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ประวตัิประวตัิ  

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ((ฝา่ยมธัยมฝา่ยมธัยม))  

 

 โรงเรยีนน้ีเป็นโรงเรยีนรฐับาล  เดิมสงักดักองโรงเรยีนรฐับาล  กรมวสิามญัศึกษา  ตัง้อยู่ใน

บรเิวณโรงเรยีนฝึกหดัครูชัน้สูง  เลขที่ ๑๗๖  ถนนประสานมติร  อําเภอพระโขนง  จงัหวดัพระนคร  

(ปจัจุบนั  คอื  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ถนนสุขุมวทิ  ซอยสุขุมวทิ ๒๓  แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา   กรุงเทพมหานคร)  รหสัไปรษณีย์  ๑๐๑๑๐  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร  ลง

วนัที ่ ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๕  ดงัสาํเนาต่อไปน้ี 

 

 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  

เรือ่ง  ตัง้โรงเรยีนรฐับาลเรือ่ง  ตัง้โรงเรยีนรฐับาล  

  

ดว้ยกระทรวงศกึษาธกิาร  ให้พจิารณาเหน็สมควรจดัเปิดการสอนชัน้มธัยมศกึษาขึน้ที่บรเิวณ    

โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูง  ทีถ่นนประสานมติร  อําเภอพระโขนง  จงัหวดัพระนคร  จงึใหเ้ปิดโรงเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาวสิามญัขึน้ ณ ท้องที่ดงักล่าว  ตัง้แต่ปีการศกึษา  ๒๔๙๕  เป็นต้นไป  ให้ชื่อสถานศกึษา

แห่งน้ีว่า  "โรงเรยีนประสานมติร"  และใชอ้กัษรยอ่ตามโรงเรยีนว่า  "ป.ม." 

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๓  กรกฎาคม  ๒๔๙๕ 

                      (ลงชื่อ)  ม.พรหมโยธ ี

          รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
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 โรงเรยีนน้ีเปิดสอนวนัแรกเมื่อวนัที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕  มอีาคาร ๒ หลงั  เป็นอาคารเรยีน ๑ 

หลงั  รบันกัเรยีนเขา้เรยีนมธัยม ๑  จาํนวน ๖๔ คน  และเปิดสอนชัน้สงูขึน้  ปีละชัน้ตามลาํดบั 

 พ.ศ. ๒๔๙๗  โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูง  ประสานมติรไดร้บัการยกฐานะโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูง    

ขึน้เป็นวทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร  ตาม พ.ร.บ. วทิยาลยัวชิาการศกึษา  โรงเรยีนประสานมติร  

จงึเปลีย่นเป็นโรงเรยีนมธัยมสาธติ  วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร  เรยีกยอ่ว่า  ม.วศ. 

 พ.ศ. ๒๕๐๘  โรงเรยีนไดร้บังบประมาณก่อสรา้งอาคารพรอ้มกนั ๕ หลงั สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 

๒๕๐๙ 

 พ.ศ. ๒๕๐๙  กระทรวงศึกษาธกิาร  ได้อนุมตัิให้โรงเรยีนมธัยมสาธติ  เป็น  "โรงเรยีนมธัยม

แบบประสม"  แห่งแรกของกรงุเทพมหานคร  เปิดสอนวชิาการต่างๆ หลายสายวชิา  ตามความต้องการ

ของ      ผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนมโีอกาสเลอืกเรยีนตามความถนดั  ความสามารถ  และความพอใจ 

 ผลการเรยีนการสอน  "มธัยมแบบประสม" น้ี  ทําให้กระทรวงศึกษาธกิารหันมาสนใจจดัตัง้

โรงเรยีนมธัยมแบบประสมทัง้ในกรุงเทพมหานคร  (ที่โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั)  และต่างจงัหวดัอีก

เกอืบ ๕๐ โรง  ทดลองวธิกีารอยู่เกอืบ  ๑๐ ปี  จงึไดม้กีารเปลีย่นแปลงระบบการศกึษาระดบัมธัยมครัง้

ใหญ่  คอื  หลกัสตูรมธัยมศกึษาพุทธศกัราช ๒๕๒๑ 

 วนัที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๗  คณะรฐัมนตรใีห้ยกฐานะวทิยาลยัวชิาการศกึษาเป็นมหาวทิยาลยั   

ศรนีครนิทรวโิรฒ  และประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที่ ๒๘ มถุินายน ๒๕๑๗  ดงันัน้  โรงเรยีน

สาธิตแห่งน้ีเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรยีนมธัยมสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ใช้ชื่อย่อว่า  ม.มศว.  

ตามชื่อยอ่ของมหาวทิยาลยัและใชร้ปูแบบของตรามหาวทิยาลยัเป็นตราของโรงเรยีน 

 วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔  ผู้บรหิารมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประกาศรวมโรงเรยีน

ประถมสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  และมธัยมสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ ประสานมติร  เป็นโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

 วนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘  ผู้บรหิารมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประกาศให้แยกการ

บรหิารโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  เป็นฝ่ายมธัยม  และฝ่ายประถม  

โดยใหม้ ี     ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  และ

ผูอ้ํานวยการ  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม)  เป็นผู้บรหิารงาน

ของแต่ละโรงเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๓๙  ทางโรงเรยีนไดร้บังบประมาณก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์๘ ชัน้  พืน้ที ่๑๖,๐๐๐  

ตารางเมตร  งบประมาณค่าก่อสรา้ง ๑๔๐ ล้านบาท  เป็นเงนิที่ได้รบัการจดัสรรจากสํานักงบประมาณ 

๑๑๐ ล้านบาท  และทางโรงเรยีนหาสมทบอีก ๓๐ ล้านบาท  จดัพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวนัที่ ๘ ตุลาคม 

๒๕๓๙  โดยสมเดจ็พระพุฒาจารยเ์จา้อาวาสวดัสระเกศ  กรุงเทพมหานคร  เป็นองคป์ระธานในพธิวีาง

ศิลาฤกษ์  และในการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์หลงัน้ีต้องรือ้อาคารเดมิออก ๓ หลงั  คอื  อาคาร ๓  

อาคาร ๔  และอาคารพยาบาล  เมือ่ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคห์ลงัน้ีแลว้เสรจ็จะตอ้งรือ้อาคาร ๑ ออก  

เพื่อปรบัปรงุสภาพภมูสิถาปตัยใ์หส้วยงามรม่รืน่ 
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พ.ศ. ๒๕๔๔  สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสดจ็มาเป็นประธานในพธิี

เปิดอาคารอเนกประสงค ์๘ ชัน้  ซึง่ไดช้ื่อจากการประกวดโดยศษิยเ์ก่าและศษิยป์จัจุบนัว่า  “อาคารวทิย

วิโรฒ”  และทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส”  ณ ห้องสมุด  เมื่อวันที่ ๑๒ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๔๕  ทําพธิเีททองหล่อพระพุทธรปูประจําโรงเรยีน “พระพุทธมงคลสาธุชนอภวิาทน์”  

และพระพุทธวรญาณ  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  บรรจุพระบรมสารรีิกธาตุที่ได้รบั

พระราชทานจากสมเด็จพระสงัฆราช  ที่พระเกศ  และทําพิธีเบิกพระเนตร  เมื่อวนัที่ ๓ กรกฎาคม 

๒๕๔๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรยีนได้รบังบประมาณจากสํานักงบประมาณ  เป็นเงนิประมาณ ๑๒๕.๙๕ ล้าน

บาท  เพื่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรยีนรู ้ เป็นอาคารรปูตวั L  โดยส่วนหน้า

ม ี๔ ชัน้  ส่วนหลงัม ี๙ ชัน้  โรงเรยีนจงึดําเนินการรือ้อาคารโรงอาหารและโรงฝึกพลศกึษาออก  การ

ก่อสรา้งสิน้สุดในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๐  รวมค่าก่อสรา้งทัง้สิน้ประมาณ ๑๗๔ ลา้นบาท 

พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรยีนไดร้บัพระราชทานนามอาคารหลงัใหม ่ จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

โดยมหีนังสอืจากสํานักงานเลขาธกิารพระบรมมหาราชวงั  ให้ใชช้ื่อ  “อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” โดยมตีราสญัลกัษณ์งานเฉลมิพระเกียรติ  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ-

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  เมือ่วนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๑   

พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรยีนได้เปิดหลกัสูตรนานาชาต ิสาธติ มศว ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  เปิด

สอนนกัเรยีนชัน้ปีที ่๘-๑๓ (Year 8-13)  ซึง่การเรยีนการสอนใชห้ลกัสตูร IGCSE ของประเทศองักฤษ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรยีนได้เปิดศูนยต์้นแบบพฒันาศกัยภาพเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ  โดยใน     

ปีแรกน้ีรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑  จาํนวน ๑๐ คน  เขา้เรยีนร่วมกบันักเรยีนปกตแิละแยกเรยีนใน

บางวชิาตามศกัยภาพของแต่ละคน  ซึ่งโครงการน้ีจะเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรยีนอื่นๆ  ที่มนีักเรยีนที่มี

ความตอ้งการพเิศษอยูใ่นโรงเรยีน 

 พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรยีนไดร้บัพระราชทานชื่อศูนยต์้นแบบพฒันาศกัยภาพเดก็ที่มคีวามต้องการ

พเิศษ  จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี โดยมหีนังสอืจากสํานักราชเลขาธกิาร  

สวนจติรลดา  พระราชทานชื่อศูนย์ดงักล่าวว่า  “ศกัยวโิรฒ”  เมื่อวนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด “อาคารเฉลมิพระ

เกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐”  และทรงเปิด “ศูนยศ์กัยวโิรฒ”  เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

 ปจัจุบนัโรงเรยีนมพีื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่  ๓ งาน  ได้เปิดทําการสอน  หลกัสูตรการศกึษาขัน้

พื้นฐาน  และหลกัสูตรนานาชาต ิ เปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑  ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๖  

รวมจาํนวนนักเรยีน ๒,๓๑๑ คน  อาจารยแ์ละบุคลากร จาํนวน ๑๙๓ คน   นักการ คนงาน คนครวัและ

ลกูจา้ง จาํนวน  ๒๗ คน 

 

 

 
 

 



๕ 
 

อาจารยใ์หญ่อาจารยใ์หญ่  

โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร ((ฝา่ยมธัยมฝา่ยมธัยม))  
 

 ๑.  ศาสตราจารย ์ดร.พนสั  หนันาคนิทร ์ (๒๔๙๕ - ๒๔๙๘)  

 ๒.  ผูช่้วยศาสตราจารยจ์นัทนา  พรหมเศรณ ี (๒๔๙๘ - ๒๕๐๐) 

 ๓.  รองศาสตราจารยค์ุณหญงิเตม็ศริ ิ บุณยสงิห ์ (๒๕๐๐ - ๒๕๑๑) 

 ๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยศ์ร ี  ประจมินอก (๒๕๑๑ - ๒๕๑๒) 

 ๕.  รองศาสตราจารยส์มลกัษณ์  หติะศกัดิ ์ (๒๕๑๒ - ๒๕๑๖) 

 ๖.  รองศาสตราจารยล์ะออ  การณุยะวนิช (๒๕๑๖ - ๒๕๑๘) 

 ๗.  รองศาสตราจารยป์ระกจิ  รตันสุวรรณ (๒๕๑๘ - ๒๕๒๗) 

 ๘.  ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.อาร ี สณัหฉว ี (๒๕๒๗ - ๒๕๓๑) 

 ๙.  รองศาสตราจารย ์ดร.ณฎัฐพงษ์ เจรญิพทิย ์ (รกัษาราชการ ๒๕๓๑ - มกราคม ๒๕๓๒) 

๑๐. รองศาสตราจารยช์ม  ภมูภิาค  (๒๕๓๒ - พฤษภาคม ๒๕๓๓) 

๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์ดม  ยะชยัมา (๒๕๓๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔) 
 

ผูอ้ํานวยการผูอ้ํานวยการ  

โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร ((ฝา่ยมธัยมฝา่ยมธัยม))  
 

๑.  รองศาสตราจารยป์ระกจิ  รตันสุวรรณ  (กรกฎาคม ๒๕๓๔ – พฤษภาคม ๒๕๓๗)  

๒.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิช์ยั นิรญัทว ี (รกัษาราชการ)   

๓.  รองศาสตราจารย ์ดร.คมเพชร ฉตัรศุภกุล (มถุินายน ๒๕๓๗ – ๑๐ กนัยายน ๒๕๓๘) 

๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสรฐิ  วเิศษกจิ (๑๑ กนัยายน ๒๕๓๘ – ๑๑ กนัยายน ๒๕๔๒) 

๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ําไพ  จติตว์ฒัน (๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๖) 

๖.  รองศาสตราจารย ์ดร.คมเพชร         ฉตัรศุภกุล (รกัษาราชการ) 

๗.  อาจารยพ์ลูศกัดิ ์   เทศนิยม (๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๐) 

๘.  อาจารยพ์ลูศกัดิ ์   เทศนิยม (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๑) 

๙.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ชชูาต ิ  (รกัษาราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ –  

        ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๒) 

๑๐. อาจารยส์ุภาภกัตร ์    ปรมาธกุิล (๑ เมษายน ๒๕๕๒ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

๑๑. อาจารยส์ุภาภกัตร ์    ปรมาธกุิล (รกัษาราชการ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ –  

 ๔ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารยช์วลติ  สงูใหญ่  (๕ เมษายน ๒๕๕๖ –  ปจัจบุนั) 

 



๖ 
 

ปรชัญาปรชัญา  
 

สกฺิขา  วริฬฺุห ิ สมฺปตฺตา 

การศกึษา  คอื  ความเจรญิงอกงาม 

EDUCATION  IS  GROWTH 
 

ปณธิานปณธิาน  

จดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพแก่เยาวชนโดยใชห้ลกัสตูรขัน้พืน้ฐานและหลกัสูตรนานาชาต ิ

เป็นตน้แบบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูสรา้งสรรคน์วตักรรมและการวจิยัทีม่คีุณภาพ 

 

วสิยัทศัน์วสิยัทศัน์  
 

เป็นตน้แบบในการจดัการศกึษาโดยใชห้ลกัสตูรขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรนานาชาต ิ บนฐานการ

วจิยัและสาธติการสอนทีส่่งเสรมิ พหุปญัญา ภาวะผูนํ้า คุณธรรมและวนิยั ของผูเ้รยีนโดยสอดคลอ้งกบั

ความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 
 

พนัธกจิพนัธกจิ  
 

๑.  รว่มผลติบณัฑติและเป็นศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีคร ู

๒.  เป็นตน้แบบการจดัการศกึษาเพื่อพฒันานกัเรยีนใหม้คีุณภาพ 

๓.  สรา้งสรรคน์วตักรรมและการวจิยัทีม่คีุณภาพ 

๔.  บรกิารวชิาการทีม่คีุณภาพ เพื่อใหชุ้มชนและสงัคมเขม้แขง็และยัง่ยนื 

๕.  ส่งเสรมิทาํนุบาํรงุวฒันธรรมและศลิปะ 

๖.  พฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพและธรรมาภบิาล 
 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  
 

  ๑.  การเป็นตน้แบบการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและคุณธรรมนกัเรยีนตามศกัยภาพ

เฉพาะตน 

๒.  การฝึกประสบการณ์และพฒันาวชิาชพีคร ู

๓.  การพฒันาและสรา้งสรรคน์วตักรรมและงานวจิยั 



๗ 
 

๔.  การพฒันาการบรกิารวชิาการทีม่คีุณภาพ เพื่อใหชุ้มชนและสงัคมเขม้แขง็และยัง่ยนื 

๕.  การสบืสานและทํานุบาํรุงวฒันธรรมและศลิปะ 

๖.  การพฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพตามหลกัธรรมาภบิาล 

  

นโยบายนโยบาย  

 

๑.  ดา้นการพฒันาศกัยภาพเฉพาะตนของเยาวชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่ อพัฒนาความรู ้ 

ความสามารถ ความสนใจ  เจตคต ิ ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพเฉพาะตน 

๒.  ดา้นการปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมเพื่อพฒันาสงัคม 

ส่งเสรมิและปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมอย่างต่อเน่ืองให้เยาวชนมคีวามประพฤติด ี มรีะเบียบ

วนิัย มคีวามเป็นผู้นํา มจีติสํานึกสาธารณะ มเีจตคติที่ดต่ีอตนเอง ครอบครวั สถานศึกษา และสงัคม

อยา่งยัง่ยนื 

๓.  ดา้นการวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศกึษา 

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากร  ศึกษาค้นคว้า  ทดลอง  ในการสรา้งองค์ความรูแ้ละพฒันา

นวตักรรมทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาของประเทศอยา่งยัง่ยนื 

๔.  ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการศกึษาอยา่งมอือาชพี 

ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีน  บัณฑิต  และบุคลากรทางการศึกษาทัว่ไปให้มี

ศกัยภาพ  และเป็นตน้แบบในการจดัการเรยีนรู ้

๕.  ดา้นการบรกิารวชิาการเพื่อสงัคม 

ส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารทางการศกึษาทีส่อดคลอ้งและตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนทางการศกึษาดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีเ่ป็นต้นแบบของการจดัการเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเน่ือง 

