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ประวัติประวัติ  
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร ((ฝ่ายมธัยมฝ่ายมธัยม))  

 
 โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนรัฐบาล  เดิมสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล  กรมวิสามัญศึกษา  ต้ังอยู่ในบริเวณ

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง  เลขที่ ๑๗๖  ถนนประสานมิตร  อ าเภอพระโขนง  จังหวัดพระนคร  (ปัจจุบัน  คือ  
มหาวิ ทยา ลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิ ท  ซอยสุขุมวิท ๒๓  แขวงคลองตันเหนื อ  เขตวัฒนา   
กรุงเทพมหานคร)  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๑๐  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  

พ.ศ.  ๒๔๙๕  ดังส าเนาต่อไปนี้ 

 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  

เรื่อง  ตั้งโรงเรียนรฐับาลเรื่อง  ตั้งโรงเรียนรฐับาล  
 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ให้พิจารณาเห็ นสมควรจัดเปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาขึ้ นที่บริเวณ    

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง  ที่ถนนประสานมิตร  อ าเภอพระโขนง  จังหวัดพระนคร  จึงให้เปิดโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาวิสามัญขึ้น ณ ท้องที่ดังกล่าว  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๔๙๕  เป็นต้นไป  ให้ชื่อสถานศึกษาแห่งนี้ว่า  

"โรงเรียนประสานมิตร"  และใช้อักษรย่อตามโรงเรียนว่า  "ป.ม." 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๔๙๕ 

                      (ลงชื่อ)  ม.พรหมโยธี 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 โรงเรียนนี้เปิดสอนวันแรกเม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕  มีอาคาร ๒ หลัง  เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง  
รับนักเรียนเข้าเรียนมัธยม ๑  จ านวน ๖๔ คน  และเปิดสอนชั้นสูงขึ้น  ปีละชั้นตามล าดับ 

 พ.ศ. ๒๔๙๗  โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง  ประสานมิตรได้รับการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นเป็น
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  ตาม พ.ร .บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนประสานมิตร จึงเปลี่ยนเป็น

โรงเรียนมัธยมสาธิต  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  เรียกย่อว่า  ม.วศ. 
 พ.ศ. ๒๕๐๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารพร้อมกัน ๕ หลัง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พ.ศ. ๒๕๐๙  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมสาธิต  เป็น  "โรงเรียนมัธยมแบบ

ประสม"  แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร  เปิดสอนวิชาการต่างๆ หลายสายวิชา  ตามความต้องการของ      
ผู้เรียน  ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  และความพอใจ 

 ผลการเรียนการสอน  "มัธยมแบบประสม" นี้  ท าให้กระทรวงศึกษาธิการหันมาสนใจจัดต้ังโรงเรียน
มัธยมแบบประสมทั้งในกรุงเทพมหานคร  (ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย )  และต่างจังหวัดอีกเกือบ ๕๐        
โรงทดลองวิธีการอยู่ เกือบ  ๑๐ ปี  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับมัธยมครั้งใหญ่  คือ  

หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑ 
 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนค 

รินทรวิโรฒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗  ดังนั้น  โรงเรียนสาธิตแห่งนี้
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใช้ชื่อย่อว่า  ม .มศว.  ตามชื่อย่อของ
มหาวิทยาลัยและใช้รูปแบบของตรามหาวิทยาลัยเป็นตราของโรงเรียน 

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศรวมโรงเรียนประถม
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  และมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร  เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประกาศให้แยกการบริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เป็นฝ่ายมัธยม  และฝ่ายประถม  โดยให้มี      

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  และผู้อ านวยการ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เป็นผู้บริหารงานของแต่ละโรงเรียน 

พ.ศ. ๒๕๓๙  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้น  พ้ืนที่ ๑๖,๐๐๐  

ตารางเมตร  งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๔๐ ล้านบาท  เป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ ๑๑๐ 
ล้านบาท  และทางโรงเรียนหาสมทบอีก ๓๐ ล้านบาท  จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙  โดย

สมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร  เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์  และใน
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ต้องรื้ออาคารเดิมออก ๓ หลัง  คือ  อาคาร ๓  อาคาร ๔  และอาคาร
พยาบาล  เม่ือก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้แล้วเสร็จจะต้องรื้ออาคาร ๑ ออก  เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิส

ถาปัตย์ให้สวยงามร่มรื่น 



๔ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๔  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิด
อาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้น  ซ่ึงได้ชื่อจากการประกวดโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันว่า  “อาคารวิทยวิโรฒ”  

และทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส”  ณ ห้องสมุด  เม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ท าพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน “พระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาทน์”  และ

พระพุทธวรญาณ  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระสังฆราช  ที่พระเกศ  และท าพิธีเบิกพระเนตร  เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ  เป็นเงินประมาณ ๑๒๕.๙๕ ล้านบาท  

เพ่ือสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้   เป็นอาคารรูปตัว L  โดยส่วนหน้ามี ๔ ชั้น  
ส่วนหลังมี ๙ ชั้น  โรงเรียนจึงด าเนินการรื้ออาคารโรงอาหารและโรงฝึกพลศึกษาออก  การก่อสร้างสิ้นสุดใน

เดือนธันวาคม ๒๕๕๐  รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๔ ล้านบาท 
พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับพระราชทานนามอาคารหลังใหม่  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดย

มีหนังสือจากส านักงานเลขาธิการพระบรมมหาราชวังให้ใช้ชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐” โดยมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ -ชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑   

พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  เปิดสอน
นักเรียนชั้นปีที ่๘-๑๓ (Year 8-13)  ซ่ึงการเรียนการสอนใช้หลักสูตร IGCSE ของประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนได้เปิดศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  โดยในปีแรกนี้

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๑๐ คน  เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติและแยกเรียนในบางวิชาตาม
ศักยภาพของแต่ละคน  ซ่ึงโครงการนี้จะเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอ่ืนๆ  ที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่
ในโรงเรียน 

 พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยมีหนังสือจากส านักราชเลขาธิการ  สวนจิตรลดา  

พระราชทานชื่อศูนย์ดังกล่าวว่า  “ศักยวิโรฒ”  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐”  และทรงเปิด “ศูนย์ศักยวิโรฒ”  เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๓ ไร่  ๓ งาน  ได้เปิดท าการสอน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และหลักสูตรนานาชาติ  เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รวมจ านวน

นักเรียน ๒,๓๑๑ คน  อาจารย์และบุคลากร จ านวน ๑๙๓ คน   นักการ คนงาน คนครัวและลูกจ้าง จ านวน  
๒๗ คน 

 

 
 
 

 



๕ 

 

อาจารยใ์หญ่อาจารยใ์หญ  ่ 
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร ((ฝ่ายมธัยมฝ่ายมธัยม))  

 

 ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พนัส  หันนาคินทร์ (๒๔๙๕ - ๒๔๙๘)  
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา  พรหมเศรณี (๒๔๙๘ - ๒๕๐๐) 
 ๓.  รองศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ (๒๕๐๐ - ๒๕๑๑) 

 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี  ประจิมนอก (๒๕๑๑ - ๒๕๑๒) 
 ๕.  รองศาสตราจารย์สมลักษณ์  หิตะศักด์ิ (๒๕๑๒ - ๒๕๑๖) 

 ๖.  รองศาสตราจารย์ละออ  การุณยะวนิช (๒๕๑๖ - ๒๕๑๘) 
 ๗.  รองศาสตราจารย์ประกิจ  รัตนสุวรรณ (๒๕๑๘ - ๒๕๒๗) 
 ๘.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี สัณหฉวี  (๒๕๒๗ - ๒๕๓๑) 

 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพงษ์ เจริญพิทย์ (รักษาราชการ ๒๕๓๑ - มกราคม ๒๕๓๒) 
๑๐. รองศาสตราจารย์ชม   ภูมิภาค  (๒๕๓๒ - พฤษภาคม ๒๕๓๓) 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ยะชัยมา  (๒๕๓๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔) 
 

ผู้อ  านวยการผู้อ  านวยการ  
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร ((ฝ่ายมธัยมฝ่ายมธัยม))  

 

๑.  รองศาสตราจารย์ประกิจ  รัตนสุวรรณ  (กรกฎาคม ๒๕๓๔ – พฤษภาคม ๒๕๓๗)  
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี  (รักษาราชการ)   

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (มิถุนายน ๒๕๓๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๓๘) 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  วิเศษกิจ  (๑๑ กันยายน ๒๕๓๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๔๒) 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าไพ  จิตต์วัฒน (๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖) 
๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร         ฉัตรศุภกุล (รักษาราชการ) 
๗.  อาจารย์พูลศักด์ิ   เทศนิยม  (๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) 

๘.  อาจารย์พูลศักด์ิ   เทศนิยม  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชูชาติ  (รักษาราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ –  

        ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒) 

๑๐. อาจารย์สุภาภักตร์     ปรมาธิกุล (๑ เมษายน ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
๑๑. อาจารย์สุภาภักตร์     ปรมาธิกุล (รักษาราชการ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ –  

 ๔ เมษายน ๒๕๕๖) 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่  (๕ เมษายน ๒๕๕๖ –  ปัจจุบัน) 



๖ 

 

ปรัชญาปรัชญา  
 

สิกฺขา  วิรุฬฺหิ  สมฺปตฺตา 

การศกึษา  ค ือ  ความเจรญิงอกงาม 
EDUCATION  IS  GROWTH 

 

ปณิธานปณิธาน  
จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพแก่เยาวชนโดยใช้หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรนานาชาติ เป็น

ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยที่มีคุณภาพ 

 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
 

เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรนานาชาติ  บนฐานการวิจัย
และสาธิตการสอนที่ส่งเสริม พหุปัญญา ภาวะผู้น า คุณธรรมและวินัย ของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

พันธกิจพันธกิจ  
 

๑.  ร่วมผลิตบัณฑิตและเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

๒.  เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
๓.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยที่มีคุณภาพ 

๔.  บริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน 
๕.  ส่งเสริมท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
๖.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

  

 
 
 

 



๗ 

 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  
 

  ๑.  การเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมนักเรียนตามศักยภาพเฉพาะตน 

๒.  การฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู 
๓.  การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย 

๔.  การพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน 
๕.  การสืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

๖.  การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  

นโยบายนโยบาย  
 

๑.  ด้านการพฒันาศกัยภาพเฉพาะตนของเยาวชน  
ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาความรู้   ความสามารถ 

ความสนใจ  เจตคติ  ให้เต็มตามศักยภาพเฉพาะตน 
๒.  ด้านการปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่พฒันาสงัคม 

ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องให้เยาวชนมีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย มี

ความเป็นผู้น า มีจิตส านึกสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืน  
๓.  ด้านการวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศกึษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร  ศึกษาค้นคว้า  ทดลอง  ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน 
๔.  ด้านการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาอย่างมืออาชพี  

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน   บัณฑิต  และบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปให้มีศักยภาพ  
และเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ 

๕.  ด้านการบรกิารวชิาการเพือ่สังคม 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนทางการศึกษาด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
๖.  ด้านสืบสานศลิปวฒันธรรมและภมูิปญัญาไทย 

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้   ด้านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ไทยร่วมกับชุมชน เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก สืบสาน สร้างสรรค์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยอย่าง
ยั่งยืน 



๘ 

 

๗.  ด้านการบรหิารจดัการ  
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความม่ันคง   เกิดความคล่องตัวต่อการ

ปฏิบัติงาน  การติดตาม  และการประเมินผล  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารเทศ 

๘.  ด้านการประกันคณุภาพการศกึษา 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบและบุคลากรให้มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน  เพ่ือส่งเสริมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 

มาตรฐานมาตรฐาน  
 

มาตรฐานด้านผลผลิต 
๑.  ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แก้ปัญหาและจัดการอย่างเป็นระบบ  รู้วิธีการ

แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
๒.  ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านวิชาการได้มาตรฐานทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสั งคมและ

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๓.  ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะในการใช้ภาษาไทย  ภาษา ต่างประเทศอ่ืนๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

๔.  ผู้ เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในสังคมแห่งการเรียนรู้  และรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี  และไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขทั้งมวล 

๕.  ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการกีฬา  นันทนาการ  และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างสม่ าเสมอ 

๖.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

๗.  ผู้เรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นผู้น าและมีจิตส านึกสาธารณะ  
๘.  ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีทักษะทางสังคม  สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๙.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามวิถีประชาธิปไตย 

๑๐.  ผู้เรยีนเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๑.  บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับครูมืออาชีพจนสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้ในวิชาชีพครูและนวัตกรรมทางการศึกษา  ให้แก่นิสิต  เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒.  สถาบันมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ  

สามารถตรวจสอบได้  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 



๙ 

 

๑๓.  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและสามารถน ามาใช้ในการจัดการศึกษา  
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

๑๔.  โรงเรียนสาธิตเครือข่ายมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นนั้นๆ 
 

มาตรฐานด้านกระบวนการ  
 ๑.  จัดหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา  และให้บริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้
คุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนิสิตและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

๒.  จัดการฝึกสอน  ฝึกงาน  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิต  รวมทั้งจัดการอบรมวิชาการแก่
บุคลากรทางการศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

๓.  ศึกษาทดลองด้านกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้าน
ต่างๆ 

๔.  จัดระบบการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.  จัดระบบการเรียนรู้ที่ เน้นการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์  ผสมผสานกับการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

๖.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ  ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ในรูป
ของสาธิตเครือข่ายแก่สถาบันการศึกษาทั่วไป 

๗.  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ  ความสนใจและเจตคติ  ตามศักยภาพของปัจเจกบุคคลแก่

นิสิตและเยาวชน 
๘.  จัดกิจกรรมตามแนวทางวิถีไทย  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลป 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

๙.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม  ความเป็นผู้น าตามระบอบประชาธิปไตยและมีจิตส านึกที่ ดีต่อ
สังคม 

๑๐. ส่งเสริมกิจกรรมในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
สื่อสารระดับสากลแก่นิสิต  เยาวชน  และบุคลากร 

๑๑. จัดการบริหารอย่ างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาด้าน ต่างๆ  ได้อย่า ง   

เหมาะสม 
๑๒. มีระบบคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ  และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาความรู้  ด้านการ

จัดการเรียนรู้  รวมทั้งสร้างผลงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ 
๑๓. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่

ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 



๑๐ 

 

๑๕. วางแผนจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศ  และรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมที่ชัดเจนถูกต้องและทันสมัย 

๑๖. มีระบบการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในสถาบัน  
และสาธารณชนทั่วไป 

 
มาตรฐานด้านปัจจยั 

๑.  บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้   ทักษะ  ความสามารถด้านต่างๆ  อย่าง 

ต่อเนื่อง 
๒.  บุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ  มีความรู้   มีทักษะ  มีความสามารถในการจัดการและ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพครูให้ แก่นิสิต  เยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๓.  มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว (๕ ปี)  และแผนงานประจ าปี  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

นโยบายของสถาบันและมหาวิทยาลัย 
๔.  สถาบันมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนิสิต  เยาวชนและท้องถิ่น 

๕.  สถาบันมีงบประมาณและเทคโนโลยีสนับสนุนให้บุคลากรใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
และการท างาน  วิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 

๖.  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรมและศักยภาพในการบริหารจัดการ 

๗.  อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
๘.  ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและมีกระบวนการในการประกันคุณภาพที่เป็นเสมือนกลไก

ในระบบการท างานของสถาบันที่มีคุณภาพ 

๙.  ระบบบริหารจัดการสาธิตเครือข่าย  เป็นอิสระและชัดเจน 
          ๑๐.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  

อัตลักษณ์อัตลักษณ์ของนักเรียนของนักเรียน  
 

รอบรู้วิชาการ ช านาญเทคโนโลยี มีภาวะผู้น า คุณธรรมและวินัย 
 

ค าขวัญโรงเรยีนค าขวัญโรงเรยีน  
 

ยึดม่ันในวัฒนธรรมไทย ใส่ใจความเป็นสากล 
 



๑๑ 

 

เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรยีนของโรงเรยีน  
 

ส่งเสริมพหุปัญญา สาธิตการสอน ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

จุดเน้นของโรงเรียนจุดเน้นของโรงเรียน  
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา) 
 

เครื่องหมายประจ าโรงเรยีนเครื่องหมายประจ าโรงเรยีน  

 

ตรากราฟ เอ๊กโปเน็นเชียลฟังก์ชัน  y = ex  หมายถึง  ความเจริญงอกงามอันไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 

ชื่อ  สี  ชื่อ  สี  และและกลุ่มสีกลุ่มสี  

  

ชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
 
 



๑๒ 

 

