่วมมื อเพื่อ ควบคุ มความประพฤติ และการศึก ษาเล่ าเรีย น โดยให้นั กเรีย นแต่ ง
เครื่องแบบและประพฤติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
ข้อ ๖. ผู้ ป กครองควรติ ด ต่ อกั บ ทางโรงเรี ยนอยู่ เสมอเพื่ อจะได้ ท ราบปั ญ หาต่ า งๆ เกี่ ยวกั บความ
ประพฤติของนักเรียนและการศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้ช่วยโรงเรียนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พึงมีขึ้น
ข้อ ๗. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๑๗

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------------------------------------------------------เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงกาหนดมาตรการเป็นระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่า ย
มัธยม) ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓“
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้
๒.๑ นักเรียนต้องมาโรงเรี ยนให้ทั นเวลาตามที่ โรงเรีย นกาหนด และเมื่อเลิกเรียนแล้วให้
รีบกลับ บ้านทั นที หากจะท ากิจกรรมอื่น ใดต่อ ทางโรงเรียนจะอนุญ าตให้ อยู่ ได้ไ ม่
เกิน ๑๘.๐๐ น. หากนอกเหนือ จากเวลาที่กาหนด นั กเรีย นจะต้องขออนุญ าตต่ อ
ผู้ อ านวยการ หรื อ ผู้ ที่ ผู้ อ านวยการมอบหมายเป็ น กรณี ๆ ไปและต้ อ งแจ้ ง ให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าโดยระบุชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตลอดกิจกรรม
๒.๒ ในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ทางโรงเรียนจะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเพื่อขออนุญาตก่อนทุ กครั้ง
๒.๓ ห้ ามนั ก เรีย นน าเครื่ อ งประดั บ ของมี ค่า เครื่ อ งเล่ น ในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มา
โรงเรียน เพราะจะทาให้นัก เรียนได้รับอัน ตรายหรือเกิด สูญหาย ถ้านัก เรียนคนใดฝ่ า
ฝืนระเบียบนี้ และเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
๒.๔ ผู้ป กครองหรื อ บุค คลอื่ น ที่ป ระสงค์ จ ะมาพบนั กเรีย นขอให้ ติด ต่ อเจ้า หน้า ที่ รัก ษา
ความปลอดภัย เพื่อแลกบั ตรผู้ มาติ ดต่อ และติ ดให้ ชัดเจนที่เ สื้อ รอพบนักเรียนที่ ห้อ ง
ประชาสั มพั น ธ์ กรณี ที่ ข อพบอา จารย์ ข อให้ ผู้ ม าติ ด ต่ อ รอพบอา จารย์ ที่ ห้ อ ง
ประชาสัมพันธ์หรือขึ้ นไปพบอาจารย์ที่ห้อ งพักอาจารย์ เมื่ออาจารย์ท่านนั้นอนุญาต
และแจ้งมาที่ประชาสั มพันธ์ อนึ่ งเมื่อพบอาจารย์ท่า นนั้นแล้วให้แสดงลายมือชื่อของ
อาจารย์ ที่ ข อพบในเอกสารที่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มอบให้ แ สดงให้
เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ย ห้ ามผู้ป กครองหรือบุ คคลอื่ นเข้ ามาในโรงเรีย นหรื อ
เดินขึ้นไปบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต
๒.๕ ในกรณี ที่ผู้ ป กครองนารถมารั บ-ส่ ง นัก เรี ยน ให้ จ อดรับ -ส่ งบริ เวณถนนใหญ่ ข อง
มหาวิท ยาลั ย ห้า มนารถมาจอดขวางบริ เวณหน้ าประตู โรงเรีย น ทั้ง นี้ เพื่ อความ
สะดวกในการจราจรและความปลอดภัยของนักเรียน

๑๘

๒.๖

ในกรณีที่นั กเรียนใช้บ ริการรถโรงเรีย น (รถตู้) หรือนั่ งรถมากับ บุคลากรของโรงเรีย น
ให้นักเรียนลงรถหน้าโรงเรียนและเดินเข้าประตูโรงเรียน

ข้อ ๓. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๑๙

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------------------------------------------------------เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการปฏิบัติตนในการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานภาพของ
นักเรียน ทางโรงเรียนจึงกาหนดระเบียบการแต่งกายของนักเรียนไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบีย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบโรงเรี ยนสาธิต มหาวิ ทยาลั ยศรีน คริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เครือ่ งแบบนักเรียนชาย หลักสูตรการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ทั้ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑.๑ เสื้อ เชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อเชิร์ตเอวบ๊อบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบหลัง แขนสั้น
เหนื อข้ อศอกประมาณ ๒ เซนติเมตร ทรงนั กเรี ยน ใช้กระดุ มสี ขาวกลมแบน มี สาบที่อ กเสื้อด้ านนอกกว้า ง
๓.๕ เซนติเ มตรมี กระเป๋า ติด บริเวณเหนือ ราวนมเบื้ องซ้า ย ขนาดกว้า งของกระเป๋า ต้ องไม่ต่ ากว่ า ๘ x ๑๐
เซนติเมตร หรือไม่เ กิน ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปลายปกเสื้อ ไม่มีกระดุมหรื อรังดุ ม
ปกเสื้อ ด้านซ้ ายปัก ดาวตามระดับชั้น และตามกลุ่ มสี อกเสื้อ ด้านขวาปัก เครื่องหมายประจ าโรงเรี ยน และเลข
ประจาตัวด้วยไหมสีน ้าเงินเข้ม
หมายเหตุ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เครื่องหมายประจาโรงเรียน ๑ วง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องหมายประจาโรงเรียน ๒ วงซ้อน

๒๐

๒.๑.๒ กางเกงผ้าโทเร หรือผ้าเสริท ขาสั้นสีดา เมื่อยืนตรงยาวเหนือเข่า วัดจากกลาง
ลูกสะบ้ า ประมาณ ๕ เซนติเมตร ห้า มรัดรูป หรือ ขากว้า งเกินควร โดยกาหนดส่วนกว้างของขากางเกงห่า ง
จากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหน้ามีจีบหน้ า ข้ า งละ ๒
จีบ ไม่ เย็ บ ตายตั ว มี หู ข นาด ๐.๘ เซนติ เมตร ๗ หู เมื่ อ สวมให้ ข อบกางเกงอยู่ ในแนวสะดื อ ใน กร ณี
เครือ่ งแบบนักเรียนแบบเก่าห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง และต้องสวมทับชายเสื้ อ ให้เ ห็น เข็ ม ขัด
และในกรณีเครือ่ งแบบนักเรียนแบบใหม่ปล่อ ยชายเสือ้ ออกนอกกางเกง และใส่เข็มขัด
หลัก สูตรนานาชาติ
๒.๑.๓ เสื้อ เชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อเชิร์ตเอวบ๊อบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบหลัง แขนสั้น
เหนื อข้ อศอกประมาณ ๒ เซนติเมตร ทรงนั กเรี ยน ใช้กระดุ มสี ขาวกลมแบน มี สาบที่อ กเสื้อด้ านนอกกว้า ง
๓.๕ เซนติเ มตรมี กระเป๋า ติด บริเวณเหนือ ราวนมเบื้ องซ้า ย ขนาดกว้า งของกระเป๋า ต้ องไม่ต่ ากว่ า ๘ x ๑๐
เซนติ เมตร หรือ ไม่ เกิน ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกั บขนาดของเสื้อ อกเสื้อ ด้ านขวาปั กเครื่ องหมาย
ประจาโรงเรียน ด้วยไหมสีแ ดง
๒.๑.๔ กางเกงผ้าโทเร หรือผ้าเสริท ขาสั้นสีดา เมื่อยืน ตรงยาวเหนือเข่าวัดจากกลาง
ลูกสะบ้ า ประมาณ ๕ เซนติเมตร ห้า มรัดรูป หรือ ขากว้า งเกินควร โดยกาหนดส่วนกว้างของขากางเกงห่า ง
จากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหน้ามีจีบหน้ า ข้ า งละ ๒
จีบ ไม่เย็บ ตายตั ว มีหู ขนาด ๐.๘ เซนติ เมตร ๗ หู เมื่อสวมให้ ขอบกางเกงอยู่ในแนวสะดือ ปล่ อ ยชายเสื้ อ
ออกนอกกางเกง และใส่เข็มขัด
๒.๑.๕ ในวันที่นัดหมายเป็นกรณีพิเศษให้สวมเสื้ อพลศึกษา
๒.๑.๖ เข็มขัด หนังสีดา ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัว เข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลีย่ ม
ผืน ผ้ามีตรามหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ มีปลอกสีดา ๑ ปลอก สาหรับสอดปลายเข็มขัด และขนาดกว้า ง
๑.๕ เซนติเมตร และยาวพอร้อยถึงหูกางเกงหู ที่สองได้ เมื่ อคาดเข็มขัด ให้ทับ กางเกงพอตึง และมองเห็น เข็มขั ด
ได้โดยรอบเอว ปลายเข็มขัดไม่ตัด
๒.๑.๗ รองเท้า แบบนักเรียน ชนิดผูกเชือก ผลิตจากหนัง หรือผ้าใบสีดา ไม่มี
ลวดลาย หัวมน หุ้มส้น ส้นตรงปกติ สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๒.๑.๘ ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว สั้นหรือยาว ไม่มีแถบสี ลวดลาย ถ้าพับให้พับขอบไว้
เหนือตาตุ่ม หรือตามแบบที่โรงเรียนกาหนด ห้ามสวมถุงเท้าสั้นแค่ข้อเท้าหรือ ข้อสั้น (ดูตัวอย่างหน้า ๘๖ เป็น
ต้นไป)
๒.๑.๙ กระเป๋านักเรียนหนังสีดา หรือกระเป๋าสะพายข้างหลังสีดาของโรงเรียน และถุงสัมภาระ
ของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามใช้ถงุ สัมภาระแบบอื่นทีไ่ ม่ใช่ของโรงเรียนแทนกระเป๋านัก เรียน
๒.๑.๑๐ ทรงผม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตัดผมทรงนัก เรียน รองทรงสูง หรื อรองทรงต่า ด้านบนและด้ านหน้ ายาวได้ไม่เกิน ๘ เซนติเมตร โดยที่
ด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เกินตีนผม
๒๑

ห้าม

(๑) ตัดผมตามแฟชั่น
(๒) แต่งผมด้วยเครื่องสาอางแต่งผม
(๓) กัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ
(๔) ห้ามเจาะหู หรือสวมใส่ต่างหู
หมายเหตุ
- การตรวจระเบียบเรื่องทรงผมจะตรวจเดือนละครั้งหากนักเรียนผิดระเบียบ
จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
- การทาผมลักษณะอื่นที่ผิดระเบียบโรงเรียนถือว่านักเรียนมีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ
และยอมรับการตัดคะแนนความประพฤติวันละ ๕ คะแนนนับจากวันที่ตกลง
ว่าจะแก้ไขทรงผมให้ถูกระเบียบแล้วแต่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ใ ห้ไว้
- ในกรณีที่นักเรียนไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องทรงผม จะพิจารณาให้
นักเรียนกลับไปปรับปรุงหรือหยุดเรียนได้ทันที จนกว่าจะปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฝ่า ยพัฒนาวินัยฯ
- (ดูตัวอย่างหน้า ๘๓ เป็นต้นไป)
๒.๒ เครือ่ งแบบนักเรียนหญิง
หลัก สูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๒.๒.๑ เสื้อ นัก เรีย นระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ใช้เสื้อผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อฮาวายแขนเรียบ
ไม่มีลวดลายและผ้ าไม่บ างเกิน ควร คอปกกะลาสีเรือลึ กพอสวมศีร ษะได้ สะดวกตัวหลวมพอเหมาะ แขนยาว
เหนือข้อ ศอก ต้ นแขนไม่มีจีบ ปลายแขนจีบเล็กน้อย ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ความยาวของตั วเสื้อวั ด
จากเหนื อ ข้ อมื อ ขึ้ น มา เมื่อ ยื น ตรงประมาณ ๑๐ เซนติ เ มตร ชายขอบเสื้ อ ด้ า นล่ า งมี ร อยพั บ ไม่ เกิ น ๓
เซนติเมตร ริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋ า ๑ ใบ ผู กคอซองซ่อนเงื่อนด้ วยผ้าสีเดี ยวกับกระโปรง ปก
เสื้อ ด้า นซ้า ยปั กดาวตามสีร ะดั บชั้ นและตามกลุ่ มสี อกเสื้ อด้ านขวาปัก เครื่องหมายประจาโรงเรีย นและเลข
ประจาตัวด้วยไหมสีน ้าเงินเข้ม
เสื้อ นัก เรีย นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เสื้อเชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อฮาวายแขนเรียบ
ไม่มีลวดลายและผ้ าไม่บางเกินควร ยาวพอเหมาะ ปกเชิ้ตผ่าหน้าตลอด ไม่มีเกล็ด สาบเสื้อตลบเข้าด้านใน
กว้า ง ๕ เซนติเ มตร มีก ระดุมกลมแบนสีข าว ๕ เม็ ด แขนเสื้อ ยาวเหนือ ข้อ ศอกพอสมควร ปลายแขนจี บ
เล็ก น้อ ย ผ้า หุ้มปลายแขนกว้ าง ๓ เซนติเ มตร ด้า นบนของแขนไม่จี บ พอง เวลาสวมให้ส อดชายเสื้ อไว้ใ น
กระโปรง จั บเสื้อ หย่อ นพอมองเห็น เข็ มขัด ปกเสื้ อ ด้า นซ้ ายปั กดาวตามระดั บชั้ น และตามกลุ่มสี อกเสื้ อ
ด้านขวาปักเครื่องหมายประจาโรงเรียนและเลขประจาตัว ด้วยไหมสีน ้าเงิน เข้ม
๒.๒.๒ กระโปรง สีดา หรือสีกรมท่า มีขอบ ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังทั้งขวาและ
ซ้ายพับเป็นเกล็ด ขวา ๓ เกล็ด ซ้าย ๓ เกล็ด ซ้อนกันเก กว้าง ๒ เซนติเมตร ตีเป็นเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบ
กระโปรง ๔-๖ เซนติเมตร เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ากว่าเข่า ๕เซนติเมตร
ในกรณีเครือ่ งแบบนักเรีย นแบบเก่าห้ามปล่ อยชายเสื้อออกนอกกระโปรง และต้อ งสวมทับชายเสื้อให้เห็น
เข็มขัด และในกรณีเครือ่ งแบบนัก เรียนแบบใหม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรง และไม่ใส่เข็มขัด
๒๒