๖.  ดา้นสบืสานศลิปวฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย 

ส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาการจดักิจกรรมบูรณาการการเรยีนรู้  ด้านศิลปวฒันธรรม  ภูมิ

ปญัญาไทยร่วมกบัชุมชน เพื่อเสรมิสรา้งจติสํานึก สบืสาน สรา้งสรรค์ ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม และภูมิ

ปญัญาไทยอยา่งยัง่ยนื 

๗.  ดา้นการบรหิารจดัการ 

ส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้คีวามมัน่คง  เกดิความคล่องตวัต่อการ

ปฏบิตัิงาน  การตดิตาม  และการประเมนิผล  ตามหลกัธรรมาภบิาล  โดยใช้เครื่องมอืทางการบรหิาร

และเทคโนโลยสีารเทศ 

 

 



๘ 
 

๘.  ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาระบบและบุคลากรให้มวีฒันธรรมในการปฏบิตัิงาน  เพื่อส่งเสรมิ

การประกนัคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานสากล 

 

มาตรฐานมาตรฐาน  

 

มาตรฐานดา้นผลผลติ 

๑.  ผู้เรยีนมทีกัษะด้านการคดิวเิคราะห์  สงัเคราะห์  แก้ปญัหาและจดัการอย่างเป็นระบบ  รู้

วธิกีารแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิจากสื่อและแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ 

๒.  ผู้เรยีนมคีวามรูแ้ละมทีกัษะด้านวชิาการไดม้าตรฐานทางการศกึษาเป็นที่ยอมรบัของสงัคม

และเพยีงพอต่อการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเองหรอืศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

๓.  ผู้เรยีนมีความรู้  มทีักษะในการใช้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

๔.  ผูเ้รยีนมวีสิยัทศัน์ที่กวา้งไกลในสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ และรูเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของ

สงัคมและเทคโนโลย ี และไมต่กเป็นทาสของอบายมขุทัง้มวล 

๕.  ผูเ้รยีนมทีกัษะทางดา้นการกฬีา  นนัทนาการ  และดแูลรกัษาสุขภาพอนามยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

๖.  ผู้เรยีนมศีักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาเป็นที่

ยอมรบัของสงัคม 

๗.  ผูเ้รยีนมวีนิยั  คุณธรรม  จรยิธรรม  มคีวามเป็นผูนํ้าและมจีติสาํนึกสาธารณะ 

๘.  ผูเ้รยีนมวีุฒภิาวะทางอารมณ์  มทีกัษะทางสงัคม  สามารถอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข 

๙.  ผู้ เรียนมีพฤติกรรมในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามวิถี

ประชาธปิไตย 

๑๐.  ผูเ้รยีนเกดิองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีเ่ป็นตน้แบบในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๑๑.  บุคลากรมศีกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนระดบัครมูอือาชพีจนสามารถถ่ายทอดองค์

ความรูใ้นวชิาชพีครแูละนวตักรรมทางการศกึษา  ใหแ้ก่นิสติ  เยาวชนและบุคลากรทางการศกึษา 

๑๒.  สถาบันมีระบบบรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้ที่มี

คุณภาพ  สามารถตรวจสอบได ้ และมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

๑๓.  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปจัจุบันทันสมยัและสามารถนํามาใช้ในการจดั

การศกึษา  ตลอดจนประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งและประชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบ 

๑๔.  โรงเรยีนสาธติเครอืขา่ยมกีารพฒันาจนเป็นทีย่อมรบัของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

 

 

 



๙ 
 

มาตรฐานดา้นกระบวนการ 

 ๑.  จดัหลกัสตูรดา้นศกึษาศาสตรร์ะดบัอุดมศกึษา  และใหบ้รกิารทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหไ้ด้

คุณภาพ  เพื่อพฒันาคุณภาพของนิสติและเยาวชนใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

๒.  จดัการฝึกสอน  ฝึกงาน  ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูก่นิสติ  รวมทัง้จดัการอบรมวชิาการ

แก่บุคลากรทางการศกึษาทัว่ไปตามมาตรฐานวชิาชพีคร ู

๓.  ศกึษาทดลองดา้นกระบวนการเรยีนรูท้างการศกึษาขัน้พืน้ฐานแก่เยาวชนทีม่คีวามสามารถ

ดา้นต่างๆ 

๔.  จดัระบบการเรยีนการสอนบนพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.  จดัระบบการเรยีนรูท้ีเ่น้นการปฏบิตัอิยา่งสรา้งสรรค ์ ผสมผสานกบัการสรา้งจติสาํนึกในการ

อนุรกัษ์ธรรมชาต ิ

๖.  วจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศกึษาใหเ้ป็นศูนยต์น้แบบ  ตลอดจนเผยแพรอ่งคค์วามรูใ้น

รปูของสาธติเครอืขา่ยแก่สถาบนัการศกึษาทัว่ไป 

๗.  จดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ  ความสนใจและเจตคติ  ตามศกัยภาพของปจัเจก

บุคคลแก่นิสติและเยาวชน 

๘.  จดักจิกรรมตามแนวทางวถิไีทย  เพื่อเสรมิสรา้งจติสํานึกในการสบืสานและสรา้งสรรค์ศลิป 

วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย 

๙.  จดักจิกรรมที่ส่งเสรมิจรยิธรรม  ความเป็นผู้นําตามระบอบประชาธปิไตยและมจีติสํานึกที่ดี

ต่อสงัคม 

๑๐.  ส่งเสริมกิจกรรมในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพการสื่อสารระดบัสากลแก่นิสติ  เยาวชน  และบุคลากร 

๑๑.  จดัการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ  สามารถแก้ปญัหาและพัฒนาด้านต่างๆ  ได้อย่าง   

เหมาะสม 

๑๒.  มรีะบบคดัเลือกบุคลากรที่มคีุณภาพ  และส่งเสรมิสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาความรู ้ 

ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ รวมทัง้สรา้งผลงานวชิาการเพื่อเพิม่พนูศกัยภาพเป็นครมูอือาชพี 

๑๓.  จดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรยีนรู ้ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยั 

๑๔.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาที่

ตรวจสอบไดแ้ละมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

๑๕.  วางแผนจดัระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูข่าวสาร  สารสนเทศ  และรายงานผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมทีช่ดัเจนถูกตอ้งและทนัสมยั 

๑๖.  มรีะบบการประชาสมัพนัธ์ที่มปีระสทิธภิาพ  เพื่อสรา้งความเขา้ใจให้แก่บุคลากรภายใน

สถาบนั  และสาธารณชนทัว่ไป 

 

 



๑๐ 
 

มาตรฐานดา้นปจัจยั 

๑.  บุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาดา้นความรู ้ ทกัษะ  ความสามารถดา้นต่างๆ  อยา่ง 

ต่อเน่ือง 

๒.  บุคลากรทางการศกึษาเป็นครมูอือาชพี  มคีวามรู ้ มทีกัษะ  มคีวามสามารถในการจดัการ

และพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในวชิาชพีครูให้แก่นิสติ  เยาวชนและ

บุคลากรทางการศกึษา 

๓.  มแีผนพฒันาการศกึษาระยะยาว (๕ ปี)  และแผนงานประจาํปี  ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

และนโยบายของสถาบนัและมหาวทิยาลยั 

๔.  สถาบนัมหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบันิสติ  เยาวชนและทอ้งถิน่ 

๕.  สถาบนัมงีบประมาณและเทคโนโลยสีนับสนุนให้บุคลากรใช้นวตักรรมในการจดัการเรยีน

การสอนและการทํางาน  วิจยัและสร้างผลงานทางวชิาการเพื่อพัฒนานวตักรรมทางการศึกษาและ

เผยแพรผ่่านสื่อต่างๆ 

๖.  ผูบ้รหิารมคีวามเป็นผูนํ้า  มคีุณธรรมและศกัยภาพในการบรหิารจดัการ 

๗.  อาคารสถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวกเอือ้อํานวยต่อการเรยีนการสอน 

๘.  ดชันีบ่งชีม้าตรฐานการศกึษาทีช่ดัเจนและมกีระบวนการในการประกนัคุณภาพทีเ่ป็นเสมอืน

กลไกในระบบการทาํงานของสถาบนัทีม่คีุณภาพ 

๙.  ระบบบรหิารจดัการสาธติเครอืขา่ย  เป็นอสิระและชดัเจน 

          ๑๐.  ผูป้กครองและชุมชนมสี่วนส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษา 

  

อตัลกัษณ์อตัลกัษณ์ของนกัเรยีนของนกัเรยีน  
 

รอบรูว้ชิาการ ชาํนาญเทคโนโลย ีมภีาวะผูนํ้า คุณธรรมและวนิยั 
 

คาํขวญัโรงเรยีนคาํขวญัโรงเรยีน  

 

ยดึมัน่ในวฒันธรรมไทย ใส่ใจความเป็นสากล 
 

เอกลกัษณ์เอกลกัษณ์ของโรงเรยีนของโรงเรยีน  

 

ส่งเสรมิพหุปญัญา สาธติการสอน ตน้แบบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู

 



๑๑ 
 

จุดเน้นของโรงเรยีนจุดเน้นของโรงเรยีน  

 

การจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน  โดยคาํนึงถงึ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ตามแนวคดิทฤษฎพีหุปญัญา) 

 

เครือ่งหมายประจาํโรงเรยีนเครือ่งหมายประจาํโรงเรยีน  

 

ตรากราฟ เอ๊กโปเน็นเชยีลฟงักช์นั  y = ex  หมายถงึ  ความเจรญิงอกงามอนัไม่มทีีส่ ิน้สุด 

 

 

ชือ่  ส ี ชือ่  ส ี และและกลุ่มสีกลุ่มสี  

  

ชื่อโรงเรยีนชื่อโรงเรยีน  
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร  (ฝา่ยมธัยม) 

 

สปีระจาํโรงเรยีนสปีระจาํโรงเรยีน  
เทา - แดง 

    สเีทา    หมายถงึ   ปญัญา   

    สแีดง    หมายถงึ   ความกลา้หาญ 

    สเีทา - แดง หมายถงึ   ความกลา้ทีจ่ะคดิ 

 

 

 



๑๒ 
 

กลุ่มสีกลุ่มสีและสญัลกัษณ์กลุ่มและสญัลกัษณ์กลุ่ม  
    

 สแีดง    = กระทงิเปลีย่ว   เป็นสตัวแ์ขง็แรง  ปราดเปรยีว  สูไ้มถ่อย 

 สเีหลอืง   = คา้งคาวผ ี  เป็นสตัวต์ื่นตวัตลอดเวลา  ไมย่อมใหใ้ครโจมตก่ีอน 

 สเีขยีว   = ชา้งป่า   เป็นสตัวท์ีม่กีําลงัมหาศาล  สตปิญัญาฉลาด 

 สน้ํีาเงนิ   = อนิทรเีหลก็  เป็นสตัว ์(นก) ทีไ่มย่อมแพส้ตัวใ์ดๆ  ว่องไว  เฉียบแหลม 

 

 

ดาวแสดงกลุ่มสแีละชัน้ดาวแสดงกลุ่มสแีละชัน้  
 

เครือ่งหมายแสดงสงักดัสแีละชัน้  เป็นรปูดาวหกแฉก  ปกัสตีามสงักดั  และปกัทบึแสดงชัน้ 

 

                     
 

มธัยมศกึษาปีที ่๑        มธัยมศกึษาปีที ่๒  มธัยมศกึษาปีที ่๓ 

 

                      
 

มธัยมศกึษาปีที ่๔   มธัยมศกึษาปีที ่๕  มธัยมศกึษาปีที ่ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  โครงสรา้งการบรหิารงานฝา่ย 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูอ้ํานวยการ 

                               งานและโครงการพเิศษ 

           - ศนูยศ์กัยวโิรฒ - ศนูยพ์มันาเดก็ก่อนวยัเรยีน - งานประชาสมัพนัธ ์

คณะกรรมการสถานศกึษา    - งานบรกิารวชิาการตน้แบบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

- โครงการอาหารกลางวนั  - งานพยาบาล     

           เลขานุการคณะผูบ้รหิาร 
รอง ผอ.ฝา่ยบรหิาร          รอง ผอ.ฝา่ยวชิาการ      รอง ผอ.ฝา่ยวจิยั นิเทศ                   รอง ผอ.ฝา่ยกจิการนกัเรยีน         รองผอ.ฝา่ยวางแผนและพฒันา 

   และฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

 

 

 

- งานสารบรรณ 

(งานเอกสารทางราชการ 

จดหมายราชการ คาํสัง่ และ

เอกสารสาํคญัอื่น งานการ

ประชุม) 

- งานการเจา้หน้าที/่งาน

ทรพัยากรบุคคล 

(คดัเลอืก สรรหา บรรจุ ทาํ

สญัญาจา้ง ประวตับุิคลากร การ

ลาต่างๆ ) 

- งานการเงนิและพสัดุ 

(การเบกิจ่ายเงนิ จดัทาํบญัช ี

บรหิารครุภณัฑ ์เบกิจ่าย

ครุภณัฑ ์ฯลฯ) 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- งานบรหิารวชิาการ 

(กลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่ม,สารสนเทศ

วชิาการ, 

- งานพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีน

การสอน 

 (พฒันาหลกัสตูร ตารางสอน ตารางสอบ 

การจดัหอ้งเรยีน หอ้งสอบ) 

- งานทะเบยีน วดัและประเมนิผลการเรยีน 

- งานพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 

(กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน,พฒันาความคดิ

สรา้งสรรค,์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค,์

ตรวจสอบและตดิตามการเขา้ชัน้เรยีน

ทุนการศกึษา) 

- งานหอ้งสมดุ 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- งานส่งเสรมิและพฒันาวจิยัและ

นวตักรรมทางการศกึษา 

- งานปฏบิตักิารสอน พฒันาวชิาชพี 

และฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู

(การนิเทศคร,ูการทาํผลงานวชิาการ

ของคร,ูการทาํผลงานวชิาการของ

สายสนบัสนุน) 

- งานฝึกประสบการณ์ระหว่างเรยีน 

(รายวชิา ศษ 391, ศษ 491) 

- งานวเิทศสมัพนัธ ์

(โครงการศนูยภ์าษา โครงการ

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ) 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- งานกจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์

(กจิกรรมสภานกัเรยีน,

กจิกรรมการแสดง,การเชยีร์

,กฬีาส,ีกจิกรรมบาํเพญ็

ประโยชน์สโมสรอนิเตอร์

แรคท,์หนงัสอืรุ่น/สาธติา

นุสรณ์,กจิกรรมทาํนุบาํรุง

ศลิปวฒันธรรม) 

- งานกจิกรรมพฒันา

ศกัยภาพผูเ้รยีน 

(ดา้นกฬีา,ดา้นดนตร,ีดา้น

ศลิปะแอมนิเมชัน่,

ศลิปวฒันธรรมในและ

ต่างประเทศ) 

- งานกจิกรรมพเิศษและ

 

 

   

 

- งานแผนและยุทธศาสตร ์

(งานแผนงาน การจดัทาํโครงการ 

การจดัทาํงบประมาณ ตดิตาม

งบประมาณ) 

- งานประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(ประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ประจาํปีของบุคลากร) 

- งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ระบบและโครงสรา้งเทคโนโลยี

สือ่สาร พฒันาสือ่การเรยีนการ

สอน งานบรกิารผลติเอกสาร

สิง่พมิพต่์างๆ งานศนูยศ์กึษา

คน้ควา้ขอ้มลูดว้ยตนเอง สบืคน้

ขอ้มลูผ่านอนิเตอรเ์น็ต) 

- งานบรกิารสือ่การสอน 

(บรกิารโสตทศันูปกรณ์ ,บรกิาร

ผลติเอกสารวชิาการ) 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



 
 

โครงสรา้งการบรหิารงานฝา่ย 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูอ้ํานวยการ 

                          

 

 

      ผช.ผอ.ฝา่ยพฒันกายภาพและสิง่แวดลอ้ม                  ผช.ผอ.ฝา่ยประกนัคุณภาพและบรกิารชุมชน        ผช.ผอ.ฝา่ยพฒันาวนิยั และส่งเสรมิสขุภาพนกัเรยีน  ผช.ผอ.ฝา่ยหลกัสตูรนานาชาต ิ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานอาคารสถานทีแ่ละพาหนะ 

(อาคารสถานที ่ยานพาหนะ ความ

ปลอดภยัและจราจร) 

- งานสวสัดกิาร 

(รา้นคา้ สวสัดกิาร) 

- งานรา้นคา้ 

(งานรา้นคา้ของนกัเรยีน, รา้นคา้ของ

ผูเ้ช่า) 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- งานประกนัคุณภาพ 

(งานระบบประกนัคุณภาพ สรา้งและพฒันา

ตวัชีว้ดัคุณภาพการศกึษา) 

- งานบรกิารชุมชน 

(บรกิารวชิาการแก่สงัคม) 

- งานพฒันาบุคลากร 

(ระบบพฒันาบุคลากร พฒันาศกัยภาพบุคลากร 

จดัประชุม อบรม สมัมนา) 