สีประจ  าโรงเรียนสีประจ  าโรงเรียน  
เทา - แดง 

    สีเทา    หมายถึง   ปัญญา   

    สีแดง    หมายถึง   ความกล้าหาญ 
    สีเทา - แดง หมายถึง   ความกล้าที่จะคิด 

 
 

กลุ่มสีกลุ่มสีและสญัลกัษณก์ลุม่และสญัลกัษณก์ลุม่  
    

 สีแดง     =  กระทงิเปลีย่ว  เป็นสัตว์แข็งแรง  ปราดเปรียว  สู้ไม่ถอย 

 สีเหลือง   =  ค ้างคาวผี  เป็นสัตว์ต่ืนตัวตลอดเวลา  ไม่ยอมให้ใครโจมตีก่อน 

 สีเขียว    =  ช้างป่า  เป็นสัตว์ท่ีมีก าลังมหาศาล  สติปัญญาฉลาด 

 สีน้ าเงิน    =  อินทรเีหล็ก  เป็นสัตว์ (นก) ที่ไม่ยอมแพ้สัตว์ใดๆ  ว่องไว  เฉียบแหลม 
 
 

ดาวแสดงกลุ่มสีและชัน้ดาวแสดงกลุ่มสีและชัน้  
 

เครื่องหมายแสดงสังกัดสีและชั้น  เป็นรูปดาวหกแฉก  ปักสีตามสังกัด  และปักทึบแสดงชั้น 
 

                     
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑        มัธยมศึกษาปีที่ ๒  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

                      
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔   มัธยมศึกษาปีที่ ๕  มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 



 
 

  โครงสรา้งการบรหิารงานฝา่ย 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผู้อ านวยการ 
                               งานและโครงการพิเศษ 
           - ศูนย์ศักยวิโรฒ - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน - ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬและสุขภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษา    - งานบริการวิชาการต้นแบบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  - งานประชาสัมพันธ์ 
- โครงการอาหารกลางวัน  - งานพยาบาล     

           เลขาน ุการคณะผูบ้ริหาร 
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร          รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ      รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย น ิเทศ                   รอง ผอ.ฝ่ายกิจการน ักเรียน          รองผอ.ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

   และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

- งานสารบรรณ 
(งานเอกสารทางราชการ จดหมาย
ราชการ ค าส่ัง และเอกสารส าคัญ
อ่ืน งานการประชุม) 

- งานการเจ้าหน ้าท่ี/งาน
ทรัพยากรบุคคล 
(คัดเลือก สรรหา บรรจุ ท าสัญญา

จ้าง ประวัติบุคลากร การลาต่างๆ 
) 
- งานการเงินและพัสดุ 

(การเบิกจ่ายเงิน จัดท าบัญชี 
บริหารครุภัณฑ์ เบิกจ่ายครุภัณฑ์ 
ฯลฯ) 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานบริหารวิชาการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม,สารสนเทศ

วิชาการ, 
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน  
 (พัฒนาหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ 

การจัดห้องเรียน ห้องสอบ) 
- งานทะเบียน วัดและประเมินผลการเรียน 
- งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,
ตรวจสอบและติดตามการเข้าช้ันเรียน

ทุนการศึกษา) 
- งานห้องสมุด 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานส่งเสริมและพัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
- งานปฏิบัติการสอน พัฒนาวิชาชีพ 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(การนิเทศครู,การท าผลงานวิชาการ
ของครู,การท าผลงานวิชาการของสาย

สนับสนุน) 
- งานฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน  
(รายวิชา ศษ 391, ศษ 491) 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 

(โครงการศูนย์ภาษา โครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

(กิจกรรมสภานักเรียน,กิจกรรม
การแสดง,การเชียร์,กีฬาสี,
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

สโมสรอินเตอร์แรคท์,หนังสือ
รุ่น/สาธิตานุสรณ์,กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
- งานกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน  
(ด้านกีฬา,ด้านดนตรี,ด้าน
ศิลปะแอมนิเมช่ัน,

ศิลปวัฒนธรรมในและ
ต่างประเทศ) 
- งานกิจกรรมพิเศษและ

องค์กรสัมพันธ์ 
(ต้อนรับ,การเยี่ยมชมโรงเรียน
,สโมสรบุคลากร) 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

- งานแผนและยุทธศาสตร์ 

(งานแผนงาน การจัดท าโครงการ 
การจัดท างบประมาณ ติดตาม
งบประมาณ) 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ของบุคลากร) 
- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี
ส่ือสาร พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
งานบริการผลิตเอกสารส่ิงพิมพ์

ต่างๆ งานศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต) 
- งานบริการสื่อการสอน  

(บริการโสตทัศนูปกรณ์ ,บริการผลิต
เอกสารวิชาการ) 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 

โครงสรา้งการบรหิารงานฝา่ย 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผู้อ านวยการ 
                          

 

 
      ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนกายภาพและสิง่แวดล้อม                  ผช.ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการชุมชน         ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาวิน ัย และสง่เสริมสุขภาพนกัเรียน  ผช.ผอ.ฝ่ายหลักสูตรนานาชาติ 

      

- งานอาคารสถานท่ีและพาหนะ 

(อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ความ

ปลอดภัยและจราจร) 
- งานสวัสดิการ 
(ร้านค้า สวัสดิการ) 

- งานร้านค้า 
(งานร้านค้าของนักเรียน, ร้านค้าของผู้
เช่า) 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานประกันคุณภาพ 
(งานระบบประกันคุณภาพ สร้างและพัฒนาตัวช้ีวัด
คุณภาพการศึกษา) 
- งานบริการชุมชน  

(บริการวิชาการแก่สังคม) 
- งานพัฒนาบุคลากร 
(ระบบพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

จัดประชุม อบรม สัมมนา) 
- งานสโมสรบุคลากร 
(งานสโมสรประจ าปี, งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์) 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานวิน ัยน ักเรียน  

(วินัยนักเรียน,ติดตามงานวินัยนักเรียน,การสแกน
นิ้วมือ,ตรวจการนักเรียน,ติดตามงานระดับช้ัน
,ความปลอดภัยของนักเรียน,พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม) 
- ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียนและบุคลากร 
(ความสามารถของนักเรียนด้านกีฬา, ส่งเสริมกีฬา

ของนักเรียน,ประชาสัมพัน์ผลงานด้านกีฬาของ
นักเรียน,การใช้สนามกีฬาภายในและกลางแจ้ง) 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานบริหารวิชาการ 

(ติดตามการสอน, การปฏิบัติงานของบุคลากรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) 
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

(การจัดการเรียนการสอน,การจัดสอบปลายปี              
สอบวัดมาตรฐาน, งานอาจารย์ประจ าช้ัน,การวัด
และประเมินผลการเรียน) 

- งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
(พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้สอน,กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 
- งานบริหารด้านธุรการ 

(จัดห้องสอบ IGCSE,ทะเบียนประวัตินักเรียน,              
การต่อสัญญาจ้าง,งบประมาณใช้จ่ายประจ าปี) 

- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



 

๑๔ 

 

  

ร ะ เบี ย บ โ ร ง เ รี ย นร ะ เบี ย บ โ ร ง เ รี ย น



 

๑๕ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยระเบยีบปฏบิตัทิั่วไป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่าย
มัธยม)  เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีวินัย  รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ทางโรงเรียน

จึงประกาศระเบียบปฏิบัติทั่วไปและระเบียบเฉพาะให้นักเรียนปฏิบัติโดยผู้ปกครองยินดี ยินยอมให้นักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

 ข้อ  ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม)  ว่าด้วยระเบียบทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒" 
 ข้อ  ๒.  นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้ 

  ๒.๑     เคารพ  เชื่อฟังและปฏิบัติตนตามค าตักเตือนของอาจารย์ 
  ๒.๒     สุภาพ  อ่อนโยน  ต่อบุคคลทั่วไป 

๒.๓     แต่งเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องทุกครั้งที่มาโรงเรียน หรือมาติดต่อกิจธุระกับทาง
โรงเรียน 

  ๒.๔     มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ (เวลา ๐๗.๔๕ น.) 

  ๒.๕     สแกนใบหน้าลงเวลาเม่ือมาถึงโรงเรียนด้วยตนเองไม่เกิน ๐๗.๔๕ น. 
๒.๖     รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพ่ี รุ่นพ่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

แบบอย่างที่ดีและมีความเมตตาแก่รุ่นน้อง 
๒.๗     รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน บนอาคารเรียนและในห้องเรียนโดยสม่ าเสมอ 

  ๒.๘     ช่วยประหยัดการใช้น้ า ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของทางโรงเรียน 

  ๒.๙     ช่วยรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี 
  ๒.๑๐   ท าความเคารพอาจารย์ทุกคน ทั้งภายในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณ 

โรงเรียน 
๒.๑๑   รู้จักกล่าวค าว่าสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ ในโอกาสอันควร 

  ๒.๑๒   รู้จักรักษาระเบียบวินัยทั้งขณะเวลาเรียน และขณะร่วมกิจกรรม 

  ๒.๑๓ อนุญาตให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียนได้ไม่เกิน  ๑๘.๐๐ น. 
  ๒.๑๔ ท าข้อสอบด้วยตนเองโดยสุจริตและปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบของ 

โรงเรียน 

  ๒.๑๕   ไม่ตกแต่งเครื่องประดับ และห้ามน าของมีค่ามาโรงเรียน 



 

๑๖ 

 

  ๒.๑๖ ไม่ไว้เล็บ  ท าเล็บ  แต่งหน้า  แต่งผม  หรือตัดผมตามแฟชั่น 
  ๒.๑๗   ไม่กล่าวค าหยาบ ไม่พูดส่อเสียด หรือท าข้อความเผยแพร่ อันเป็นเหตุให้ 

โรงเรียนเสียชื่อเสียงหรือท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย 
  ๒.๑๘   ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของโรงเรียน 

  ๒.๑๙   ไม่ขับรถมาโรงเรียนยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 
  ๒.๒๐   ไม่ประพฤติตัวเยี่ยงชู้สาว 

๒.๒๑   ไม่รุมท าร้ายร่างกาย หรือมีส่วนร่วมในการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

  ๒.๒๒   ไม่ทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอกโรงเรียน 
  ๒.๒๓   ห้ามน าเครื่องเล่น เกม หรือเครื่องเสียงใด  ๆ มาโรงเรียนยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทาง 

โรงเรียน 
  ๒.๒๔   ห้ามน าเครื่องเล่น ของเล่นที่ใช้แทนอาวุธ หรือที่ท าให้เกิดอันตรายมาโรงเรียน 
  ๒.๒๕   ห้ามน าประทัด ดอกไม้ไฟ  วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิดมาโรงเรียน 

  ๒.๒๖   ห้ามน าอาวุธ หรือของมีคมที่เป็นอันตรายมาโรงเรียน 
๒.๒๗   ห้ามน าสิ่งเสพติดและสารเทียบเคียงยาเสพติดทุกชนิดมาโรงเรียน หรือมีไว้ใน 

ครอบครอง หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่าย 
๒.๒๘   ห้ามน าอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรียน  หรือมีไว้ในครอบครอง  หรือมีไว้เพ่ือ

จ าหน่าย 

๒.๒๙   ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร ในเวลาเรียน 
  ๒.๓๐   ห้ามทุจริตในการสอบ  
  ๒.๓๑   ห้ามน าอาหารหรือเครื่องด่ืมออกนอกบริเวณโรงอาหารหรือนอกบริเวณที่ทาง 

โรงเรียนจัดให้เข้าไปรับประทานในห้องเรียนหรือบริเวณที่ทางโรงเรียนห้าม 
  ๒.๓๒   ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทาง 

โรงเรียน 
  ๒.๓๓   ห้ามน าภาพ วัตถุ วิดีโอ  เอกสารหรือหนังสือลามกมาโรงเรียน 

๒.๓๔   ห้ามน าหนังสือ  เอกสาร  แผ่นปลิว  มาแจก  หรือมาติดในโรงเรียน  โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากทางโรงเรียน 
  ๒.๓๕   ห้ามน าสินค้า และบริการทุกประเภทมาจ าหน่ายในโรงเรียน 

  ๒.๓๖   ห้ามซ้ือสินค้านอกบริเวณโรงเรียน หรือใช้ให้ผู้อ่ืนซ้ือสินค้าในเวลาเรียน 
๒.๓๗   การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนต้องมีเหตุผลอันควร  และได้รับอนุญาต

จากอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักเรียนก่อนทุกครั้ง 

๒.๓๘   เม่ือมีความจ าเป็นต้องหยุดเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 



 

๑๗ 

 

๒.๓๙   เม่ือโรงเรียนเลิกแล้ว ไม่ควรแวะไปตามสถานที่ต่างๆ  ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียน 

ข้อ ๓. ระเบียบของโรงเรียนเป็นหน้าที่ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ  ตรวจตราโ ดยอาจาร ย์ประจ าช ั้น  
อาจารย์ประจ าว ิชา (ในแ ถว  ในคาบเร ียน) รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ต้อง

ตักเตือนและป้องปรามพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ ปรับแก้และพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามคุณลักษณะนักเรียนสาธิต (รอบรู้วิชาการ ช านาญเทคโนโลยี มีวินัยและคุณธรรม เป็น แกนน า
สังคม) 

ข้อ ๔.  การตักเตือนและป้องปรามพฤติกรรมต่างๆ นั้น กระท าทั้งการเตือนโดยวาจา  การบันทึก
ข้อมูลความผิด  หากนักเรียนยังไม่ปรับแก้ไขพฤติกรรม ให้อาจารย์ประจ าชั้น  อาจารย์ประจ าวิชาหรือ

บุคลากรผู้เก่ียวข้องส่งเรื่องให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนพิจารณาความผิดตามระเบียบของโรงเรียน 
ข้อ ๕.  ผู้ปกครองต้องร่วมมือเพ่ือควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน  โดยให้นักเรียนแต่ง

เครื่องแบบและประพฤติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน   

ข้อ ๖.  ผู้ปกครองควรติดต่อกับทางโรงเรียนอยู่ เสมอเพ่ือจะได้ทราบปัญหาต่างๆ เก่ียวกับความ
ประพฤติของนักเรียนและการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือจะได้ช่วยโรงเรียนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พึงมีขึ้น 

ข้อ ๗.  ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
        

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

      ผู้อ านวยการ 

        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๘ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยมาตรการเกี่ยวกบัความปลอดภยัของนกัเรยีน 

พ .ศ . ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน  ทางโรงเรียนจึงก าหนดมาตรการเป็นระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยของนักเรียนดังนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่าย

มัธยม)  ว่าด้วยมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓“ 
 ข้อ ๒.   นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้ 

๒.๑ นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาตามที่โรงเรียนก าหนด  และเม่ือเลิกเรียนแล้วให้
รีบกลับบ้านทันที  หากจะท ากิจกรรมอ่ืนใดต่อ  ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้อยู่ ได้ไม่
เกิน ๑๘.๐๐ น .  หากนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด  นักเรียนจะต้องขออนุญาตต่อ

ผู้อ านวยการ  หรือผู้ที่ ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นกรณีๆ ไปและต้องแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าโดยระบุชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตลอดกิจกรรม 

๒.๒   ในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  ทางโรงเรียนจะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเพ่ือขออนุญาตก่อนทุกครั้ง 

๒.๓   ห้ามนักเรียนน าเครื่องประดับของมีค่า เครื่องเล่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มา

โรงเรียน เพราะจะท าให้นักเรียนได้รับอันตรายหรือเกิดสูญหาย ถ้านักเรียนคนใดฝ่า
ฝืนระเบียบนี้ และเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 

๒.๔    ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่ประสงค์จะมาพบนักเรียนขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยเพ่ือแลกบัตรผู้มาติดต่อและติดให้ชัดเจนที่เสื้อ รอพบนักเรียนที่ห้อง
ประชาสัมพันธ์ กรณีที่ ขอพบอา จารย์ขอให้ผู้มาติดต่อรอพบอา จารย์ที่ ห้อ ง

ประชาสัมพันธ์หรือขึ้นไปพบอาจารย์ที่ห้องพักอาจารย์ เม่ืออาจารย์ท่านนั้นอนุญาต
และแจ้งมาที่ประชาสัมพันธ์ อนึ่งเม่ือพบอาจารย์ท่านนั้นแล้วให้แสดงลายมือชื่อของ

อาจารย์ที่ขอพบในเอกสารที่เจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภั ยมอบให้แสดงให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนเข้ามาในโรงเรียนหรือ
เดินขึ้นไปบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต 