หลัก สูตรนานาชาติ
๒.๒.๓ เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อฮาวายแขนเรียบ ไม่มีลวดลายและผ้าไม่บางเกิน
ควร ยาวพอเหมาะ ปกเชิ้ตผ่าหน้ าตลอด ไม่ มีเกล็ด สาบเสื้อตลบเข้าด้านในกว้าง ๕ เซนติเมตร มี กระดุมกลม
แบนสีขาว ๕ เม็ด แขนเสื้อ ยาวเหนื อข้อศอกพอสมควร ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของแขน
ไม่จีบ พอง เวลาสวมปล่ อยชายเสื้ อไว้น อกกระโปรง อกเสื้ อด้า นขวาปัก เครื่อ งหมายประจ าโรงเรียนด้วยไหมสี
แดง
๒.๒.๔ กระโปรง สีดา หรือสีกรมท่า มีขอบ ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังทั้งขวาและ
ซ้ายพับ เป็นเกล็ด ขวา ๓ เกล็ด ซ้าย ๓ เกล็ด ซ้ อนกัน เกล็ด กว้าง ๒ เซนติเมตร ตีเป็ นเกล็ด ตายตั วลงมา
จากขอบกระโปรง ๔-๖ เซนติเมตร เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่า เข่ า ๕
เซนติเมตร
๒.๒.๕ ในวันที่มีกิจกรรมพลศึกษาหรือนัดหมายเป็นกรณี พิเศษ ให้สวมเสื้อพลศึกษา
ไว้นอกกระโปรง
๒.๒.๖ นักเรียนหญิงทุกคนให้สวมเสื้อบังทรง
๒.๒.๗ เข็มขัด ใช้เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๓
เซนติเมตร หัว เข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลีย่ มผืน ผ้ามีตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ มี ป ลอกสี ด า
ขนาดกว้ าง ๑.๕ เซนติเมตร สาหรับ สอดปลายเข็ มขั ดเวลาคาดทั บกระโปรงแล้ว ต้อ งมองเห็ นสายเข็ มขัด รอบ
เอว ห้าม ใส่สายรัดเข็มขัดแบบอื่นๆ ใช้ได้เฉพาะปลอกสีดาขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ตามที่กาหนดเท่านั้น
๒.๒.๘ รองเท้า แบบนักเรียนสีดา หัวมน หุ้มส้น มีสายรัดหลังเท้า ๑ สาย สูงไม่เกิน ๓
เซนติเมตร
๒.๒.๙ รองเท้าพลศึก ษา ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือรองเท้ากีฬาชนิดผูกเชือก
๒.๒.๑๐ ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว สั้นหรือยาว ไม่มีแถบสี ลวดลาย ถ้าพับให้พับขอบไว้
เหนือตาตุ่ม หรือตามแบบที่โรงเรียนกาหนด ห้ามสวมถุงเท้าสั้นแค่ข้อเท้าหรือ ข้อสั้น (ดูตัวอย่างหน้า ๘๖ เป็น
ต้นไป)
๒.๒.๑๑ กระเป๋านัก เรียนหนังสีดา หรือกระเป๋าสะพายข้างหลังสีดาของโรงเรียน และถุง
สัมภาระของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามใช้ถงุ สัมภาระแบบอื่นทีไ่ ม่ใช่ของโรงเรียนแทนกระเป๋านัก เรียน
๒.๒.๑๒ ทรงผม
- ทั้ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายก าหน ด
เช่นเดียวกัน คือ ผมสั้น ให้ตัด ทรงบ๊อบตรง ความยาวจรดปกเสื้อ ถ้าไว้
ผมยาวให้รวบผูก ให้เรี ยบร้ อย ทรงหางม้ า หรือถัก เปีย ติด กิ๊บเก็บผมใ ห้
เรีย บร้อ ย ห้ามมีปอยผมบริเวณใบหน้า ถ้าไว้ผมม้าปลายผมด้านหน้า ตั ด
ให้มีระดับเหนือคิ้ว
- โบผูก ผม ใช้สีดา กรมท่า น้าเงิน น้าตาลเข้ม หรือขาว เนื้อเรียบ ห้ า ม
ใช้ผ้าลูกไม้หรือ ผ้ามีลวดลาย
๒๓

- ยางรัดผม ใช้สีดา กรมท่า น้าเงิน น้าตาลเข้มห้ามมีลวดลาย
- กิ๊บติ ดผม มีขนาดเล็ก กว้างไม่เกิ น ๑ เซนติเมตร สี ดา กรมท่ า น้ าตาล
เข้ม ติดเพื่อเก็บปอยผมให้เรียบร้อย
- ที่ค าดผม สีดา กรมท่า น้าตาลเข้มแบบเรียบ ไม่มีลวดลายขนาดกว้างไม่
เกิน ๒ เซนติเมตร
ห้าม

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ทาทรงผมตามแฟชั่น
ตัดผมสองข้างยาวไม่เท่ากัน
กัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ
ต่อผม, ดัดผม

หมายเหตุ

- การตรวจระเบียบเรื่องทรงผมจะตรวจเดือนละครั้ง หากนักเรียนผิดระเบียบ
จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
- การทาผมลักษณะอื่นที่ผิดระเบียบโรงเรียนถือว่านักเรียนมีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ
และยอมรับการตัดคะแนนความประพฤติวันละ ๕ คะแนนนับจากวันที่ตกลง
ว่าจะแก้ไขทรงผมให้ถูกระเบียบแล้วแต่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ ไว้
- การไม่เก็บผมให้เรียบร้อยถือเป็นเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ ฝ่ายพัฒนานักเรียน
ตัดคะแนนความประพฤติได้ตามระเบียบ
- ในกรณีที่นักเรียนไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องทรงผม จะพิจารณาให้
นักเรียนกลับไปปรับปรุงหรือหยุดเรียนได้ทันที จนกว่าจะปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ
- (ดูตัวอย่างหน้า ๘๓ เป็นต้นไป)
๒.๓ เครือ่ งแบบพลศึกษา ทั้งนักเรียนชาย นักเรียนหญิง กาหนดให้สวมเฉพาะวันที่มีต ารางเรี ย น
วิชาพลศึกษาหรือนัดหมายเป็นกรณีพิเศษ
หลัก สูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๒.๓.๑ เสื้อ พลศึกษา ผ้าโทเรสีเทา คอโปโล ปกสีแดง มีตราโรงเรียนสีแดงปักติด
กระเป๋า เสื้อด้า นซ้าย ชายเสื้อ ปล่อยหรือสวมในกางเกงพละ อกเสื้ อด้านขวาปักเลขประจาตัวนั กเรียนขนาด ๑
เซนติเมตร สีแดง
๒.๓.๒ กางเกงพลศึก ษา เป็นกางเกงวอร์มสีดา แถบด้านข้างสีแดง เทา แดง มีกระเป๋าซิป
ด้านซ้าย ขวา ของโรงเรียนเท่านั้น
หลัก สูตรนานาชาติ
๒.๓.๓ เสื้อ พลศึกษา เสื้อวอร์มผ้ายืด คอโปโล พื้นด้านหน้า และหลังสีขาวอกด้านซ้าย
ปักตราเครื่องหมายประจาโรงเรียน
๒๔

๒.๓.๔ กางเกงพลศึก ษา เป็นกางเกงวอร์มสีดา ของโรงเรียนเท่านั้น
๒.๓.๕ รองเท้า
นักเรียนชาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีดาชนิดผูกเชือก
นักเรียนหญิง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดผูกเชือก
๒.๓.๖ ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว สั้นหรือยาว ไม่มีแถบสี ลวดลาย หรือถ้าพับให้พับ
ขอบไว้เหนือตาตุ่ม ห้ามสวมถุงเท้าสัน้ แค่ข้อ เท้า
๒.๔ เครือ่ งแบบชุดลูก เสือ
๒.๔.๑ หมวกลูกเสือ(เบเรต์) สีเลือดหมูพร้อมติดเครื่องหมายหน้าเสือ หน้าหมวก
๒.๔.๒ เสื้อ เชิ้ตสีกากี ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบหลัง แขนสั้นเหนือข้อศอก มีกระเป๋ าพร้อม
ฝาปิด ๒ ใบ ซ้าย – ขวา ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดรวมถึงกระดุ มคอ
๒.๔.๓ มีอินทรธนูที่บ่าด้านซ้ายและด้านขวา
๒.๔.๔ มีป้ายชื่อโรงเรียนที่ปลายบ่าด้านขวา
๒.๔.๕ เครื่องหมายหมู่ปลายบ่าด้านซ้าย
๒.๔.๖ ผ้าพันคอพร้อมห่วงสวมผ้าพันคอ ห่วงผ้าพันคออยู่ที่กระดุมคอเม็ดบนสุด
๒.๔.๗ เข็มขัดหนังสีน้าตาลพร้อมหัวเข็มขัดตราลูกเสื อ
๒.๔.๘ ถุงเท้าสีกากี ยาวถึงข้อพับใต้เข่า
๒.๔.๙ รองเท้าหนังสีน้าตาล
๒.๔.๑๐ กางเกงผ้าโทเรหรือผ้าเสริทขาสั้นสีกากีเมื่อยืนตรงยาวเหนือเข่า ห้ามรัดรูปหรือขา
กว้างเกินควร ส่วนกว้างของกางเกงห่างจากขาประมาณ ๘ – ๑๒ เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ
๑ กระเป๋า ด้านหน้ามีจีบข้างละ ๒ จีบ ไม่เย็บตะเข็บตามตัว มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ๗ หู ห้ามปล่อย
ชายเสื้อออกนอกกางเกงและต้องสวมทับชายเสื้อให้เห็นเข็ มขัด
๒.๕ เครือ่ งแบบชุดเนตรนารี
๒.๕.๑ หมวกเนตรนารีแบบมีปีกสีเขียวพร้อมติดเครื่องหมายหน้าเสือหน้าหมวก
๒.๕.๒ เสื้อ เชิ้ตสีเขียว ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบหลัง แขนสั้นเหนือข้อศอก มีกระเป๋าพร้อม
ฝาปิด ๒ ใบ ซ้าย – ขวา ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดรวมถึงกระดุ มคอ
๒.๕.๓ มีอินทรธนูที่บ่าด้านซ้ายและด้านขวา
๒.๕.๔ มีป้ายชื่อโรงเรียนที่ปลายบ่าด้านขวา
๒.๕.๕ เครื่องหมายหมู่ปลายบ่าด้านซ้าย
๒.๕.๖ ผ้าพันคอพร้อมห่วงสวมผ้าพันคอ ห่วงผ้าพันคออยู่ที่กระดุมคอเม็ดบนสุด
๒.๕.๗ เข็มขัดหนังสีดาพร้อมหัวเข็มขัดตราลูกเสือ
๒.๕.๘ ถุงเท้าสีขาว ยาวเหนือตาตุ่ม
๒.๕.๙ รองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกสีขาว
๒๕