- งานสโมสรบุคลากร 

(งานสโมสรประจาํปี, งานกฬีาสาธติสมัพนัธ)์ 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- งานวนิยันกัเรยีน 

(วนิยันกัเรยีน,ตดิตามงานวนิยันกัเรยีน,การ

สแกนนิ้วมอื,ตรวจการนกัเรยีน,ตดิตามงาน

ระดบัชัน้,ความปลอดภยัของนกัเรยีน,พฒันา

คุณธรรม จรยิธรรม) 

- ส่งเสรมิสุขภาพนกัเรยีนและบุคลากร 

(ความสามารถของนกัเรยีนดา้นกฬีา, ส่งเสรมิ

กฬีาของนกัเรยีน,ประชาสมัพน์ัผลงานดา้น

กฬีาของนกัเรยีน,การใชส้นามกฬีาภายในและ

กลางแจง้) 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- งานบรหิารวชิาการ 

(ตดิตามการสอน, การปฏบิตังิานของบุคลากร

และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ) 

- งานพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการ

สอน 

(การจดัการเรยีนการสอน,การจดัสอบปลายปี              

สอบวดัมาตรฐาน, งานอาจารยป์ระจาํชัน้,การ

วดัและประเมนิผลการเรยีน) 

- งานพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 

(พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนและผูส้อน,กจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีน) 

- งานบรหิารดา้นธุรการ 

(จดัหอ้งสอบ IGCSE,ทะเบยีนประวตันิกัเรยีน,              

การต่อสญัญาจา้ง,งบประมาณใชจ่้ายประจาํปี) 

 ื่  ีไ่ ้ ั  



 

๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 

 

 



 

๑๖ 
 

หลกัสตูรหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)  
 

วสิยัทศัน์ 
เป็นต้นแบบการจดันวตักรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานบนฐานการวจิยัทีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดย

ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพมคีวาม  รอบรูว้ชิาการ ชํานาญเทคโนโลย ี 

มวีนิัยและคุณธรรม  เป็นแกนนําสงัคม  ดว้ยกระบวนการคดิเชงิวทิยาศาสตร ์ สามารถใชภ้าษาในการ

สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ  ยดึมัน่และปฏบิตัิตนตามหลกัธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ  มี

คุณธรรมจรยิธรรม  มจีติสํานึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตระหนักในคุณค่าและดํารงรักษา

ศิลปวฒันธรรมไทยตลอดจนให้ผู้เรยีนมเีจตคติต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพรวมถึงการศึกษา

เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

หลกัการ 
หลกัสูตรโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร  (ฝ่ายมธัยม)  ใชห้ลกัการ

และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑  มหีลกัการที่สําคญั

ดงัน้ี 

  ๑.  เป็นหลกัสูตรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาต ิ มจีุดหมายและมาตรฐาน

การเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายสําหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนให้มคีวามรู ้ ทกัษะ  เจตคต ิ และคุณธรรมบน

พืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

  ๒.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนมโีอกาสได้รบัการศึกษา

อยา่งเสมอภาคและมคีุณภาพ 

  ๓.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ  ให้สงัคมมสี่วนร่วมในการจดั

การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

  ๔.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มโีครงสรา้งยดืหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรยีนรู ้ เวลา  และ

การจดัการเรยีนรู ้

  ๕.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

  ๖.  เป็นหลกัสูตรการศกึษาสําหรบัการศกึษาในระบบ  สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู้

และประสบการณ์ 

  ๗. เป็นหลกัสูตรทีม่อีงค์ความรูท้ีห่ลากหลาย  เพื่อใหผู้เ้รยีนศกึษาและพฒันาตนเองให้

เตม็ตามศกัยภาพ 

 

 

 



 

๑๗ 
 

จุดหมาย 
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ี มปีญัญา  มคีวามสุข  มี

ศกัยภาพในการศกึษาต่อ  และประกอบอาชพี  จงึกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกดิกบัผู้เรยีน  เมื่อจบ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ดงัน้ี 

  ๑.  มคีุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ เหน็คุณค่าของตนเอง  มวีนิยัและ

ปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรอืศาสนาที่ตนนับถือ  ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

  ๒.  มคีวามรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแก้ปญัหา   การใช้เทคโนโลย ี 

และมทีกัษะชวีติ 

  ๓.  มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ี มสีุขนิสยั  และรกัการออกกําลงักาย 

  ๔.  มคีวามรกัชาตมิจีติสํานึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลกยดึมัน่ในวถิชีวีติและ

การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

  ๕.  มจีติสํานึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย  การอนุรกัษ์และพฒันา

สิง่แวดลอ้ม  มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ทําประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม  และอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมี

ความสุข 

  ๖.  มคีุณลกัษณะของนักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสาน

มติร  (ฝา่ยมธัยม)  คอื  รอบรูว้ชิาการ  ชาํนาญเทคโนโลย ี มวีนิยัและคุณธรรม  เป็นแกนนําสงัคม 

 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
ในการพฒันาผู้เรยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรยีนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด  ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

ดงัน้ี 

 

สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะสาํคญั ๕ ประการ ดงัน้ี 

   ๑.  ความสามารถในการคดิ  เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห์  การคดิสงัเคราะห ์ 

การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์

ความรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

   ๒.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร  มวีฒันธรรม

ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคดิ  ความรูค้วามเขา้ใจ  ความรูส้กึ  และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น

ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม  รวมทัง้การเจรจา

ต่อรองเพื่อขจดัและลดปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ  การเลอืกรบัหรอืไม่รบัขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล

และความถูกตอ้งตลอดจนการเลอืกใชว้ธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอตนเอง

และสงัคม 



 

๑๘ 
 

  ๓. ความสามารถในการแก้ปญัหา  เป็นความสามารถในการแก้ปญัหาและอุปสรรค

ต่างๆ ที่เผชญิได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรม  และขอ้มูลสารสนเทศ  

เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคม   แสวงหาความรู ้ประยกุตค์วามรู้

มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  และมกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้

ต่อตนเอง สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

    ๔.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ  เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ 

ไปใชใ้นการดําเนินชวีติประจาํวนั   การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง   การทํางาน   และ

การอยู่ร่วมกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคล  การจดัการปญัหาและความ

ขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม   การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม  และ

การรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

   ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลอืก  และใชเ้ทคโนโลยี

ดา้นต่างๆ  และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม  ในดา้นการเรยีนรู ้ 

การสื่อสารการทาํงาน  การแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ ถูกตอ้ง  เหมาะสม  และมคีุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข  ในฐานะเป็น

พลเมอืงไทยและพลโลก  ดงัน้ี 

   ๑.  รกัชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ ์

   ๒.  ซื่อสตัยส์จุรติ 

   ๓.  มวีนิยั 

   ๔.  ใฝเ่รยีนรู ้

   ๕.  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

   ๖.  มุง่มัน่ในการทาํงาน 

   ๗.  รกัความเป็นไทย 

  ๘.  มจีติสาธารณะ 

  ๙.  ชาํนาญเทคโนโลย ี

           ๑๐.  เป็นแกนนําสงัคม 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙ 
 

โครงสรา้งเวลาเรยีนของหลกัสตูรโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (มธัยมศกึษาปีที ่๑-๓) 

 

 

รายการ 

 

ความรูพ้ืน้ฐาน 
สถานศกึษา

กาํหนด 

เพิม่เตมิเลอืก 

ม.๑-ม.๒ 

เตรยีมวชิาเอก 

ม.๓ 
หมายเหตุ 

ชัว่โมง (นก.) ชัว่โมง (นก.) ชัว่โมง (นก.) ชัว่โมง (นก.)  

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้      

๑.  ภาษาไทย ๓๖๐ (๙.๐) ๔๐ (๑.๐)    

๒.  คณิตศาสตร ์ ๓๖๐ (๙.๐)     

๓. วทิยาศาสตร ์ ๓๖๐ (๙.๐)     

๔.  สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

    ๔.๑  สงัคมศกึษาฯ (พืน้ฐาน, เพิม่เตมิ) 

    ๔.๒  ประวตัศิาสตร ์    

 

๓๖๐ (๙.๐) 

๑๒๐ (๓.๐) 

   

 

 

 

 

๕.  สขุศกึษาและพลศกึษา ๒๔๐ (๖.๐)     

๖.  ศลิปะ  

     (ทศันศลิป์, นาฏศลิป์, ดุรยิางคศลิป์) 
๒๔๐ (๖.๐)     

๗.  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

     (คหกรรม, คอมพวิเตอร,์ อุตสาหกรรม)  
๒๔๐ (๖.๐)     

๘.  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ๓๖๐ (๙.๐) 
๑๒๐* 

(ไมค่ดิหน่วยกติ) 
๓๒๐ (๘.๐) ๑๖๐ (๔.๐) *พบ อ.ต่างชาต ิ

๙. วถิพีลโลก  ๑๒๐ (๓.๐)    

๑๐. หน้าทีพ่ลเมอืง   ๑๒๐ (๓.๐)*  
*เรยีนในลกูเสอื 

 ม.๑-ม.๓ 

๑๑. ภาษาจนี / ภาษาญีปุ่น่ / ภาษาพม่า / 

       ภาษาเวยีดนาม 
    ๘๐ (๒.๐)   

เรียน ม.๑, ม.

๒ 

รวมจาํนวน ชัว่โมง (นก.) ๒,๖๔๐ (๖๖.๐) ๓๖๐ (๙.๐) ๓๒๐ (๘.๐) ๑๖๐ (๔.๐)  

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      

๑.  กจิกรรมแนะแนว ๑๒๐     
กจิกรรม 

พฒันาผูเ้รยีน 

ไม่นบัหน่วย 

การเรยีน 

๒.  กจิกรรมชมรม ๑๒๐     

๓.  กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร/ี 

      กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะ 
๑๒๐     

รวมจาํนวน ชัว่โมง ๓๖๐     

รวมความรูพ้ืน้ฐาน - กจิกรรมพฒันาฯ ๓,๐๐๐ (๖๖.๐)       

รวมจาํนวนชัว่โมงทัง้หมด (นก.)    ๓,๖๐๐ (๙๐.๐) 

 

 

 



 

๒๐ 
 

โครงสรา้งเวลาเรยีนของหลกัสตูรโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (มธัยมศกึษาปีที ่๔-๖) หอ้งเรยีนทีไ่มใ่ช่เอกวทิยาศาสตร ์

 

 

รายการ 

 

ความรูพ้ืน้ฐาน 
สถานศกึษา

กําหนด 
วชิาเอก หมายเหตุ 

ชัว่โมง (นก.) ชัว่โมง (นก.) ชัว่โมง (นก.)  

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     

๑.  ภาษาไทย ๒๔๐ (๖.๐) ๒๔๐ (๖.๐)   

๒.  คณิตศาสตร ์ ๒๔๐ (๖.๐) ๑๒๐ (๓.๐)   

๓.  วทิยาศาสตร ์ 

     ๓.๑ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

     ๓.๒ สิง่แวดลอ้ม, โครงงาน, O-NET  

 

๒๔๐ (๖.๐) 

 

 

 

๑๒๐ (๓.๐) 

  

๔.  สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

      ๔.๑  สงัคมศกึษาฯ (พืน้ฐาน, 

เพิม่เตมิ) 

      ๔.๒  ประวตัศิาสตร ์

      ๔.๓  หน้าทีพ่ลเมอืง 

 

๓๒๐ (๘.๐) 

๘๐ (๒.๐) 

 

 

๔๐ (๑.๐)* 

๘๐ (๒.๐)** 

  

 

*เรยีนเฉพาะ ม.๖ 

**เรยีน ม.๔-ม.

๕ 

๕.  สขุศกึษาและพลศกึษา ๑๒๐ (๓.๐)    

๖.  ศลิปะ 

     (ทศันศลิป์, นาฏศลิป์, ดุรยิางคศลิป์) 
๑๒๐ (๓.๐) 

ดนตร,ีศลิปะ 

๑๒๐ (๓.๐) 
  

๗.  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

     (ค ห ก ร ร ม , ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ , 

อตุสาหกรรม)  

๑๒๐ (๓.๐) ๘๐ (๒.๐)*  
*เรียนเฉพาะ ม.

๖ 

๘.  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ๒๔๐ (๖.๐) ๑๒๐ (๓.๐)*  *พบ อ.ต่างชาต ิ

๙. วถิพีลโลก  ๒๔๐ (๖.๐)   

รวมจาํนวน ชัว่โมง (นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑.๐) ๑,๑๖๐ (๒๙.๐) ๑,๓๖๐ (๓๔.๐)  

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน     

๑.  กจิกรรมแนะแนว ๑๒๐    กจิกรรม 

พฒันาผูเ้รยีน 

ไมน่บัหน่วย 

การเรยีน 

๒.  กจิกรรมชมรม/วชิาทหาร ๑๘๐    

๓.  กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะ ๖๐    

รวมจาํนวนชัว่โมง  ๓๖๐    

รวมความรูพ้ ืน้ฐาน - กจิกรรมพฒันาฯ ๒,๐๐๐ (๔๑.๐)      

รวมจํานวนชัว่โมงทัง้หมด (นก.) ๔,๕๒๐ (๑๐๔.๐) 
 

 



 

๒๑ 
 

โครงสรา้งเวลาเรยีนของหลกัสตูรโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (มธัยมศกึษาปีที ่๔-๖) หอ้งเรยีนเอกวทิยาศาสตร ์

 

รายการ ความรูพ้ืน้ฐาน 
สถานศกึษา 

กําหนด 
วชิาเอก หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ชัว่โมง (นก.) ชัว่โมง (นก.) ชัว่โมง (นก.)  

๑.  ภาษาไทย ๒๔๐ (๖.๐)     

๒.  คณิตศาสตร ์ ๒๔๐ (๖.๐)    

๓.  วทิยาศาสตร ์ 

      ๓.๑ วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

      ๓.๒ สิง่แวดลอ้ม, โครงงาน, O-NET  

      ๓.๓ เคม,ี ฟิสกิส,์ ชวีวทิยา 

*ความถนดัเฉพาะดา้น, องักฤษสาํหรบั

วทิยาศาสตร ์

๒๔๐ (๖.๐) 

 

 

 

 

๑๒๐ (๓.๐) 

 

 

 

 

๒,๑๖๐ (๕๔.๐) 

 

 

 

*เรยีนเฉพาะ ม.๕-ม.

๖ 

๔. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

     ๔.๑  สงัคมศกึษาฯ พืน้ฐาน 

     ๔.๒  ประวตัศิาสตร ์

     ๔.๓  หน้าทีพ่ลเมอืง 

 

๓๒๐ (๘.๐) 

๘๐ (๒.๐)* 

 

 

๔๐ (๑.๐)* 

๘๐ (๒.๐)** 

  

 

* เรยีนเฉพาะ ม.๖ 

**เรยีน ม.๔-ม.๕ 

๕.  สขุศกึษาและพลศกึษา ๑๒๐ (๓.๐)    

๖.  ศลิปะ 

     (ทศันศลิป์, นาฏศลิป์, ดุรยิางคศลิป์) 
๑๒๐ (๓.๐) 

   

๗.  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

     (ค ห ก ร ร ม , ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ , 

อตุสาหกรรม) 

๑๒๐ (๓.๐)  

 

 

 

  

  

๘.  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ๒๔๐ (๖.๐) ๑๒๐ (๓.๐)*  * พบ อ.ต่างชาต ิ

๙.  วถิพีลโลก     

รวมจํานวน ชัว่โมง (นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑.๐) ๒๘๐ (๗.๐) ๒,๑๖๐ (๕๔.๐)   

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      

๑.  กจิกรรมแนะแนว ๑๒๐   กจิกรรม 

พฒันาผูเ้รยีน 

ไมน่บัหน่วย 

การเรยีน 

๒.  กจิกรรมชมรม/วชิาทหาร ๑๘๐   

๓.  กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะ ๖๐     

รวมจํานวน ชัว่โมง  ๓๖๐     

รวมความรูพ้ ืน้ฐาน - กจิกรรมพฒันาฯ ๒,๐๐๐ (๔๑.๐)       

รวมจํานวนชัว่โมงทัง้หมด (นก.) ๔,๓๒๐ (๑๐๘.๐) 



 

๒๒ 
 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น) เรยีนปีละ ๑๒๐ ชัว่โมง (รวม ๓๖๐ ชัว่โมง) 

ประกอบดว้ย 

  ๑.  กจิกรรมแนะแนว (๓๕ ชัว่โมง) 

   กจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา การแนะแนว ให้

สอดคล้องครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสงัคม  กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ได้แก่ 

กจิกรรมการรูจ้กั เขา้ใจ และเหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น กจิกรรมการปรบัตวัและดาํรงชวีติ 

 ๒.  กจิกรรมนกัเรยีน  

   ๒.๑  กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ี (๓๕ ชัว่โมง) 

    กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี  ความ

รบัผิดชอบ  การทํางานร่วมกัน  การรู้จกัแก้ปญัหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมเีหตุผล  การ

ช่วยเหลอืแบ่งปนักนั การประนีประนอมเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเจรญิเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีวามสมบูรณ์  

พรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย  จติใจ  อารมณ์  สงัคม  และสตปิญัญา  เป็นตน้ 

  ๒.๒  กจิกรรมชุมนุม ชมรม  (๓๕ ชัว่โมง) 

    กจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนัด  

และความสนใจ  โดยเน้นให้ผูเ้รยีนปฏบิตัดิ้วยตนเอง  ตัง้แต่การศกึษาวเิคราะห์  วางแผน  ปฏบิตัติาม

แผน  ประเมนิและปรบัปรุงการทํางาน  เน้นการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  กจิกรรมสําคญัในการพฒันา  

ไดแ้ก่  ชุมนุมหรอืชมรมต่างๆ ทีส่ถานศกึษากําหนดขึน้ตามความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะ

ของผูเ้รยีนและบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ 

 ๓.  กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  (๔๕ ชัว่โมง เฉลีย่ปีละ ๑๕ ชัว่โมง) 

  กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ทําประโยชน์ตามความสามารถ  ความถนัดและความ

สนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ  ความดงีาม  ความเสยีสละต่อสงัคม  มจีติใจ

มุ่งทําประโยชน์ต่อครอบครวั  ชุมชนและสงัคม  กิจกรรมสําคญั  ได้แก่  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  

กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม  กจิกรรมดํารงรกัษา  สบืสานศาสนา  ศลิปะ  และวฒันธรรม  กจิกรรมพฒันา

นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อสงัคม  เป็นตน้ 

 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย) เรยีนปีละ ๑๒๐ ชัว่โมง (รวม ๓๖๐ ชัว่โมง) 

ประกอบดว้ย 

 ๑.  กจิกรรมแนะแนว  (๔๐ ชัว่โมง) 

  กจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดัและความ

สนใจ  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ด้วยกระบวนการทางจติวทิยา  การแนะแนว  ให้

สอดคล้องครอบคลุมด้านการศึกษา  อาชีพส่วนตัวและสงัคม  กิจกรรมสําคญัในการพัฒนา  ได้แก่  

กจิกรรมการรูจ้กั  เขา้ใจ  และเหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น  กจิกรรมการปรบัตวัและดาํรงชวีติ 

 



 

๒๓ 
 

 ๒.  กจิกรรมนกัเรยีน  (๖๐ ชัว่โมง) 

๒.๑  กจิกรรมนกัศกึษาวชิาทหาร 

  กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมรีะเบียบวนิัย  ความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี  ความรบัผดิชอบ     

การทํางานร่วมกนั  การรูจ้กัแก้ปญัหา  การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม  ความมเีหตุผล  การช่วยเหลอืแบ่งปนั

กนั   การประนีประนอมเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเจรญิเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีวามสมบูรณ์  พรอ้มทัง้ด้าน

รา่งกาย  จติใจ  อารมณ์  สงัคม  และสตปิญัญา  เป็นตน้ 

๒.๒  กจิกรรมชุมนุม ชมรม 

  กจิกรรมที่ส่งเสรมิและพฒันาผู้เรยีนให้สอดคล้องกบัความสามารถ  ความถนัด  และ

ความสนใจ  โดยเน้นให้ผูเ้รยีนปฏบิตัดิ้วยตนเอง  ตัง้แต่การศกึษาวเิคราะห์  วางแผน  ปฏบิตัติามแผน  

ประเมนิและปรบัปรุงการทํางาน  เน้นการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  กจิกรรมสําคญัในการพฒันา  ได้แก่  

ชุมนุมหรอืชมรมต่างๆ  ที่สถานศกึษากําหนดขึน้ตามความเหมาะสม  และสอดคล้องกบัวุฒภิาวะของ

ผูเ้รยีนและบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ 

 ๓.  กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  (๖๐ ชัว่โมง เฉลีย่ปีละ ๒๐ ชัว่โมง) 

  กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ทําประโยชน์ตามความสามารถ  ความถนัดและความ

สนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ  ความดงีาม  ความเสยีสละต่อสงัคม  มจีติใจ

มุ่งทําประโยชน์ต่อครอบครวั  ชุมชนและสังคม  กิจกรรมสําคัญได้แก่  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  

กจิกรรมสรา้งสรรค์สงัคม  กจิกรรมดํารงรกัษา  สบืสานศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม  กจิกรรมพฒันา

นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อสงัคม  เป็นตน้ 

 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรายวิชาต้องสอดคล้องและ

ครอบคลุมมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชี้วดั ในรายวชิาพื้นฐาน  และตามผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาเพิม่เติม    

ตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่กําหนดในหลกัสูตรของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสาน

มติร  (ฝ่ายมธัยม)  เพื่อใหส้ามารถวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนไดอ้ย่างรอบดา้น  ทัง้ดา้นความรู ้ ความคดิ  

กระบวนการ  พฤตกิรรมและเจตคตใิหม้คีวามเหมาะสมกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั  ธรรมชาตวิชิา  และระดบัชัน้

ของผูเ้รยีน 

 การประเมนิผูเ้รยีน  พจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน  ความประพฤต ิ การสงัเกตพฤตกิรรม 

การเรยีนรู้  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ควบคู่ไปในกระบวนการเรยีนการสอน  ตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดบัและรปูแบบการศกึษา 

 

 

 

 

 



 

๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่๑  แสดงองคป์ระกอบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 
สงัคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพฯ วดัและประเมินการเรียนรู้ 

ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

บูรณาการในการเรียนการสอน 



 

๒๕ 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
๑. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

๒. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

๓. มีวนิยั 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

๖. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
๙. ชาํนาญเทคโนโลย ี

๑๐. เป็นแกนนาํสังคม 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
   ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๒. ๒.๑  ความสามารถในการคิด 

        ๒.๒ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  

   ๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
   ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

   ๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

      คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง 
สาระการเรียนรู้ 
   .......................................................... 
   .......................................................... 
   ........................................................... 
   ........................................................... 
   ..........................................................  
    

ปลายภาค.................คะแนน 
    (Formal   Assessment) 

ระหวา่งภาคเรียน................คะแนน 
      (Formal   Assessment) 

 

คะแนนจากการประเมินแต่ละตวัช้ีวดั 
                  .................คะแนน 

            (Informal   Assessment) 

 

 

คะแนนสอบ...........

 

การวดั (........... คะแนน) การประเมิน (............คะแนน) 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้……………..…. 

(๑๐๐ คะแนน) 

 

- ตวัช้ีวดั (พื้นฐาน) 

- ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 

แผนภาพท่ี  ๒   แสดงกระบวนการวดัและประเมินการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

สัดส่วนคะแนน   ระหวา่งเรียนกบั

คะแนนปลายปี/ปลายภาค……… 



 

๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  ๓     แสดงกระบวนการไดค้ะแนนสอบกลางภาคเรียน 

 

คะแนนจากการสอบกลางภาคเรียน 
           (Formal   Assessment) 

 

ไดค้ะแนนตั้งแต่  ๕๐% ของคะแนนสอบ 

            (Formal   Assessment) 

 

 

ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่  ๕๐% ของคะแนนสอบ 

            (Formal   Assessment) 

 

 

 

      สอบแกต้วั ๑ คร้ัง    

(Formal   Assessment) 

 

 

 

ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่  ๕๐% ของคะแนนสอบ 

            (Formal   Assessment) 

 

 

 

ไดค้ะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่คะแนนสอบ

ก่อนสอบแกต้วั  (Formal   Assessment) 

 

 

 

ไดค้ะแนนมากกวา่  ๕๐% ของคะแนนสอบ 

            (Formal   Assessment) 

 

 

 

ไดค้ะแนนเท่ากบั  

 ๕๐% ของคะแนนสอบ 

(Formal   Assessment) 

 

 

 

ผา่น 

แผนภาพท่ี  ๔   แสดงกระบวนการไดค้ะแนนจากการประเมินแต่ละตวัช้ีวดั 

 

     คะแนนจากการประเมินแต่ละตวัช้ีวดั 
            (Informal   Assessment) 

 

 

ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่  ๘๐%   ของคะแนนแต่

ละตวัช้ีวดั (Informal   Assessment) 

 

 

ไดค้ะแนนตั้งแต่  ๘๐% ข้ึนไป ของคะแนน

แต่ละ ตวัช้ีวดั (Informal   Assessment) 

 

 

  แกไ้ข 

ผา่น 



 

๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๕    แสดงการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
 

เรียน 

ตดัสินผล 

การเรียน 

 ได ้“๑-๔” 

เรียนซํ้ า 

สอนซ่อมเสริม/ 

สอบแกต้วั 

ถา้จะแก ้“๐” 

ยืน่คาํร้อง 

ได ้“๐” 

ได ้“๐” 

แกต้วัไดอี้ก ๑ คร้ัง 

สอนซ่อมเสริม/สอบแกต้วั 

ได ้“๐” ได ้“๑” 

ได ้“๑” 

มีเวลาเรียน  ๘๐% 
มีเวลาเรียน  

ไม่ถึง ๘๐% 

ดุลยพินิจ 

อนุญาต 

ได ้“มส” 

ไม่อนุญาต 

เรียนซํ้ า 

ไม่แก ้“มส” 

ภายใน  

ภาคเรียน

นั้น 

 

เวลาเรียน  < ๖๐% 

ได ้“๐” ได ้“๑” 

เรียนซํ้ าเพิ่มเติมเวลาเรียนครบ 

วดัผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ 

๖๐%<เวลาเรียน<๘๐% 

ได ้“ร” 

ไม่เขา้วดัผลกลางภาค/ไม่เขา้วดัผล  

ปลายภาค/ส่งงานไม่ครบ 

แก ้“ร” ได ้๐-๔ 

ไม่แก ้“ร” 

ภายใน ๑  

ภาคเรียน  

วดัผลระหวา่งภาค 

วดัผลปลาย 

ภาคเรียน 



 

๒๘ 
 

การประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีน 
สํานักงานการศกึษาและมาตรฐานการศกึษาได้ให้ความหมายไว้ว่า  การประเมนิการอ่าน  คดิ

วเิคราะห์  และเขยีน  เป็นการประเมนิศกัยภาพของผู้เรยีนในการอ่านจากหนังสอื  เอกสาร  และสื่อ

ต่างๆ  เพื่อหาความรู ้ เพิม่พูนประสบการณ์  เพื่อความสุนทรยี ์ และประยุกตใ์ช ้ แลว้นํามาคดิวเิคราะห์

เน้ือหาสาระที่อ่าน  นําไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะห์สรา้งสรรค์  การแก้ปญัหาในเรื่อง

ต่างๆ  และถ่ายทอดความคดินัน้ด้วยการเขยีนที่มสีํานวนภาษาถูกต้อง  มเีหตุผลและลําดบัขัน้ตอนใน

การนําเสนอ  สามารถสรา้งความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชัน้ 
 

ขอบเขตการประเมนิและตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ – ๓  

ขอบเขตการประเมนิ 

  การอ่านจากสื่อสิง่พมิพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ  ข้อคดิ  ความรูเ้กี่ยวกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อ่านนําไปคิดวิเคราะห์  วิจารณ์   สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้  นําไป

ประยุกต์ใช้ดว้ยวจิารณญาณ  และถ่ายทอดเป็นขอ้เขยีนเชงิสรา้งสรรค์หรอืรายงานด้วยภาษาทีถู่กต้อง

เหมาะสม  เช่น  อ่านหนังสอืพมิพ ์ วารสาร  หนังสอืเรยีน  บทความ  สุนทรพจน์  คําแนะนํา  คําเตอืน  

แผนภมู ิ ตาราง  แผนที ่

ตวัชีว้ดัความสามารถในการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีน 

   ๑.  สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวตัถุประสงค ์ 

สามารถสรา้งความเขา้ใจและประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากการอ่าน 

   ๒.  สามารถจบัประเดน็สาํคญัและประเดน็สนับสนุน  โตแ้ยง้ 

   ๓.  สามารถวเิคราะห์  วจิารณ์  ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชื่อถอื  ลําดบัความและ

ความเป็นไปไดข้องเรือ่งทีอ่่าน 

   ๔.  สามารถสรปุคุณค่า  แนวคดิ  แงค่ดิทีไ่ดจ้ากการอ่าน 

   ๕.  สามารถสรุป  อภปิราย  ขยายความแสดงความคดิเหน็  โต้แยง้  สนับสนุน  โน้ม

น้าว  โดยการเขยีนสื่อสารในรปูแบบต่างๆ  เช่น  ผงัความคดิ  เป็นตน้ 
 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ – ๖  

ขอบเขตการประเมนิ 

 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ  ความรู้  ประสบการณ์

แนวคดิทฤษฎี  รวมทัง้ความงดงามทางภาษาที่เอื้อใหผู้้อ่านวเิคราะห์  วพิากษ์  วจิารณ์  แสดงความ

คดิเหน็โต้แยง้หรอืสนับสนุน  ทํานาย  คาดการณ์  ตลอดจนประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจ  แกป้ญัหา  และ

ถ่ายทอดเป็นขอ้เขยีนเชงิสรา้งสรรค์  รายงาน  บทความทางวชิาการอย่างถูกต้องตามหลกัวชิา  เช่น  

อ่านบทความวชิาการ  วรรณกรรมประเภทต่างๆ 

 

 



 

๒๙ 
 

ตวัชีว้ดัความสามารถในการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีน 

   ๑.  สามารถอ่านเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า  เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการ

ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั 

   ๒.  สามารถจบัประเดน็สาํคญัลาํดบัเหตุการณ์จากการอ่านสื่อทีม่คีวามซบัซอ้น 

   ๓.  สามารถวเิคราะห์สิง่ที่ผู้เขยีนต้องการสื่อสารกบัผู้อ่าน  และสามารถวพิากษ์  ให้

ขอ้เสนอแนะในงา่มมุต่างๆ  

   ๔.  สามารถประเมนิความน่าเชื่อถอื  คุณค่า  แนวคดิทีไ่ดจ้ากสิง่ทีอ่่านอยา่งหลากลาย 

   ๕.  สามารถเขยีนแสดงความคดิเหน็โต้แยง้  สรุป  โดยมขีอ้มูลอธบิายสนับสนุนอย่าง

เพยีงพอและสมเหตุสมผล 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีน 

การประเมนิความสามารถในการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีนของผูเ้รยีนเพื่อเลื่อนชัน้  และจบ

การศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ และสถานศกึษากําหนด  การตดัสนิผลการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ใชผ้ลการประเมนิปลายปี  ส่วน

การตดัสนิการจบระดบัการศกึษา  ใชผ้ลการประเมนิปลายปีสุดทา้ยของระดบัการศกึษา 

 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  กําหนดเกณฑ์การตัดสิน

คุณภาพการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีน  เป็น ๔ ระดบั  คอื  ดเียีย่ม  ด ี ผ่าน  และไมผ่่าน 

  ดเียีย่ม หมายถงึ มผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน  

      คดิวเิคราะห ์และเขยีนทีม่คีณุภาพดเีลศิอยูเ่สมอ 

  ด ี หมายถงึ มผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน 

     คดิวเิคราะห ์และเขยีนทีม่คีุณภาพเป็นทีย่อมรบั 

  ผ่าน หมายถงึ มผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน 

     คดิวเิคราะห ์และเขยีนทีม่ขีอ้บกพรอ่งบางประการ 

  ไมผ่่าน หมายถงึ ไมม่ผีลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการอ่าน 

     คดิวเิคราะห ์และเขยีนหรอืถา้มผีลงาน ผลงานนัน้ยงัม ี

     ขอ้บกพรอ่งทีต่อ้งไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขหลายประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๐ 
 

การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 สํานักงานการศกึษาและมาตรฐานการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

หมายถงึ  ลกัษณะที่สงัคมต้องการให้เกดิขึน้กบัผู้เรยีนในด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  ค่านิยม  จติสํานึก  

สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  ทัง้ในฐานะพลเมอืงไทยและพลโลก  ตามทีห่ลกัสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ กําหนด  ซึ่งมอียู่ ๘ คุณลกัษณะ  ได้แก่  รกัชาต ิ 

ศาสน์  กษตัรยิ ์ ซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิัย  ใฝเ่รยีนรู ้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มุง่มัน่ในการทาํงาน  รกัความเป็นไทย  มี

จติสาธารณะ และของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  อีก ๒ 

คุณลกัษณะ  ไดแ้ก่  ชาํนาญเทคโนโลย ี เป็นแกนนําสงัคม  รวมเป็น ๑๐ คุณลกัษณะ 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑  และสถานศึกษา

กําหนดไว้ ๔ ระดบั  คอื  ดเียีย่ม  ด ี ผ่าน  และไม่ผ่าน  กําหนดประเดน็การประเมนิให้สอดคล้องกบั

ตวัชีว้ดัของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 สาํนกังานการศกึษาและมาตรฐานการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็น

กจิกรรมที่สถานศกึษาต้องจดัให้ผู้เรยีนทุกระดบัชัน้   เพื่อส่งเสรมิพฒันาความสามารถของตนเองตาม

ความถนัด  ความสนใจ  ให้เต็มศกัยภาพ  โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทัง้ด้าน