 ๒.๕    ในกรณีที่ผู้ปกครองน ารถมารับ-ส่งนักเรียน  ให้จอดรับ -ส่งบริเวณถนนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย  ห้ามน ารถมาจอดขวางบริเวณหน้าประตูโรงเรียน  ทั้งนี้ เพ่ือความ
สะดวกในการจราจรและความปลอดภัยของนักเรียน 

 



 

๑๙ 

 

๒.๖ ในกรณีที่นักเรียนใช้บริการรถโรงเรียน (รถตู้) หรือนั่งรถมากับบุคลากรของโรงเรียน 
ให้นักเรียนลงรถหน้าโรงเรียนและเดินเข้าประตูโรงเรียน 

 
 ข้อ ๓.   ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

        
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

 
      ผู้อ านวยการ 

        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๐ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยการแตง่กายของนักเรยีน 

พ .ศ . ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการปฏิบัติตนในการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานภาพของ
นักเรียน  ทางโรงเรียนจึงก าหนดระเบียบการแต่งกายของนักเรียนไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑.   ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒.   นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

 ๒.๑  เคร ือ่งแบบนักเรยีนชาย หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๑.๑ เสื้อเชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อเชิร์ตเอวบ๊อบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีจีบหลัง  แขนสั้น 

เหนือข้อศอกประมาณ ๒ เซนติเมตร ทรงนักเรียน  ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีสาบที่อกเสื้อด้านนอกกว้าง 
๓.๕ เซนติเมตรมีกระเป๋าติดบริเวณเหนือราวนมเบื้องซ้าย  ขนาดกว้างของกระเป๋าต้องไม่ต่ ากว่า ๘ x ๑๐ 

เซนติเมตร  หรือไม่เกิน ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ  ปลายปกเสื้อไม่มีกระดุมหรือรังดุม 
ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้นและตามกลุ่มสี  อกเสื้อด้านขวาปักเครื่องหมายประจ าโรงเรียน และเลข
ประจ าตัวด้วยไหมสีน้ าเงินเข้ม 

หมายเหตุ   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เครื่องหมายประจ าโรงเรียน ๑ วง 

 
 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เครื่องหมายประจ าโรงเรียน ๒ วงซ้อน 
 

    
 
 

 



 

๒๑ 

 

๒.๑.๒ กางเกงผ้าโทเร หรือผ้าเสริท ขาสั้นสีด า เม่ือยืนตรงยาวเหนือเข่า วัดจากกลาง 
ลูกสะบ้า ประมาณ ๕ เซนติเมตร  ห้ามรัดรูป หรือขากว้างเกินควร โดยก าหนดส่วนกว้างของขากางเกงห่าง

จากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติเมตร  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า  ด้านหน้ามีจีบหน้าข้างละ ๒ 
จีบ  ไม่เย็บตายตัว มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ๗ หู  เม่ือสวมให้ขอบกางเกงอยู่ในแนวสะดือ  ใน กร ณี

เคร ือ่งแบบนกัเรยีนแบบเกา่ห้ามปลอ่ยชายเสื้อออกนอกกางเกง และต้องสวมทับชาย เสื้อให้เห็นเข็มขัด  
และในกรณเีคร ือ่งแบบนกัเร ยีนแบบใหมป่ลอ่ยชายเสือ้ออกนอกกางเกง  และใส่เข็มขัด  

หลักสูตรนานาชาต ิ

๒.๑.๓ เสื้อเชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อเชิร์ตเอวบ๊อบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีจีบหลัง  แขนสั้น 
เหนือข้อศอกประมาณ ๒ เซนติเมตร ทรงนักเรียน  ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีสาบที่อกเสื้อด้านนอกกว้าง 

๓.๕ เซนติเมตรมีกระเป๋าติดบริเวณเหนือราวนมเบื้องซ้าย  ขนาดกว้างของกระเป๋าต้องไม่ต่ ากว่า ๘ x ๑๐ 
เซนติเมตร หรือไม่เกิน ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ  อกเสื้อด้านขวาปักเครื่องหมาย
ประจ าโรงเรียน ด้วยไหมสีแดง 

๒.๑.๔ กางเกงผ้าโทเร หรือผ้าเสริท ขาสั้นสีด า เม่ือยืนตรงยาวเหนือเข่าวัดจากกลาง 
ลูกสะบ้า ประมาณ ๕ เซนติเมตร  ห้ามรัดรูป หรือขากว้างเกินควร โดยก าหนดส่วนกว้างของขากางเกงห่าง

จากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติเมตร  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า  ด้านหน้ามีจีบหน้าข้างละ ๒ 
จีบ  ไม่เย็บตายตัว มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ๗ ห ู  เม่ือสวมให้ขอบกางเกงอยู่ในแนวสะดือ  ปล่อยชายเสื้อ
ออกนอกกางเกง  และใสเ่ขม็ขัด 

๒.๑.๕ ในวันที่นัดหมายเป็นกรณีพิเศษให้สวมเสื้อพลศึกษา 
๒.๑.๖  เข็มขัด หนังสีด า  ขนาดกว้าง  ๓ เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเปน็โลหะสเีงินรปูสี่เหลีย่ม 

ผืนผ้ามีตร ามหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  มีปลอกสีด า ๑ ปลอก  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด และขนาดกว้าง 

๑.๕ เซนติเมตร และยาวพอร้อยถึงหูกางเกงหูที่สองได้  เม่ือคาดเข็มขัดให้ทับกางเกงพอตึงและมองเห็นเข็มขัด
ได้โดยรอบเอว ปลายเข็มขัดไม่ตัด 

๒.๑.๗  รองเทา้ แบบนักเรียน  ชนิดผูกเชือก  ผลิตจากหนัง  หรือผ้าใบสีด า  ไม่มี 
ลวดลาย  หัวมน  หุ้มส้น  ส้นตรงปกติ  สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร 

๒.๑.๘  ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว  สั้นหรือยาว  ไม่มีแถบสี  ลวดลาย  ถ้าพับให้พับขอบไว้ 

เหนือตาตุ่ม หรือตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ห้ามสวมถุงเทา้สั้นแคข่้อเทา้หรอืข้อสั้น (ดูตัวอย่างหน้า ๘๖ เป็น
ต้นไป) 

๒.๑.๙  กระเปา๋นักเรยีนหนังสีด า หรือกระเป๋าสะพายข้างหลังสีด าของโรงเรียน และถุงสัมภาระ 
ของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามใช ้ถงุสมัภาระแบบอื่นทีไ่มใ่ชข่องโรงเรยีนแทนกระเป๋านกัเรยีน 

๒.๑.๑๐  ทรงผม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย ตัดผมทรงนักเรียน รองทรงสูง หรือรองทรงต่ า ด้านบนและด้านหน้ายาวได้ไม่เกิน ๘ เซนติเมตร โดยที่
ด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เกินตีนผม 



 

๒๒ 

 

ห้าม  (๑) ตัดผมตามแฟชั่น 
     (๒) แต่งผมด้วยเครื่องส าอางแต่งผม 

(๓) กัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
(๔) ห้ามเจาะหู  หรือสวมใส่ต่างห ู

หมายเหตุ  -  การตรวจระเบียบเรื่องทรงผมจะตรวจเดือนละครั้งหากนักเรียนผิดระเบียบ  
   จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 
-  การท าผมลักษณะอ่ืนที่ผิดระเบียบโรงเรียนถือว่านักเรยีนมีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ 

   และยอมรับการตัดคะแนนความประพฤติวันละ ๕ คะแนนนับจากวันที่ตกลง 
ว่าจะแก้ไขทรงผมให้ถูกระเบียบแล้วแต่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ 

-  ในกรณีที่นักเรียนไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องทรงผม จะพิจารณาให้    
   นักเรียนกลับไปปรับปรุงหรือหยุดเรียนได้ทันที จนกว่าจะปฏิบัติตนให้ 

 ถูกต้อง โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ    

-  (ดูตัวอย่างหน้า ๘๓ เป็นต้นไป) 
๒.๒  เคร ือ่งแบบนักเรยีนหญงิ 

  หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
๒.๒.๑  เสื้อนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ใช้เสื้อผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อฮาวายแขนเรียบ   

ไม่มีลวดลายและผ้าไม่บางเกินควร  คอปกกะลาสีเรือลึกพอสวมศีรษะได้สะดวกตัวหลวมพอเหมาะ  แขนยาว

เหนือข้อศอก  ต้นแขนไม่มีจีบ  ปลายแขนจีบเล็กน้อย  ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร  ความยาวของตัวเสื้อวัด
จากเหนือข้อมือขึ้นมา  เม่ือยืนตรงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร  ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน ๓ 

เซนติเมตร  ริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋า ๑ ใบ ผูกคอซองซ่อนเง่ือนด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง  ปก
เสื้อด้านซ้ายปักดาวตามสีระดับชั้นและตามกลุ่มสี  อกเสื้อด้านขวาปักเครื่องหมายประจ าโรงเรียนและเลข
ประจ าตัวด้วยไหมสีน้ าเงินเข้ม 

เสื้อนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ใช้เสื้อเชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อฮาวายแขนเรียบ  
ไม่มีลวดลายและผ้าไม่บางเกินควร  ยาวพอเหมาะ  ปกเชิ้ตผ่าหน้าตลอด   ไม่มีเกล็ด  สาบเสื้อตลบเข้าด้านใน

กว้าง ๕ เซนติเมตร  มีกระดุมกลมแบนสีขาว ๕ เม็ด  แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกพอสมควร  ปลายแขนจีบ
เล็กน้อย  ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร  ด้านบนของแขนไม่จีบพอง  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ใน
กระโปรง  จับเสื้อหย่อนพอมองเห็นเข็มขัด  ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาวตามระดับชั้นและตามกลุ่มสี  อกเสื้อ

ด้านขวาปักเครื่องหมายประจ าโรงเรียนและเลขประจ าตัว ด้วยไหมสีน้ าเงนิเข้ม  
๒.๒.๒  กระโปรง สีด า หรือสีกรมท่า  มีขอบ  ไม่มีลวดลาย  ด้านหน้าและด้านหลังทั้งขวาและ 

ซ้ายพับเป็นเกล็ด ขวา ๓ เกล็ด  ซ้าย ๓ เกล็ด  ซ้อนกันเก กว้าง ๒ เซนติเมตร  ตีเป็นเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบ
กระโปรง ๔-๖ เซนติเมตร เม่ือสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว  ปลายกระโปรงยาวต่ ากวา่เข่า ๕เซนติเมตร 
ในกรณีเคร ือ่งแบบนักเรยีนแบบเกา่ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรง และต้องสวมทบัชายเสื้อใหเ้หน็

เข็มขัด และในกรณเีคร ือ่งแบบนกัเรยีนแบบใหม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรง และไม่ใสเ่ข็มขดั 



 

๒๓ 

 

หลักสูตรนานาชาติ  
๒.๒.๓  เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตผ้าโทเรสีขาวหรือเสื้อฮาวายแขนเรียบ  ไม่มีลวดลายและผ้าไม่บางเกิน 

ควร ยาวพอเหมาะ ปกเชิ้ตผ่าหน้าตลอด  ไม่มีเกล็ด สาบเสื้อตลบเข้าด้านในกว้าง ๕ เซนติเมตร  มีกระดุมกลม
แบนสีขาว ๕ เม็ด  แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกพอสมควร ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของแขน

ไม่จีบพอง เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง อกเสื้อด้านขวาปักเครื่องหมายประจ าโรงเรียนด้วยไหมสี
แดง 

๒.๒.๔  กระโปรง สีด า หรือสีกรมท่า  มีขอบ  ไม่มีลวดลาย  ด้านหน้าและด้านหลังทั้งขวาและ 

ซ้ายพับเป็นเกล็ด  ขวา ๓ เกล็ด  ซ้าย  ๓ เกล็ด  ซ้อนกัน  เกล็ดกว้าง ๒ เซนติเมตร  ตีเป็นเกล็ดตายตัวลงมา
จากขอบกระโปรง ๔-๖ เซนติเมตร  เม่ือสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว  ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า ๕ 

เซนติเมตร 

๒.๒.๕ ในวันที่มีกิจกรรมพลศึกษาหรือนัดหมายเป็นกรณีพิเศษ  ให้สวมเสื้อพลศึกษา 
ไว้นอกกระโปรง 

๒.๒.๖ นักเรียนหญิงทุกคนให้สวมเสื้อบังทรง  
๒.๒.๗ เข็มขัด ใช้เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นเข็มขัดหนังสีด า กว้าง ๓  

เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเปน็โลหะสเีงินรปูสี่เหลีย่มผืนผา้มีตรามหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ   มีปลอกสีด า
ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัดเวลาคาดทับกระโปรงแล้วต้องมองเห็นสายเข็มขัดรอบ
เอว ห้าม ใส่สายรัดเข็มขัดแบบอ่ืนๆ ใช้ได้เฉพาะปลอกสีด าขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ตามที่ก าหนดเท่านั้น 
  ๒.๒.๘  รองเทา้ แบบนักเรียนสีด า  หัวมน  หุ้มส้น  มีสายรัดหลังเท้า  ๑ สาย สูงไม่เกิน ๓ 
เซนติเมตร 
  ๒.๒.๙  รองเทา้พลศกึษา  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือรองเท้ากีฬาชนิดผูกเชือก  

  ๒.๒.๑๐ ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว  สั้นหรือยาว  ไม่มีแถบสี  ลวดลาย ถ้าพับให้พับขอบไว้
เหนือตาตุ่ม หรือตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ห้ามสวมถุงเทา้สั้นแคข่้อเทา้หรอืข้อสั้น (ดูตัวอย่างหน้า ๘๖ เป็น

ต้นไป) 
๒.๒.๑๑  กระเปา๋นกัเรยีนหนังสีด า หรือกระเป๋าสะพายข้างหลังสีด าของโรงเรียน และถุง 

สัมภาระของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามใช ้ถงุสมัภาระแบบอื่นทีไ่มใ่ชข่องโรงเรยีนแทนกระเป๋านกัเรยีน  

  ๒.๒.๑๒  ทรงผม 
- ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลายก าหนด

เช่นเดียวกัน  คือ  ผมสั้น ให้ตัดทรงบ๊อบตรง   ความยาวจรดปกเสื้อ ถ้าไว้
ผมยาวให้รวบผูกให้เรียบร้อย ทรงหางม้า หรือถักเปีย ติดกิ๊บเก็บผมให้
เร ียบรอ้ย  ห้ามมีปอยผมบรเิวณใบหนา้  ถ้าไว้ผมม้าปลายผมด้านหน้าตัด

ให้มีระดับเหนือค้ิว    
- โบผูกผม  ใช้สีด า  กรมท่า  น้ าเงิน  น้ าตาลเข้ม  หรือขาว  เนื้อเรียบ ห้าม

ใช ้ผ้าลูกไม้หรอืผา้มีลวดลาย   



 

๒๔ 

 

- ยางร ัดผม ใช้สีด า  กรมท่า  น้ าเงิน  น้ าตาลเข้มห้ามมีลวดลาย   
- กิ๊บติดผม มีขนาดเล็ก  กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร  สีด า  กรมท่า น้ าตาล

เข้ม  ติดเพ่ือเก็บปอยผมให้เรียบร้อย  
- ที่คาดผม สีด า  กรมท่า  น้ าตาลเข้มแบบเรียบ  ไม่มีลวดลายขนาดกว้างไม่

เกิน ๒ เซนติเมตร 

ห้าม (๑)  ท าทรงผมตามแฟชั่น 
(๒)  ตัดผมสองข้างยาวไม่เท่ากัน  
(๓)  กัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
(๔)  ต่อผม, ดัดผม  

 
หมายเหตุ  -  การตรวจระเบียบเรื่องทรงผมจะตรวจเดือนละครั้ง หากนักเรียนผิดระเบียบ  

   จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 
-  การท าผมลักษณะอ่ืนที่ผิดระเบียบโรงเรียนถือว่านักเรยีนมีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ   

    และยอมรับการตัดคะแนนความประพฤติวันละ ๕ คะแนนนับจากวันที่ตกลง   

   ว่าจะแก้ไขทรงผมให้ถูกระเบียบแล้วแต่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้   
-  การไม่เก็บผมให้เรียบร้อยถือเป็นเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ ฝ่ายพัฒนานักเรียน 

   ตัดคะแนนความประพฤติได้ตามระเบียบ  
-  ในกรณีที่นักเรียนไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องทรงผม จะพิจารณาให้    
   นักเรียนกลับไปปรับปรุงหรือหยุดเรียนได้ทันที จนกว่าจะปฏิบัติตนให้ 

   ถูกต้อง โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 
-  (ดูตัวอย่างหน้า ๘๓ เป็นต้นไป) 