๒.๕.๑๐ กระโปรงสีเขียวมีขอบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังทั้งขวาและซ้ายพับเป็น
เกล็ดขวา ๓ เกล็ด ซ้าย ๓ เกล็ดซ้อนกันเกล็ดกว้าง ๒ เซนติเมตร ตีเป็นเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง
๔ – ๖ เซนติเมตร เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรงและต้องสวม
ทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด ปลายกระโปรงยาวต่ากว่าเข่า ๕ เซนติเมตร
๒.๖ การแต่งกายของนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๖.๑ ทรงผมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ ด้านบนยาวได้ไม่เกิน ๔ เซนติเมตร
หรือรองทรงสูง
๒.๖.๒ สวมหมวกเบเรต์เมื่ออยู่นอกอาคาร ในอาคารเก็บหมวกไว้ที่อินทรธนู
๒.๖.๓ สวมเสื้อยืดชั้นในคอวี สีกากีแกมเขียว
๒.๖.๔ เสื้อชุดฝึกพับแขนกว้าง ๑ ฝ่ามือสูงขึ้นมาจากศอก ๑ ฝ่ามือ ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง
๒.๖.๕ กางเกงใส่เข็มขัด ปลายหางทองเหลืองเสมอหัวเข็มขัด
๒.๖.๖ ขากางเกงอยู่ในรองเท้า ใส่ห่วงถ่วงขากางเกงทั้งสองข้าง มัดเชือกแล้วเก็บปลาย
ให้เรียบร้อย
ข้อ ผ่อ นผัน เฉพาะอยูใ่ นบริเวณโรงเรียน
- อนุญาตให้ถอดเสื้อชั้นนอกได้ แต่ต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบและเหมาะสม
- เสื้อยืดชั้นในต้องอยู่ในกางเกงตลอดเวลา
- ขากางเกงอยู่ในรองเท้าตลอดเวลา
๒.๗ เครือ่ งประดับ
๒.๗.๑ ต่างหู อนุญาตให้ใส่เพื่อป้องกันรูที่เจาะตัน เพียงข้างละ ๑ รู เท่านั้น ให้ใช้ ต่ า งหู ที่ มีสี
ทองหรื อ สี เ งิ น เป็ นรูป ห่ วงเล็ ก ๆ เส้ น ผ่า ศู นย์ กลางไม่ เ กิ น ๑ เซนติเมตรหรือต่างหูที่มีตุ่มเดียวขนาดเล็ ก สี ท อง
หรือสีเงินเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๒๕ เซนติเมตร
๒.๗.๒ สายสร้อ ย อนุญาตให้สาหรับผู้ที่ต้องการคล้องพระติดตัว และต้องให้มีความยาว
พอสมควรที่จะซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น สายสร้อยทาด้วยเงินสแตนเลส หรือเชือก
๒.๗.๓ แหวน ไม่อนุญาตให้สวม
ข้อ ๓. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๒๖

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยการใช้สแกนใบหน้าและบัตรประจาตัวนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------------------

เพื่ อให้นั ก เรีย นเป็ นผู้ มีความรับ ผิ ดชอบต่ อ หน้ าที่ ข องตน ตรงต่ อเวลาและปฏิ บัติ ต นให้ถู ก ต้อ งตาม
ระเบี ยบการมาโรงเรียนซึ่ง มีความส าคั ญยิ่ งในสั งคมปัจ จุบั น โรงเรีย นจึ งกาหนดระเบีย บว่า ด้ว ยการใช้ บัต ร
ประจาตัวนักเรียนดังนี้
ข้อ ๑. ระเบี ยบนี้เ รีย กว่ า "ระเบี ย บโรงเรีย นสาธิต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยการใช้บัตรประจาตัวนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓"
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้
๒.๑ เมื่ อมาโรงเรีย นต้ อ งสแกนใบหน้ า ลงเวลา ณ จุ ด ที่ กาหนด ด้ านทางเข้า โรงเรี ย น
ระหว่ างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. ถ้ าหลั งจากเวลานี้ ถือ ว่า มาสาย และให้ป ฏิบั ติ
ตามระเบียบการมาสาย
๒.๒ นักเรียนที่มีความจาเป็นต้องออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนและสแกนนิ้วมือหรือ สแกนใบหน้าลงเวลา
ก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๒.๓ เมื่อเสร็จภารกิจภายนอกโรงเรียนและกลับเข้ามาในโรงเรียนต้องสแกนใบหน้า
ลงเวลากลับเข้าโรงเรียน
๒.๔ นักเรียนสามารถใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสนักเรียนดูผลการเรียนตามจุดที่
โรงเรียนกาหนด
๒.๕ นัก เรีย นไม่ส แกนใบหน้า ลงเวลาเข้า โรงเรีย นเกิน ๕ ครั้ง จะถื อว่ ามี ความผิด ตาม
ระเบียบของโรงเรียนดังนี้
- ครั้งที่ ๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครั้งที่ ๑๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครั้งที่ ๑๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครั้งที่ ๒๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
๒.๖ นักเรียนแสดงบัตรประจาตัวนักเรียนเมื่อเข้าห้องสอบ
๒.๗ กรณีบัตรประจาตัวนั กเรียนชารุด ให้นักเรี ยนแจ้งบัตรชารุดและขอทาบัตรใหม่ที่งาน
ทะเบียน

๒๗

ข้อ ๓. นักเรียนที่ทาบัตรประจาตัวนักเรียนหาย ต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑ เขียนแบบคาร้องขอทาบัตรใหม่ที่งานทะเบียนของโรงเรียน และลงทะเบียนไว้ที่งาน
ทะเบียนพร้อมไปรับบัตรตามเวลาที่งานทะเบียนนัดหมาย
๓.๒ ให้นักเรียนลงเวลาเข้าโรงเรียนที่สานักงานฝ่ายพั ฒนานักเรียนจนถึงวันกาหนด
รับบัตรใหม่
๓.๓ ไปรับบัตรตามเวลาที่งานทะเบียนนัดหมาย
ข้อ ๔. นักเรียนที่ทาบัตรประจาตัวนักเรียนหาย หรือเปลี่ยนรูปแบบบัตรประจาตัวนักเรียนไป
จากแบบที่โรงเรียนกาหนด ต้องทาบัตรใหม่และถูกตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนเรื่องการ
ปลอมแปลงเอกสาร
ข้อ ๕. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๒๘

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยการปฏิบตั เิ มือ่ มาโรงเรียนสาย
พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------------------------------------------------------เพื่อ ให้ นั กเรีย นเป็น บุ คคลที่ ต รงต่ อ เวลาซึ่ง เป็ นบุ คลิ ก ภาพที่ ส าคั ญ ยิ่ง ในสัง คมปัจ จุ บัน โรงเรี ยนจึ ง
กาหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบีย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบโรงเรี ยนสาธิต มหาวิ ทยาลั ยศรีน คริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย พ.ศ. ๒๕๖๓“
ข้อ ๒. นักเรียนที่มาสาย (หลังเวลา ๐๗.๔๕ น.) ให้ปฏิบัติตนดังนี้
๒.๑ เมื่อ มาไม่ ทั นเข้า แถวเคารพธงชาติเ วลา ๐๗.๔๕ น. ให้ เข้ าแถวอยู่ใ นกลุ่มนั กเรี ย น
ที่มาสายบริเวณที่ อาจารย์เวรประจาวันกาหนด และอยู่ในความดูแ ลของอาจารย์เวร
ประจาวัน
๒.๒ เมื่อมาไม่ทันเข้าเรียนเวลา ๐๘.๑๕ น. ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ นักเรียนสแกนใบหน้าลงเวลามาสายที่บริเวณจุดรูดบัตรและ
แสดงจดหมายรับรองของผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการมาโรงเรียนสายต่ อ
อาจารย์เวรประจาวันบริเวณที่สแกนใบหน้าและขอรับบัตรอนุญาตเข้า
ห้องเรียน
๒.๒.๒ อาจารย์เวรประจาวันพิจารณาและลงนามอนุญาต

๒.๓

๒.๒.๓ นักเรียนขึ้นห้องเรียนและนาบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนมอบให้อาจารย์
ประจาวิชา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
การบันทึกโทษนักเรียนมาสาย
๒.๓.๒ นักเรียนมาสายหลัง ๐๗.๔๕ น. เกิน ๕ ครั้ง หากไม่มีเหตุผลอัน
สมควรจะถือว่ามีความผิดตามระเบียบของโรงเรียนดังนี้
- ครั้งที่ ๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครั้งที่ ๑๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครั้งที่ ๑๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครั้งที่ ๒๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
๒.๓.๒ แจ้งผู้ปกครองรับทราบ

๒๙

ข้อ ๓. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๓๐

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยการปฏิบตั เิ มือ่ ออกนอกบริเวณโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อ ยในการออกนอกบริเวณโรงเรีย น โรงเรีย นจึ งก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัตเิ มื่อออกนอกบริเวณโรงเรีย น ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบี ยบนี้เรี ยกว่า “ระเบีย บโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโ รฒ ประสานมิต ร
(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓“
ข้อ ๒. อาจารย์ ประจาชั้นเป็นผู้ พิจ ารณาอนุ ญาตเฉพาะนักเรียนในความรับผิ ดชอบ โดยพิจารณา
จากจดหมายรับรองของผู้ปกครองหรืออยู่ในดุลยพินิจ
ข้อ ๓. นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ปฏิบัติตนดังนี้
๓.๑ นักเรียนนาจดหมายรับรองการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลา
เรียนจากผู้ปกครองมาให้อาจารย์ประจาชั้นพิจารณา
๓.๒ ฝ่า ยพั ฒนาวิ นั ยและส่ง เสริ มสุ ขภาพนั กเรีย นพิ จารณาแล้ว เห็ นสมควรอนุ ญ าต ให้
นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทั้งสองส่วน
๓.๓ ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนลงชื่อรับรองในแบบขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนและเก็บจดหมายรับรองจากผู้ปกครองไว้เป็นหลักฐาน
๓.๔ นักเรียนนาแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ ฝ่ายพัฒนาวินัยและ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนลงชื่อ รับรองแล้วพร้อมจดหมายรับรองการขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนจากผู้ปกครองฉบับสาเนาแนบมาด้วย ส่งทีฝ่ ่าย
พัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพื่อลงทะเบียนและสแกนใบหน้านักเรียนลง
เวลาออกนอกบริเวณโรงเรียน
๓.๕ อาจารย์เวรประจาสานักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนลงทะเบียนโดยประทับข้อความ “ลงทะเบียนแล้ว” ไว้ทั้งสองส่วนและ
ฉีกแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยเก็บส่วนที่หนึ่งไว้เป็น
หลักฐานที่ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนส่วนที่สองให้นักเรียนนา
ติดตัวไปขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาต
๓.๖ เมื่อนักเรียนกลับ เข้ามาในโรงเรียนให้แจ้งอาจารย์เ วรประจาสานักงานหรือเจ้าหน้า ที่
ฝ่ายพัฒ นาวินั ยและส่งเสริมสุข ภาพเพื่ อรายงานตัว บัน ทึก เวลากลับ เข้ าโรงเรี ยนที่
สานั ก งานฝ่ ายอาจารย์ เวรประจ าส านั ก งานหรือ เจ้า หน้ า ที่ ฝ่า ยพั ฒ นาวิ นั ย และ
ส่งเสริมสุขภาพ
๓๑

ข้อ ๔. กรณีที่ นักเรี ยนมาโรงเรียนแต่เช้า ทางโรงเรี ยนอนุ ญาตให้นัก เรียนออกไปรับ ประทานอาหาร
เช้าได้จนถึงเวลา ๐๗.๓๐ น.
ข้อ ๕. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๓๒

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยการเรียนและการใช้อาคารเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------------------------------------------------------เพื่อให้ การเรียนการสอนด าเนิน ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มีป ระสิ ทธิภ าพ บรรลุ ตามวั ตถุป ระสงค์ของ
ทางโรงเรียนด้วยความเป็ นเลิศทางวิช าการ และเพื่อรักษาบรรยากาศที่เอื้ ออานวยต่อ การเรียนรู้ที่ ดี
ทาง
โรงเรียนจึงกาหนดระเบียบว่าด้วยการเรียนและการใช้อาคารเรียน ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่า ย
มัธยม) ว่าด้วยการเรียน และการใช้อาคารเรียน พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้
๒.๑ ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลาตามตารางสอนและนั่งรออาจารย์ในห้องเรียน
๒.๒ เมื่ออยู่ในเวลาเรียน นักเรียนต้องนั่งประจาโต๊ะเรียนให้เรียบร้อย และต้อง
รักษาวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด
๒.๓ ระหว่างเวลาเรียน หากมีความจาเป็นจะออกนอกห้องเรียน ต้องขออนุญาต
จากอาจารย์ผู้สอน เมื่ออาจารย์ผู้สอนอนุญาตแล้วจึงออกไปได้
๒.๔ นักเรียนควรตั้งใจเรียน เชื่อฟังคาสอนของอาจารย์ผู้สอนด้วยความเคารพ
และไม่แสดงกิริยาที่ไม่สมควร
๒.๕ ชั่วโมงใดที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในชั่ วโมง
นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอนด้วยตนเองก่อน
๒.๖ ถ้าย้ายห้องเรียนระหว่างเวลาเรียนให้เดินแถวคู่ชาย – หญิงอย่างเป็นระเบียบ
๒.๗ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน
๒.๘ นักเรียนทากิจกรรมบนอาคารเรียนได้ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. หากนอกเหนือจากเวลา
ทีก่ าหนด นักเรียนจะต้องขออนุญาตต่อผู้อานวยการ หรือผู้ที่ผู้อานวยการ
มอบหมายเป็นกรณีๆ ไปและต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าโดยระบุชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบตลอดกิจกรรม
๒.๙ ห้ามนักเรียนเก็บหนังสือเรียนหรือสิ่งของอื่นๆ ไว้ในโต๊ะ เรียน
๒.๑๐ ห้ามนักเรียนนาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
๒.๑๑ ห้ามนักเรียนเล่นกีฬา วิ่งไล่จับ และเกมอื่นๆ บนอาคารเรียน
๒.๑๒ ห้ามนักเรียนนาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเล่นอิเล็ก ทรอนิกส์ มาต่อไฟใช้บนอาคาร
เรียน
๒.๑๓ ห้ามนักเรียนปีนออกนอกตัวอาคาร หรือระเบียงอาคารก่อนได้รับอนุญาต
๓๓