ร่างกาย  สตปิญัญา  อารมณ์และสงัคม สรา้งเยาวชนของชาตใิห้เป็นผู้มศีลีธรรม  จรยิธรรม  มรีะเบยีบ

วนิยั  ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อสงัคมและสามารถบรหิารการจดัการตนเองได ้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ประกอบด้วยกจิกรรม ๓ ลกัษณะ  ได้แก่  กจิกรรมแนะแนว  กจิกรรมนักเรยีน (กจิกรรมลูกเสอื  เนตร

นาร ี นกัศกึษาวชิาทหาร  กจิกรรมชุมนุม  ชมรม)  กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

 เกณฑก์ารตดัสนิ 

 ผู้เรยีนจะต้องได้รบัการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนและผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรยีนกําหนด  

โดยกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิอยา่งเหมาะสม  ดงัน้ี 

   ๑.  กําหนดคุณภาพหรอืเกณฑใ์นการประเมนิตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน

กําหนดไว ้๒ ระดบั  คอื  ผ่านและไมผ่า่น 

   ๒.  กําหนดประเดน็การประเมนิใหส้อดคลอ้งตามจุดประสงคใ์นแต่ละกจิกรรมและกําหนด

เกณฑก์ารผ่านการประเมนิ ดงัน้ี 

   ๒.๑  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 

   ผ่าน    หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์

และปฏบิตักิจิกรรมและผลงานของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ี่

สถานศกึษากําหนด 



 

๓๑ 
 

    ไมผ่่าน     หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มไมค่รบตามเกณฑ ์ หรอื 

ไมผ่่านการปฏบิตักิจิกรรมและผลงานของ 

ผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 

   ๒.๒  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายปี/รายภาค 

   ผ่าน     หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ใน 

กจิกรรมสาํคญัทัง้ ๓ กจิกรรม  คอื  กจิกรรม 

แนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน  กจิกรรมเพื่อ 

สงัคมและสาธารณประโยชน์ 

ไมผ่่าน     หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน”  

ในกจิกรรมสาํคญั  กจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง 

จาก ๓ กจิกรรม คอื กจิกรรมแนะแนว   

กจิกรรมนกัเรยีน  กจิกรรมเพื่อสงัคมและ 

สาธารณประโยชน์ 

   ๒.๓  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อจบระดบัการศกึษา 

   ผ่าน       หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปี 

ในระดบัการศกึษานัน้ 

   ไมผ่่าน      หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน”  

บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 

 

เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัมธัยมศกึษา 

 ๑.  การตดัสนิผลการเรยีน 

 หลกัเกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้เพื่อตัดสินผลการเรยีนของผู้เรยีนตามหลกัสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  มดีงัน้ี 

   ๑)  ตดัสนิผลการเรยีนเป็นรายวชิา  ผูเ้รยีนต้องมเีวลาเรยีนตลอดภาคเรยีนไม่น้อยกว่า    

รอ้ยละ ๘๐  ของเวลาเรยีนทัง้หมดในรายวชิานัน้ๆ 

   ๒)  ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการประเมนิทุกตวัชีว้ดัและผ่านตามเกณฑท์ีโ่รงเรยีนกําหนด 

   ๓)  ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการตดัสนิผลการเรยีนทุกรายวชิา 

   ๔)  ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการประเมนิและมผีลการประเมนิผ่านตามเกณฑท์ีโ่รงเรยีนกําหนด

ในการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีน  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

  ๒.  การใหร้ะดบัผลการเรยีน 

   ในการตดัสนิเพื่อใหร้ะดบัผลการเรยีนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้  ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบั 

ผลการเรยีนเป็น ๘ ระดบั  รายวชิาทีจ่ะนับหน่วยกติไดจ้ะต้องไดร้ะดบัผลการเรยีนตัง้แต่ ๑ ขึน้ไป  โดย

มแีนวการใหร้ะดบัผลการเรยีนดงัน้ี 

 



 

๓๒ 
 

คะแนนรอ้ยละ ระดบัผลการเรยีน ความหมายของผลการประเมนิ 

๘๐-๑๐๐ ๔ ดเียีย่ม 

๗๕-๗๙ ๓.๕ ดมีาก 

๗๐-๗๔ ๓ ด ี

๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนขา้งด ี

๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 

๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช ้

๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑข์ัน้ตํ่า 

๐-๔๙ ๐ ตํ่ากว่าเกณฑ ์

 

๓.  การจบการศกึษา (คําสัง่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานที ่๑๑๐/๒๕๕๕) 

  การจบระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

   ๑)  ผูเ้รยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน ๖๖ หน่วย

กติ  และรายวชิาเพิม่เตมิตามทีส่ถานศกึษากําหนด   

   ๒) ผูเ้รยีนต้องได้หน่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ โดยเป็น

รายวชิาพืน้ฐาน ๖๓ หน่วยกติ  และรายวชิาเพิม่เตมิไมน้่อยกว่า ๑๑ หน่วยกติ 

   ๓)  ผู้เรยีนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีน  ในระดับผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิตามทีส่ถานศกึษากําหนด 

   ๔)  ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ในระดบัผ่านเกณฑก์าร

ประเมนิตามทีส่ถานศกึษากําหนด 

   ๕)  ผู้เรยีนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนและมผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิตามทีส่ถานศกึษากําหนด 

 

  การจบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (คาํสัง่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา  ขัน้

พืน้ฐานที ่๑๑๐/๒๕๕๕) 

   ๑) ผูเ้รยีนเรยีนรายวชิาพื้นฐานและเพิม่เตมิ  โดยเป็นรายวชิาพืน้ฐาน ๔๑ หน่วย

กติ  และรายวชิาเพิม่เตมิตามทีส่ถานศกึษากําหนด  

   ๒) ผูเ้รยีนต้องไดห้น่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ  โดยเป็น

รายวชิาพืน้ฐาน ๔๑ หน่วยกติ  และรายวชิาเพิม่เตมิไมน้่อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ  

   ๓)  ผู้เรยีนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีน  ในระดับผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิตามทีส่ถานศกึษากําหนด 

   ๔)  ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ในระดบัผ่านเกณฑก์าร

ประเมนิตามทีส่ถานศกึษากําหนด 



 

๓๓ 
 

   ๕)  ผู้เรยีนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนและมผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิตามทีส่ถานศกึษากําหนด 

    ๖)  ผูเ้รยีนตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมนิตามสาขาวชิาเอก 

๔.  ผลการเรยีนทีม่เีง ื่อนไข 

ผลการเรยีนที่มเีงื่อนไข  ได้แก่  ไม่มสีทิธิเ์ขา้รบัการประเมนิผลปลายภาคในรายวชิาและรอการ

ตดัสนิ  ใหใ้ชต้วัอกัษรระบุเงือ่นไขแสดงผลการเรยีน  ประกอบดว้ย 

   ๑)  ตวัอกัษรแสดงผลการเรยีนแต่ละรายวชิาใน ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  

    “มส”  หมายถงึ  ไมม่สีทิธเิขา้รบัการประเมนิผลปลายภาคเรยีน  โดยผูเ้รยีนทีม่ ี

เวลาเรยีนไม่ถงึรอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนในแต่ละรายวชิาและไม่ได้รบัการผ่อนผนัให้เขา้รบัการวดัผล

ปลายภาคเรยีน 

   “ร”    หมายถงึ  รอการตดัสนิและยงัตดัสนิไม่ได ้ โดยผู้เรยีนไม่มขีอ้มลูผลการ

เรยีนรายวชิานัน้ครบถ้วน  เช่น  ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรยีน/ปลายภาคเรยีน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย

ให้ทําซึ่งงานนัน้เป็นส่วนหน่ึงของการตดัสนิผลการเรยีน  หรอืมเีหตุสุดวสิยัที่ทําให้ประเมนิผลการเรยีน

ไมไ่ด ้

๒)  ตวัอกัษรแสดงผลการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 “ผ”    หมายถงึ  ผ่านเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 

 “มผ”  หมายถงึ  ไมผ่่านเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 

 ๕.  การเปลีย่นผลการเรยีน “๐”  

 สถานศกึษาจดัใหม้กีารสอนซ่อมเสรมิในตวัชีว้ดัทีผู่เ้รยีนสอบไม่ผ่านก่อน  แลว้จงึสอบแก้ตวัให้

และใหส้อบแกต้วัไดไ้มเ่กนิ ๓ ครัง้  ทัง้น้ีตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายในปีการศกึษานัน้   

 ถ้าผู้เรียนไม่ดําเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กําหนดไว้น้ี  ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ

สถานศกึษาทีจ่ะพจิารณาขยายเวลาออกไปอกีไมเ่กนิ ๑ ภาคเรยีน  

 ถา้สอบแกต้วั ๓ ครัง้แลว้  ยงัไดร้ะดบัผลการเรยีน “๐”  อกี ใหส้ถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการ

ดาํเนินการเกีย่วกบัการแกผ้ลการเรยีนของผูเ้รยีนโดยปฏบิตัดิงัน้ี 

  ๑)  ใหเ้รยีนซํ้ารายวชิาถา้เป็นรายวชิาพืน้ฐาน 

  ๒)  ให้เรยีนซํ้าหรอืเปลีย่นรายวชิาเรยีนใหม่  ถ้าเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ  โดยให้อยู่ในดุลย

พนิิจของสถานศึกษา  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวชิาเรยีนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบยีนแสดงผลการเรยีนว่า

เรยีนแทนรายวชิาใด 

 ๖.  การเปลีย่นผลการเรยีน “ร” 

การเปลีย่นผลการเรยีน “ร”  ม ี๒ กรณ ี ดงัน้ี 

  ๑.  มเีหตุสุดวสิยั  ทําให้ประเมนิผลการเรยีนไม่ได้  เช่น  เจบ็ป่วย  เมื่อผู้เรยีนได้เข้า

สอบหรอืส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสรจ็เรยีบร้อย  หรอืแก้ปญัหาเสรจ็สิ้นแล้ว  ให้ได้ระดบัผลการเรยีน

ตามปกต ิ (ตัง้แต่ ๐-๔) 



 

๓๔ 
 

  ๒.  ถ้าสถานศกึษาพจิารณาแลว้เหน็ว่าไม่ใช่เหตุสุดวสิยั  เมื่อผูเ้รยีนไดเ้ขา้สอบหรอืส่ง 

ผลงานทีต่ดิคา้งอยูเ่สรจ็เรยีบรอ้ย  หรอืแกป้ญัหาเสรจ็สิน้แลว้  ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรยีนไมเ่กนิ “๑” 

  การเปลี่ยนผลการเรยีน “ร” ให้ดําเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสรจ็สิ้นภายในปีการศกึษา

นัน้  ถ้าผู้เรยีนไม่มาดําเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  ให้เรยีนซํ้ารายวชิา  ยกเว้นมเีหตุ

สุดวสิยั     ให้อยู่ในดุลยพนิิจของสถานศกึษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอกีไม่เกนิ ๑ ภาคเรยีน  

แต่เมือ่พน้กําหนดน้ีแลว้ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

   ๑)  ใหเ้รยีนซํ้ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพืน้ฐาน 

   ๒)  ให้เรยีนซํ้าหรอืเปลีย่นรายวชิาเรยีนใหม่  ถ้าเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ  โดยให้

อยู่ในดุลยพนิิจของสถานศกึษา  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวชิาเรยีนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบยีนแสดงผล

การเรยีนว่า เรยีนแทนรายวชิาใด  

๗.  การเปลีย่นผลการเรยีน “มส”  

 การเปลีย่นผลการเรยีน “มส”  ม ี๒ กรณ ี ดงัน้ี 

  ๑)  กรณีผู้เรยีนได้ผลการเรยีน “มส”  เพราะมเีวลาเรยีนไม่ถึงรอ้ยละ ๘๐  แต่มเีวลา

เรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมด  ให้สถานศกึษาจดัให้เรยีนเพิม่เติมโดยใช้ชัว่โมงสอน

ซ่อมเสรมิ หรอืเวลาว่าง  หรอืวนัหยุด  หรอืมอบหมายงานให้ทํา  จนมเีวลาเรยีนครบตามที่กําหนดไว้

สําหรบัรายวชิานัน้แลว้จงึให้สอบเป็นกรณีพเิศษ  ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดบัผลการเรยีนไม่เกนิ “๑”  

การแก้ “มส” กรณีน้ีให้กระทําให้เสรจ็สิ้นในปีการศึกษานัน้  ถ้าผู้เรยีนไม่มาดําเนินการแก้ “มส” ตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวน้ี้ให้เรยีนซํ้า  ยกเว้นมเีหตุสุดวสิยั  ให้อยู่ในดุลยพนิิจของสถานศกึษาที่จะขยาย

เวลาการแก ้ “มส”  ออกไปอกีไมเ่กนิ ๑ ภาคเรยีน  แต่เมือ่พน้กําหนดน้ีแลว้  ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

-  ใหเ้รยีนซํ้ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพืน้ฐาน 

    -  ให้เรยีนซํ้าหรอืเปลี่ยนรายวชิาเรยีนใหม่  ถ้าเป็นรายวชิาเพิม่เตมิโดยให้อยู่

ในดุลยพนิิจของสถานศกึษา  

  ๒)  กรณผีูเ้รยีนไดผ้ลการเรยีน “มส” และมเีวลาเรยีนน้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ของเวลาเรยีน

ทัง้หมด  ใหส้ถานศกึษาจดัให้เรยีนซํ้าในรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิม่เตมิ  หรอืเปลีย่นรายวชิาใหม่

ได้ สําหรบัรายวชิาเพิม่เติมเท่านัน้  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวชิาเรยีนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบยีนแสดงผล

การเรยีนว่าเรยีนแทนรายวชิาใด 

 ๘.  การเปลีย่นผลการเรยีน “มผ”  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดให้ผู้เรยีนเข้าร่วม

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ๓ กจิกรรม  คอื  

๑)  กจิกรรมแนะแนว   

  ๒)  กจิกรรมนกัเรยีน  ซึง่ประกอบดว้ย  กจิกรรมลกูเสอื  เนตรนาร ี ผูบ้ําเพญ็ประโยชน์ 

หรอืนกัศกึษาวชิาทหาร โดยผูเ้รยีนเลอืกอย่างใดอยา่งหน่ึง ๑ กจิกรรม  และเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมชุมนุม 

หรอืชมรมอกี ๑ กจิกรรม 

  ๓)  กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์    



 

๓๕ 
 

    ในกรณีที่ผู้เรยีนได้ผลการเรยีน “มผ”  สถานศึกษาต้องจดัซ่อมเสรมิให้ผู้เรยีน

ทาํกจิกรรมจนครบตามเวลาทีก่ําหนด  หรอืปฏบิตักิจิกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะทีต่้องปรบัปรุง  แก้ไข    

แลว้จงึเปลีย่นผลการเรยีนจาก “มผ”  เป็น “ผ”  ทัง้น้ีดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายในปีการศกึษานัน้  ยกเวน้

มเีหตุสุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศกึษา 

 ๙.  การเลื่อนชัน้ 

 ผู้เรยีนจะได้รบัการตัดสนิผลการเรยีนทุกภาคเรยีนและได้รบัการเลื่อนชัน้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

โดยมคีุณสมบตัติามเกณฑ ์ดงัน้ี   

  ๑)  รายวชิาพืน้ฐาน  ไดร้บัการตดัสนิผลการเรยีนผ่านทุกรายวชิา 

  ๒)  รายวชิาเพิม่เตมิ  ไดร้บัการตดัสนิผลการเรยีนผ่านตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 

  ๓)  ผู้เรยีนต้องได้รบัการประเมนิและมผีลการประเมนิผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กําหนด  ในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

  ๔)  ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ในปีการศกึษานัน้ควรไดไ้มต่ํ่ากว่า ๑.๐๐   

 ทัง้น้ีรายวชิาใดที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ  สถานศกึษาสามารถซ่อมเสรมิผู้เรยีนให้ไดร้บัการ

แกไ้ขในภาคเรยีนถดัไป 

 ๑๐.  การเรยีนซํ้า 

 โรงเรยีนจะจดัใหผู้เ้รยีนเรยีนซํ้าใน ๒ กรณ ีดงัน้ี 

  กรณีที่ ๑  เรยีนซํ้ารายวชิา หากผู้เรยีนได้รบัการสอนซ่อมเสรมิและสอบแก้ตวั ๓ ครัง้

แลว้ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ใหเ้รยีนซํา้รายวชิานัน้  ทัง้น้ี ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของสถานศกึษาในการจดั

ใหเ้รยีนซํ้าในช่วงใดช่วงหน่ึงทีส่ถานศกึษาเหน็ว่าเหมาะสม  เช่น  พกักลางวนั  วนัหยุด  ชัว่โมงว่างหลงั

เลกิเรยีน  ภาคฤดรูอ้น เป็นตน้ 

  กรณทีี ่๒   เรยีนซํ้าชัน้ ม ี๒ ลกัษณะ คอื 

   -  ผู้เรียนมีระดับผลการเรยีนเฉลี่ยในปีการศึกษานัน้ตํ่ ากว่า ๑.๐๐  และมี

แนวโน้มวา่จะเป็นปญัหาต่อการเรยีนในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ 