๒.๓  เคร ือ่งแบบพลศกึษา  ทั้งนักเรียนชาย  นักเรียนหญิง  ก าหนดให้สวมเฉพาะวันที่มีตารางเรียน
วิชาพลศึกษาหรือนัดหมายเป็นกรณีพิเศษ 

หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

๒.๓.๑ เสื้อพลศกึษา  ผ้าโทเรสีเทา  คอโปโล  ปกสีแดง  มีตราโรงเรียนสีแดงปักติด 
กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ชายเสื้อปล่อยหรือสวมในกางเกงพละ อกเสื้อด้านขวาปักเลขประจ าตัวนักเรียนขนาด ๑ 

เซนติเมตร  สีแดง 
๒.๓.๒  กางเกงพลศกึษา  เป็นกางเกงวอร์มสีด า  แถบด้านข้างสีแดง เทา แดง มีกระเป๋าซิป 

ด้านซ้าย ขวา ของโรงเรียนเท่านั้น 

 
หลักสูตรนานาชาติ 

๒.๓.๓ เสื้อพลศกึษา  เสื้อวอร์มผ้ายืด คอโปโล พ้ืนด้านหน้า และหลังสีขาวอกด้านซ้าย 
ปักตราเครื่องหมายประจ าโรงเรียน 



 

๒๕ 

 

๒.๓.๔  กางเกงพลศกึษา  เป็นกางเกงวอร์มสีด า ของโรงเรียนเท่านั้น  
๒.๓.๕  รองเทา้ 

   นักเรียนชาย   ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าชนิดผูกเชือก 
นักเรียนหญิง  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดผูกเชือก 

  ๒.๓.๖  ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว  สั้นหรือยาว  ไม่มีแถบสี  ลวดลาย  หรือถ้าพับให้พับ
ขอบไว้เหนือตาตุ่ม  ห้ามสวมถุงเท้าสัน้แคข่้อเท้า 

๒.๔  เคร ือ่งแบบชดุลกูเสือ 

  ๒.๔.๑  หมวกลูกเสือ(เบเรต์) สีเลือดหมูพร้อมติดเครื่องหมายหน้าเสือหน้าหมวก 
๒.๔.๒ เสื้อเช ิ้ตสีกากี ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบหลัง แขนสั้นเหนือข้อศอก มีกระเป๋าพร้อม 

ฝาปิด ๒ ใบ ซ้าย – ขวา ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดรวมถึงกระดุมคอ 
๒.๔.๓ มีอินทรธนูที่บ่าด้านซ้ายและด้านขวา 
๒.๔.๔ มีป้ายชื่อโรงเรียนที่ปลายบ่าด้านขวา 

๒.๔.๕ เครื่องหมายหมู่ปลายบ่าด้านซ้าย 
๒.๔.๖ ผ้าพันคอพร้อมห่วงสวมผ้าพันคอ ห่วงผ้าพันคออยู่ที่กระดุมคอเม็ดบนสุด 

๒.๔.๗ เข็มขัดหนังสีน้ าตาลพร้อมหัวเข็มขัดตราลูกเสือ 
๒.๔.๘ ถุงเท้าสีกากี ยาวถึงข้อพับใต้เข่า 
๒.๔.๙ รองเท้าหนังสีน้ าตาล 

๒.๔.๑๐ กางเกงผ้าโทเรหรือผ้าเสริทขาสั้นสีกากีเม่ือยืนตรงยาวเหนือเข่า ห้ามรัดรูปหรือขา 
กว้างเกินควร ส่วนกว้างของกางเกงห่างจากขาประมาณ ๘ – ๑๒  เซนติเมตร  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 
๑ กระเป๋า ด้านหน้ามีจีบข้างละ ๒ จีบ  ไม่เย็บตะเข็บตามตัว  มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ๗ หู ห้ามปล่อย

ชายเสื้อออกนอกกางเกงและต้องสวมทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด 
๒.๕   เคร ือ่งแบบชดุเนตรนาร  ี

  ๒.๕.๑ หมวกเนตรนารีแบบมีปีกสีเขียวพร้อมติดเครื่องหมายหน้าเสือหน้าหมวก 
๒.๕.๒ เสื้อเช ิ้ตสีเขียว ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบหลัง แขนสั้นเหนือข้อศอก มีกระเป๋าพร้อม 

ฝาปิด ๒ ใบ ซ้าย – ขวา ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดรวมถึงกระดุมคอ 

๒.๕.๓ มีอินทรธนูที่บ่าด้านซ้ายและด้านขวา 
๒.๕.๔ มีป้ายชื่อโรงเรียนที่ปลายบ่าด้านขวา 

๒.๕.๕ เครื่องหมายหมู่ปลายบ่าด้านซ้าย 
๒.๕.๖ ผ้าพันคอพร้อมห่วงสวมผ้าพันคอ ห่วงผ้าพันคออยู่ที่กระดุมคอเม็ดบนสุด 
๒.๕.๗ เข็มขัดหนังสีด าพร้อมหัวเข็มขัดตราลูกเสือ 

๒.๕.๘ ถุงเท้าสีขาว ยาวเหนือตาตุ่ม 
๒.๕.๙ รองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกสีขาว 



 

๒๖ 

 

๒.๕.๑๐ กระโปรงสีเขียวมีขอบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังทั้งขวาและซ้ายพับเป็น 
เกล็ดขวา ๓ เกล็ด ซ้าย ๓ เกล็ดซ้อนกันเกล็ดกว้าง ๒ เซนติเมตร   ตีเป็นเกล็ดตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง 

๔ – ๖ เซนติเมตร เม่ือสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรงและต้องสวม
ทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด ปลายกระโปรงยาวต่ ากว่าเข่า ๕ เซนติเมตร 

๒.๖   การแตง่กายของนกัศกึษาวชิาทหาร  
๒.๖.๑ ทรงผมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ ด้านบนยาวได้ไม่เกิน ๔ เซนติเมตร 

หรือรองทรงสูง  

๒.๖.๒ สวมหมวกเบเรต์เม่ืออยู่นอกอาคาร ในอาคารเก็บหมวกไว้ท่ีอินทรธนู 
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 
ข้อผ่อนผันเฉพาะอยูใ่นบรเิวณโรงเรยีน  

- อนุญาตให้ถอดเสื้อชั้นนอกได้ แต่ต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบและเหมาะสม 
- เสื้อยืดชั้นในต้องอยู่ในกางเกงตลอดเวลา 
- ขากางเกงอยู่ในรองเท้าตลอดเวลา 

๒.๗   เคร ือ่งประดบั 
๒.๗.๑ ต่างหู อนุญาตให้ใส่เพ่ือป้องกันรูที่เจาะตัน เพียงข้างละ ๑ รู เท่านั้น ให้ใช้ ต่างหูที่ มีสี 

ทองหรือสีเงินเป็นรูปห่วงเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตรหรือต่างหูที่มีตุ่มเดียวขนาดเล็กสีทอง

หรือสีเงินเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๒๕ เซนติเมตร 
๒.๗.๒ สายสรอ้ย อนุญาตให้ส าหรับผู้ที่ต้องการคล้องพระติดตัว  และต้องให้มีความยาว 

พอสมควรที่จะซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น สายสร้อยท าด้วยเงินสแตนเลส หรือเชือก 
๒.๗.๓ แหวน ไม่อนุญาตให้สวม 

 ข้อ ๓. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่ วันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

        
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๓ 

      
     
     ผู้อ านวยการ 

        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 



 

๒๗ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยการใช้สแกนใบหนา้และบตัรประจ  าตวันักเรยีน 

พ .ศ . ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม

ระเบียบการมาโรงเรียนซ่ึงมีความส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน   โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้บัตร
ประจ าตัวนักเรียนดังนี้ 

 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม)  ว่าด้วยการใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓" 
 ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้ 

๒.๑ เม่ือมาโรงเรียนต้องสแกนใบหน้าลงเวลา ณ จุดที่ก าหนด ด้านทางเข้าโรงเรียน
ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. ถ้าหลังจากเวลานี้ ถือว่ามาสาย และให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบการมาสาย   
     ๒.๒   นักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน ให้ปฏิบัติตาม 

ระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนและสแกนนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าลงเวลา 

ก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๒.๓   เม่ือเสร็จภารกิจภายนอกโรงเรียนและกลับเข้ามาในโรงเรียนต้องสแกนใบหน้า 

ลงเวลากลับเข้าโรงเรียน 
๒.๔   นักเรียนสามารถใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสนักเรียนดูผลการเรียนตามจุดที่ 

โรงเรียนก าหนด 

๒.๕   นักเรียนไม่สแกนใบหน้าลงเวลาเข้าโรงเรียนเกิน ๕ ครั้ง  จะถือว่ามีความผิดตาม
ระเบียบของโรงเรียนดังนี้ 

-  ครั้งที่  ๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
-  ครั้งที่  ๑๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
-  ครั้งที่  ๑๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน 

-  ครั้งที่ ๒๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
๒.๖   นักเรียนแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียนเม่ือเข้าห้องสอบ 
๒.๗   กรณีบัตรประจ าตัวนักเรียนช ารุด ให้นักเรียนแจ้งบัตรช ารุดและขอท าบัตรใหม่ที่งาน

ทะเบียน 
 

 



 

๒๘ 

 

 ข้อ ๓.   นักเรียนที่ท าบัตรประจ าตัวนักเรียนหาย ต้องปฏิบัติดังนี้       
๓.๑   เขียนแบบค าร้องขอท าบัตรใหม่ที่งานทะเบียนของโรงเรียน  และลงทะเบียนไว้ท่ีงาน

ทะเบียนพร้อมไปรับบัตรตามเวลาที่งานทะเบียนนัดหมาย 
๓.๒   ให้นักเรียนลงเวลาเข้าโรงเรียนที่ส านักงานฝ่ายพัฒนานักเรียนจนถึงวันก าหนด 

รับบัตรใหม่   
  ๓.๓   ไปรับบัตรตามเวลาที่งานทะเบียนนัดหมาย 
 ข้อ ๔. นักเรียนที่ท าบัตรประจ าตัวนักเรียนหาย  หรือเปลี่ยนรูปแบบบัตรประจ าตัวนักเรียนไป 

จากแบบที่โรงเรียนก าหนด  ต้องท าบัตรใหม่และถูกตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนเรื่องการ
ปลอมแปลงเอกสาร  

ข้อ ๕. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
        

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

      ผู้อ านวยการ 
        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

๒๙ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยการปฏบิตัเิมือ่มาโรงเรยีนสาย 

พ .ศ . ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลาซ่ึงเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน  โรงเรียนจึง
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเม่ือมาโรงเรียนสาย  ดังนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม)  ว่าด้วยการปฏิบัติเม่ือมาโรงเรียนสาย พ.ศ. ๒๕๖๓“ 
 ข้อ ๒. นักเรียนที่มาสาย (หลังเวลา ๐๗.๔๕ น.) ให้ปฏิบัติตนดังนี้ 

๒.๑ เม่ือมาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา ๐๗.๔๕ น . ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่มนักเรียน 
ที่มาสายบริเวณที่อาจารย์เวรประจ าวันก าหนด และอยู่ในความดูแลของอาจารย์เวร
ประจ าวัน 

๒.๒   เม่ือมาไม่ทันเข้าเรียนเวลา ๐๘.๑๕ น.  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๒.๑ นักเรียนสแกนใบหน้าลงเวลามาสายที่บริเวณจุดรูดบัตรและ 

แสดงจดหมายรับรองของผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการมาโรงเรียนสายต่อ 
อาจารย์เวรประจ าวันบริเวณที่สแกนใบหน้าและขอรับบัตรอนุญาตเข้า 
ห้องเรียน   

 ๒.๒.๒  อาจารย์เวรประจ าวันพิจารณาและลงนามอนุญาต 

 ๒.๒.๓  นักเรียนขึ้นห้องเรียนและน าบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนมอบให้อาจารย์  
ประจ าวิชา เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

๒.๓   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 
 
 

 
 



 

๓๐ 

 

 
ข้อ ๓. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

      ผู้อ านวยการ 

        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

๓๑ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยการปฏบิตัเิมือ่ออกนอกบรเิวณโรงเรยีน 

พ .ศ . ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบียบเรยีบรอ้ยในการออกนอกบร ิเวณโรงเรยีน   โร งเร ียนจึงก าหนด

ระเบยีบวา่ด้วยการปฏบิัตเิมื่อออกนอกบรเิวณโรงเรยีน  ดังนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม)  ว่าด้วยการปฏิบัติเม่ือออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓“ 
 ข้อ  ๒.  อาจารย์ประจ าชั้นเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเฉพาะนักเรียนในความรับผิดชอบ โดยพิจารณา
จากจดหมายรับรองของผู้ปกครองหรืออยู่ในดุลยพินิจ 

 ข้อ ๓.  นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให้ปฏิบัติตนดังนี้ 
๓.๑ นักเรียนน าจดหมายรับรองการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลา 

เรียนจากผู้ปกครองมาให้อาจารย์ประจ าชั้นพิจารณา 
๓.๒ ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต ให้

นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทั้งสองส่วน 

๓.๓ ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนลงชื่อรับรองในแบบขออนุญาตออก 
นอกบริเวณโรงเรียนและเก็บจดหมายรับรองจากผู้ปกครองไว้เป็นหลักฐาน 

๓.๔   นักเรียนน าแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ฝ่ายพัฒนาวินัยและ 
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนลงชื่อ รับรองแล้วพร้อมจดหมายรับรองการขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนจากผู้ปกครองฉบับส าเนาแนบมาด้วย ส่งทีฝ่่าย

พัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพ่ือลงทะเบียนและสแกนใบหน้านักเรียนลง
เวลาออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๓.๕   อาจารย์เวรประจ าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพ 
นักเรียนลงทะเบียนโดยประทับข้อความ “ลงทะเบียนแล้ว” ไว้ท้ังสองส่วนและ 
ฉีกแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  โดยเก็บส่วนที่หนึ่งไว้เป็น 

หลักฐานที่ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนส่วนที่สองให้นักเรียนน า 
ติดตัวไปขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน  เพ่ือแสดงว่าได้รับอนุญาต 

๓.๖   เม่ือนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนให้แจ้งอาจารย์เวรประจ าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่

ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือรายงานตัว บันทึกเวลากลับเข้าโรงเรียนที่
ส านักงานฝ่ายอาจารย์เวรประจ าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาวินัยและ

ส่งเสริมสุขภาพ 



 

๓๒ 

 

ข้อ ๔. กรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้าทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนออกไปรับประทานอาหาร
เช้าได้จนถึงเวลา ๐๗.๓๐ น.   