๒.๑๔ ห้ามนักเรียนใช้ห้องเก็บของในห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาต
หมายเหตุ
- หากนักเรียนมีความจาเป็นต้องใช้ห้องเก็บของในห้อ งเรียนประกอบกิจกรรม
หรือการเรีย นให้นั กเรีย นแจ้ง ขออนุ ญาตต่ ออาจารย์ป ระจาชั้น / อาจารย์ผู้ส อนทุ ก
กรณี และอาจารย์ประจาชั้นแจ้งเรื่องต่อรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารพิจารณา
- เมื่อนั กเรียนไม่มาโรงเรียนโดยไม่ แจ้งสาเหตุ ถือว่า นักเรี ยนมีค วามผิ ดฐาน หนี เรีย น
และเจตนาปกปิดไม่ให้ผู้ปกครองทราบ
- ทุกครั้งที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนให้นักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้ง กั บอาจารย์ประจาชั้น
หรือประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖ ต่อ
๐ เพื่อรับเรื่องและแจ้งต่อฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามลาดับ
และนักเรียนต้องส่งใบลาทันทีที่มาโรงเรียนเพื่อป้องกันการออกจากบ้านแต่ มาไม่ ถึง
โรงเรียน
ข้อ ๓. นัก เรี ยนมีห น้ าที่ ดูแ ลวัส ดุอุ ป กรณ์ ประจ าห้ อ งเรี ยน และช่ว ยกั น บารุง รัก ษาให้ ค งสภาพดี
หากเกิดการชารุด เสียหาย โดยการกระทาของนักเรียน นักเรียนห้องนั้นๆ ต้องรับผิดชอบในเบื้องต้น
ข้อ ๔. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๓๔

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตน โรงเรียนจึงกาหนดระเบียบการลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบี ยบนี้เ รีย กว่ า "ระเบี ยบโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริน ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓" ในระเบียบนี้
"โรงเรียน" หมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
"ผู้อานวยการ" หมายถึ ง ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิ ตมหาวิท ยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิต ร
(ฝ่ายมัธยม)
"รองผู้อานวยการ" หมายถึ ง รองผู้อานวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมัธยม)
"ผู้ช่ วยผู้ อ านวยการ" หมายถึ ง ผู้ ช่ วยผู้ อานวยการโรงเรีย นสาธิ ตมหาวิ ท ยาลั ยศรี นคริ น ทรวิโ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
“คณะกรรมการบริ หารพั ฒ นาวิ นัย ฯ” หมายถึง คณะกรรมการที่ ได้ รั บการแต่ง ตั้ง เพื่อ ก าหนด
นโยบาย มาตรการต่างๆ ในการป้องปราม แก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมนักเรี ยนให้มีคุ ณลักษณะที่ พึง ประสงค์
รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ
"คณะกรรมการพัฒนาวินัยฯ " หมายถึง อาจารย์ ที่คณะกรรมการบริห ารฝ่ายพัฒนานั กเรียนแต่งตั้ ง
และมอบหมายให้ทาหน้าที่ปกครองนักเรียน
"หัวหน้า ระดับ ชั้น " หมายถึง คณะกรรมการพัฒ นาวินั ยฯ ที่ ได้รั บการแต่ง ตั้ง และมอบหมายให้ ท า
หน้าที่ตัวแทนอาจารย์ในระดับชั้นเรียนนั้น
"อาจารย์" หมายถึง อาจารย์ ที่สอนอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิต ร
(ฝ่ายมัธยม) และท าหน้าที่เป็นอาจารย์ฝ่ายพัฒนาวินยั ฯ โดยตาแหน่ง
"นักเรียน" หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต ร
(ฝ่ายมัธยม)
"ผู้ปกครอง" หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน
ข้อ ๒. การลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิด มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เตือนด้วยวาจาหรือบันทึกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้นัก เรียนลงชื่อรับทราบ
๒.๒ บาเพ็ญประโยชน์ – ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
๓๕

๒.๔ เชิญผู้ปกครองมาพบรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ
๒.๕ ทาสัญญาคุมความประพฤติ
๒.๖ ทาทัณฑ์บน และพักการเรียน
๒.๗ เปลี่ยนสถานศึกษา
ข้อ ๓. การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ เมื่ออาจารย์รั บทราบ หรื อพบนัก เรียนกระทาความผิด เรื่อ งระเบียบการแต่ งกาย
ระเบียบการเรียน ซึ่งตรวจตราโดยอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ประจาวิชา หรื อ
พฤติ ก รรมความผิ ด ลั ก ษณะอื่ น ให้ ว่า กล่า วตัก เตือ น และ/หรื อ รายงานเป็ น ลาย
ลักษณ์ อักษรต่ออาจารย์ร ะดับชั้ นโดยระบุสถานที่ วัน เวลา และรายละเอี ยดของ
การกระทาความผิด พร้อมทั้งให้ นักเรี ยนผู้นั้ นลงลายมื อชื่อในแบบแจ้ง การกระท า
ความผิด
๓.๒ หัวหน้าระดับชั้นรับเรื่องแล้วให้
- แจ้งอาจารย์ประจาชั้นของนักเรียนผู้นั้นเพื่อรับทราบ
- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ เพื่อสอบสวนและดาเนินการ
๓.๓ คณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ เป็นผู้พิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียนตามระดับความรุนแรงของการกระทาความผิด
- ถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมจนถึงขั้นทาทัณฑ์บนและพัก
การเรียน ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ จะแจ้งเรื่องต่อรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการรับทราบ
- ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑ์ไม่มีสิทธิ์เรียนต่ อใน
ปีการศึกษาต่อไปให้ผู้ช่วยผู้อานวยการพัฒนาวินัยฯ นาเรื่องเสนอต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
๓.๔ นักเรียนที่ทาความผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑ์ถูกคัดชื่อออก
หรืออยู่ในเกณฑ์ถูกพิจารณาคัดชื่อออก ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการพัฒนาวินัยฯ ประชุม
คณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ เพื่อพิจารณาและลงมติผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนาวินัยฯ นามติเสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณาดาเนินการ
๓.๕ เจ้าหน้าที่เอกสารฝ่ายพัฒนานักเรียนแจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติในข้อ ๓.๓
และข้อ ๓.๔ เป็น ลายลักษณ์อั กษร ระบุ ความผิด คะแนนที่ถู กตัด รวมทั้ง คะแนนที่
ถูกตัด สะสมครั้ งสุด ท้ายให้อาจารย์ระดับชั้ น อาจารย์ป ระจ าชั้น รั บทราบ ในกรณี ที่
นักเรียนถูก พัก การเรี ยน ให้ เจ้า หน้ าที่เ อกสารพัฒ นาวินั ยฯ แจ้ งเรื่ องต่ อฝ่ ายวิ ชาการ
และแจ้งอาจารย์ประจาวิชารับทราบ
๓.๖ เจ้าหน้าที่เอกสารพัฒนาวินัยฯ ทาจดหมายแจ้งความผิด/ตัดคะแนน พร้อมทั้ง
เชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯเพื่อรับ ทราบความผิ ด
๓๖

ข้อ ๔. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิด
๔.๑ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๑ - ๕ คะแนน
๔.๑.๑ ไม่ทาความเคารพอาจารย์
๔.๑.๒ แสดงกิริยาหรือกล่าววาจาไม่สุภาพ
๔.๑.๓ นาของมีค่าที่ไม่เหมาะสมมาโรงเรียน
๔.๑.๔ คุย เล่น หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นในเวลาเรียน
๔.๑.๕ ไม่เข้าชั้นเรียนตามตารางสอน/หลบหลีกการเข้าแถว/หลบหลีกการเข้าร่วม
ประชุมหรือกิจกรรม
๔.๑.๖ ไม่สารวมกิริยามารยาทในบริเวณโรงเรียน
๔.๑.๗ มาโรงเรียนสาย
๔.๑.๘ เข้าหรือใช้ห้องพักอาจารย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.๑.๙ แต่งเครื่องแบบนักเรียนผิดระเบียบ
๔.๑.๑๐ ทรงผมผิดระเบียบ (นักเรียนชายกรณีผมยาวเกินกาหนดและนักเรียน
หญิงไม่เก็บผมให้เรียบร้อย หรือใช้เครื่องสาอางแต่งผม เช่น เจลแต่งผม
เป็นต้น)
๔.๑.๑๑ ไม่รักษาระเบียบวินัยของห้องเรียน และของโรงเรียน
๔.๑.๑๒ ใช้เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสม เช่น ต่างหู สร้อยข้อมือ สร้อยคอ
๔.๑.๑๓ แต่งหน้ามาโรงเรียน ไม่สวมเสื้อบังทรง (สาหรับนักเรียนหญิง)
๔.๑.๑๔ ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
ตามกาหนด หรือแต่งไม่ถูกระเบียบ
๔.๑.๑๕ นาอาหารและ/หรือเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียนหรือ
ในบริเวณที่ทางโรงเรียนห้าม
๔.๑.๑๖ ซื้อ หรือรับประทานอาหารในเวลาเรียน
๔.๑.๑๗ ดัดแปลงทาให้บัตรประจาตัวนักเรียนชารุด หรือเปลี่ยนรูปแบบไป
จากที่โรงเรียนกาหนด
๔.๑.๑๘ นาเครื่องเล่น เกม หรือเครื่องเสียงมาโรงเรียน
๔.๑.๑๙ ไม่รักษาความสะอาดของสถานที่
๔.๑.๒๐ ไม่เก็บถาดอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
๔.๑.๒๑ ไม่นาบัตรประจาตัวนักเรียนมาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน
เกิน ๕ ครั้ง
๔.๑.๒๒ ไม่รักษาบัตรประจาตัวนักเรียนเป็นเหตุให้สูญหายและต้องขอทาบัตรใหม่
๔.๑.๒๓ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือที่โรงเรียนกาหนด
๓๗

๔.๒ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๖ - ๑๐ คะแนน
๔.๒.๑ ออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาที่กาหนด (๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น.)
โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.๒.๒ ใช้ชื่อหรือเลขประจาตัวผู้อื่น
๔.๒.๓ ใช้เสื้อนักเรียนของผู้อื่น
๔.๒.๔ หนีเรียน
๔.๒.๕ มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด
๔.๒.๖ เล่นบนอาคารเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรั พย์สินของ
นักเรียนหรือของโรงเรียน
๔.๒.๗ กล่าววาจาข่มขู่ผู้อื่น
๔.๒.๘ ยุยงหรือ กลั่นแกล้งผู้อื่น
๔.๒.๙ มีพฤติกรรมหรือกล่าววาจาก้าวร้าวไม่เหมาะสม
๔.๒.๑๐ ไม่สารวมกิริยามารยาทนอกบริเวณโรงเรียน ขณะอยู่ในเครื่องแบบ
นักเรียน
๔.๒.๑๑ ขีดเขียนฝาผนัง โต๊ะเรียน แผ่นป้าย หรือ ส่วนใดๆ ของอาคาร
โดยมิได้รับอนุญาต
๔.๒.๑๒ ใช้ลิฟต์อาจารย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.๒.๑๓ ซื้ออาหารนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลา ๐๗.๒๐–๑๕.๓๕ น.
๔.๓ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๑ – ๒๐ คะแนน
๔.๓.๑ นาเครื่องมือสื่อสารต่างๆ มาใช้ในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.๓.๒ ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน
๔.๓.๓ ทุจริตในการสอบ
๔.๓.๔ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อในเอกสารที่ติดต่ อกับโรงเรียน
๔.๓.๕ จาหน่าย จ่ายแจกหรือเผยแพร่ด้วยวิธีการใดๆ เกี่ยวภาพหรือเอกสาร
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.๓.๖ แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
๔.๓.๗ เล่นกันจนเกิดการทะเลาะวิวาททาให้เกิดบาดแผล หรือบาดเจ็บ
๔.๓.๘ ทะเลาะวิวาทชกต่อยสถานหนักในโรงเรียน
๔.๓.๙ ประพฤติไม่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ
๔.๓.๑๐ ชักนาผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความประพฤติมิชอบหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
๔.๓.๑๑ กล่าววาจาไม่สุภาพกระด้างกระเดื่อง หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อ
อาจารย์หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน
๓๘