   -  ผูเ้รยีนมผีลการเรยีน  ๐ , ร , มส  เกนิครึง่หน่ึงของรายวชิาทีล่งทะเบยีน

เรยีนในปีการศกึษานัน้ 

 ทัง้น้ี หากเกดิลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืทัง้ ๒ ลกัษณะ ใหส้ถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการ

พจิารณา  หากเหน็ว่าไมม่เีหตุผลอนัสมควรกใ็หซ้ํ้าชัน้  โดยยกเลกิผลการเรยีนเดมิและใหใ้ชผ้ลการเรยีน

ใหม่แทน  หากพจิารณาแลว้ไม่ต้องเรยีนซํ้าชัน้  ให้อยู่ในดุลยพนิิจของสถานศกึษาในการแก้ไขผลการ

เรยีน 

 ๑๑.  การสอนซ่อมเสรมิ 

 การสอนซ่อมเสรมิ  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละเป็นการใหโ้อกาสแก่ผูเ้รยีน

ได้มเีวลาเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ เพิม่ขึน้  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชี้วดัที่กําหนดไว้  การสอน

ซ่อมเสรมิเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจดัการเรยีนรู้ปกติเพื่อแก้ไข
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ขอ้บกพร่องที่พบในผูเ้รยีน  โดยจดักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและคํานึงถงึความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผูเ้รยีน 

 การสอนซ่อมเสรมิสามารถดาํเนินการไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 

  ๑)  ผู้เรยีนมคีวามรู/้ทกัษะพื้นฐานไม่เพยีงพอที่จะศกึษาในแต่ละรายวชิานัน้  ควรจดัการ

สอน ซ่อมเสรมิ  ปรบัความรู/้ทกัษะพืน้ฐาน   

  ๒)  การประเมนิระหว่างเรยีน  ผูเ้รยีนไมส่ามารถแสดงความรู ้ ทกัษะกระบวนการ หรอื

เจตคต ิ/ คุณลกัษณะทีก่ําหนดไวต้ามมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั   

  ๓)  ผลการเรยีนไม่ถงึเกณฑ ์และ/หรอืตํ่ากว่าเกณฑก์ารประเมนิ  โดยผู้เรยีนได้ระดบั

ผลการเรยีน  “๐”  ตอ้งจดัการสอนซ่อมเสรมิก่อนจะใหผู้เ้รยีนสอบแกต้วั 

  ๔)  ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนไม่ผ่าน  สามารถจดัสอนซ่อมเสรมิในภาคฤดูรอ้น  ทัง้น้ีให้อยู่

ในดุลยพนิิจของสถานศกึษา 
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คุณลกัษณะนกัเรยีนอนัพงึประสงค์คุณลกัษณะนกัเรยีนอนัพงึประสงค์  

““เดก็ด ีศรสีาธติเดก็ด ีศรสีาธติ””  

  

หลกัการ 

 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  มีเป้าหมายที่จะ

ปลูกฝงัให้นักเรยีนที่ก้าวเขา้มาสู่สงัคมโรงเรยีนสาธติ ฯ สามารถปรบัตวัได้ดแีละมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์

ตามปณิธานของโรงเรยีน  โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นการมวีนิัยในตนเอง  รูจ้กัสทิธหิน้าที่  มคีุณธรรม  

จรยิธรรม  มคีวามสามคัคีและมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีสามารถปรบัตัวเข้ากับผู้อื่นโดยยดึหลกัอ่อนน้อม 

อ่อนหวาน และอ่อนโยน ทําให้อยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างสงบสุข  ตลอดจนปฏิบตัิตนตามหน้าที่ของ

นักเรยีนที่ดีจนสามารถสร้างเสรมิลกัษณะนิสยัของนักเรยีนให้เป็นพลเมืองดีและเป็นทรพัยากรที่มี

คุณภาพในการพฒันาประเทศต่อไป   

 

เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์

 ๑.  เมือ่จบแต่ละชัน้  นกัเรยีนมคีุณลกัษณะเดก็ดศีรสีาธติครบ ๑๐ คุณลกัษณะ 

 ๒.  นกัเรยีนภมูใิจในความเป็นเดก็สาธติ 

 ๓.  นกัเรยีนเป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นคุณธรรมจรยิธรรมแก่เยาวชนไทย 

 ๔.  บุคลากรอุทศิตนใหก้บัการปฏบิตังิานในสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

 ๕.  ครมูคีุณธรรม  จรยิธรรมและเป็นแบบอย่างทีด่ ี

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์๑๐ ประการ คอื 

๑.  รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์

๒.  ซื่อสตัย ์สุจรติ 

๓.  มวีนิยั 

๔.  ใฝเ่รยีนรู ้

๕.  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

๖.  มุง่มัน่ในการทํางาน 

๗.  รกัความเป็นไทย 

๘.  มจีติสาธารณะ 

๙.  ชาํนาญเทคโนโลย ี

๑๐.  เป็นแกนนําสงัคม 

 

 

 



 

๓๘ 
 

เกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะนกัเรยีนอนัพงึประสงค ์

 นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ทุกคนตอ้ง

ปฏบิตั ิ คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ ๑๐ คุณลกัษณะทุกปี  ตามตารางขา้งล่าง 
 

คุณลกัษณะทีป่ฏบิตั ิ

 

ระดบัชัน้ 

คุ

 ๑

 

คุ

 ๒

 

คุ

 ๓

 

คุ

 ๔

 

คุ

 ๕

 

คุ

 ๖

 

คุ

 ๗

 

คุ

 ๘

 

คุ

 ๙
 

คุ

 ๑
 

มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)           

มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)           

  

- แต่ละคุณลกัษณะทีป่ฏบิตัติอ้งมผีูป้ระเมนิการผ่านเกณฑ ์ ด ี พอใชแ้ละควรปรบัปรงุ 

- แต่ละคุณลกัษณะที่ผ่านการประเมนิแล้ว  ต้องได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการประเมนิ

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

- คณะกรรมการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของโรงเรยีนสาธติ มศว  ประสานมติร   

(ฝ่ายมธัยม) พิจารณาอนุมตัิการผ่านเกณฑ์  เพื่อเสนอผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ มศว 

ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)  ลงนาม 

 

นิยามศพัท ์

๑.  คุณลกัษณะ        หมายถงึ  กจิกรรมทีน่กัเรยีนพงึปฏบิตัเิพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ- 

                อนัพงึประสงค ์ 

๒.  เกณฑป์ระเมนิ     หมายถงึ  ระดบัคะแนนทีโ่รงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) กําหนด 

๓.  ผูป้ระเมนิ          หมายถงึ  ฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

๔.  ผูร้บัรอง          หมายถงึ ฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

๕.  คณะกรรมการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร  

     (ฝ่ายมธัยม)           หมายถงึ คณะกรรมการทีท่าง โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) แต่งตัง้ 

๖.  ผูอ้ํานวยการ       หมายถงึ ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 

 

 

 



 

๓๙ 
 

ระดบัคะแนนพฤตกิรรม 

ด ี     =   ๓   หมายถงึ  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการปฏบิตัตินในแต่ละคุณลกัษณะด ี 

สมํ่าเสมอ 

พอใช ้      =   ๒  หมายถงึ  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการปฏบิตัตินในแต่ละคุณลกัษณะด ี

                                               พอสมควร 

ควรปรบัปรงุ     =   ๑   หมายถงึ  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการปฏบิตัตินในแต่ละคุณลกัษณะควร 

                                                ปรบัปรงุ 

ไมม่กีารประเมนิ  =   ๐   หมายถงึ  นกัเรยีนไม่มพีฤตกิรรมในการปฏบิตัตินในแต่ละคุณลกัษณะ 

 

การผ่านเกณฑป์ระเมนิในแต่ละเทอม 

 ๑.  ตอ้งผ่านคุณลกัษณะ ๑๐ คุณลกัษณะ 

 ๒.  คะแนนผ่านเกณฑด์งัน้ี 

           ๐ – ๕๙.๔ ไมผ่่าน   ๕๙.๕ – ๖๙.๔    ผ่าน 

           ๖๙.๕ – ๗๙.๔ ด ี   ๗๙.๕ – ๑๐๐    ดเียีย่ม 

 

 นักเรยีนที่ไม่ผ่านเกณฑป์ระเมนิพฤตกิรรมในแต่ละเทอม ต้องซ่อมโดยเขา้ร่วมกจิกรรมในช่วง

ปิดภาคเรยีนทีท่างคณะกรรมการการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรยีนเป็นผูก้ําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๔๐ 
 

เกณฑก์ารพจิารณาเลอืกวชิาเอก 
(สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓  ขึน้ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔) 

 

 เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  

นักเรยีนจําเป็นต้องเลอืกวชิาเอกให้เหมาะสมกบัความสามารถทางวชิาการ  ความถนัด  ทกัษะหรอื

ศกัยภาพเฉพาะทางของนักเรยีน  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัคณะ / สาขาวชิาที่นักเรยีนตัง้ใจจะ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจะเป็นหนทางสู่อาชีพที่นักเรยีนตัง้จุดมุ่งหมายไว้  โรงเรยีนจงึได้

กําหนดเกณฑก์ารเลอืกวชิาเอกโดยใชผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่๑ ถงึ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓   (ภาคเรยีนที ่๑)  ไวด้งัน้ี 
 

๑.  วชิาเอกวทิยาศาสตร ์/ วทิย ์– องักฤษ (Smart global science) 

 นกัเรยีนจะตอ้งมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมในรายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 

ไมต่ํ่ากว่า ๓.๐๐  และ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมตลอด ๕ ภาคเรยีน  ไมต่ํ่ากว่า ๓.๐๐ 
 

๒.  วชิาเอกคณติศาสตร ์/ คณติ – วศิวะ 

 นักเรยีนจะต้องมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมในรายวชิาคณิตศาสตรพ์ื้นฐานไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐  และ 

ภาษาองักฤษพื้นฐาน ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ และ มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตลอด ๕ ภาคเรยีน ไม่ตํ่ากว่า 

๒.๗๕ / ๓.๐๐ 
 

๓.  วชิาเอกภาษาองักฤษ / องักฤษ IEM 

        นกัเรยีนจะตอ้งมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมในรายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานไม่ตํ่ากว่า ๓.๐ และ  ม ี   

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมตลอด ๕ ภาคเรยีน ไมต่ํ่ากว่า ๒.๗๕ / ๓.๐๐ 
 

๔.  วชิาเอกภาษาองักฤษ-อาเซยีน 

        นกัเรยีนจะต้องมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมในรายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานไมต่ํ่ากว่า ๒.๕ และ  ม ี   

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมตลอด ๕ ภาคเรยีน ไมต่ํ่ากว่า ๒.๗๕ 
 

๕.  วชิาเอกภาษาฝรัง่เศส / จนี / ญี่ปุ่น 

 นักเรยีนจะต้องมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมในรายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐  และ 

มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมตลอด ๕ ภาคเรยีน ไมต่ํ่ากว่า ๒.๕  
 

๖.  วชิาเอกทศันศลิป์ / แอนิเมชัน่ / ออกแบบ / มลัตมิเีดยี / เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์/ ดุรยิางคศลิป์ /  

     นาฏยศาสตรศ์ลิป์ / พลศกึษา / อาหาร-การโรงแรม  

 ไมพ่จิารณาผลการเรยีน  นกัเรยีนทีป่ระสงคจ์ะเรยีนวชิาเอกเหล่าน้ี  จะต้องสอบภาคทฤษฎ ี และ

ภาคปฏบิตัใิห ้ผ่าน ตามเกณฑท์ีว่ชิาเอกกําหนด 

 

 



 

๔๑ 
 

ตารางวชิาทีใ่ชส้อบเพื่อคดัเลอืกเรยีนวชิาเอกต่างๆ  (สาํหรบันกัเรยีนทีไ่มผ่่านเกณฑพ์จิารณา) 

 

วชิาเอก วทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

ภาษาฝรัง่เศส 

ภาษาจนี 

ภาษาญีปุ่น่ 

วทิยาศาสตร ์  

(นกัเรยีนจะตอ้งมเีกรดเฉลีย่ในวชิาวทิยาศาสตร ์

และคณิตศาสตร ์๕ ภาคเรยีน ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐ และ

คะแนนเฉลีย่สะสมทุกรายวชิา ๕ ภาคเรยีน 

ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐) 

/ /   

คณิตศาสตร ์

(นกัเรยีนจะตอ้งมเีกรดเฉลีย่ในวชิาคณิตศาสตร ์ 

๕ ภาคเรยีนไม่ตํ่ากว่า ๒.๐ และคะแนนเฉลีย่สะสม

ทุกรายวชิา ๕ ภาคเรยีนไม่ตํ่ากว่า ๒.๐) 

 /   

ภาษาองักฤษ, ภาษาองักฤษ-อาเซยีน 

(นกัเรยีนจะตอ้งมเีกรดเฉลีย่ในวชิาภาษาองักฤษ  

๕ ภาคเรยีนไม่ตํ่ากว่า ๒.๐ และคะแนนเฉลีย่สะสม

ทุกรายวชิา ๕ ภาคเรยีนไม่ตํ่ากว่า ๒.๐)               

  /  

ภาษาฝรัง่เศส  ภาษาจนี  ภาษาญีปุ่น่ 

(นกัเรยีนจะตอ้งมคีะแนนเฉลีย่สะสมทุกรายวชิา 

๕ ภาคเรยีนไม่ตํ่ากว่า ๒.๐) 

  / ความรูพ้ ืน้ฐาน

ตามวชิาเอก 

ทศันศลิป์ แอนิเมชัน่ ออกแบบ คอมพวิเตอร ์

ดุรยิางคศลิป์  พลศกึษา  อาหารและการ

โรงแรม  นาฏยศาสตรศ์ลิป์ 

สอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัติามวชิาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลกัสตูรนานาชาติหลกัสตูรนานาชาติ  
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)  โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)    

  

SATIT PRASARNMIT INTERNATIONAL 

PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 



 

๔๓ 
 

หลกัสตูรนานาชาต ิ

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 

การจดัการเรยีนการสอนที่นอกเหนือจากหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ที่เรยีกว่า  หลกัสูตรนานาชาติ  ถือว่าเป็น

ความก้าวหน้าทางการศึกษาที่สําคัญอีกก้าวหน่ึงของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  และสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม)   

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  ก่อตัง้ขึน้เป็นเวลา

เกอืบ ๖๐ ปี  โดยคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และถอืเป็นหน่วยงานหน่ึงภายใต้

การดูแลของมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองและมชีื่อเสยีง

ดา้นการศกึษา  จนเป็นทีย่อมรบัในฐานะมหาวทิยาลยัชัน้นําแห่งหน่ึงของรฐั 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  เป็นผูบุ้กเบกิแนวทาง

ใหม่ในการจดัการศกึษาระดบัมธัยมจนมชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางอกีทัง้ยงัเป็นต้นแบบ

ทางการศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีนต่างๆ ในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารดว้ย  

ปจัจุบนัโรงเรยีนได้เปิดหลกัสูตรนานาชาติโดยใช้หลกัสูตรของประเทศสหราชอาณาจกัร  และ

เป็นโรงเรยีนรฐับาลแห่งแรกทีด่ําเนินการสอนหลกัสูตรนานาชาตทิีม่คีวามทนัสมยัและเป็นสากล  แสดง

ถงึความเป็นผูนํ้าทางการศกึษา  การจดัการศกึษาของหลกัสูตรนานาชาตมิุ่งส่งเสรมิใหเ้ยาวชนของชาติ

ม ี องคค์วามรูแ้บบสากลทีไ่ดม้าจากการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ชภ้าษาองักฤษตลอดหลกัสตูร 

หลกัสูตรนานาชาติ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 

เป็นหลกัสตูรนานาชาตทิีด่ําเนินการสอนตามมาตรฐานโรงเรยีนนานาชาตทิัว่โลก และเป็นโปรแกรมหน่ึง

ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  ภายใต้การกํากบัดูแลของ

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  หลกัสูตรนานาชาติน้ีได้ใช้ต้นแบบหลกัสูตรของ

ประเทศ สหราชอาณาจกัร โดยหลกัสูตรได้พัฒนาขึ้นเพื่อนักเรยีนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่างประเทศและในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  นอกจากน้ี

หลกัสูตรที่นํามาใช้สอนยงัได้รบัการรบัรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  นักเรยีนที่สอบผ่านในระดับ 

IGCSE Key stage 4 สามารถขอวุฒบิตัรจากกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ากับระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายในระบบการศกึษาปกต ิ             นัน่หมายความว่า  นักเรยีนสามารถศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา

ภาคปกตภิายในประเทศได้ด้วย  นักเรยีนจะได้รบัประโยชน์อย่างสูงในการเรยีนในหลกัสูตรนานาชาต ิ 

ซึง่จะสอนทุกวชิาเป็นภาษาองักฤษยกเวน้วชิาภาษาไทยและวฒันธรรมไทยซึง่จะสอนเป็นภาษาไทย 

ในกรณีทีม่นีักเรยีนชัน้ปีที ่๑๑ ประสงคจ์ะศกึษาต่อในระดบั SIXTH FORM (ชัน้ปีที ่๑๒ และ ๑๓)  