ข้อ ๕. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
       

 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

      ผู้อ านวยการ 
        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

๓๓ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยการเรยีนและการใช้อาคารเรยีน 

พ .ศ . ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ทางโรงเรียนด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพ่ือรักษาบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ที่ ดี       ทาง

โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการเรียนและการใช้อาคารเรียน  ดังนี้ 
 ข้อ ๑.   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย

มัธยม) ว่าด้วยการเรียน  และการใช้อาคารเรียน พ.ศ.๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒.   นักเรียนปฏิบัติตนดังนี้ 
  ๒.๑     ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลาตามตารางสอนและนั่งรออาจารย์ในห้องเรียน 

  ๒.๒   เม่ืออยู่ในเวลาเรียน  นักเรียนต้องนั่งประจ าโต๊ะเรียนให้เรียบร้อย  และต้อง 
รักษาวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

๒.๓   ระหว่างเวลาเรียน  หากมีความจ าเป็นจะออกนอกห้องเรียน  ต้องขออนุญาต 
จากอาจารย์ผู้สอน  เม่ืออาจารย์ผู้สอนอนุญาตแล้วจึงออกไปได้ 

๒.๔   นักเรียนควรต้ังใจเรียน  เชื่อฟังค าสอนของอาจารย์ผู้สอนด้วยความเคารพ 

          และไม่แสดงกิริยาที่ไม่สมควร 
๒.๕   ชั่วโมงใดที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในชั่วโมง 

นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอนด้วยตนเองก่อน 
๒.๖   ถ้าย้ายห้องเรียนระหว่างเวลาเรียนให้เดินแถวคู่ชาย – หญิงอย่างเป็นระเบียบ 
๒.๗   นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน 

๒.๘   นักเรียนท ากิจกรรมบนอาคารเรียนได้ไม่เกิน  ๑๘.๐๐ น. หากนอกเหนือจากเวลา 
ทีก่ าหนด  นักเรียนจะต้องขออนุญาตต่อผู้อ านวยการ  หรือผู้ที่ผู้อ านวยการ 

มอบหมายเป็นกรณีๆ ไปและต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าโดยระบุชื่อ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบตลอดกิจกรรม 
๒.๙   ห้ามนักเรียนเก็บหนังสือเรียนหรือสิ่งของอ่ืนๆ  ไว้ในโต๊ะเรียน 

๒.๑๐  ห้ามนักเรียนน าอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 
๒.๑๑   ห้ามนักเรียนเล่นกีฬา  วิ่งไล่จับ  และเกมอ่ืนๆ บนอาคารเรียน 

๒.๑๒  ห้ามนักเรียนน าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์มาต่อไฟใช้บนอาคาร 
เรียน 

๒.๑๓ ห้ามนักเรียนปีนออกนอกตัวอาคาร หรือระเบียงอาคารก่อนได้รับอนุญาต 



 

๓๔ 

 

๒.๑๔   ห้ามนักเรียนใช้ห้องเก็บของในห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาต  
 

หมายเหตุ    
- หากนักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้ห้องเก็บของในห้องเรียนประกอบกิจกรรม 

หรือการเรียนให้นักเรียนแจ้งขออนุญาตต่ออาจารย์ประจ าชั้น / อาจารย์ผู้สอนทุ ก
กรณี  และอาจารย์ประจ าชั้นแจ้งเรื่องต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารพิจารณา  

-    เม่ือนักเรียนไม่มาโรงเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุถือว่านักเรียนมีความผิดฐาน หนีเร ียน 

และเจตนาปกปิดไม่ให้ผู้ปกครองทราบ 
-   ทุกครั้งที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนให้นักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้งกับอาจารย์ประจ าชั้น

หรือประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖ ต่อ 
๐ เพ่ือรับเรื่องและแจ้งต่อฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามล าดับ
และนักเรียนต้องส่งใบลาทันทีท่ีมาโรงเรียนเพ่ือป้องกันการออกจากบ้านแต่มาไม่ถึง

โรงเรียน 
 

ข้อ ๓. นักเรียนมีหน้าที่ ดูแลวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน  และช่วยกันบ ารุงรักษาให้คงสภาพดี  
หากเกิดการช ารุด  เสียหาย  โดยการกระท าของนักเรียน  นักเรียนห้องนั้นๆ ต้องรับผิดชอบในเบื้องต้น  

ข้อ ๔. ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

        
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

 
      ผู้อ านวยการ 

        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

๓๕ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยการลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน 

พ .ศ . ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพ่ือควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

ในหน้าที่ของตน  โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบการลงโทษ  และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  ดังนี้ 
 ข้อ  ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓" ในระเบียบนี้ 
 "โรงเรียน"  หมายถึง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 "ผู้อ านวยการ "  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 
 "รองผู้อ านวยการ" หมายถึง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน

มิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 "ผู้ช่วยผู้อ านวยการ " หมายถึง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 “คณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ”  หมายถึง  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง  เพ่ือก าหนด
นโยบาย  มาตรการต่างๆ ในการป้องปราม  แก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 

รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ 
 "คณะกรรมการพัฒนาวินัยฯ "  หมายถึง  อาจารย์ที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียนแต่งต้ัง
และมอบหมายให้ท าหน้าที่ปกครองนักเรียน 

 "หัวหน้าระดับชั้น "  หมายถึง  คณะกรรมการพัฒนาวินัยฯ ที่ได้รับการแต่งต้ังและมอบหมายให้ท า
หน้าที่ตัวแทนอาจารย์ในระดับชั้นเรียนนั้น 

 "อาจารย์"  หมายถึง  อาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)  และท าหน้าที่เป็นอาจารยฝ์่ายพฒันาวนิยัฯ โดยต าแหน่ง 
 "นักเรียน"  หมายถึง  นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 
 "ผู้ปกครอง"  หมายถึง  ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน 
 ข้อ  ๒.   การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

  ๒.๑ เตือนด้วยวาจาหรือบันทึกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเรียนลงชื่อรับทราบ 
  ๒.๒   บ าเพ็ญประโยชน์ – ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  ๒.๓   ตัดคะแนนความประพฤติ 



 

๓๖ 

 

  ๒.๔  เชิญผู้ปกครองมาพบรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 
  ๒.๕  ท าสัญญาคุมความประพฤติ 

  ๒.๖  ท าทัณฑ์บน และพักการเรียน 
 ๒.๗  เปลี่ยนสถานศึกษา 

ข้อ  ๓. การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ปฏิบัติดังนี้  
๓.๑   เม่ืออาจารย์รับทราบ  หรือพบนักเรียนกระท าความผิด เรื่องระเบียบการแต่งกาย  

ระเบียบการเรียน ซ่ึงตรวจตราโดยอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ประจ าวิชา หรือ

พฤติกรรมความผิดลักษณะอ่ืน ให้ว่ากล่าวตักเตือน และ /หรือรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่ออาจารย์ระดับชั้นโดยระบุสถานที่ วัน  เวลา  และรายละเอียดของ

การกระท าความผิด  พร้อมทั้งให้นักเรียนผู้นั้นลงลายมือชื่อในแบบแจ้งการกระท า
ความผิด 

  ๓.๒   หัวหน้าระดับชั้นรับเรื่องแล้วให้ 

-  แจ้งอาจารย์ประจ าชั้นของนักเรียนผู้นั้นเพ่ือรับทราบ 
-  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ เพ่ือสอบสวนและด าเนินการ 

  ๓.๓     คณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ เป็นผู้พิจารณาตัดคะแนนความ 
ประพฤติของนักเรียนตามระดับความรุนแรงของการกระท าความผิด 
-  ถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมจนถึงขั้นท าทัณฑ์บนและพัก

การเรียน  ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ จะแจ้งเรื่องต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการรับทราบ  
-  ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑ์ไม่มีสิทธ์ิเรียนต่อใน      
ปีการศึกษาต่อไปให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการพัฒนาวินัยฯ น าเรื่องเสนอต่อ      

ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 
๓.๔   นักเรียนที่ท าความผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑ์ถูกคัดชื่อออก  

หรืออยู่ในเกณฑ์ถูกพิจารณาคัดชื่อออก ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการพัฒนาวินัยฯ ประชุม
คณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ  เพ่ือพิจารณาและลงมติผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาวินัยฯ น ามติเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

  ๓.๕    เจ้าหน้าที่เอกสารฝ่ายพัฒนานักเรียนแจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติในข้อ ๓.๓  
และข้อ ๓.๔  เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุความผิด คะแนนที่ถูกตัด  รวมทั้งคะแนนที่

ถูกตัดสะสมครั้งสุดท้ายให้อาจารย์ระดับชั้น  อาจารย์ประจ าชั้นรับทราบ  ในกรณีที่
นักเรียนถูกพักการเรียน ให้เจ้าหน้าที่เอกสาร พัฒนาวินัยฯ แจ้งเรื่องต่อฝ่ายวิชาการ
และแจ้งอาจารย์ประจ าวิชารับทราบ 

  ๓.๖   เจ้าหน้าที่เอกสารพัฒนาวินัยฯ ท าจดหมายแจ้งความผิด/ตัดคะแนน พร้อมทั้ง 
   เชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯเพ่ือรับทราบความผิด  



 

๓๗ 

 

ข้อ  ๔.   เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิด 
  ๔.๑  ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ  ๑ - ๕  คะแนน  

   ๔.๑.๑ ไม่ท าความเคารพอาจารย์ 
   ๔.๑.๒   แสดงกิริยาหรือกล่าววาจาไม่สุภาพ 

   ๔.๑.๓ น าของมีค่าที่ไม่เหมาะสมมาโรงเรียน   
   ๔.๑.๔ คุย เล่น หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อ่ืนในเวลาเรียน 

๔.๑.๕ ไม่เข้าชั้นเรียนตามตารางสอน/หลบหลีกการเข้าแถว/หลบหลีกการเข้าร่วม

ประชุมหรือกิจกรรม 
  ๔.๑.๖ ไม่ส ารวมกิริยามารยาทในบริเวณโรงเรียน 

   ๔.๑.๗ มาโรงเรียนสาย 
   ๔.๑.๘ เข้าหรือใช้ห้องพักอาจารย์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

  ๔.๑.๙  แต่งเครื่องแบบนักเรียนผิดระเบียบ 

   ๔.๑.๑๐ ทรงผมผิดระเบียบ (นักเรียนชายกรณีผมยาวเกินก าหนดและนักเรียน 
 หญิงไม่เก็บผมให้เรียบร้อย หรือใช้เครื่องส าอางแต่งผม เช่น เจลแต่งผม  

 เป็นต้น) 
   ๔.๑.๑๑  ไม่รักษาระเบียบวินัยของห้องเรียน และของโรงเรียน 
   ๔.๑.๑๒  ใช้เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสม เช่น ต่างหู สร้อยข้อมือ สร้อยคอ  

   ๔.๑.๑๓  แต่งหน้ามาโรงเรียน ไม่สวมเสื้อบังทรง (ส าหรับนักเรียนหญิง) 
  ๔.๑.๑๔  ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 

  ตามก าหนด หรือแต่งไม่ถูกระเบียบ 

   ๔.๑.๑๕  น าอาหารและ/หรือเครื่องด่ืมทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียนหรือ 
  ในบริเวณที่ทางโรงเรียนห้าม 

  ๔.๑.๑๖  ซ้ือ หรือรับประทานอาหารในเวลาเรียน 
๔.๑.๑๗ ดัดแปลงท าให้บัตรประจ าตัวนักเรียนช ารุด  หรือเปลี่ยนรูปแบบไป 

จากที่โรงเรียนก าหนด 

  ๔.๑.๑๘  น าเครื่องเล่น เกม หรือเครื่องเสียงมาโรงเรียน 
   ๔.๑.๑๙  ไม่รักษาความสะอาดของสถานที่ 

   ๔.๑.๒๐  ไม่เก็บถาดอาหารเม่ือรับประทานอาหารเสร็จ  
  ๔.๑.๒๑  ไม่น าบัตรประจ าตัวนักเรียนมาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน 

   เกิน ๕ ครั้ง 

  ๔.๑.๒๒  ไม่รักษาบัตรประจ าตัวนักเรียนเป็นเหตุให้สูญหายและต้องขอท าบัตรใหม่ 
๔.๑.๒๓  ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนหรือที่โรงเรียนก าหนด 



 

๓๘ 

 

๔.๒  ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๖ - ๑๐ คะแนน  
   ๔.๒.๑ ออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาที่ก าหนด (๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น.)  

โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ๔.๒.๒  ใช้ชื่อหรือเลขประจ าตัวผู้อ่ืน 

  ๔.๒.๓  ใช้เสื้อนักเรียนของผู้อ่ืน 
  ๔.๒.๔   หนีเรียน 
                    ๔.๒.๕  มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 

   ๔.๒.๖   เล่นบนอาคารเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ  
 นักเรียนหรือของโรงเรียน 

   ๔.๒.๗   กล่าววาจาข่มขู่ผู้อ่ืน 
  ๔.๒.๘  ยุยงหรือ กลั่นแกล้งผู้อ่ืน 

   ๔.๒.๙   มีพฤติกรรมหรือกล่าววาจาก้าวร้าวไม่เหมาะสม 

  ๔.๒.๑๐ ไม่ส ารวมกิริยามารยาทนอกบริเวณโรงเรียน ขณะอยู่ในเครื่องแบบ 
  นักเรียน 

๔.๒.๑๑ ขีดเขียนฝาผนัง  โต๊ะเรียน  แผ่นป้าย หรือ ส่วนใดๆ ของอาคาร 
 โดยมิได้รับอนุญาต   

๔.๒.๑๒ ใช้ลิฟต์อาจารย์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

   ๔.๒.๑๓ ซ้ืออาหารนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลา ๐๗.๒๐–๑๕.๓๕ น. 
๔.๓  ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๑ – ๒๐ คะแนน  

   ๔.๓.๑  น าเครื่องมือสื่อสารต่างๆ  มาใช้ในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  ๔.๓.๒ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
   ๔.๓.๓ ทุจริตในการสอบ 

  ๔.๓.๔ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อในเอกสารที่ติดต่อกับโรงเรียน 
   ๔.๓.๕ จ าหน่าย จ่ายแจกหรือเผยแพร่ด้วยวิธีการใดๆ เก่ียวภาพหรือเอกสาร 

ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

   ๔.๓.๖ แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 
๔.๓.๗ เล่นกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทท าให้เกิดบาดแผล หรือบาดเจ็บ 

๔.๓.๘  ทะเลาะวิวาทชกต่อยสถานหนักในโรงเรียน 
๔.๓.๙  ประพฤติไม่เหมาะสมกับเพ่ือนต่างเพศ 
๔.๓.๑๐ ชักน าผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิดความประพฤติมิชอบหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 

๔.๓.๑๑  กล่าววาจาไม่สุภาพกระด้างกระเด่ือง หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อ 
 อาจารย์หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกบรเิวณโรงเรียน 



 

๓๙ 

 

   ๔.๓.๑๒ เจาะหู (โดยการระเบิด) ค้ิว จมูก ลิ้น 
๔.๓.๑๓ ตัดผมตามแฟชั่น  ซอยผม  ย้อม  กัด  ดัด  เปลี่ยนสีผม หรือต่อผม   

๔.๓.๑๔ ครอบครอง  จ าหน่าย  น ามาแพร่หลาย ด้วยวิธีการใดๆ  เก่ียวกับ 
อุปกรณ์การพนันและเกมทุกชนิด 

  ๔.๓.๑๕ เล่นการพนันและเล่นไพ่ในบริเวณโรงเรียน และบริเวณมหาวิทยาลัย 
๔.๓.๑๖ ครอบครอง จ าหน่าย น ามาเผยแพร่สื่อลามกอนาจารต่างๆ  เพ่ือยั่วยุอารมณ์ 
๔.๓.๑๗ หนีเรียนโดยปีนก าแพงหรอืกระโดดก าแพงโรงเรยีน 

๔.๓.๑๘ เป็นตัวการ หรือสนับสนุนการทะเลาะวิวาท และ/หรือท าร้ายร่างกาย  
๔.๓.๑๙ ครอบครอง จ าหน่าย  น ามาซ่ึงวัตถุอันน่าจะเกิดอันตรายต่อตนเองหรือ 

ผู้อ่ืน ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ประทัด ดอกไม้ไฟ และวัตถุไวไฟ เป็นต้น 
๔.๓.๒๐  น าอาวุธหรือของมีคมที่เป็นอันตรายมาโรงเรียน 
หมายเหตุ  -  การใช้โทรศัพท์มือถือให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ปิดมือถือระหว่างเรียนเวลา ๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น. 
๒. หากมีความจ าเป็นให้ขออนุญาตอาจารย์ประจ าชั้น         

อาจารย์ประจ าวิชา   
๓. หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๔.๔  ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๒๑ – ๓๐ คะแนน และท าทัณฑ์บน  

๔.๔.๑  มี หรือด่ืมสุรา ของมึนเมา มีหรือเสพสิ่งเสพติด  ไม่ว่าการกระท า 
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในหรือนอกบริเวณโรงเรียน (กรณีตรวจพบสารเสพติด 
ให้นักเรียนหยุดเรียน ลาพัก ไปรับการบ าบัดและใช้ใบรับรองแพทย์เป็น 

หลักฐานการบ าบัดและพิจารณาเปลี่ยนสถานศึกษา) 
๔.๔.๒ สูบหรือมีบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และมีไฟแช็คไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพ่ือ 

จ าหน่าย 
หมายเหตุ  กรณีนักเรียนสูบบุหรี่  ให้ตัดคะแนนความประพฤติและ 
ให้หยุดการเรียนไปบ าบัดรักษาตัว ๑๕ - ๓๐ วัน พร้อมน าใบรับรองแพทย์  

มาเป็นหลักฐานการบ าบัด 
๔.๔.๓ กล่าวร้ายผู้อ่ืน ไม่ว่ากระท าโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือเผยแพร่ 

ทางสื่อใดๆ  เช่น  อินเทอร์เน็ต (Internet)  อันเป็นเหตุให้นักเรียน  
อาจารย์  บุคลากรหรือบุคคลภายนอกเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น 

  ๔.๔.๔ เป็นตัวการ หรือสนับสนุนให้มีการลักทรัพย์  ชิงทรัพย์ 

   ๔.๔.๕ น าบุคคลภายนอกมาโรงเรียน และก่อการทะเลาะวิวาท หรือท าให้เกิด 
ความเสียหายกับทางโรงเรียน  



 

๔๐ 

 

   ๔.๔.๖ ทะเลาะวิวาทชกต่อยกับบุคคลภายในหรือภายนอกบริเวณโรงเรียน 
๔.๔.๗ ทะเลาะวิวาทนอกบริเวณโรงเรียนในขณะสวมเครื่องแบบนักเรียนและ  

นอกเครื่องแบบนักเรียน 
   ๔.๔.๙  ข่มขู่ กรรโชก ท าร้ายผู้อ่ืนจนเกิดบาดแผล เพ่ือแสดงอ านาจ หรือรีดเอา 