๔.๓.๑๒ เจาะหู (โดยการระเบิด) คิ้ว จมูก ลิ้น
๔.๓.๑๓ ตัดผมตามแฟชั่น ซอยผม ย้อม กัด ดัด เปลี่ยนสีผม หรือต่อผม
๔.๓.๑๔ ครอบครอง จาหน่าย นามาแพร่หลาย ด้วยวิธีการใดๆ เกี่ยวกับ
อุปกรณ์การพนันและเกมทุกชนิด
๔.๓.๑๕ เล่นการพนันและเล่นไพ่ในบริเวณโรงเรียน และบริเวณมหาวิทยาลัย
๔.๓.๑๖ ครอบครอง จาหน่าย นามาเผยแพร่สื่อลามกอนาจารต่างๆ เพื่อยั่วยุอารมณ์
๔.๓.๑๗ หนีเรียนโดยปีนกาแพงหรือกระโดดกาแพงโรงเรียน
๔.๓.๑๘ เป็นตัวการ หรือสนับสนุนการทะเลาะวิวาท และ/หรือทาร้ายร่างกาย
๔.๓.๑๙ ครอบครอง จาหน่าย นามาซึ่งวัตถุอันน่าจะเกิดอันตรายต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ประทัด ดอกไม้ไฟ และวัตถุไวไฟ เป็นต้น
๔.๓.๒๐ นาอาวุธหรือของมีคมที่เป็นอันตรายมาโรงเรียน
หมายเหตุ - การใช้โทรศัพท์มือถือให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ปิดมือถือระหว่างเรียนเวลา ๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น.
๒. หากมีความจาเป็นให้ขออนุญาตอาจารย์ประจาชั้น
อาจารย์ประจาวิชา
๓. หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๒๑ – ๓๐ คะแนน และทาทัณฑ์บน
๔.๔.๑ มี หรือดื่มสุรา ของมึนเมา มีหรือเสพสิ่งเสพติด ไม่ว่าการกระทา
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในหรือนอกบริเวณโรงเรียน (กรณีตรวจพบสารเสพติด
ให้นักเรียนหยุดเรียน ลาพัก ไปรับการบาบัดและใช้ใบรับรองแพทย์ เป็น
หลักฐานการบาบัดและพิ จารณาเปลี่ยนสถานศึ กษา)
๔.๔.๒ สูบหรือมีบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และมีไฟแช็คไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพื่อ
จาหน่าย
หมายเหตุ กรณีนักเรียนสูบบุหรี่ ให้ตัดคะแนนความประพฤติและ
ให้หยุดการเรียนไปบาบัดรักษาตัว ๑๕ - ๓๐ วัน พร้อมนาใบรับรองแพทย์
มาเป็นหลักฐานการบาบัด
๔.๔.๓ กล่าวร้ายผู้อื่น ไม่ว่ากระทาโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือเผยแพร่
ทางสื่อใดๆ เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อันเป็นเหตุให้นักเรียน
อาจารย์ บุคลากรหรือบุคคลภายนอกเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น
๔.๔.๔ เป็นตัวการ หรือสนับสนุนให้มีการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
๔.๔.๕ นาบุคคลภายนอกมาโรงเรียน และก่อการทะเลาะวิวาท หรือทาให้เกิด
ความเสียหายกับทางโรงเรียน
๓๙

๔.๔.๖ ทะเลาะวิวาทชกต่อยกับบุคคลภายในหรือภายนอกบริเวณโรงเรียน
๔.๔.๗ ทะเลาะวิวาทนอกบริเวณโรงเรียนในขณะสวมเครื่องแบบนักเรียนและ
นอกเครื่องแบบนักเรียน
๔.๔.๙ ข่มขู่ กรรโชก ทาร้ายผู้อื่นจนเกิดบาดแผล เพื่อแสดงอานาจ หรือรีดเอา
ทรัพย์บุคคลอื่น
๔.๔.๑๐ รุมทาร้ายร่างกายบุคคลอื่น
๔.๔.๑๑ กล่าววาจา แสดงกิริยา หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการสบประมาท
ผู้อื่นหรือดูหมิ่นอาจารย์
๔.๔.๑๒ ความผิดลักษณะอื่นที่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสีย งของโรงเรียนทั้งในชุ ด
นักเรียนและชุดนอกเครื่องแบบ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา สารเทียบเคียง
ยาเสพติด และเสพยาเสพติด เป็นต้น
๔.๔.๑๓ ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน หรือบริเวณมหาวิทยาลัยโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
หมายเหตุ
- ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมทาให้ทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของเพื่อน
เสียหาย นักเรียนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
- ในกรณีที่นักเรียนเล่นกัน หรือ ทาร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
นักเรียนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
๔.๕ ความผิดที่ต้องทาทัณฑ์บนและเปลี่ยนสถานศึกษา (คะแนนความประพฤติครั้งละ ๒๑ –
๓๐ คะแนน ตามข้อที่ ๔.๔)
๔.๕.๑ มีวัตถุระเบิด หรืออาวุธปืน
๔.๕.๒ ใช้อาวุธทาร้ายหรือข่มขู่ว่าจะทาร้ายร่างกายผู้อื่น หรือรุมทาร้าย
ร่างกายผู้อื่นจนเกิดบาดเจ็บสาหัส
๔.๕.๓ ความผิดฐานชู้สาว
๔.๕.๔ มีพฤติกรรมลักขโมยซ้าซ้อน
๔.๕.๕ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติ ดและยาเสพติดที่ซ้าซ้ อน
๔.๕.๖ มีพฤติกรรมความตามข้อที่ ๔.๔ ซ้าซ้อน
ข้อ ๕. การกระทาความผิ ดลักษณะอื่น ใด นอกเหนื อจากที่ระบุ ในระเบียบนี้ให้เป็ นอานาจของคณะ
กรรมการบริห ารฝ่ ายพั ฒนาวินั ย ฯ ที่ จะใช้ดุล ยพินิ จพิ จารณาฐานความผิ ด และกาหนดบทลงโทษตามความ
เหมาะสม และพิจารณาให้เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันที

๔๐

ข้อ ๖. ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ
ด้านความผิดขั้นพื้นฐาน
๖.๑ ให้คิดคะแนนที่ถูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษา แยกเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.๒ ให้อาจารย์ประจาชั้นมารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติที่ฝ่ายพัฒนา
วินัยฯ ตามช่วงระดับคะแนนที่มีการลงทะเบียน
๖.๓ นักเรี ยนที่ ถูก ตัดคะแนนความประพฤติ สะสมถึ ง ๒๐ ค ะแนน ให้เ ชิญผู้ ปกครอง
นักเรียนมาพบผู้ช่ วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒ นาวินัยฯ คณะกรรมการฝ่ายพั ฒนาวินั ย
ฯ เพื่อ รับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ
๖.๔ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่ ๓๐ คะแนนขึ้นไป ถ้ากระทา
ผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีก ให้งานเอกสารฝ่ายพัฒนานักเรี ยนแจ้ง
ผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ
เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทั้งทาสัญญาควบคุมความ
ประพฤติ และจะต้องเข้ารับการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมติ คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ
๖.๕ นักเรี ยนที่ ถู กตั ดคะแนนความประพฤติ สะสมถึ ง ๔๐ คะแนน ให้ พักการเรียน ๓ - ๕ วั น
หรือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริห ารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ และเชิ ญผู้ปกครองมา
พบผู้ ช่ ว ยผู้อ านวยการฝ่ ายพั ฒ นาวิ นัย ฯ เพื่ อ รั บทราบการถู ก ตั ด คะแนนความ
ประพฤติ และทาทัณฑ์บนคุมความประพฤติ และเสนอเรื่องให้ผู้อานวยการ
๖.๖ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๕๐ คะแนน ให้พักการเรียน
๗
- ๑๐ วั น และผู้ ช่ ว ยผู้ อ าน วยการฝ่ า ยพั ฒ น าวิ นั ย ฯ เชิ ญ ผู้ ป กคร องมาพบ
ผู้อานวยการ เพื่อรับ ทราบผลว่านั กเรียนระดับมั ธยมศึก ษาตอนต้นไม่ มีสิทธิ์ เรียนต่ อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่
ในดุลยพินิ จของคณะกรรมการ บริหารฝ่ายพัฒ นาวินัยฯ และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนว่าจะได้ศึกษาต่อในชั้นต่อไปหรือไม่
๖.๗ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายพั ฒนาวินัย ฯ เชิ ญผู้ ปกครองมาพบผู้อานวยการ รับทราบผลว่ า นั กเรีย นไม่ มี
สิทธิ์ศึกษาต่อในชั้นต่อไป
๖.๘ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๖๐ คะแนนขึ้นไป ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผู้ปกครองมาพบผู้อานวยการ รับทราบผลว่านักเรียนถูก
พิจารณาให้เปลี่ยนสถานศึกษา

๔๑

ด้านความผิดขั้นร้ายแรง
๖.๙ ให้คิดคะแนนที่ถูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษา แยกเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.๑๐ ให้อาจารย์ประจาชั้นมารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติที่ฝ่ายพัฒนา
วินัยฯ ตามช่วงระดับคะแนนที่มีการลงทะเบียน
๖.๑๑ นักเรี ยนที่ ถูก ตัดคะแนนความประพฤติ สะสมถึ ง ๒๐ ค ะแนน ให้เ ชิญผู้ ปกครอง
นักเรียนมาพบผู้ช่ วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒ นาวินัยฯ คณะกรรมการฝ่ายพั ฒนาวินั ย
ฯ เพื่อ รับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ
๖.๑๒ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่ ๓๐ คะแนนขึ้นไป ถ้ากระทา
ผิด และถู กตั ด คะแนนความประพฤติอี ก ให้ ง านเอกสารฝ่า ยพั ฒ นาวิ นัย ฯ แจ้ ง
ผู้ป กครองรั บทราบและเชิ ญ ผู้ป กครองมาพบผู้ช่ วยผู้ อานวยการฝ่า ยพั ฒ นาวินั ย ฯ
เพื่ อรั บทราบผลการตัด คะแนนความประพฤติ พร้อ มทั้ง ทาสั ญญาควบคุมความ
ประพฤติ และจะต้องเข้ารับการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมติ คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ
๖.๑๓ นักเรียนที่ถู กตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๔๐ คะแนน ให้พักการเรียน
๕
– ๑๐ วัน หรือปฏิบั ติตามมติข องคณะกรรมการบริห ารฝ่า ยพัฒ นาวินัย ฯ และเชิ ญ
ผู้ปกครองมาพบผู้ช่ว ยผู้อานวยการฝ่ายพัฒ นาวินัยฯ เพื่อรับทราบการถูก ตัดคะแนน
ความประพฤติ และทาทัณฑ์บนคุมความประพฤติและเสนอเรื่องให้ผู้อานวยการ
๖.๑๔ นักเรียนที่ ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึ ง ๖๐ คะแนน ให้ พักการเรี ยน ๑๐
– ๒๐ วัน และรองผู้อานวยฝ่า ยพัฒนาวินัยฯเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ เพื่ อ
รั บ ทร าบผลว่ า นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอน ต้ น ไม่ มีสิ ท ธิ์ เรี ย นต่ อ ใน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยน นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุล ย
พินิจของคณะกรรมการ บริ หารฝ่ายพัฒนาวินัยฯและคณะกรรมการบริหารโรงเรีย น
ว่าจะได้ศึกษาต่อในชั้นต่อไปหรือไม่
๖.๑๕ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๘๐ คะแนน ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนาวินัย ฯ เชิ ญผู้ป กครองมาพบผู้ อานวยการ รับ ทราบผลว่า นั กเรีย นไม่ มีสิท ธิ์
ศึกษาต่อในชั้นต่อไป
๖.๑๖ นั ก เรี ย น ที่ ถู ก ตั ด คะ แน นความปร ะพฤติ เกิ น ๑๐๐ คะ แน นขึ้ น ไป ให้ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อ านวยการฝ่ ายพัฒ นาวิ นัย ฯ เชิ ญผู้ ป กครองมาพบผู้ อ านวยการ รับ ทราบผลว่ า
นักเรียนถูกพิจารณาให้เปลี่ยนสถานศึกษา

๔๒

ข้อ ๗. ในระดั บความผิดที่ร ะเบียบระบุไว้ ว่าให้เชิ ญผู้ปกครองมาพบ หากปรากฏว่า ผู้ปกครองไม่มา
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ร ับทราบและได้ให้ความยินยอม ต่อคาสั่งของ คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ แล้ว
ข้อ ๘. ข้ อมูล การกระทาความผิด ของนัก เรีย นในระดั บชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนต้น จะนามาเป็นข้ อมู ล
พื้นฐานในการพิจารณาความผิดและการตัดคะแนนความประพฤติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๙. การตั ด คะแนนความประพฤติ นั กเรีย นทุ ก ครั้ ง งานเอกสารฝ่า ยพัฒ นาวิ นั ยฯ มี ห น้า ที่ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติ ทาคะแนนความประพฤติสะสม ทารายงานให้ผู้เกี่ ยวข้องทราบ
ข้ อ ๑๐. นั ก เรี ย นที่ ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ มี สิ ท ธิ์ ได้ รั บ การพิ จ ารณาลดโทษ ในกรณี ที่
คณะกรรมการฝ่า ยพั ฒ นาวิ นั ยฯ พิ จารณาเห็ น ว่า ได้ มีก ารเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรม ประพฤติต นดีขึ้ น อย่ า ง
สม่าเสมอ และไม่กระทาความผิดอีก
ข้อ ๑๑. ความผิ ดบางกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารฝ่า ยพัฒ นาวิ นั ยฯ เห็ นพ้ อ งร่ วมกั น และมี มติ
เห็นสมควรไม่ตัดคะแนนความประพฤติ จะให้นักเรียนบาเพ็ญประโยชน์ตามที่กาหนดแทน
ข้อ ๑๒. ความผิ ดบางกรณีที่ ค ณะกรรมการบริห ารฝ่า ยพัฒ นาวินั ย ฯ เห็น พ้ องร่ วมกั น และมี มติ
เห็นสมควรให้เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันที โดยไม่ต้องดูคะแนนความพฤติของนักเรียน
ข้อ ๑๓. มติใดๆ ของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการถือเป็น
เด็ดขาด
ข้อ ๑๔. การพักการเรียนที่นอกเหนือจากระเบียบที่ระบุไว้ขึ้นอยู่ที่ดุจพินิจของทางโรงเรียน
ข้อ ๑๕. ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

๔๓

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
(เพิม่ เติม)
------------------------------------------------------------------------------