ดว้ยจาํนวนทีท่างหลกัสูตรนานาชาตสิามารถบรหิารจดัการได ้ ทางหลกัสูตรนานาชาตจิะดําเนินการจดัการ

เรยีนการสอนใหน้ักเรยีนในระดบัน้ีตามมาตรฐานหลกัสตูร Cambridge อยา่งเตม็รปูแบบ 

 



 

๔๔ 
 

วตัถุประสงค ์

  นักเรยีนทีเ่รยีนจากหลกัสูตรนานาชาต ิ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

(ฝ่ายมัธยม)  จะได้ร ับการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน ตามมาตรฐานของหลักสูตรของสหราช

อาณาจักร  มีวินัยในตนเองถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์  สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  มทีกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและเป็นประชากรทีด่ขีองโลก  เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงค์

ขา้งต้นหลกัสูตรนานาชาตโิรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  จงึ

ได้นํารูปแบบการจดัแบ่งนักเรยีนแบบองักฤษซึ่งเรยีกว่า  ระบบ “บ้าน”  มาใช้  โดยในแต่ละบ้านจะมี

นักเรยีนจากทุกระดบัชัน้ที่มคีวามแตกต่างกนัเป็นสมาชกิของ “บ้าน”  ทัง้น้ี เพื่อให้นักเรยีนได้มโีอกาส

ปฏสิมัพนัธร์่วมกบัสมาชกิในสงัคมทีห่ลากหลาย  ระบบน้ีจะนํามาใชใ้นการทาํกจิกรรมต่างๆ  เช่น  กฬีา

ภายใน  การแสดง  การแข่งขนัและกจิกรรมพเิศษในโอกาสต่างๆ  ระบบ “บา้น” น้ีจะส่งเสรมิใหน้ักเรยีน

เขา้ใจการอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดเ้ป็นอย่างด ี

 

วสิยัทศัน์ 

หลกัสูตรนานาชาติ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  

เป็นผู้นําด้านคุณภาพในการจดัการศกึษาตามระบบการศกึษาหลกัสูตรนานาชาตทิี่ส่งเสรมิการเรยีนรู้

แบบยัง่ยนืเพื่อผลตินักเรยีนให้ประสบความสําเรจ็ด้านการศึกษาเป่ียมด้วยคุณธรรม จรยิธรรม และ

สามารถเป็นผูนํ้าตนในประชาคมโลก 

 

ปรชัญา 

 • การศกึษาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและความกา้วหน้า 

• ความมรีะเบยีบวนิัยและความรบัผดิชอบต่อตนเองก่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ 

• การมสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่เีป็นรากฐานสําคญัของการดํารงชวีติ 

• การมองโลกในแงด่ ี การเขา้ใจในเรือ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล  ก่อใหเ้กดิการช่วยเหลอื

เกือ้กูลในสงัคม 

• ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละการแสดงออกทางอารมณ์ ทาํใหก้ารสื่อสารมี

ประสทิธภิาพ 

• การมทีกัษะทางภาษาทีส่อง และภาษาทีส่าม ทาํใหม้โีอกาสประสบความสําเรจ็ในการงานและ

อาชพี 

 

พนัธกจิ 

  เป้าหมายของหลกัสูตรนานาชาต ิ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

(ฝ่ายมธัยม)  ทีม่ตี้นแบบมาจากหลกัสูตรของประเทศสหราชอาณาจกัรกค็อืจะให้การศกึษาที่มคีุณภาพ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนทัง้ทางด้านวัยวุฒิ  คุณวุฒิและคุณธรรม  ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวมซึ่งเป็น

การศกึษาที่มุ่งพฒันาทกัษะในทุกด้านเพื่อการนําไปใช้ในการดําเนินชวีติในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง



 

๔๕ 
 

รวดเรว็ ขณะเดยีวกนัก็ให้ความสําคญักบัวฒันธรรม  ประวตัศิาสตร ์ และคุณค่าที่เป็นเอกลกัษณ์ของ

ความเป็นไทย 

 

การสอบเขา้มหาวทิยาลยั 

  นักเรยีนที่เรยีนและสอบผ่านระดบั AS และระดบั A Level ของหลกัสูตรนานาชาติ โรงเรยีน

สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  สามารถสอบเขา้เรยีนมหาวทิยาลยัใน

ประเทศต่างๆ ในองักฤษ แคนาดา  ออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ และนักเรยีนทีส่อบผ่าน IGCSE 

ในช่วง Key stage 4 หรือระดับชัน้ที่ ๑๐ - ๑๑ สามารถสอบเข้าเรยีนต่อในหลักสูตรนานาชาติของ

มหาวทิยาลยัในประเทศไทยได ้

 

อาคารเรยีน 

  การเรยีนการสอนหลกัสูตรนานาชาตอิยู่ในอาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ  ชัน้ที ่๕ – ๙  ซึง่เป็นอาคาร

สรา้งใหม่ที่พรอ้มไปด้วยสิง่อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยทีางการศกึษาต่างๆ  ในห้องเรยีนมกีาร

ตดิตัง้บอรด์อฉัจรยิะทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบเสยีงและระบบอนิเทอรเ์น็ต 

 

โครงสรา้งหลกัสูตรนานาชาต ิ 
 

ช่วงชัน้ที ่๓ (Key stage 3) : ชัน้ปีที ่๘ (Year 8) และชัน้ปีที ่๙ (Year 9) 

 นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกทกัษะเพื่อเตรยีมตวัสาํหรบัการเรยีน IGCSE  ในชัน้ปีที ่๑๐ (Year 

10)  ตามรายวชิาบงัคบัและวชิาเลอืก  ดงัต่อไปน้ี 

 

วชิาบงัคบัและคาบเรยีนต่อสปัดาห ์

ภาษาองักฤษ (English)  ๖    ชัว่โมง/สปัดาห ์

คณติศาสตร ์(Mathematics)  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

วทิยาศาสตร ์(Science)  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ภาษาและวฒันธรรมไทย* (Thai language and culture)   ๒    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ศลิปะการออกแบบ (Art & Design)   ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ภาษาจนี (Chinese)  ๒    ชัว่โมง/สปัดาห ์

สื่อสารศกึษา (Media Studies)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ภมูศิาสตร ์(Geography)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ประวตัศิาสตร ์(History)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

คอมพวิเตอร ์(ICT)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ดนตร ี(Music)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

พลศกึษา (Physical Education : PE /Games)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์



 

๔๖ 
 

ประชุมเสนอผลงานนกัเรยีนประจาํสปัดาห ์(Assembly)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (Personal social and Health Education : PSHE 

หรอื Student guidance) 

 ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

กจิกรรมชมรม (Clubs)  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

รวมทัง้สิน้ ๓๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

   

กจิกรรมพเิศษ  ทีน่กัเรยีนในชัน้ปีที ่๘ ถงึ ๙ ตอ้งเขา้รว่ม มดีงัน้ี 

  ๑.  ชมรมหรอืทศันศกึษา (Clubs or Excursion) 

  ๒.  กจิกรรมเสรมิการเรยีนหรอืฝึกอบรมอาชพี (Study Help Support / Vocational training) 

  ๓.  กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาชุมชน (Community service) 

 

* วชิาภาษาและวฒันธรรมไทย เป็นวชิาบงัคบัสาํหรบันกัเรยีนไทย นกัเรยีนต่างชาตสิามารถเลอืกวชิาอื่นๆ 

ได ้

 

ช่วงชัน้ที ่๔ (Key stage 4) : ชัน้ปีที ่๑๐ และชัน้ปีที ่๑๑ (Year 10 and year 11) 

นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกทกัษะในระดบั IGCSE  ใน ชัน้ปีที ่๑๐ (Year 10) และชัน้ปีที ่๑๑ 

(Year 11) 

 

วชิาบงัคบัและคาบเรยีนต่อสปัดาห ์

ภาษาองักฤษ (English)  ๖    ชัว่โมง/สปัดาห ์

คณติศาสตร ์(Mathematics)  ๓    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ภาษาและวฒันธรรมไทย (Thai language and culture) สาํหรบันกัเรยีน

ไทย 

 ๓    ชัว่โมง/สปัดาห ์

วชิาเลอืกเพื่อสอบ IGCSE 1  ๓    ชัว่โมง/สปัดาห ์

วชิาเลอืกเพื่อสอบ IGCSE 2  ๓    ชัว่โมง/สปัดาห ์

วชิาเลอืกเพื่อสอบ IGCSE 3  ๓    ชัว่โมง/สปัดาห ์

วชิาเลอืกเพื่อสอบ IGCSE 4  ๓    ชัว่โมง/สปัดาห ์

พลศกึษา (Physical Education : PE /Games)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ประชุมเสนอผลงานนกัเรยีนประจาํสปัดาห ์(Assembly)  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (Personal social and Health Education : PSHE 

หรอื Student guidance) 

 ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

กจิกรรมชมรม (Clubs)  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

รวมทัง้สิน้ ๓๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

   



 

๔๗ 
 

รายวชิาทีน่กัเรยีนสามารถเลอืกเรยีนเพื่อใชใ้นการสอบ IGCSE ในช่วงชัน้ที ่๔ (Key stage 4) 

 ชวีวทิยา (Biology)              เคม ี(Chemistry)  

ฟิสกิส ์(Physics)              ประวตัศิาสตร ์(History)  

จติวทิยา (Psychology)               ศลิปะและการออกแบบ (Art & 

Design) 

ดนตร ี(Music)                สงัคมวทิยา (Sociology)  

พลศกึษา (Physical Education)              ธุรกจิศกึษา (Business Studies)  

ภาษาจนี (Chinese)               คอมพวิเตอร ์(ICT)  

ประชาคมโลกศกึษา (Global Perspectives) 

การท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว (Travel & Tourism) 

 

หมายเหตุ  วชิาเลอืกกลุ่มน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมในปีการศกึษาต่อๆ ไป 

นักเรยีนที่ต้องการศึกษาต่อในระดบัชัน้ที่ ๑๒ – ๑๓ ที่ประเทศสหราชอาณาจกัร ต้องสอบผ่าน 

IGCSE ๕ วชิา โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษและคณิตศาสตร ์ต้องผ่านในระดบั C หรอืสูงกว่า ในกรณีที่

ไมผ่่านเกณฑ ์นกัเรยีนตอ้งลงทะเบยีนสอบใหมใ่นวชิาทีไ่มผ่่าน 

 

กจิกรรมพเิศษ  ทีน่กัเรยีนในชัน้ปีที ่๑๐ ถงึ ๑๑ ตอ้งเขา้รว่มมดีงัน้ี 

 ๑.  ชมรมหรอืทศันศกึษา (Clubs or Excursion) 

  ๒.  กจิกรรมเสรมิการเรยีนหรอืฝึกอบรมอาชพี (Study Help Support / Vocational training) 

  ๓.  กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาชุมชน (Community service) 
 

* หมายเหตุ นกัเรยีนชายสามารถเลอืกเรยีนรกัษาดนิแดนแทนชมรมได ้
 

ช่วงชัน้ที ่๕ (Key stage 5) : นักเรยีนชัน้ปีที ่๑๒ และชัน้ปีที ่๑๓ (Sixth Form) 

  หลกัสูตรการศึกษาของประเทศสหราชอาณาจกัร  การเรยีนในชัน้ปีที่ ๑๒ และปี ๑๓ จะถูก

เรยีกว่า ปี GCE  AS (ปี ๑๒) และ A2 (ปี ๑๓) หลงัจากนักเรยีนสอบผ่านระดบั IGCSE ในชัน้ปีที่ ๑๑ 

แลว้ นกัเรยีนสามารถทีจ่ะเลอืกเรยีนต่อหลกัสตูรน้ี  ไดโ้ดยในระดบัน้ีนักเรยีนตอ้งเลอืกเรยีน ๔ วชิาของ

ระดบั AS  นอกเหนือจากวชิาภาษาองักฤษ IELTS ซึ่งเป็นวชิาบงัคบัและเมื่อนักเรยีนสามาถสอบผ่าน

ทัง้ ๔ วชิา ในระดบั AS แลว้ เมือ่เขา้เรยีนในระดบั A2 จะยกเลกิการเรยีน ๑ วชิา และคงเหลอื ๓ วชิาที่

นกัเรยีนต้องการมุง่เน้น เพื่อเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัในประเทศสหราชอาณาจกัรหรอืประเทศ

อื่นๆ  

 

วชิาบงัคบัและคาบเรยีนต่อสปัดาห ์

ภาษาองักฤษ (IELTS)   ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ประชุมเสนอผลงานนกัเรยีนประจาํสปัดาห ์(Assembly)   ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์



 

๔๘ 
 

 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (Personal social and Health 

Education : PSHE หรอื Student guidance) 

  ๑    ชัว่โมง/สปัดาห ์

กจิกรรมชมรม (Clubs)   ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

วชิาเลอืกและคาบเรยีนต่อสปัดาห ์ 

คณติศาสตร ์(Mathematics) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ชวีวทิยา (Biology) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

เคม ี(Chemistry) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ฟิสกิส ์(Physics) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

จติวทิยา (Phychology) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ภาษาจนี (Chinese) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

เทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต ์(Appliede IT) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

พลศกึษา (Physical Education)   ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ประวตัศิาสตร ์(History) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

เศรษฐศาสตร ์(Economics) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Private Study) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

พลศกึษา (Physical Education : PE /Games) ไมน้่อยกว่า  ๔    ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

กจิกรรมพเิศษ ทีน่กัเรยีนในชัน้ปีที ่๑๒ ถงึ ๑๓ ตอ้งเขา้รว่มมดีงัน้ี 

 ๑.  ชมรมหรอืทศันศกึษา (Clubs or Excursion) 

  ๒.  กจิกรรมเสรมิการเรยีนหรอืฝึกอบรมอาชพี (Study Help Support / Vocational training) 

  ๓.  กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาชุมชน (Community service) 

 

* หมายเหตุ นกัเรยีนชายสามารถเลอืกเรยีนรกัษาดนิแดนแทนชมรมได ้
 

 

หลกัสตูรนานาชาต ิ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

๑๗๖ ซอยสุขุมวทิ ๒๓ ถนนสุขมุวทิ คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

โทรศพัท ์๐๒-๒๖๐-๙๖๒๑-๓ ต่อ ๗๐๐ 

โทรสาร ๐๒-๒๖๐-๙๖๒๑-๓ ต่อ ๗๑๗ 

www.spip.in.th 

 

 

 



 

๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบโรงเรยีนระเบยีบโรงเรยีน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๐ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยระเบยีบปฏบิตัทิ ัว่ไป 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพื่อให้การปฏบิตัตินของนักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร  

(ฝ่ายมธัยม)  เป็นไปด้วยความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  มวีนิัย  รวมทัง้เป็นการพฒันาบุคลกิภาพของ

นักเรยีนให้มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  เป็นบุคคลที่อยู่ในสงัคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม  ทางโรงเรยีนจงึประกาศระเบยีบปฏบิตัทิัว่ไปและระเบยีบเฉพาะใหน้ักเรยีนปฏบิตัโิดยผูป้กครอง

ยนิด ียนิยอมใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามระเบยีบ  ดงัน้ี 

 ขอ้  ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  "ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม)  ว่าดว้ยระเบยีบทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๖๑" 

 ขอ้  ๒.  นกัเรยีนปฏบิตัตินดงัน้ี 

  ๒.๑     เคารพ  เชื่อฟงัและปฏบิตัตินตามคําตกัเตอืนของอาจารย ์

  ๒.๒     สุภาพ  อ่อนโยน  ต่อบุคคลทัว่ไป 

๒.๓     แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนถูกต้องทุกครัง้ทีม่าโรงเรยีน หรอืมาตดิต่อกจิธุระกบั

ทางโรงเรยีน 

  ๒.๔     มาโรงเรยีนใหท้นัเขา้แถวเคารพธงชาต ิ(เวลา ๐๗.๔๕ น.) 

  ๒.๕     สแกนน้ิวมอืหรอืรดูบตัรลงเวลาเมือ่มาถงึโรงเรยีนดว้ยตนเองไมเ่กนิ ๐๗.๔๕ น. 

๒.๖     รกัษาความสามคัคใีนหมูค่ณะ รุน่น้องนบัถอืรุ่นพี ่รุน่พีป่ระพฤตปิฏบิตัตินให้

เป็นแบบอยา่งทีด่แีละมคีวามเมตตาแก่รุน่น้อง 

๒.๗     รกัษาความสะอาดในบรเิวณโรงเรยีน บนอาคารเรยีนและในหอ้งเรยีนโดย

สมํ่าเสมอ 

  ๒.๘     ช่วยประหยดัการใชน้ํ้า ไฟฟ้า และวสัดุสิน้เปลอืงของทางโรงเรยีน 

  ๒.๙     ช่วยรกัษาทรพัยส์นิของโรงเรยีนใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ี

  ๒.๑๐   ทาํความเคารพอาจารยทุ์กคน ทัง้ภายในบรเิวณโรงเรยีนและนอกบรเิวณ 

โรงเรยีน 

๒.๑๑   รูจ้กักล่าวคาํว่าสวสัด ีขอบคุณ และขอโทษ ในโอกาสอนัควร 

  ๒.๑๒   รูจ้กัรกัษาระเบยีบวนิยัทัง้ขณะเวลาเรยีน และขณะรว่มกจิกรรม 

  ๒.๑๓ อนุญาตใหน้กัเรยีนอยูบ่นอาคารเรยีนไดไ้มเ่กนิ  ๑๘.๐๐ น. 