ทรัพย์บุคคลอ่ืน 
   ๔.๔.๑๐ รุมท าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืน 

  ๔.๔.๑๑ กล่าววาจา แสดงกิริยา หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการสบประมาท 

    ผู้อ่ืนหรือดูหม่ินอาจารย์ 
  ๔.๔.๑๒ ความผิดลักษณะอ่ืนที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งในชุด 

นักเรียนและชุดนอกเครื่องแบบ เช่น สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา สารเทียบเคียง     
ยาเสพติด และเสพยาเสพติด เป็นต้น 

  ๔.๔.๑๓ ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน หรือบริเวณมหาวิทยาลัยโดย 

 ไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 
หมายเหต ุ   

-  ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมท าให้ทรัพย์สินของโรงเรียน  หรือของเพ่ือน
เสียหาย  นักเรียนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย 
-  ในกรณีที่นักเรียนเล่นกัน  หรือ ท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ   

นักเรียนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 
 ๔.๕  ความผิดที่ต้องท าทัณฑ์บนและเปลี่ยนสถานศึกษา (คะแนนความประพฤติครั้งละ ๒๑ – 

๓๐ คะแนน ตามข้อที่ ๔.๔) 

  ๔.๕.๑ มีวัตถุระเบิด หรืออาวุธปืน 
  ๔.๕.๒ ใช้อาวุธท าร้ายหรือข่มขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  หรือรุมท าร้าย 

ร่างกายผู้อ่ืนจนเกิดบาดเจ็บสาหัส 
  ๔.๕.๓ ความผิดฐานชู้สาว 
  ๔.๕.๔  มีพฤติกรรมลักขโมยซ้ าซ้อน 

  ๔.๕.๕ มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและยาเสพติดที่ซ้ าซ้อน 
  ๔.๕.๖  มีพฤติกรรมความตามข้อที่ ๔.๔ ซ้ าซ้อน 

ข้อ  ๕. การกระท าความผิดลักษณะอ่ืนใด นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้เป็นอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ ที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาฐานความผิด  และก าหนดบทลงโทษตามความ
เหมาะสม และพิจารณาให้เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันที 

 
 



 

๔๑ 

 

ข้อ  ๖.  ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ 
ด้านความผิดขั้นพื้นฐาน 

 ๖.๑ ให้คิดคะแนนที่ถูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษา  แยกเป็นระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๖.๒ ให้อาจารย์ประจ าชั้นมารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติที่ฝ่ายพัฒนา  
          วินัยฯ ตามช่วงระดับคะแนนที่มีการลงทะเบียน 
๖.๓ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๒๐ ค ะแนน  ให้เชิญผู้ปกครอง

นักเรียนมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ   คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวินัย
ฯ เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ

  ๖.๔ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมต้ังแต่  ๓๐ คะแนนขึ้นไป ถ้ากระท า 
ผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีก   ให้งานเอกสารฝ่ายพัฒนานักเรียนแจ้ง 
ผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 

เพ่ือรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ  พร้อมทั้งท าสัญญาควบคุมความ
ประพฤติ และจะต้องเข้ารับการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมติคณะกรรมการ

บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 
๖.๕   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๔๐ คะแนน ให้พักการเรียน ๓ - ๕ วัน  

หรือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ และเชิญผู้ปกครองมา

พบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เพ่ือรับทราบการถูกตัด คะแนนความ
ประพฤติ และท าทัณฑ์บนคุมความประพฤติ และเสนอเรื่องให้ผู้อ านวยการ 

๖.๖   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๕๐ คะแนน ให้พักการเรียน          ๗ 

- ๑๐ วัน  และผู้ ช่ว ยผู้อ าน วยการฝ่ ายพัฒนาวินั ยฯ  เชิญผู้ปกครองมาพบ
ผู้อ านวยการ เพ่ือรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีสิทธ์ิเรียนต่อ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนว่าจะได้ศึกษาต่อในชั้นต่อไปหรือไม่ 

 ๖.๗   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ  รับทราบผลว่า  นักเรียนไม่มี

สิทธ์ิศึกษาต่อในชั้นต่อไป 
๖.๘   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๖๐ คะแนนขึ้นไป ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ รับทราบผลว่านักเรียนถูก

พิจารณาให้เปลี่ยนสถานศึกษา 
 



 

๔๒ 

 

ด้านความผิดขั้นรา้ยแรง 
 ๖.๙ ให้คิดคะแนนที่ถูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษา  แยกเป็นระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๖.๑๐ ให้อาจารย์ประจ าชั้นมารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติที่ฝ่ายพัฒนา  

วินัยฯ ตามช่วงระดับคะแนนที่มีการลงทะเบียน 
๖.๑๑ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๒๐ ค ะแนน  ให้เชิญผู้ปกครอง

นักเรียนมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ   คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวินัย

ฯ เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤติ 
  ๖.๑๒ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมต้ังแต่  ๓๐ คะแนนขึ้นไป ถ้ากระท า 

ผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีก   ให้งานเอกสารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ แจ้ง       
ผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 
เพ่ือรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ  พร้อมทั้งท าสัญญาควบคุมความ

ประพฤติ และจะต้องเข้ารับการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมติคณะกรรมการ
บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 

๖.๑๓   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๔๐ คะแนน ให้พักการเรียน      ๕ 
– ๑๐ วัน  หรือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ และเชิญ
ผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เพ่ือรับทราบการถูกตัดคะแนน

ความประพฤติ และท าทัณฑ์บนคุมความประพฤติและเสนอเรื่องให้ผู้อ านวยการ 
๖.๑๔   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ให้พักการเรียน    ๑๐  

– ๒๐ วัน และรองผู้อ านวยฝ่ายพัฒนาวินัยฯเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ เพ่ือ

รับทร าบผลว่านัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น ไม่ มีสิทธิ์ เรียนต่อ ใน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ว่าจะได้ศึกษาต่อในชั้นต่อไปหรือไม่ 

๖.๑๕   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๘๐ คะแนน ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย

พัฒนาวินัยฯ เชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ  รับทราบผลว่า  นักเรียนไม่มีสิทธิ์
ศึกษาต่อในชั้นต่อไป 

๖.๑๖   นัก เรี ยนที่ถู กตัดคะ แนนความประพฤติ เกิน ๑๐๐ คะ แนนขึ้ นไป  ให้ผู้ ช่ว ย
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ รับทราบผลว่า
นักเรียนถูกพิจารณาให้เปลี่ยนสถานศึกษา 



 

๔๓ 

 

 ข้อ ๗.   ในระดับความผิดที่ระเบียบระบุไว้ว่าให้เชิญผู้ปกครองมาพบ  หากปรากฏว่าผู้ปกครองไม่มา
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ร ับทราบและไดใ้หค้วามยินยอม ต่อค าสั่งของ คณะกรรมการ

บริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ แล้ว 
 ข้อ ๘.  ข้อมูลการกระท าความผิดของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จะน ามาเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการพิจารณาความผิดและการตัดคะแนนความประพฤติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ข้อ ๙.  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนทุกครั้ง งานเอกสารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ มีหน้าที่ เก็บ

รวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติ ท าคะแนนความประพฤติสะสม ท ารายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

ข้อ ๑๐ . นั กเรียนที่ถู กตัดคะแนนความประพฤติ มีสิทธิ์ได้รับการพิจ ารณาลดโทษ  ในกรณีที่
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ พิจารณาเห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ประพฤติตนดีขึ้นอย่าง

สม่ าเสมอ  และไม่กระท าความผิดอีก 
ข้อ ๑๑.  ความผิดบางกรณีที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เห็นพ้องร่วมกัน  และมีมติ

เห็นสมควรไม่ตัดคะแนนความประพฤติ  จะให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ตามที่ก าหนดแทน 

           ข้อ ๑๒.  ความผิดบางกรณีที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เห็นพ้องร่วมกัน  และมีมติ
เห็นสมควรให้เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันที โดยไม่ต้องดูคะแนนความพฤติของนักเรียน  

ข้อ ๑๓.  มติใดๆ ของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการถือเปน็
เด็ดขาด 
 ข้อ ๑๔.  การพักการเรียนที่นอกเหนือจากระเบียบที่ระบุไว้ขึ้นอยู่ที่ดุจพินิจของทางโรงเรียน 

ข้อ ๑๕.  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
        

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

      ผู้อ านวยการ 
        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔ 

 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
ว่าด ้วยการลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(เพ ิม่เตมิ) 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เร ื่องสรุาและการสูบบุหร ีแ่ละสิ่งเสพตดิในบรเิวณโรงเรยีน 
 ข้อ ๑.  ถ้าพบว่าด่ืมสุราและสูบบุหรี่ในครั้งที่ ๑  จะเชิญผู้ปกครองมาพบและเซ็นรับทราบพร้อมตัด
คะแนน  ๒๑ – ๓๐ คะแนน 

 ข้อ ๒.  เม่ือพบเห็นอีกเป็นครั้งที่  ๒ จะให้พักการเรียนเป็นเวลา ๑๕ - ๓๐ วันท าการ และต้องไปพบ
แพทย์เพ่ือปรึกษาการบ าบัดรักษา พร้อมใบรับรองแพทย์มาแสดงกับฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 
 ข้อ ๓.  เม่ือนักเรียนกระท าความผิดสูบบุหรี่  อีกเป็นครั้ งที่  ๓ หรือเสพสิ่งเสพติด จะให้พักการเรียน

ตลอดปีการศึกษาและไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนอย่างเด็ดขาด โดยฝ่ายวิชาการจะจัดรวบรวมงาน
ในวิชาที่เรียนส่งไปยังบ้านของนักเรียนเอง ให้มาโรงเรียนได้เฉพาะการสอบกลางภาค และปลายภาคเท่านั้น  

 ข้อ ๔.  เม่ือนักเรียนโดนตัดคะแนนความประพฤติถึงเกณฑ์ตามที่ก าหนด พิจารณาเห็นสมควรให้
เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันทีเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 

ข้อ ๕.  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 
เร ื่องและสิง่เสพติดของมึนเมาในและนอกบรเิวณโรงเรยีน 

 ข้อ ๑.  ถ้าพบว่า ด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาในครั้งที่ ๑  จะเชิญผู้ปกครองมาพบเซ็น
รับทราบและรับกลับบ้าน พร้อมตัดคะแนน ๖๐ คะแนน และต้องไปพบแพทย์เพ่ือปรึกษาการบ าบัดรักษา 
พร้อมใบรับรองแพทย์มาแสดงกับฝ่ายพัฒนาวินัยฯ พิจารณา เห็นสมควรให้เปลี่ยนสถานศึกษาได้ทันทีหรือเม่ือ

สิ้นสุดปีการศึกษา 
 ข้อ ๒.  นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ ที่

จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาฐานความผิด  และก าหนดบทลงโทษตามความเหมาะสม และพิจารณาให้เปลี่ยน
สถานศึกษาได้ทันที 

ข้อ ๓.  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่   ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

      ผู้อ านวยการ 

        โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 



 

๔๕ 

 

ฝ่ายพฒันานกัเรียนลงนาม............................................ ผู้อ านวยการลงนาม
.............................................................. 

 
ฝ่ายพัฒนาวนิยัฯ 

แบบบันทึกการพบผู้ปกครอง (ความผิดข้ันพื้นฐาน) 
นักเรียนช่ือ......................................................เลขประจ าตัว...................ม...../......ม...../.......ม...../........ 

ค ร ัง้ที ่1.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถงึ 20 คะแนน   เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักเรียนเพือ่รบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ
      วันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ. ............... 
นักเรียนลงนาม......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.................................................... 
ค ร ั้งที่  2 .  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถงึ  30  คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน  เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ  พร้อมท้ังท าสัญญาควบคมุความประพฤตแิละ
เข ้ารบัการพฒันาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารฝา่ยพฒันานกัเรยีน 
      วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ. ................... 
นักเรียนลงนาม......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.....................................................คร ัง้ที ่
3.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง   40  ค ะแนน  ให้พักการเรียน 3 - 5 วัน หรือปฏิบัติตามมติของคณะ
กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียน   และเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน  เพื่อรับทราบการถูกตัด
คะแนนความประพฤติ   และท าทัณฑบ์นคมุความประพฤต  ิ
                                                                       วันท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ..............นักเรียน
ลงนาม.......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.................................................... 
ค ร ัง้ที ่4.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถงึ  50  คะแนน ให้พักการเรียน 7 - 10 วัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ เพื่อรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีสิทธ์ิเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่าย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ว่าจะไดศ้กึษาตอ่ในช ัน้ตอ่ไปหรอืไม ่
      วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ. ............... 
นักเรียนลงนาม.......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.................................................... 
ค ร ั้ง ที่ 5.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะ สมถึง  60  ค ะแนน  ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนเชิญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ  รับทราบผลว่า  นักเรยีนไมม่สีิทธ ิศ์กึษาตอ่ในช ัน้ตอ่ไป 
วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ. ............. นักเรียนลงนาม.....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม....................................................... อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม...................................................... 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.......................................... ผู้อ านวยการลงนาม.............................................................. 
ค ร ั้ง ที่ 6.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมเกิน 60 ค ะแนน  ใ ห้ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนเชิญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ ร ับทราบผลวา่นักเรยีนถูกพจิารณาใหอ้อก 
วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. .............. นักเรียนลงนาม....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม......................................................... อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม...................................................... 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ ่ายมธัยม) 
 



 

๔๖ 

 

ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม............................................ ผู้อ านวยการลงนาม.............................................................. 

ฝ่ายพัฒนาวนิยัฯ 
แบบบันทึกการพบผู้ปกครอง (ความผิดข้ันร้ายแรง) 

นักเรียนช่ือ......................................................เลขประจ าตัว...................ม...../......ม...../.......ม...../........ 

ค ร ัง้ที ่1.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถงึ 20 คะแนน   เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักเรียนเพือ่รบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต  ิ
      วันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ. ............... 
นักเรียนลงนาม......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.................................................... 
ค ร ั้งที่  2 .  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถงึ  30  คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน  เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ  พร้อมท้ังท าสัญญาควบคมุความประพฤตแิละ
เข ้ารบัการพฒันาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารฝา่ยพฒันานกัเรยีน 
      วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ. ................... 
นักเรียนลงนาม......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.....................................................คร ัง้ที ่
3.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง   40  ค ะแนน  ให้พักการเรียน 5 - 10 วัน หรือปฏิบัติตามมติของคณะ
กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียน   และเชิญผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน  เพื่อรับทราบการถูกตัด
คะแนนความประพฤติ   และท าทัณฑบ์นคมุความประพฤต ิ
                                                                      วันท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ............ 
นักเรียนลงนาม.......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................คร ัง้ที ่
4.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถงึ 50 คะแนน ให้พักการเรียน 10 - 20 วัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
นักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ เพื่อรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มี สิทธ์ิเ รียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่าย
พัฒนานักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ว่าจะไดศ้กึษาตอ่ในช ัน้ตอ่ไปหรอืไม ่
      วันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. .............. 
นักเรียนลงนาม.......................................................... ผู้ปกครองลงนาม.................................................................. 
อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม........................................... ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.................................................... 
ค ร ั้ง ที่ 5.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะ สมถึง  80  ค ะแนน  ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนเชิญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ  รับทราบผลว่า  นักเรยีนไมม่สีิทธ ิศ์กึษาตอ่ในช ัน้ตอ่ไป 
วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ. ............. นักเรียนลงนาม.....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม....................................................... อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม...................................................... 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนลงนาม.......................................... ผู้อ านวยการลงนาม.............................................................. 
ค ร ั้งที่  6.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมเกิน  100 ค ะแนน  ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนเชิญ
ผู้ปกครองมาพบผู้อ านวยการ ร ับทราบผลวา่นักเรยีนถูกพจิารณาใหอ้อก 
วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. .............. นักเรียนลงนาม....................................................................
ผู้ปกครองลงนาม......................................................... อาจารย์ประจ าช้ันลงนาม...................................................... 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 



 

๔๗ 

 

ตัวอย่างแบบฟอรม์ฝ่ายพฒันานกัเรยีน  
 

       หน้า       หลัง 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
       ปค.12 

ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรยีน (ส่วนที่ 1) 
 

เขียนที่………………………………….. 
              วันที่……… เดือน…………………. พ.ศ………. 

 

เร ื่อง   ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

เร ียน   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน 
 

     ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)……………………………………….………….เลขประจ าตัว………….…. 
นักเรียนช้ัน ม. ….. /……  มีความจ าเป็นต้องไป………………………………………………….…………… 
วันที่……เดือน………. พ.ศ…………  ต้ังแต่เวลา……………………… น. ถึง ……………………..น. 
 