เรื่อ งสุราและการสูบบุหรีแ่ ละสิ่งเสพติดในบริเวณโรงเรียน
ข้อ ๑. ถ้ าพบว่าดื่ มสุ ราและสู บบุห รี่ในครั้ง ที่ ๑ จะเชิญ ผู้ป กครองมาพบและเซ็น รับทราบพร้อ มตั ด
คะแนน ๒๑ – ๓๐ คะแนน
ข้อ ๒. เมื่อพบเห็นอีก เป็นครั้ งที่ ๒ จะให้ พักการเรียนเป็ นเวลา ๑๕ - ๓๐ วัน ทาการ และต้ องไปพบ
แพทย์เพื่อปรึกษาการบาบัดรักษา พร้อมใบรับรองแพทย์มาแสดงกับฝ่ายพัฒนาวินัยฯ
ข้อ ๓. เมื่อ นัก เรีย นกระท าความผิด สูบบุ หรี่ อีก เป็ นครั้ งที่ ๓ หรือ เสพสิ่ง เสพติด จะให้พักการเรีย น
ตลอดปี การศึก ษาและไม่อนุญ าตให้เ ข้ามาในบริเวณโรงเรีย นอย่างเด็ดขาด โดยฝ่ ายวิชาการจะจัดรวบรวมงาน
ในวิชาที่เรียนส่งไปยังบ้านของนักเรียนเอง ให้มาโรงเรียนได้เฉพาะการสอบกลางภาค และปลายภาคเท่านั้น
ข้อ ๔. เมื่อ นั กเรี ย นโดนตัด คะแนนความประพฤติ ถึ งเกณฑ์ต ามที่ กาหนด พิ จารณาเห็ นสมควรให้
เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันทีเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ข้อ ๕. ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
เรื่อ งและสิง่ เสพติดของมึนเมาในและนอกบริเวณโรงเรียน
ข้อ ๑. ถ้ า พบว่ า ดื่ มสุ ร าหรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด ของมึ น เมาในครั้ งที่ ๑ จะเชิ ญ ผู้ ป กครองมาพบเซ็ น
รับทราบและรับ กลั บบ้ าน พร้ อมตัด คะแนน ๖๐ คะแนน และต้ องไปพบแพทย์เพื่ อปรึก ษาการบ าบั ดรัก ษา
พร้อมใบรับรองแพทย์มาแสดงกับฝ่ ายพัฒ นาวินั ยฯ พิจ ารณา เห็นสมควรให้ เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันที หรือเมื่ อ
สิ้นสุดปีการศึกษา
ข้อ ๒. นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒ นาวินัยฯ ที่
จะใช้ดุ ล ยพิ นิจ พิ จารณาฐานความผิด และก าหนดบทลงโทษตามความเหมาะสม และพิ จารณาให้ เปลี่ ย น
สถานศึกษาได้ทันที
ข้อ ๓. ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๔๔

โรงเรียนสาธ ติ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ฝ่ายพัฒนาวินยั ฯ
แบบบันทึกการพบผู้ปกครอง (ความผิดขั้นพื้นฐาน)
นักเรียนชื่อ......................................................เลขประจาตัว...................ม...../......ม...../.......ม...../........
ค รัง้ ที่ 1. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบผู้ช่วยผู้ อ านวยการฝ่ า ย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักเรียนเพือ่ รับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ
วันที่..................เดือน...................................พ.ศ. ...............
นักเรียนลงนาม.........................................................
ผู้ปกครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ค รั้ง ที่ 2. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 30 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทั้ง ท าสัญญาควบค ุมความประพฤติและ
เข ้ารับการพัฒนาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามมติของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียน
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ...................
นักเรียนลงนาม.........................................................
ผู้ปกครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.....................................................ครัง้ ที่
3. นั กเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ สะสมถึง 40 ค ะแนน ให้พัก การเรียน 3 - 5 วัน หรือ ปฏิบั ติตามมติของคณะ
กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียน และเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เพื่อรับทราบการถู กตั ด
คะแนนความประพฤติ และท าทัณ ฑ์บนค ุมความประพฤติ
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ. ..............นักเรียน
ลงนาม..........................................................
ผู้ปกครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ค รัง้ ที่ 4. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 50 คะแนน ให้พักการเรียน 7 - 10 วั น และผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อานวยการ เพื่อรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีสิทธิ์เรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่า ย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ว่าจะได้ศ ึกษาต่อในชนต่
ั้ อไปหรือไม่
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ...............
นักเรียนลงนาม..........................................................
ผู้ปกครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ค รั้ง ที่ 5. นักเรียนถู กตัดคะแนนความประพฤติสะ สมถึ ง 60 ค ะแนน ให้ ผู้ช่ว ยผู้อานวยการฝ่ ายพัฒ นานั กเรีย นเชิ ญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อานวยการ รับทราบผลว่า นักเรียนไม่ม ีสิทธศิ์ ึกษาต่อในชนต่
ั้ อไป
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
นักเรียนลงนาม.....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม.......................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม......................................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม..........................................
ผู้อานวยการลงนาม..............................................................
ค รั้ง ที่ 6. นัก เรียนถูกตั ดคะแนนความประพฤติ สะสมเกิ น 60 ค ะแนน ให้ผู้ช่ วยผู้ อานวยการฝ่ายพัฒ นานั กเรีย นเชิ ญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อานวยการ รับทราบผลว่านักเรียนถูกพิจารณาให้ออก
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. ..............
นักเรียนลงนาม....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม.........................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม......................................................
ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม............................................
ผู้อานวยการลงนาม
๔๕
..............................................................

โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายม ธั ยม)
ฝ่ายพัฒนาวินยั ฯ
แบบบันทึกการพบผู้ปกครอง (ความผิดขั้นร้ายแรง)
นักเรียนชื่อ......................................................เลขประจาตัว...................ม...../......ม...../.......ม...../........
ค รัง้ ที่ 1. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบผู้ช่วยผู้ อ านวยการฝ่ า ย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักเรียนเพือ่ รับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ
วันที่..................เดือน...................................พ.ศ. ...............
นักเรียนลงนาม.........................................................
ผู้ปกครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ค รั้ง ที่ 2. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 30 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทั้ง ท าสัญญาควบค ุมความประพฤติและ
เข ้ารับการพัฒนาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามมติของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียน
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ...................
นักเรียนลงนาม.........................................................
ผู้ปกครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.....................................................ครัง้ ที่
3. นักเรี ยนถูกตัดคะแนนความประพฤติส ะสมถึง 40 ค ะแนน ให้พักการเรียน 5 - 10 วัน หรือปฏิบั ติตามมติ ของคณะ
กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียน และเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เพื่อรับทราบการถูกตั ด
คะแนนความประพฤติ และท าทัณ ฑ์บนค ุมความประพฤติ
วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. ............
นักเรียนลงนาม..........................................................
ผู้ปกครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................ครัง้ ที่
4. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 50 คะแนน ให้พักการเรียน 10 - 20 วัน และผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
นักเรี ยนเชิ ญผู้ป กครองมาพบผู้ อานวยการ เพื่ อรับ ทราบผลว่ านักเรียนระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้น ไม่มี สิทธิ์เ รียนต่อในระดั บ
มัธยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรียน นั กเรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ กษาตอนปลายให้อยู่ ในดุ ลยพิ นิจ ของคณะกรรมการ บริหารฝ่า ย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ว่าจะได้ศ ึกษาต่อในชนต่
ั้ อไปหรือไม่
วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ..............
นักเรียนลงนาม..........................................................
ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม...........................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ค รั้ง ที่ 5. นักเรียนถู กตัดคะแนนความประพฤติสะ สมถึ ง 80 ค ะแนน ให้ ผู้ช่ว ยผู้อานวยการฝ่ ายพัฒ นานั กเรีย นเชิ ญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อานวยการ รับทราบผลว่า นักเรียนไม่ม ีสิทธศิ์ ึกษาต่อในชนต่
ั้ อไป
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
นักเรียนลงนาม.....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม.......................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม......................................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม..........................................
ผู้อานวยการลงนาม..............................................................
ค รั้ง ที่ 6. นั กเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมเกิน 100 ค ะแนน ให้ผู้ ช่วยผู้ อานวยการฝ่า ยพัฒนานักเรี ยนเชิ ญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อานวยการ รับทราบผลว่านักเรียนถูกพิจารณาให้ออก
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. ..............
นักเรียนลงนาม....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม.........................................................
อาจารย์ประจาชั้นลงนาม......................................................
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม............................................ ผู้อานวยการลงนาม..............................................................
๔๖

ตัว อย่างแบบฟอร์มฝ่ายพัฒนานัก เรียน
หน้า

หลัง

ปค.13
บัตรอนุญาตเข้าห้องเรียน

-

ชื่อ …………………………... ชั้น….……เลขประจ าตัว……………
( ) มาสาย เวลา ………………….
( ) ร่วมกิจ กรรม …………………………………………
กลุ่มสาระการเรียนรู้... ……………………………

-

ให้นักเรียนที่มาหลัง 08.15 น. รับใบ ปค.13 จากอาจารย์เวร
ประจ าสานักงานฝ่ายพัฒนานักเรียน หลังจากสอบสวน และ
พิจ ารณาอนุญาต
นักเรียนนา ปค.13 มอบให้อาจารย์ประจ าวิชา เพื่อที่จ ะติดไว้
ที่สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเพือ่ เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ……………………..…..ผู้ตรวจ
วันที่ …………….

หมายเหตุ

ปค.12
ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ส่วนที่ 1)

ปค.11

ใบลาหยุดเรียน

เขียนที่…………………………………..
วัน ที่……… เดือน…………………. พ.ศ……….

เ ขีย นที่ …………
วน
ั ที่….. เดือน ………พ.ศ……

เรื่อง ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

เ รื่อง ขอ [ ] ลาป่ วย [ ] ลากิ จ

เรียน รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน

เ รีย น อาจารย์ประจาชั้นม ัธยมศึกษาปี ที…
่ ./….

ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)……………………………………….………….เลขประจาตัว ………….….
นักเรียนชั้น ม. ….. /…… มีความจาเป็น ต้องไป………………………………………………….……………
วัน ที่……เดือน………. พ.ศ………… ตั้งแต่เวลา……………………… น. ถึง ……………………..น.

ข้า พเจ้า (ด.ช./ ด.ญ./นาย/น.ส. ………………………………..…เ ลข
ประจ าต ัว……………
น ักเรีย นชั้น ม…../….. มีความจาเป็ นไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ
เ พราะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
……………………………..
นักเรียน

จึง ขออนุญาต [ ] ลาป่ วย [ ] ลากิ จ มีกาหนด….ว ัน ต ้งั แต่ว ันที…่ ..
เ ดือน…………พ.ศ……….
ถึ ง ว น
ั ที่ …… เ ดือน …………. พ.ศ. …………
จึง เรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

[ ] จดหมายขออนุญาตจากผู้ปกครอง
เบอร์โ ทรผู้ปกครอง............................

ขอร บั รองว่าเป็ นความจริง

เห็น สมควรพิจารณาอนุญาต
……………………………
(.........................................)
ผู้ปกครอง/อาจารย์ประจาชั้น
อนุญาต

[ ] ป่ วยเป็ น …………………………………………………………………………………..
[ ] มีกิ จ ธุระเรือ่ ง ……………………………………………………………………………..

……………………………
(.........................................)
ฝ่ายพัฒนานักเรียน

ใบอนุญาตออกบริเวณโรงเรียน(ส่วนที่ 2)
วัน ที่……… เดือน…………………. พ.ศ……….
อนุญาตให้ (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส.) …………………………………..เลขประจาตัว …………………
ชั้น …… ออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อ..…............…………ตั้งแต่เวลา………….. น. ถึงเวลา.........………. น
ลงชื่อ……………………….. ผู้อนุญาต
(……………………….)
ฝ่ าย พัฒนานกั เรียน

ลงชื่อ……………………….ผู้ร ับอนุญาต
(………………………………..)