 

       จึงเร ียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
……………………………..   
               นักเรียน  
  

         [   ]  จดหมายขออนุญาตจากผู้ปกครอง 
               เบอร์โทรผู้ปกครอง............................ 
 

             เห็นสมควรพิจารณาอนุญาต   
 

              ……………………………       …………………………… 
             (.........................................)           (.........................................) 
           ผู้ปกครอง/อาจารย์ประจ าช้ัน            ฝ่ายพัฒนานักเรียน          

   อนุญาต 

 
                                                                                                                                                  ปค.12-1 

ใบอนุญาตออกบริเวณโรงเรยีน(ส่วนที่ 2) 
           วันที่……… เดือน…………………. พ.ศ………. 

 

             อนุญาตให้ (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส.) …………………………………..เลขประจ าตัว………………… 
ช้ัน……  ออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อ..…............…………ต้ังแต่เวลา………….. น. ถึงเวลา.........………. น  
 
                        ลงช่ือ……………………….. ผู้อนุญาต ลงช่ือ……………………….ผู้ร ับอนุญาต  

          (……………………….)                             (………………………………..) 
                                    ฝ่ายพฒันานกัเรยีน                                                     น ักเรยีน 

ปค.13 
บัตรอนุญาตเข้าห้องเรียน 
 

ชื่อ …………………………... ชั้น….……เลขประจ าตัว…………… 
          (     ) มาสาย      เวลา …………………. 
          (     ) ร่วมกิจกรรม ………………………………………… 
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้... …………………………… 
 

  ลงชื่อ ……………………..…..ผู้ตรวจ 
   วันท่ี ……………. 
 

หมายเหตุ 

 
 
- ให้นักเรียนท่ีมาหลัง  08.15 น.  รับใบ ปค.13 จากอาจารยเ์วร

ประจ าส านักงานฝ่ายพัฒนานักเรียน หลังจากสอบสวน และ
พิจารณาอนุญาต 

- นักเรียนน า  ปค.13  มอบให้อาจารย์ประจ าวิชา  เพื่อท่ีจะติดไว้
ท่ีสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเพือ่เป็นหลักฐาน 

 

ปค.11 

ใบลาหยุดเรียน 
เ ขยีนที ่………… 

วนัที่….. เดอืน ………พ.ศ…… 
 

เ ร ื่อง    ขอ   [  ] ลาป่วย    [  ] ลากิจ 
 

เ ร ียน    อาจารย์ประจ าช ั้นมธัยมศกึษาปีที…่./…. 
 

            ขา้พเจ้า (ด.ช./ ด.ญ./นาย/น.ส. ………………………………..…เ ลข
ประจ าตวั…………… 
น ักเรยีนชั้น ม…../….. มีความจ าเป็นไมส่ามารถมาโรงเรยีนไดต้ามปกต ิ
เ พราะ 
 

             [  ]  ป่วยเป็น ………………………………………………………………………………….. 
             [  ]  มีกิจธุระเรือ่ง …………………………………………………………………………….. 
 

จึงขออนุญาต  [  ]  ลาป่วย    [  ]  ลากิจ  มีก าหนด….วนั  ต ั้งแตว่นัที…่..
เ ด ือน…………พ.ศ………. 
ถึงวนัที ่…… เ ดอืน …………. พ.ศ. ………… 
 

              จ ึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

               ขอรบัรองวา่เป็นความจรงิ   ด ้วยความเคารพอย่างสงู 
 
              ผูป้กครอง…………………………..                     น ักเรยีน ……………………… 
                             (…………………………)       
(…………………………) 
             โทรศพัท ์……………………………                     โทรศพัท์..……………………… 
                
 
                ความเหน็อาจารย์ประจ าช ั้น                 [  ]  บนัทกึลงเครือ่ง
คอมพิวเตอรแ์ลว้ 
                ………………………………  ลงช่ือ ……………………… 

                ………………………………      ผ ู้บนัทกึ (ฝ่ายพฒันานกัเรยีน) 

หมายเหตุ     
   ลาป่วย   ใหส้่งใบลาหลงัจากกลบัเขา้เรยีนภายใน 7 วนั  

     ลากิจ     ให้ส่งใบลาลว่งหน้า อย่างน้อย 1 วนั   

**หยุดเรียนทุกกรณี  ต ั้งแต่ 3 วนัขึ้นไป 
นักเรียนตอ้งท าหนังสอืจากผูป้กครองหรือต้นสงักดั ส่งถงึ
ผู้อ  านวยการ** 

 



 

๔๘ 

 

  

      เครื่องแบบและทรงผมนักเรียนเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน  
  

 
 
 

 



 

๔๙ 

 

ลูกเสือ – เนตรนาร  ี

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

๕๐ 

 

ชุดพลศกึษา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

  
 



 

๕๑ 

 

สิ่งที่น ักเรยีนควรปฏบิัตแิละไม่ควรปฏบิัติ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

๕๒ 

 

 
 

 
 



 

๕๓ 

 

 
 

 
 



 

๕๔ 

 

 
 

 

 

 



 

๕๕ 

 

 

 
 
 

  
  

  

  

  

            
  

  

  

  

  



 

๕๖ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

๕๘ 

 

หลกัสูตรนานาชาต ิ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชุดนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๕๙ 

 

 
 

เรื่องของงานทะเบียนเรื่องของงานทะเบียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๐ 

 

งานทะเบียนงานทะเบียน  
๑.  งานทะเบียนบรกิารจัดท าเอกสารส าคญัต่างๆ เกี่ยวกบันกัเรยีน  ดังนี้ 

๑. การลาพักการเรียน 
๒. การลาออก 
๓. บัตรประจ าตัวนักเรียน 

๔. ปพ. ๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
(ปพ. ๑: บ) 

๕. ปพ. ๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
(ปพ. ๑: พ) 

๖. ปพ. ๗ ใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาไทย  (ใช้รูปถ่าย ๑ นิ้ว ต้องเห็นตรากราฟโรงเรียนชัดเจน 

ตามจ านวนชุดที่ขอ) 
๗. ใบรับรองภาษาอังกฤษ  

๘. ใบรับรองจากโครงการต่างๆ 
๙. ใบแสดงผลการเรียนแทนใบ ปพ. ๑ (ฉบับจริง) ช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ (ใช้รูปถ่าย ปัจจุบัน 

ขนาด ๑ นิ้ว ตามจ านวนชุดที่ยื่นขอ) 

๑๐.  ปพ. ๒ ใบประกาศนียบัตร ส าหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ และ     
ช่วงชั้นที่ ๔ 

๑๐. ปพ. ๓ สรุปรายชื่อและจ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ และ        
     ช่วงชั้นที่ ๔  ส่งเขตการศึกษาที่ ๑  และกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑. สรุปรายชื่อการออกประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๒. เอกสารการผ่อนผันการมอบตัวนักเรียนทุกระดับชั้น 
๑๓.  สแกนเก็บลายนิ้วมือ เพ่ือบันทึกเวลาเข้า-ออกโรงเรียน 

 

๒.  ข้อตกลงในการขอหนงัสอืรบัรองวฒุ ิ(TRANSCRIPT) 

๑. หนังสือรับรองวุฒิ จะออกให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการนับต้ังแต่วันที่ยื่นค าร้องขอ 
๒. ในกรณีที่กรอกรายละเอียดในค าร้องไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งและจะ

เริ่มก าหนดนัดใหม่อีก ๓ วัน 

๓. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว ตามจ านวนชุดที่ขอ 
๔. จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไปแล้วให้ใช้รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาวด าก็ได้ สวมเสื้อคอ

ปกสีสุภาพ  ห้ามใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์ Polaroid 
 
 



 

๖๑ 

 

๓.  ข้อตกลงในการบรกิาร  
๑. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๒๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ 

๒. ติดต่อได้ที่งานทะเบียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น M     
(โทร. ๑๓๐ - ๑๓๑) 

๓. ถ้าผู้มาติดต่อเป็นนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนเม่ือมาติดต่อขอเอกสาร
ต่างๆ  

๔. เม่ือมารับเอกสารที่ยื่นขอไว้ ให้น าใบเสร็จรับเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนด้วยทุกครั้ง 

๔.  ขั้นตอนการขอเอกสารต่างๆ มีดังนี้ 
๑.  ขอแบบฟอร์มใบค าร้องต่างๆ ที่งานทะเบียน กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ไปช าระเงินที่ฝ่ายการเงิน  และน า

ใบค าร้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน พร้อมรูปถ่ายที่ระบุในใบค าร้องที่ยื่นขอ  และเก็บใบเสร็จ 
รับเงินน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่วันมาขอรับเอกสาร 

๒.  กรอกข้อมูลเลขประจ าตัวนักเรียนลงบนคอมพิวเตอร์หน้าห้องทะเบียน  แล้วด าเนินตามขั้นตอนใน

ระบบ 
๕.  ขั้นตอนการลาพักการเรยีน  การลาศกึษาต่อต่างประเทศ  นักเรยีนทีไ่ดร้บัทนุไปศกึษาต่อ  

    ต่างประเทศ  และการลาออก 
๑. กรอกใบค าร้องที่งานทะเบียน นักเรียนและผู้ปกครองเซ็นเอกสารให้ครบถ้วน 
๒. น าใบค าร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปพบฝ่ายวิชาการ ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเซ็นอนุมัติ

เอกสาร 
๓. หลังจากนั้นให้น าใบค าร้องกลับมายื่นที่งานทะเบียนเพ่ือด าเนินการต่อให้ผู้อ านวยการเซ็นอนุมัติ

เอกสาร  เม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องติดต่อกลับมาที่งานทะเบียนเพ่ือขอ     ถ่าย

เอกสารการลาพัก 
๔. ก่อนกลับมารายงานตัวเข้าเรียน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ก่อนปีการศึกษาที่กลับมา ให้ดู

รายละเอียดในเว็บไซต์โรงเรียนเก่ียวกับค่าเล่าเรียน 
๕. ถ้าเดือนพฤษภาคม นักเรียนกลับมาไม่ทันมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนก าหนด  ให้ผู้ปกครอง

ด าเนินการแทนนักเรียน 

๖.  ขั้นตอนการขอเปลีย่นช ือ่–สกลุ นักเรยีนทีต่้องการเปลีย่นช ือ่หรอืนามสกุล มีดังนี้ 
๑. แจ้งความจ านงที่งานทะเบียน 

๒. น าส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล คือ  ใบเปลี่ยนชื่อ (ช ๓)  หรือนามสกุล (ช ๔)      มา
แสดง 

๓. กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน  เช่น  ในใบรับรองผลการเรียนและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  

ให้เขตหรืออ าเภอที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน  แล้วน ามาใช้เป็น



 

๖๒ 

 

 

 

การตดิตอ่กบัทางโรงเรียนกอ่น
ลาพกั 

 

๒ . ผู้ปกครองและ
นักเรียน 

พบฝ่ายวิชาการและ 
งานประเมนิผล ชั้น 

๒  
 

๑. เขียนเอกสารค ารอ้ง 
การลาพกัการเรียนที่ 

งานทะเบียน ชั้น M 

 

 

เร่ืองการกลบัเขา้มา
เรียนต่อในปี

การศึกษาที่กลบัมา 

 

เตรียมเอกสาร

การศึกษาที่จะตอ้ง
น ามาเทียบโอน 

การเรียน 

 

 
 

เร่ืองการกลบัมา

รายงานตวักลับเข้า

เรียน 

 

 
 

การรายงานตวัตาม

ปฏิทินของโรงเรียน 

หลักฐาน  น าส าเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไข  เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถูกต้องแล้วมาแสดงพร้อมทะเบียน
บ้านตัวจริง เอกสารตัวจรงิทุกฉบบัที่น  ามาแสดง ให้ขอรบักลับเมื่อตรวจสอบแลว้ 

 

๗.  ขั้นตอนการขอแกไ้ขวนั / เดือน / ปีเกิด มีดังนี้ 
๑. แจ้งความจ านงที่งานทะเบียน 

๒. น าส าเนาสูติบัตรมาแสดงเป็นหลักฐาน 
๓. น าส าเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไข วัน/เดือน/ปี ที่ถูกต้องแล้ว มามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการแก้ไข 

แผนภมูแิสดงขัน้ตอนเก ีย่วกบัการลาพกัการเรยีน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
การตดิตอ่กบัโรงเรยีนกอ่นกลบัมาเรยีนตอ่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ติดตามดรูายละเอยีดในเว็บไซตข์องโรงเรยีน http://www.spsm.ac.th 
  

ต ิดตอ่ฝา่ยวชิาการและงานประเมนิผล 

ติดต่องานทะเบยีน 

- เอกสารการศกึษาทีจ่ะต้องน ามาเทยีบในการเรยีน 

- การรายงานตวัตามปฏทินิของโรงเรยีน  

- การช  าระคา่บ ารงุการศกึษา 
- การท าเร ือ่งผ่อนผันการมอบตัว 
(กรณีกลับมาหลงัจากทีโ่รงเรยีนมอบตัวไปแล้ว) 



 

๖๓ 

 

การลาออก 

๒. ผู้ปกครองและนกัเรยีน 
พบฝ่ายวิชาการและประเมินผล ช้ัน ๒ 

๑. เขียนเอกสารค ารอ้งขอลาออก 
ท่ีงานทะเบียน ช้ัน M 

เรื่องการไปเรียนต่อท่ี 
สถาบันอื่น 

เรื่องการตรวจสอบ 
ผลการเรียน 

 

ค าร้องขอย้ายนักเรียน 

 

เร่ืองเอกสารใบ ปพ.๑ 

เรื่องแบบแจ้งการส่ง 
เด็กเข้าเรียน 

เรื่องหนังสือรายงานผลการรับเด็ก
เข้าเรียนของสถานศึกษา 

แผนภูมแิสดงขัน้ตอนการลาออก 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

การผ่อนผนัการมอบตวันกัเรียน ชั้นม.๑ และ ม.๔  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                       
 

กร ุณาตดิต่อด าเนินการกับฝ่ายทะเบยีนกอ่นวนัที ่  
โรงเรยีนก าหนดมอบตวัตามปฏทินิไม่เกนิ ๑๕ วัน     
งานทะเบียน โทร. ๐๒-๒๔๘-๔๐๐๑, ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๓๐, ๑๓๑ 

- เขียนเอกสารการขอผอ่นผัน 

  การมอบตวัทีห่อ้งทะเบยีน 

ให ้ผู้ปกครองหรอืนกัเรยีนตดิตอ่กบั 
งานสารบรรณ (ชั้น M) ของโรงเรยีน 
 -  หล ังยืน่เอกสารแลว้ใหม้ารบั   

   เอกสารพรอ้มกบัหนังสอือนญุาต 
   จากทางโรงเรยีนภายในก าหนด  
   ๕ วันท าการหลงัจากยืน่เร ือ่ง 
-  ให ้มาด าเนินการตามที่ชีแ้จง 

   ในเอกสารทีม่อบให ้

ผู้ปกครองท าหนงัสอืขอผ่อนผัน 
การมอบตวัถึงผู้อ  านวยการ 

- เอกสารยืนยนั (ถ้ามี) ที่เชื่อได ้
ว่าไม่สามารถมามอบตวัตามที่

ทางโรงเรยีนก าหนดไว้ 



 

๖๔ 

 

การผอ่นผนัการรายงานตวันกัเรยีน ชั้น ม.๒,ม.๓,ม.๕,ม.๖ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

กร ุณาตดิตอ่ด  าเนนิการเร ือ่งการขอผอ่นผันการรายงานตวักบัฝ่ายทะเบยีน  
ก่อนวันทีโ่รงเรยีนก าหนดรายงานตวัตามปฏทิิน 
งานทะเบียน โทร. ๐๒-๒๔๘-๔๐๐๑, ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๓๐, ๑๓๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ให ้ผู้ปกครองหรอืนกัเรยีนตดิตอ่กบัฝ่ายทะเบยีน(ชั้น M) ของโรงเรยีน 
หรอืดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางเว็บไซตข์องโรงเรยีน 

http://www.spsm.ac.th 

 เขียนเอกสารการขอผอ่นผันการรายงานตวัทีห่อ้งทะเบยีน  

 ร ับเอกสารการขอผอ่นผนัการรายงานตวั 

 มาด าเนนิการตามทีช่ีแ้จงในเอกสารทีไ่ดม้อบให ้

 



 

๖๕ 

 

 
 
 

เรื่องของงานเรื่องของงานบริการบริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 



 

๖๖ 

 

งานสุขภาพอนามยั       
 

ที่ตั้ง  :  อาคาร ๕  ชั้น ๑  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๕๐๐ 