ผูป้ กครอง…………………………..
(…………………………)
(…………………………)
โทรศ พ
ั ท์ ……………………………
ความเห็นอาจารย์ประจาชั้น
ปค.12-1คอมพิ วเตอร์แล้ว
………………………………
………………………………

หมายเหตุ

น ักเรีย น ………………………
โทรศ พ
ั ท์..………………………
[ ] บน
ั ทึกลงเครือ่ ง

ลาป่ วย ให้ส่งใบลาหล งั จากกล บั เข้าเรีย นภายใน 7 ว ัน
ลากิ จ ใ ห้ส่งใบลาล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ว น
ั

* * หยุ ดเรียนทุก กรณี ต้งั แต่ 3 วันขึ้น ไป
นั ก เรียนต้อ งทาหนังสือจากผูป
้ กครองหรือต้น ส ังก ดั ส่งถึง
น ักเรีย น ผู้ อ านวยการ**

๔๗

เครื่องแบบและทรงผมนักเรียน

๔๘

ลูก เสือ – เนตรนารี

๔๙

ชุดพลศึกษา

๕๐

สิ่งที่น ัก เรียนควรปฏิบัตแิ ละไม่ควรปฏิบัติ

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

หลักสู ตรนานาชาติ

ชุ ด นักเรียน

๕๘

เรื่องของงานทะเบียน

๕๙

งานทะเบียน
๑. งานทะเบียนบริการจัดท าเอกสารสาคัญต่างๆ เกี่ย วกับนักเรียน ดังนี้
๑. การลาพักการเรียน
๒. การลาออก
๓. บัตรประจาตัวนักเรียน
๔. ปพ. ๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
(ปพ. ๑: บ)
๕. ปพ. ๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
(ปพ. ๑: พ)
๖. ปพ. ๗ ใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาไทย (ใช้รูปถ่าย ๑ นิ้ว ต้องเห็นตรากราฟโรงเรียนชัดเจน
ตามจานวนชุดที่ขอ)
๗. ใบรับรองภาษาอังกฤษ
๘. ใบรับรองจากโครงการต่า งๆ
๙. ใบแสดงผลการเรียนแทนใบ ปพ. ๑ (ฉบับจริง) ช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ (ใช้รูปถ่าย ปัจจุบัน
ขนาด ๑ นิ้ว ตามจานวนชุดที่ยื่นขอ)
๑๐. ปพ. ๒ ใบประกาศนียบัตร สาหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ และ
ช่วงชั้นที่ ๔
๑๐. ปพ. ๓ สรุปรายชื่อและจานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ และ
ช่วงชั้นที่ ๔ ส่งเขตการศึกษาที่ ๑ และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑. สรุปรายชื่อการออกประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๒. เอกสารการผ่อนผันการมอบตัวนักเรียนทุกระดับชั้น
๑๓. สแกนเก็บลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาเข้า -ออกโรงเรียน
๒. ข้อ ตกลงในการขอหนังสือรับรองวุฒ ิ (TRANSCRIPT)
๑. หนังสือรับรองวุฒิ จะออกให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทาการนับตั้งแต่วันที่ยื่นคาร้องขอ
๒. ในกรณีที่กรอกรายละเอียดในคาร้องไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งและจะ
เริ่มกาหนดนัดใหม่อีก ๓ วัน
๓. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว ตามจานวนชุดที่ขอ
๔. จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไปแล้วให้ใช้รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาวดาก็ได้ สวมเสื้อคอ
ปกสีสุภาพ ห้ามใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์ Polaroid

๖๐

๓. ข้อ ตกลงในการบริการ
๑. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๒๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ
๒. ติด ต่ อได้ที่ ง านทะเบีย นโรงเรีย นสาธิ ต มศว ประสานมิ ตร (ฝ่า ยมัธ ยม) อาคารวิท ยวิโ รฒ ชั้น M
(โทร. ๑๓๐ - ๑๓๑)
๓. ถ้าผู้มาติดต่ อเป็น นักเรียนที่ ยังไม่ จบการศึก ษาต้ องแต่ งเครื่ องแบบชุด นักเรี ยนเมื่ อมาติดต่อ ขอเอกสาร
ต่างๆ
๔. เมื่อมารับเอกสารที่ยื่นขอไว้ ให้นาใบเสร็จรับเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนด้วยทุกครั้ง
๔. ขั้น ตอนการขอเอกสารต่างๆ มีดังนี้
๑. ขอแบบฟอร์มใบคาร้องต่างๆ ที่งานทะเบียน กรอกข้อมูลให้ชัด เจน ไปชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน และน า
ใบค าร้อ งมายื่นต่ อเจ้ าหน้าที่ ห้อ งทะเบีย น พร้อ มรูป ถ่ายที่ร ะบุใ นใบคาร้ องที่ ยื่น ขอ และเก็บ ใบเสร็ จ
รับเงินนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่วันมาขอรับเอกสาร
๒. กรอกข้ อมู ลเลขประจ าตั วนั กเรี ยนลงบนคอมพิวเตอร์ หน้ าห้ องทะเบียน แล้ว ดาเนิน ตามขั้น ตอนใน
ระบบ
๕. ขั้น ตอนการลาพักการเรียน การลาศึกษาต่อต่างประเทศ นัก เรียนทีไ่ ด้ร บั ทุนไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ และการลาออก
๑. กรอกใบคาร้องที่งานทะเบียน นักเรียนและผู้ปกครองเซ็นเอกสารให้ครบถ้วน
๒. นาใบค าร้ อ งที่ ก รอกเรี ยบร้ อยแล้ว ไปพบฝ่า ยวิช าการ ให้ ร องผู้ อานวยการฝ่า ยวิช าการเซ็ นอนุ มัติ
เอกสาร
๓. หลังจากนั้นให้นาใบคาร้องกลับมายื่นที่งานทะเบียนเพื่อดาเนินการต่อให้ผู้อานวยการเซ็นอนุ มัติ
เอกสาร เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องติดต่อกลับมาที่งานทะเบียนเพื่อขอ ถ่าย
เอกสารการลาพัก
๔. ก่อนกลับมารายงานตัวเข้าเรียน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ก่อนปีการศึกษาที่กลับมา ให้ดู
รายละเอียดในเว็บไซต์โรงเรียนเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน
๕. ถ้าเดือนพฤษภาคม นักเรียนกลับมาไม่ทันมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกาหนด ให้ผู้ปกครอง
ดาเนินการแทนนักเรียน
๖. ขั้น ตอนการขอเปลีย่ นชือ่ –สกุล นัก เรีย นทีต่ ้องการเปลีย่ นชือ่ หรือ นามสกุล มีดังนี้
๑. แจ้งความจานงที่งานทะเบียน
๒. นาสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุ ล คือ ใบเปลี่ยนชื่อ (ช ๓) หรือนามสกุล (ช ๔) มา
แสดง
๓. กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน เช่น ในใบรับรองผลการเรียนและทะเบียนบ้านไม่ตรงกั น
ให้เขตหรืออ าเภอที่มีชื่อ ตามทะเบีย นบ้านออกหนังสือ รับรองว่าเป็นบุค คลเดี ยวกัน แล้ว นามาใช้เป็ น

๖๑

หลักฐาน นาส าเนาทะเบี ยนบ้ านที่ แก้ไ ข เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุ ลถูก ต้องแล้วมาแสดงพร้ อมทะเบียน
บ้านตัวจริง เอกสารตัวจริงทุกฉบับที่นามาแสดง ให้ขอรับกลับเมื่อตรวจสอบแล้ว
๗. ขั้น ตอนการขอแก้ไ ขวัน / เดือ น / ปีเกิด มีดังนี้
๑. แจ้งความจานงที่งานทะเบียน
๒. นาสาเนาสูติบัตรมาแสดงเป็นหลักฐาน
๓. นาสาเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไข วัน/เดือน/ปี ที่ถูกต้องแล้ว มามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อทาการแก้ไข

แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนเกีย่ วกับการลาพักการเรียน
การติดต่อก ับทางโรงเรี ยนก่อน
ลาพัก
๑. เขียนเอกสารคาร้อง
ก ารลาพักการเรียนที่
ง านทะเบียน ชั้น M

เรื่ อ งการกลับมา
รายงานต วั กลับเข้า
เรี ย น

๒ . ผู้ปกครองและ
นัก เรียน
พบฝ่ ายวิชาการและ
ง านประเมินผล ชั้น
๒

การรายงานต วั ตาม
ปฏิ ทิ นของโรงเรีย น

เรื่ อ งการกลับเข้า มา
เรี ย นต่อในปี
การศึก ษาที่ก ลับมา

เตรี ย มเอกสาร
การศึก ษาที่จ ะต้อง
น ามาเทียบโอน
การเรี ย น

การติดต่อกับโรงเรียนก่อนกลับมาเรียนต่อ
ติด ตามดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.spsm.ac.th

ติด ต่อฝ่ายวิชาการและงานประเมินผล

ติดต่อ งานทะเบียน

- เอกสารการศึกษาทีจ่ ะต้องนามาเทียบในการเรียน

- การรายงานตัว ตามปฏิทนิ ของโรงเรียน
- การชาระค่าบารุงการศึกษา
- การท าเรือ่ งผ่อ นผันการมอบตัว
(กรณีกลับมาหลังจากทีโ่ รงเรียนมอบตัวไปแล้ว)

๖๒

แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการลาออก
การลาออก
๑. เขียนเอกสารคาร้องขอลาออก
ที่งานทะเบียน ชั้น M

คาร้องขอย้ายนักเรียน

๒. ผู้ปกครองและนักเรียน
พบฝ่ายวิชาการและประเมิน ผล ชั้น ๒
เรื่องการไปเรียนต่อที่
สถาบันอื่น

เรื่องการตรวจสอบ
ผลการเรียน

เรื่องเอกสารใบ ปพ.๑
เรื่องแบบแจ้งการส่ง
เด็กเข้าเรียน
เรื่องหนังสือรายงานผลการรับเด็ก
เข้าเรียนของสถานศึกษา

การผ่อนผันการมอบตัวนักเรี ยน ชั้น ม.๑ และ ม.๔
ผู้ป กครองทาหนังสือขอผ่อนผัน
การมอบตัวถึงผู้อานวยการ

ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนติดต่อกับ
งานสารบรรณ (ชั้น M) ของโรงเรียน

กรุณ าติดต่อดาเนินการกับฝ่ายทะเบียนก่อนวันที่
โรงเรียนกาหนดมอบตัวตามปฏิทนิ ไม่เกิน ๑๕ วัน
งานทะเบียน โทร. ๐๒-๒๔๘-๔๐๐๑, ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๓๐, ๑๓๑

- เขีย นเอกสารการขอผ่อนผัน
การมอบตัวทีห่ อ้ งทะเบียน
- เอกสารยืนยัน (ถ้ามี) ที่เ ชื่อได้
ว่าไม่สามารถมามอบตัวตามที่
ทางโรงเรียนกาหนดไว้
- หลังยืน่ เอกสารแล้วให้มารับ
เอกสารพร้อมกับหนังสืออนุญาต
จากทางโรงเรียนภายในกาหนด
๕ วันทาการหลังจากยืน่ เรือ่ ง
- ให้มาดาเนินการตามที่ชแี้ จง
ในเอกสารทีม่ อบให้
๖๓

การผ่อนผันการรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.๒,ม.๓,ม.๕,ม.๖
ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนติดต่อกับฝ่ายทะเบียน(ชั้น M) ของโรงเรียน
หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
http://www.spsm.ac.th

 เขีย นเอกสารการขอผ่อนผันการรายงานตัวทีห่ อ้ งทะเบียน
 รับเอกสารการขอผ่อนผันการรายงานตัว
 มาด าเนินการตามทีช่ แี้ จงในเอกสารทีไ่ ด้มอบให้

กรุณาติดต่อดาเนินการเรือ่ งการขอผ่อนผันการรายงานตัวกับฝ่ายทะเบียน
ก่อ นวันทีโ่ รงเรียนกาหนดรายงานตัวตามปฏิทิน
งานทะเบียน โทร. ๐๒-๒๔๘-๔๐๐๑, ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๓๐, ๑๓๑

๖๔

เรื่องของงานบริการ

๖๕

งานสุขภาพอนามัย
ที่ตั้ง : อาคาร ๕ ชั้น ๑ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๕๐๐
ข้อ ตกลงในการให้บริการงานสุขภาพอนามัย
๑. เปิดบริการเวลา ๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. ผู้ป่ วยเข้ ารับบริการเพียงคนเดีย วไม่ต้ องมีผู้ติ ดตาม ยกเว้นกรณีจาเป็นที่ ไม่สามารถเข้ารับ บริการ
ตามลาพังได้ ผู้ติดตามหรือผู้นาส่งต้องรอด้านนอกห้องพยาบาล
๓. เวลาเข้าแถว ในชั่ วโมงเรีย น อนุญ าตให้ ใช้บ ริการได้เ ฉพาะกรณีฉุก เฉิน เช่ น อุ บัติเ หตุ ได้รั บ
บาดแผล เป็นลม
๔. ในกรณีโรคเรื้อรัง เช่น หวัด แผลเก่า ให้มารับบริการก่อนเข้าเรียน เวลาพัก และหลังเลิกเรียน
๕. ถอดรองเท้าวางบนชั้นให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องพยาบาล
๖. ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องพยาบาล
๗. ห้ามส่งเสียงดังหรือคุยกันในห้องพยาบาล
๘. ในกรณีต้องนอนพัก ให้ขอใบส่งตัว นักเรีย นป่วยจากห้องพยาบาล ให้อาจารย์ป ระจาวิช าลงนาม
อนุญาต มาส่งให้ที่ห้องพยาบาลก่อนเข้านอนพัก อนุญาตให้ผู้ป่วยนอนพักได้ไม่เกิน ๒ คาบเรียน
๙. ในกรณีประสบอุบัติเหตุ นาใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับและใบรับ รองแพทย์ (หลัง สิ้น สุดการรั กษาแล้ว )
มาติดต่อที่งานสุขภาพอนามัย นอกเวลาเรียน

๖๖

งานห้องสมุด
ที่ตั้ง : อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๔๖, ๑๔๗
ข้อ ตกลงในการให้บริการห้องสมุด
๑. เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. การให้บริการ
๒.๑ บริการ ยืม - คืน หนังสือทั่วไป วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
๒.๒ บริการให้คาปรึกษา แนะนาวิธีการค้นคว้า และการใช้ห้องสมุด
๒.๓ บริการสืบค้นข้อมูลในระบบงานของโรงเรียน
๒.๔ บริการฉายภาพยนตร์ที่ห้องดูหนังฟังเพลงช่วงพักกลางวัน
๒.๕ บริการจัดซื้อหรือจัดหาหนังสือ, วารสาร และ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน สาหรับอาจารย์ และนักเรียน
๓. ระเบียบในการใช้ห้องสมุด
๓.๑ นักเรียนต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
๓.๒ นักเรียนต้องรูดบัตรทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อบันทึ กสถิติการใช้
๓.๓ ถอดรองเท้า และวางให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องสมุด
๓.๔ ห้ามนากระเป๋านักเรียน กระเป๋าสะพาย หรือถุงต่างๆ เข้าห้องสมุด
๓.๕ ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามาในห้องสมุด
๓.๖ ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระทาการใดๆ ที่รบกวนผู้อื่น เช่น พูดคุยโทรศัพท์มือถือ หรือ
จับกลุ่มเล่นเกม เป็นต้น
๓.๗ ห้ามทากิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากการอ่านหนังสือโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทาง
ห้องสมุด
๓.๘ ใช้ทรั พยากรของห้องสมุด ด้วยความระมัด ระวั งไม่ให้ ชารุ ดเสีย หาย ผู้ที่ขี ดเขีย น ตั ดหรื อ
ทาลายถื อว่ าเป็ น การท าลายทรั พย์สิ นของโรงเรี ยนผู้ใ ดที่ กระท าการดั งกล่า วจะถู กลงโทษตามระเบีย บของ
โรงเรียน
๓.๙ ห้ามนอนหลับในห้องสมุด
๓.๑๐ เมื่อลุกจากที่นั่ง ต้องเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อย
๓.๑๑ นาหนังสือที่อ่านแล้วไปเก็บในที่พักหนังสือ
๓.๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด
๓.๑๓ ผู้ฝ่าฝืนระเบียบของห้องสมุด บรรณารักษ์มีสิทธิ์ พิจารณาตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด
๖๗

๔. ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
เวลายืม – คืนหนังสือ

เช้า
๐๗.๐๐ - ๐๗.๒๕ น.
กลางวัน ๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๕ น.
เย็น
๑๕.๓๕ - ๑๖.๓๐ น.
การยืม ๑) เขียนเลขประจาตัวลงตรงวันกาหนดส่ง (ด้านหลังของหนังสือ)
๒) ใช้บัตรประจาตัวนักเรียนของตนเองในการยืมหนังสือ
๓) ยืมหนังสือได้คนละ ๓ เล่ม นานครั้งละ ๗ วัน ติดต่อกันไม่เกิน ๒ ครั้ง
การคืน ๑) นาหนังสือพร้อมบัตรประจาตัวนักเรียนมาที่เคาน์เตอร์ ยืม- คืนหนังสือ
๒) กรณีที่ส่งหนังสือเกินกาหนดจะต้องเสียค่าปรับ เล่มละ ๑ บาท ต่อวัน
๓) นักเรียนที่ไม่คืนหนังสือก่อนสิ้นภาคเรียน ทางโรงเรียนจะงดแจ้งผลการเรียน
* กรณีทนี่ กั เรียนไม่ทาตามข้อปฏิบตั ิของห้อ งสมุดทางเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดมีสทิ ธิท์ ี่จ ะว่า กล่า วตั ก เตือ นได้
และถ้านักเรียนไม่เชือ่ ฟังคาตักเตือ นเจ้าหน้าที่มีสทิ ธิท์ ี่จะไม่อ นุญาตให้นกั เรียนใช้ห ้องสมุดต่อได้
** กรณีทยี่ ืมหนังสือครบตามจานวนทีก่ าหนดไว้แ ล้ว แต่มีความประสงค์จ ะยืมอีกให้นาหนังสือ เล่ มทีย่ มื ไป
ก่อ นมาคืน จึงสามารถทีจ่ ะยืมหนังสือเล่มใหม่ไ ด้

๖๘

ศูนย์ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self Access Learning Center : SALC)
ที่ตั้ง : อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๓๔
ศูนย์ ศึกษาค้น คว้า ข้อมู ลด้ว ยตนเอง เป็นแหล่ งให้ บ ริการข้อ มูลและข่ าวสารทางสารสนเทศ ตลอดจน
การให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนิสิตฝึกสอน-ฝึกงาน ของโรงเรีย น
และของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังนี้
๑. การแนะนาสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Internet)
๒. การแนะนาการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลสาเร็จรูปในรูป CD-Rom ในวิชาต่างๆ
๓. การแนะน าการสื บ ค้น ฐานข้ อ มูล ออนไลน์ (Reference Database) การใช้ ฐานข้ อ มู ล
งานวิจัย รายงานการศึกษา คู่มือการศึกษาต่างๆ
๔. การแนะน าการใช้ ประโยชน์จ ากศู นย์ SALC เพื่อ การเรีย นการสอน ให้กับ นัก เรียนและ
อาจารย์
๕. ให้บริการแก่นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ
 ให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 ให้บริการยืม–คืน แท็บเล็ต, CD
 ให้บริการพิมพ์งาน (Print) สีและขาวดา
 ให้บริการ SCANNER
 ให้บริการทาสาเนาใส่แผ่น CD
 ให้บริการคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตสาหรับการเรียนการสอน
 ให้บริการคาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อ ตกลงในการให้บริการศูนย์ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
๑. เวลาการให้บริการ : เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์
รอบกลางวัน เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๒๕ น.
รอบเย็น
เวลา ๑๕.๓๕ – ๑๖.๓๐ น.
๒. ลงชื่อแจ้งความจานงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ ต ที่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการตามหมายเลข
เครื่องที่จะนั่ง ห้ามลงชื่อแทนกัน ผู้ลงชื่อต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ เครื่อง
๓. ต้องแสดงบัตรประจ าตัว นัก เรีย นของตนเอ งทุกครั้ง (ถ้าไม่มีบัต รประจาตั วนักเรียนไม่มีสิทธิ์ใ ช้
บริก าร) แลกบัตรเครื่ องก่อ นเข้ าใช้ บริก าร และต้องนั่งตามหมายเลขเครื่อ งที่ล งเวลาไว้ เท่า นั้น หากท าบัต ร
เครือ่ งชารุด/สูญหายคิดค่าปรับ ๕๐ บาท
๔. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ๑ เครื่อง ต่อ ๑ คน
๖๙

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ภายในศูนย์ฯ มีไว้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ ตเท่านั้น
๖. ห้าม - ใช้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต เล่นเกมส์, เปิดดูภาพหรือคลิปวิดีโออนาจาร, สนทนา (Chat)
สื่อสารข้อความหยาบคาย
- เปลี่ยนหน้าจอ หรือ Download โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์/
แท็บเล็ต ก่อนได้รับอนุญาต
- ปรับเสียงลาโพงและส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- นากระเป๋า อาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาภายในศูนย์ฯ
๗. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ขัดข้อง กรุณาอย่าปิดเครื่องโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อทา
การแก้ไข
๘. ค้นคว้าเสร็จแล้วปิดโปรแกรมต่างๆ ทุกครั้ง พร้อมทั้งปิดเครื่อง (Shut down) และปิดหน้าจอให้
เรียบร้อย
๙. เมื่อเลิกใช้ให้เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อย และมาลงเวลาออก พร้อมทั้งนาแท็บเล็ต
บัตรหมายเลขเครื่องมาแลกบัตรประจาตัวนักเรียนคืน
๑๐. ถ้าต้องการพิมพ์งาน (Print), Scan, ทาสาเนาใส่แผ่น CD, ยืม–คืน CD ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุก
ครั้ง
* การใช้บริการเครือ่ งคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ต้อ งได้ร บั อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดแู ลก่อนเท่านั้น
หากไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ตกลงและมิยอมเชือ่ ฟังต่อ การปฏิบตั ิ เจ้าหน้าที่มีสทิ ธิ์ระงับการให้บริการ
** การลัก ขโมย, การพยายามท าลายข้อมูลหรือทรัพย์สิน
ถือ มีค วามผิดตามระเบียบโรงเรียนฯ และมีความผิดทางอาญา

ขั้น ตอนการยืม-คืน CD
๑. เลือก CD ตามรายการ CD ที่กาหนดให้
๒. แสดงบัตรประจาตัวนักเรียน
๓. กรอกแบบฟอร์ม
๔. ระยะเวลาในการยืม ๑ สัปดาห์
๕. ถ้าส่งคืนเลยกาหนดต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท

แ บบฟอร์ม ยืม CD : SALC
ชื่อ..................................................
นามสกุล.........................................
เลขประจาตัว..................................
ม. ............ /................
วันที่ยืม..........................................
กาหนดส่ง......................................

๗๐

ศูนย์โ สตทัศนศึกษา (AV)
ที่ตั้ง : อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น ๓ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๖๒, ๑๖๓
ข้อ ตกลงในการให้บริการศูนย์โ สตทัศนศึกษา
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ / หน่วยงาน/อาจารย์ ขอใช้บ ริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๗.๐๐ –
๑๖.๓๐ น.
๒. เครื่องมือโสตทัศนศึกษาที่ให้บริการ มีดังนี้
- เครื่องขยายเสียง
- กล้องบันทึก VDO - กล้องบันทึกภาพนิ่ง
- ตัดต่อวีดิโอ
- write CD , VCD, DVD และภาพนิ่ง
๓. ในกรณี ก ารบั นทึ ก VDO, บัน ทึ ก ภาพนิ่ ง และเครื่อ งเสีย ง ไม่ สามารถให้ ยืมไปใช้เ องได้ ต้อ งมี
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการให้ และผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการที่ศูนย์โสตทัศนศึ กษา
๔. ในกรณี ให้บ ริก ารซ่ อมและบารุ งรัก ษาเครื่ องมื อโสตทั ศนศึ กษา, การให้บ ริการอั ดสาเนาเทปคาส
เซ็ทและวิดิทัศน์ และการให้บริการบันทึกภาพนิ่งและ VDO ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ รับแบบฟอร์มที่ศูนย์โสตทัศนศึกษา และกรอกแบบฟอร์ม
๔.๒ ยื่นเรื่ องผ่านหัว หน้าศูนย์ โสตทัศนศึ กษา พร้อมส่งต้นฉบั บหรือเครื่อ งมือโสตทั ศนศึกษาที่
ต้องซ่อม
๔.๓ รับ สาเนา, ต้นฉบับ หรื อเครื่องมือโสตทั ศนศึ กษา ที่ ซ่อมคืน ตามกาหนดวัน เวลาจาก
เจ้าหน้าที่
๕. ให้บริการเสียงตามสาย ในวันและเวลาราชการ ๓ ช่วงเวลา ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๕ – ๑๖.๓๐ น. และเวลาเร่งด่วนจากโรงเรียน
๖. ให้บริการปริ้นรูปถ่าย
๖.๑ เขียนคาขอที่ศูนย์โสตทัศนศึกษา
๖.๒ รับภาพในวันถัดไป
๗. ให้บริการดูแลและควบคุมระบบภาพ แสง เสียง ห้องเรียน ห้องประชุมต่างๆ

๗๑

โครงการอาหารกลางวัน
ที่ตั้ง : โถงล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๓๑๐๕
ข้อ ตกลงในการให้บริการอาหารกลางวัน สาหรับอาจารย์และบุคลากร
๑. เปิดบริการเวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๓๐ น.
๒. ห้ามนาอาหารและภาชนะออกนอกห้องอาหาร
๓. กรณีมาช้าโปรดโทรแจ้งที่เบอร์ ๓๑๐๓
๔. กรณีนาแขกส่วนตัวมารับประทานอาหาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
๕. โปรดหยิบขนมหรือผลไม้ตามจานวนที่ระบุไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของขนมหรือผลไม้นั้นๆ
๖. กรุณาแยกเศษอาหารและขยะให้ถูกต้อง
ข้อ ตกลงในการให้บริการอาหารกลางวัน สาหรับนักเรียน
๑. ให้บริการเวลา ๑๑.๒๐-๑๒.๓๐ น.
๒. กรณี ที่นั ก เรีย นมีค วามจ าเป็ น ที่จ ะลงมารั บประทานอาหารช้ า เช่ น มี การสอบ ประชุ ม ให้
อาจารย์หรือตัวแทนห้องโทรแจ้งโภชนากรที่เบอร์ ๓๑๐๕ ก่อนถึงเวลาพักกลางวัน
๓. สาหรับนักเรียนที่เป็นอิสลามและอาหารอื่นๆ ให้มารับด้านในตรงบริเวณห้องโภชนากร
๔. ขณะที่กาลังรับบริการอาหาร ควรปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามใช้โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๔.๒ ไม่อนุญาตให้รับถาดอาหารมากกว่า ๑ ถาด
๔.๓ ควรตักอาหารเท่าที่รับประทานหมด
๔.๔ กล่าวคา “ขอบคุณ” ทุกครั้งที่ได้รับบริการ
๕. ในกรณีที่ต้องการเติมอาหาร ให้นาถาดมารับได้ที่ช่องบริการ
๖. เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
๖.๑ เก็บถาดอาหาร แก้วน้า พร้อมขยะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั่งให้สะอาด
๖.๒ แยกเศษอาหาร ขยะ ลงถังให้เรียบร้อย ก่อนวางถาด
๖.๓ หากพบนักเรียนคนใดทิ้งถาดอาหารไว้บนโต๊ะ และไม่แยกเศษอาหาร จะดาเนิน การตาม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
๗. ห้ามนาอาหารและภาชนะทุกชนิดออกนอกบริเวณโรงอาหาร
๘. กรณีที่นักเรียนป่วย ต้องการอาหารพิเศษ เช่น ข้าวต้ม ให้มาแจ้งที่โภชนากรตอนเช้า

๗๒
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