 
ข้อตกลงในการใหบ้รกิารงานสุขภาพอนามัย 

 ๑.  เปิดบริการเวลา ๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๒.  ผู้ป่วยเข้ารับบริการเพียงคนเดียวไม่ต้องมีผู้ติดตาม  ยกเว้นกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับบริการ
ตามล าพังได้  ผู้ติดตามหรือผู้น าส่งต้องรอด้านนอกห้องพยาบาล 

 ๓.  เวลาเข้าแถว  ในชั่วโมงเรียน  อนุญาตให้ใช้บริการได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน  เช่น  อุบัติเหตุ  ได้รับ
บาดแผล  เป็นลม 
 ๔.  ในกรณีโรคเรื้อรัง  เช่น  หวัด  แผลเก่า  ให้มารับบริการก่อนเข้าเรียน  เวลาพัก  และหลังเลิกเรียน  

 ๕.  ถอดรองเท้าวางบนชั้นให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องพยาบาล 
 ๖.  ห้ามน าอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดเข้ามาในห้องพยาบาล 

 ๗.  ห้ามส่งเสียงดังหรือคุยกันในห้องพยาบาล 
 ๘.  ในกรณีต้องนอนพัก  ให้ขอใบส่งตัวนักเรียนป่วยจากห้องพยาบาล  ให้อาจารย์ประจ าวิชาลงนาม
อนุญาต  มาส่งให้ที่ห้องพยาบาลก่อนเข้านอนพัก  อนุญาตให้ผู้ป่วยนอนพักได้ไม่เกิน ๒ คาบเรียน 

 ๙.  ในกรณีประสบอุบัติเหตุ น าใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบรับรองแพทย์ (หลังสิ้นสุดการรักษาแล้ว)  
มาติดต่อที่งานสุขภาพอนามัย นอกเวลาเรียน 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

๖๗ 

 

 

งานห้องสมดุ        
 
ที่ตั้ง  :  อาคารวิทยวิโรฒ  ชั้น ๒  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๔๖, ๑๔๗ 

 

ข้อตกลงในการใหบ้รกิารห้องสมุด 
๑.  เวลาเปิดบริการ 

จันทร์ - ศุกร์  ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒. การให้บริการ 
๒.๑  บริการ ยืม - คืน หนังสือทั่วไป วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

๒.๒  บริการให้ค าปรึกษา แนะน าวิธีการค้นคว้า และการใช้ห้องสมุด 
๒.๓  บริการสืบค้นข้อมูลในระบบงานของโรงเรียน 
๒.๔  บริการฉายภาพยนตร์ที่ห้องดูหนังฟังเพลงช่วงพักกลางวัน 

   ๒.๕  บริการจัดซ้ือหรือจัดหาหนังสือ, วารสาร และ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน  ส าหรับอาจารย์ และนักเรียน 

๓.  ระเบียบในการใช้ห้องสมุด 
  ๓.๑  นักเรียนต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 

๓.๒  นักเรียนต้องรูดบัตรทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือบันทึกสถิติการใช้ 

       ๓.๓  ถอดรองเท้า และวางให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องสมุด 
  ๓.๔  ห้ามน ากระเป๋านักเรียน กระเป๋าสะพาย หรือถุงต่างๆ  เข้าห้องสมุด 

      ๓.๕  ห้ามน าอาหาร เครื่องด่ืมทุกชนิด เข้ามาในห้องสมุด 
      ๓.๖  ห้ามส่งเสียงดัง  หรือกระท าการใดๆ ที่รบกวนผู้อ่ืน  เช่น  พูดคุยโทรศัพท์มือถือ หรือ
จับกลุ่มเล่นเกม เป็นต้น 

๓.๗  ห้ามท ากิจกรรมอ่ืนใดนอกเหนือจากการอ่านหนังสือโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทาง 
ห้องสมุด  

   ๓.๘ ใช้ทรัพยากรของห้องสมุดด้วยความระมัดระวังไม่ให้ช ารุดเสียหาย ผู้ที่ขีดเขียน ตัดหรือ
ท าลายถือว่าเป็นการท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนผู้ใดที่กระท าการดังกล่าวจะถูกลงโทษตามระเบียบของ
โรงเรียน 

   ๓.๙    ห้ามนอนหลับในห้องสมุด 
   ๓.๑๐  เม่ือลุกจากที่นั่ง ต้องเก็บเก้าอ้ีเข้าที่ให้เรียบร้อย 

   ๓.๑๑  น าหนังสือที่อ่านแล้วไปเก็บในที่พักหนังสือ 
   ๓.๑๒  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด 
   ๓.๑๓  ผู้ฝ่าฝืนระเบียบของห้องสมุด บรรณารักษ์มีสิทธ์ิ พิจารณาตัดสิทธ์ิการใช้ห้องสมุด 



 

๖๘ 

 

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)  เขียนเลขประจ าตัวลงตรงวันก าหนดส่ง (ด้านหลังของหนังสือ) 
       ๒)  ใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนของตนเองในการยืมหนังสือ 
   ๓)  ยืมหนังสือได้คนละ ๓ เล่ม นานครั้งละ ๗ วัน ติดต่อกันไม่เกิน ๒ ครั้ง 

การคืน ๑)  น าหนังสือพร้อมบัตรประจ าตัวนักเรียนมาที่เคาน์เตอร์ ยืม- คืนหนังสือ 
      ๒)  กรณีที่ส่งหนังสือเกินก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ เล่มละ ๑ บาท ต่อวัน 

      ๓) นักเรียนที่ไม่คืนหนังสือก่อนสิ้นภาคเรียน ทางโรงเรียนจะงดแจ้งผลการเรยีน 
*  กรณีทีน่กัเรยีนไม่ท าตามข้อปฏบิตัิของหอ้งสมุดทางเจ้าหนา้ที่หอ้งสมุดมีสทิธ ิท์ ี่จ ะว่ากล่าวตักเตือนได้
และถ้านกัเรยีนไม่เช ือ่ฟังค  าตักเตอืนเจ้าหนา้ที่มีสทิธ ิท์ ี่จะไมอ่นญุาตใหน้กัเรยีนใชห้้องสมุดตอ่ได้  

**  กรณีทีย่ ืมหนงัสอืครบตามจ านวนทีก่  าหนดไวแ้ลว้ แต่มีความประสงคจ์ะยมือีกใหน้ าหนงัสอืเล่มทีย่มืไป
ก่อนมาค ืน จึงสามารถทีจ่ะยมืหนังสือเลม่ใหม่ได ้

 
 

     
 
 



 

๖๙ 

 

ศูนย์ศกึษาคน้คว้าข้อมลูดว้ยตนเอง (Self Access Learning Center : SALC) 
 
ที่ตั้ง  :  อาคารวิทยวิโรฒ  ชั้น ๒  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๓๔ 

 
ศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสารสนเทศ ตลอดจน

การให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ให้แก่อาจารย์  บุคลากร  นักเรียน  และนิสิตฝึกสอน-ฝึกงาน ของโรงเรียน
และของมหาวิทยาลัย  เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังนี้ 

๑.  การแนะน าสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Internet) 

๒.  การแนะน าการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลส าเร็จรูปในรูป CD-Rom ในวิชาต่างๆ 
  ๓.  การแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Reference Database) การใช้ฐานข้อมูล

งานวิจัย  รายงานการศึกษา คู่มือการศึกษาต่างๆ 

  ๔.  การแนะน าการใช้ประโยชน์จากศูนย์ SALC เพ่ือการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนและ
อาจารย์  

  ๕.  ให้บริการแก่นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ  
  ให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  ให้บริการยืม–คืน แท็บเล็ต, CD  

  ให้บริการพิมพ์งาน (Print) สีและขาวด า  
  ให้บริการ SCANNER  

  ให้บริการท าส าเนาใส่แผ่น CD 
  ให้บริการคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตส าหรับการเรียนการสอน 
  ให้บริการค าแนะน าเบื้องต้นเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
ข้อตกลงในการใหบ้รกิารศนูยศ์กึษาคน้ควา้ข้อมูลดว้ยตนเอง  

 ๑.  เวลาการให้บริการ  :  เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์   
รอบกลางวัน เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๒๕ น. 
รอบเย็น  เวลา   ๑๕.๓๕ – ๑๖.๓๐ น. 

  ๒.  ลงชื่อแจ้งความจ านงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ที่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการตามหมายเลข
เครื่องที่จะนั่ง ห้ามลงชื่อแทนกัน ผู้ลงชื่อต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่อง 

  ๓.  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเร ียนของตนเอ งทุกครั้ง (ถ้าไม่มีบัตรประจ าตัวนักเรียนไม่มีสิทธ์ิใช้
บริการ) แลกบัตรเครื่องก่อนเข้าใช้บริการ และต้องนั่งตามหมายเลขเครื่องที่ลงเวลาไว้เท่านั้น  หากท าบัตร
เคร ือ่งช  ารดุ/สญูหายคดิคา่ปรบั ๕๐ บาท 

  ๔. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต  ๑ เครื่อง ต่อ ๑ คน    



 

๗๐ 

 

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ภายในศูนย์ฯ มีไว้เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตเท่านั้น  
  ๖. ห้าม  - ใช้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต เล่นเกมส์, เปิดดูภาพหรือคลิปวิดีโออนาจาร, สนทนา (Chat)  

    สื่อสารข้อความหยาบคาย    
-  เปลี่ยนหน้าจอ หรือ Download โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์/

แท็บเล็ต ก่อนได้รับอนุญาต 
-  ปรับเสียงล าโพงและส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
-  น ากระเป๋า  อาหารและเครื่องด่ืม  เข้ามาภายในศูนย์ฯ 

๗. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ขัดข้อง กรุณาอย่าปิดเครื่องโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพ่ือท า
การแก้ไข 

๘. ค้นคว้าเสร็จแล้วปิดโปรแกรมต่างๆ ทุกครั้ง พร้อมทั้งปิดเครื่อง (Shut down) และปิดหน้าจอให้
เรียบร้อย 
  ๙. เม่ือเลิกใช้ให้เก็บเก้าอ้ีเข้าที่ให้เรียบร้อย และมาลงเวลาออก พร้อมทั้งน าแท็บเล็ต  

บัตรหมายเลขเครื่องมาแลกบัตรประจ าตัวนักเรียนคืน 
  ๑๐. ถ้าต้องการพิมพ์งาน (Print), Scan, ท าส าเนาใส่แผ่น CD, ยืม–คืน CD ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุก

ครั้ง 
 

*  การ ใชบ้รกิารเคร ือ่งคอมพวิเตอร/์แทบ็เล็ต ต้องไดร้บัอนญุาตจากเจ้าหนา้ที่ผู้ดแูลก่อนเทา่นั้น  

หากไม่ปฏบิตัิตามข้อตกลงและมิยอมเช ือ่ฟังตอ่การปฏบิตัิ เจ้าหนา้ที่มีสทิธ ิ์ระงับการใหบ้รกิาร  
** การลักขโมย, การพยายามท าลายข้อมูลหรอืทรพัยส์ิน  

ถือมีความผิดตามระเบียบโรงเรยีนฯ และมคีวามผิดทางอาญา 

 
 

ขั้นตอนการยมื-คนื CD 
๑.  เลือก CD ตามรายการ CD ที่ก าหนดให้ 
๒.  แสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน 

๓.  กรอกแบบฟอร์ม 
๔.  ระยะเวลาในการยืม  ๑  สัปดาห์ 

๕.  ถ้าส่งคืนเลยก าหนดต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท 
 
 

  
   

แบบฟอรม์ ยืม CD : SALC 
ช่ือ.................................................. 
นามสกุล......................................... 
เลขประจ าตัว.................................. 
ม. ............ /................ 
วันท่ียืม.......................................... 
ก าหนดส่ง...................................... 

 



 

๗๑ 

 

ศูนยโ์สตทศันศกึษา (AV) 
 

ที่ตั้ง  :  อาคารวิทยวิโรฒ  ชั้น ๓  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๖๒, ๑๖๓ 
 

ข้อตกลงในการใหบ้รกิารศนูยโ์สตทศันศกึษา 

  ๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ / หน่วยงาน/อาจารย์ ขอใช้บริการได้ต้ังแต่วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา ๗.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น.  

  ๒.  เครื่องมือโสตทัศนศึกษาที่ให้บริการ มีดังนี้ 
-   เครื่องขยายเสียง         -   กล้องบันทึก VDO      -   กล้องบันทึกภาพนิ่ง   
-   ตัดต่อวีดิโอ  -   write CD , VCD, DVD และภาพนิ่ง 

 ๓.  ในกรณีการบันทึก VDO, บันทึกภาพนิ่ง และเครื่องเสียง  ไม่สามารถให้ยืมไปใช้เองได้ ต้องมี
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการให้ และผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการที่ศูนย์โสตทัศนศึกษา  

 ๔.  ในกรณีให้บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนศึกษา, การให้บริการอัดส าเนาเทปคาส
เซ็ทและวิดิทัศน์  และการให้บริการบันทึกภาพนิ่งและ VDO ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๔.๑  รับแบบฟอร์มที่ศูนย์โสตทัศนศึกษา และกรอกแบบฟอร์ม 

   ๔.๒  ยื่นเรื่องผ่านหัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา พร้อมส่งต้นฉบับหรือเครื่องมือโสตทัศนศึกษาที่
ต้องซ่อม 

   ๔.๓  รบัส าเนา, ต้นฉบับ หรือเครื่องมือโสตทัศนศึกษา ที่ ซ่อมคืน  ตามก าหนดวันเวลาจาก
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  เขียนค าขอที่ศูนย์โสตทัศนศึกษา 

         ๖.๒  รับภาพในวันถัดไป 
 ๗.  ให้บริการดูแลและควบคุมระบบภาพ แสง เสียง ห้องเรียน ห้องประชุมต่างๆ 
 

 
 



 

๗๒ 

 

 โครงการอาหารกลางวัน 
 
ที่ตั้ง  :  โถงล่าง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  

            เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ  ๓๑๐๕   
 

ข้อตกลงในการใหบ้รกิารอาหารกลางวนั  ส าหรบัอาจารยแ์ละบคุลากร 
๑.  เปิดบริการเวลา  ๑๑.๐๐-๑๓.๓๐ น. 
๒.  ห้ามน าอาหารและภาชนะออกนอกห้องอาหาร 

๓.  กรณีมาช้าโปรดโทรแจ้งที่เบอร์  ๓๑๐๓ 
๔.  กรณีน าแขกส่วนตัวมารับประทานอาหาร  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ 
๕.  โปรดหยิบขนมหรือผลไม้ตามจ านวนที่ระบุไว้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของขนมหรือผลไม้นั้นๆ 

๖.  กรุณาแยกเศษอาหารและขยะให้ถูกต้อง 
 

ข้อตกลงในการใหบ้รกิารอาหารกลางวนั  ส าหรบันกัเรยีน 
๑.  ให้บริการเวลา  ๑๑.๒๐-๑๒.๓๐ น.   
๒.  กรณีที่นักเรียนมีความจ าเป็นที่จะลงมารับประทานอาหารช้า  เช่น  มีการสอบ  ประชุม  ให้

อาจารย์หรือตัวแทนห้องโทรแจ้งโภชนากรที่เบอร์ ๓๑๐๕ ก่อนถึงเวลาพักกลางวัน 
๓.  ส าหรับนักเรียนที่เป็นอิสลามและอาหารอ่ืนๆ  ให้มารับด้านในตรงบริเวณห้องโภชนากร 

 ๔.  ขณะที่ก าลังรับบริการอาหาร  ควรปฏิบัติดังนี้ 
๔.๑  ห้ามใช้โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
๔.๒  ไม่อนุญาตให้รับถาดอาหารมากกว่า  ๑  ถาด 

๔.๓  ควรตักอาหารเท่าที่รับประทานหมด 
๔.๔  กล่าวค า “ขอบคุณ” ทุกครั้งที่ได้รับบริการ   

๕.  ในกรณีที่ต้องการเติมอาหาร  ให้น าถาดมารับได้ที่ช่องบริการ  
๖.  เม่ือรับประทานอาหารอ่ิมแล้ว  ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

๖.๑  เก็บถาดอาหาร  แก้วน้ า  พร้อมขยะที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่นั่งให้สะอาด 

๖.๒  แยกเศษอาหาร  ขยะ  ลงถังให้เรียบร้อย  ก่อนวางถาด 
๖.๓  หากพบนักเรียนคนใดทิ้งถาดอาหารไว้บนโต๊ะ  และไม่แยกเศษอาหาร  จะด าเนินการตาม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
  ๗.  ห้ามน าอาหารและภาชนะทุกชนิดออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
 ๘.  กรณีที่นักเรียนป่วย  ต้องการอาหารพิเศษ  เช่น  ข้าวต้ม  ให้มาแจ้งที่โภชนากรตอนเช้า  
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