  ๒.๑๔ ทาํขอ้สอบดว้ยตนเองโดยสุจรติและปฏบิตัตินตามระเบยีบการสอบของ 

โรงเรยีน 

  ๒.๑๕   ไมต่กแต่งเครือ่งประดบั และหา้มนําของมคี่ามาโรงเรยีน 

  ๒.๑๖ ไมไ่วเ้ลบ็  ทาํเลบ็  แต่งหน้า  แต่งผม  หรอืตดัผมตามแฟชัน่ 



 

๕๑ 
 

  ๒.๑๗   ไมก่ล่าวคาํหยาบ ไม่พดูส่อเสยีด หรอืทาํขอ้ความเผยแพร ่อนัเป็นเหตุให ้

โรงเรยีนเสยีชื่อเสยีงหรอืทําใหผู้อ้ ื่นเสยีหาย 

  ๒.๑๘   ไมป่ระพฤตตินใหเ้ป็นทีเ่สื่อมเสยีแก่ชื่อเสยีงของโรงเรยีน 

  ๒.๑๙   ไมข่บัรถมาโรงเรยีนยกเวน้ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางโรงเรยีน 

  ๒.๒๐   ไมป่ระพฤตติวัเยีย่งชูส้าว 

๒.๒๑   ไมรุ่มทํารา้ยรา่งกาย หรอืมสี่วนรว่มในการทาํรา้ยร่างกายผูอ้ื่น 

  ๒.๒๒   ไมท่ะเลาะววิาทกบับุคคลภายใน หรอืบุคคลภายนอกโรงเรยีน 

  ๒.๒๓   หา้มนําเครือ่งเล่น เกม หรอืเครือ่งเสยีงใดๆ มาโรงเรยีนยกเวน้ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตจากทาง 

โรงเรยีน 

  ๒.๒๔   หา้มนําเครือ่งเล่น ของเล่นทีใ่ชแ้ทนอาวุธ หรอืทีท่ําใหเ้กดิอนัตรายมาโรงเรยีน 

  ๒.๒๕   หา้มนําประทดั ดอกไมไ้ฟ  วตัถุไวไฟ  หรอืวตัถุระเบดิมาโรงเรยีน 

  ๒.๒๖   หา้มนําอาวุธ หรอืของมคีมทีเ่ป็นอนัตรายมาโรงเรยีน 

๒.๒๗   หา้มนําสิง่เสพตดิและสารเทยีบเคยีงยาเสพตดิทุกชนิดมาโรงเรยีน หรอืมไีวใ้น 

ครอบครอง หรอืมไีวเ้พื่อจาํหน่าย 

๒.๒๘   หา้มนําอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรยีน  หรอืมไีวใ้นครอบครอง  หรอืมไีว้

เพื่อจาํหน่าย 

๒.๒๙   หา้มใชเ้ครือ่งมอืสื่อสาร ในเวลาเรยีน 

  ๒.๓๐   หา้มทุจรติในการสอบ  

  ๒.๓๑   หา้มนําอาหารหรอืเครือ่งดื่มออกนอกบรเิวณโรงอาหารหรอืนอกบรเิวณทีท่าง 

โรงเรยีนจดัใหเ้ขา้ไปรบัประทานในหอ้งเรยีนหรอืบรเิวณทีท่างโรงเรยีนหา้ม 

  ๒.๓๒   หา้มนําบุคคลภายนอกเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน  เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากทาง 

โรงเรยีน 

  ๒.๓๓   หา้มนําภาพ วตัถุ วดิโีอ  เอกสารหรอืหนงัสอืลามกมาโรงเรยีน 

๒.๓๔   หา้มนําหนงัสอื  เอกสาร  แผ่นปลวิ  มาแจก  หรอืมาตดิในโรงเรยีน  โดยไม่ได้

รบัอนุญาตจากทางโรงเรยีน 

  ๒.๓๕   หา้มนําสนิคา้ และบรกิารทุกประเภทมาจาํหน่ายในโรงเรยีน 

  ๒.๓๖   หา้มซือ้สนิคา้นอกบรเิวณโรงเรยีน หรอืใชใ้หผู้อ้ ื่นซือ้สนิคา้ในเวลาเรยีน 

๒.๓๗   การออกนอกบรเิวณโรงเรยีนในเวลาเรยีนต้องมีเหตุผลอันควร  และได้รบั

อนุญาตจากอาจารยป์ระจาํชัน้และอาจารยฝ์่ายพฒันานกัเรยีนก่อนทุกครัง้ 

๒.๓๘   เมือ่มคีวามจาํเป็นตอ้งหยุดเรยีน ผูป้กครองตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรยีนทราบ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

๒.๓๙   เมื่อโรงเรยีนเลกิแลว้ ไม่ควรแวะไปตามสถานทีต่่างๆ  ทีไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพ

ของนกัเรยีน 



 

๕๒ 
 

ขอ้ ๓. ระเบยีบของโรงเรยีนเป็นหน้าทีท่ีน่ักเรยีนต้องปฏบิตั ิ ตรวจตราโดยอาจารยป์ระจําชัน้  

อาจารยป์ระจาํวชิา (ในแถว  ในคาบเรยีน) รวมทัง้บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการทีต่อ้ง

ตกัเตอืนและป้องปรามพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคต่์างๆ ปรบัแก้และพฒันาใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคต์ามคุณลกัษณะนักเรยีนสาธติ (รอบรูว้ชิาการ ชํานาญเทคโนโลย ีมวีนิัยและคณุธรรม เป็นแกน

นําสงัคม) 

ข้อ ๔.  การตักเตือนและป้องปรามพฤติกรรมต่างๆ นัน้ กระทําทัง้การเตือนโดยวาจา  การ

บนัทกึขอ้มลูความผดิ  หากนกัเรยีนยงัไมป่รบัแก้ไขพฤตกิรรม ใหอ้าจารยป์ระจาํชัน้  อาจารยป์ระจาํวชิา

หรอืบุคลากรผูเ้กีย่วขอ้งส่งเรือ่งใหฝ้า่ยพฒันานกัเรยีนพจิารณาความผดิตามระเบยีบของโรงเรยีน 

ข้อ ๕.  ผู้ปกครองต้องร่วมมือเพื่อควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรยีน  โดยให้

นกัเรยีนแต่งเครือ่งแบบและประพฤตติามระเบยีบขอ้บงัคบัของโรงเรยีน   

ขอ้ ๖.  ผูป้กครองควรตดิต่อกบัทางโรงเรยีนอยูเ่สมอเพื่อจะไดท้ราบปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัความ

ประพฤตขิองนกัเรยีนและการศกึษาเล่าเรยีนเพื่อจะไดช่้วยโรงเรยีนแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีพ่งึมขีึน้ 

ขอ้ ๗.  ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป 

        

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๓ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยมาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัของนกัเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของนกัเรยีน  ทางโรงเรยีนจงึกําหนด 

มาตรการเป็นระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยัของนกัเรยีนดงัน้ี 

 ขอ้ ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม)  ว่าดว้ยมาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัของนกัเรยีน พ.ศ.๒๕๖๑“ 

 ขอ้ ๒.   นกัเรยีนปฏบิตัตินดงัน้ี 

๒.๑ นักเรยีนต้องมาโรงเรยีนให้ทนัเวลาตามที่โรงเรยีนกําหนด  และเมื่อเลกิเรยีน

แลว้ใหร้บีกลบับา้นทนัท ี หากจะทํากจิกรรมอื่นใดต่อ  ทางโรงเรยีนจะอนุญาต

ใหอ้ยูไ่ดไ้ม่เกนิ ๑๘.๐๐ น.  หากนอกเหนือจากเวลาทีก่ําหนด  นกัเรยีนจะต้องขอ

อนุญาตต่อผู้อํานวยการ  หรอืผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายเป็นกรณีๆ ไปและ

ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าโดยระบุชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบตลอด

กจิกรรม 

๒.๒   ในกรณทีีโ่รงเรยีนมกีจิกรรมพเิศษนอกเหนือจากเวลาเรยีนปกต ิ ทางโรงเรยีน

จะมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ป้กครองทราบล่วงหน้าเพื่อขออนุญาตก่อนทุกครัง้ 

๒.๓   ห้ามนักเรยีนนําเครื่องประดบัของมคี่า เครื่องเล่นในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์มา

โรงเรยีน เพราะจะทําใหน้ักเรยีนไดร้บัอนัตรายหรอืเกดิสูญหาย ถ้านักเรยีนคนใด

ฝา่ฝืนระเบยีบน้ี และเกดิสญูหายทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบไมว่่ากรณใีดๆ 

๒.๔    ผูป้กครองหรอืบุคคลอื่นทีป่ระสงคจ์ะมาพบนักเรยีนขอใหต้ดิต่อเจา้หน้าทีร่กัษา

ความปลอดภยัเพื่อแลกบตัรผูม้าตดิต่อและตดิใหช้ดัเจนทีเ่สือ้ รอพบนักเรยีนที่

หอ้งประชาสมัพนัธ ์กรณีทีข่อพบอาจารยข์อใหผู้ม้าตดิต่อรอพบอาจารยท์ี่หอ้ง

ประชาสมัพนัธ์หรอืขึ้นไปพบอาจารย์ที่ห้องพกัอาจารย์ เมื่ออาจารย์ท่านนัน้

อนุญาตและแจง้มาที่ประชาสมัพนัธ์ อน่ึงเมื่อพบอาจารยท่์านนัน้แล้วให้แสดง

ลายมอืชื่อของอาจารยท์ีข่อพบในเอกสารทีเ่จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัมอบ

ให้แสดงให้เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ห้ามผูป้กครองหรอืบุคคลอื่นเขา้มา

ในโรงเรยีนหรอืเดนิขึน้ไปบนอาคารเรยีนก่อนไดร้บัอนุญาต 

 ๒.๕    ในกรณีทีผู่ป้กครองนํารถมารบั-ส่งนักเรยีน  ใหจ้อดรบั-ส่งบรเิวณถนนใหญ่ของ

มหาวทิยาลยั  ห้ามนํารถมาจอดขวางบรเิวณหน้าประตูโรงเรยีน  ทัง้น้ี เพื่อ

ความสะดวกในการจราจรและความปลอดภยัของนกัเรยีน 

 



 

๕๔ 
 

๒.๖ ในกรณีที่นักเรยีนใช้บรกิารรถโรงเรยีน (รถตู้) หรอืนัง่รถมากับบุคลากรของ

โรงเรยีน ใหน้กัเรยีนลงรถหน้าโรงเรยีนและเดนิเขา้ประตูโรงเรยีน 

 

 ขอ้ ๓.   ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป 

        

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๕ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการปฏิบัติตนในการแต่งกายให้เหมาะสมกับ

สถานภาพของนกัเรยีน  ทางโรงเรยีนจงึกําหนดระเบยีบการแต่งกายของนกัเรยีนไวด้งัน้ี 

 ขอ้ ๑.   ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม)  ว่าดว้ยการแต่งกายของนกัเรยีน พ.ศ. ๒๕๖๑“ 

 ขอ้ ๒.   นกัเรยีนปฏบิตัดิงัน้ี 

 ๒.๑  เครื่องแบบนักเรยีนชาย หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และ

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

๒.๑.๑ เสือ้เชิต้ผา้โทเรสขีาว  ไมม่ลีวดลาย  ไมม่จีบีหลงั  แขนสัน้เหนือ 

ขอ้ศอกประมาณ ๒ เซนตเิมตร ทรงนักเรยีน  ใช้กระดุมสขีาวกลมแบน มสีาบที่อกเสื้อด้านนอกกว้าง 

๓.๕ เซนตเิมตรมกีระเป๋าตดิบรเิวณเหนือราวนมเบื้องซา้ย  ขนาดกว้างของกระเป๋าต้องไม่ตํ่ากว่า ๘ x 

๑๐ เซนตเิมตร  หรอืไม่เกนิ ๑๐ x ๑๕ เซนตเิมตร พอเหมาะกบัขนาดของเสือ้  ปลายปกเสือ้ไม่มกีระดุม

หรอืรงัดุม ปกเสื้อด้านซ้ายปกัดาวตามระดบัชัน้และตามกลุ่มส ี อกเสื้อด้านขวาปกัเครื่องหมายประจํา

โรงเรยีน และเลขประจาํตวัดว้ยไหมสน้ํีาเงนิเขม้ 

หมายเหตุ   นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เครือ่งหมายประจาํโรงเรยีน ๑ วง 

 
 

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เครือ่งหมายประจาํโรงเรยีน ๒ วงซอ้น 
 

    
๒.๑.๒ กางเกงผา้โทเร หรอืผา้เสรทิ ขาสัน้สดีาํ เมือ่ยนืตรงยาวเหนือเขา่ วดัจากกลาง 

ลกูสะบา้ ประมาณ ๕ เซนตเิมตร  หา้มรดัรปู หรอืขากวา้งเกนิควร โดยกําหนดส่วนกวา้งของขากางเกง

ห่างจากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติเมตร  มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า  ดา้นหน้ามจีบีหน้า



 

๕๖ 
 

ขา้งละ ๒ จบี  ไม่เยบ็ตายตวั มหีูขนาด ๐.๘ เซนตเิมตร ๗ หู  เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่ในแนวสะดอื   

หา้มปล่อยชายเสือ้ออกนอกกางเกง  และต้องสวมทบัชายเสือ้ใหเ้หน็เขม็ขดั 

หลกัสูตรนานาชาต ิ

๒.๑.๓ เสือ้เชิต้ผา้โทเรสขีาว  ไมม่ลีวดลาย  ไมม่จีบีหลงั  แขนสัน้เหนือขอ้ศอก 

ประมาณ ๒ เซนติเมตร ทรงนักเรยีน  ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มสีาบที่อกเสื้อด้านนอกกว้าง ๓.๕ 

เซนตเิมตรมกีระเป๋าตดิบรเิวณเหนือราวนมเบื้องซ้าย  ขนาดกว้างของกระเป๋าต้องไม่ตํ่ากว่า ๘ x ๑๐ 

เซนติเมตร หรือไม่เกิน ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ  อกเสื้อด้านขวาปกั

เครือ่งหมายประจาํโรงเรยีน ดว้ยไหมสแีดง 

๒.๑.๔ กางเกงผา้โทเร หรอืผา้เสรทิ ขาสัน้สดีาํ เมือ่ยนืตรงยาวเหนือเขา่วดัจากกลาง 

ลกูสะบา้ ประมาณ ๕ เซนตเิมตร  หา้มรดัรปู หรอืขากวา้งเกนิควร โดยกําหนดส่วนกวา้งของขากางเกง

ห่างจากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติเมตร  มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า  ดา้นหน้ามจีบีหน้า

ขา้งละ ๒ จบี  ไม่เยบ็ตายตวั มหีูขนาด ๐.๘ เซนตเิมตร ๗ หู  เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่ในแนวสะดอื   

ปล่อยชายเสือ้ออกนอกกางเกง  และใส่เขม็ขดั 

๒.๑.๕ ในวนัทีน่ดัหมายเป็นกรณพีเิศษใหส้วมเสือ้พลศกึษา 

๒.๑.๖  เขม็ขดั หนงัสดีาํ  ขนาดกวา้ง  ๓ เซนตเิมตร  หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสเีงนิรปู 

สี่เหลี่ยมผนืผ้ามตีรามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มปีลอกสดีํา ๑ ปลอก  สําหรบัสอดปลายเขม็ขดั 

และขนาดกว้าง ๑.๕ เซนตเิมตร และยาวพอรอ้ยถงึหูกางเกงหูที่สองได้  เมื่อคาดเขม็ขดัให้ทบักางเกง

พอตงึและมองเหน็เขม็ขดัไดโ้ดยรอบเอว ปลายเขม็ขดัไมต่ดั 

๒.๑.๗  รองเทา้ แบบนกัเรยีน  ชนิดผกูเชอืก  ผลติจากหนงั  หรอืผา้ใบสดีาํ  ไมม่ ี

ลวดลาย  หวัมน  หุม้สน้  สน้ตรงปกต ิ สงูไมเ่กนิ ๓ เซนตเิมตร 

๒.๑.๘  ถุงเทา้ แบบนกัเรยีนสขีาว  สัน้หรอืยาว  ไมม่แีถบส ี ลวดลาย  ถา้พบัใหพ้บั 

ขอบไวเ้หนือตาตุ่ม หรอืตามแบบทีโ่รงเรยีนกําหนด หา้มสวมถุงเทา้สัน้แค่ขอ้เทา้หรอืขอ้สัน้ (ดตูวัอยา่ง

หน้า ๘๖ เป็นตน้ไป) 

๒.๑.๙  กระเป๋านกัเรยีนหนงัสดีาํ  หรอืกระเป๋าสะพายขา้งหลงัสดีาํของโรงเรยีน   หา้มใชถุ้ง 

สมัภาระแทนกระเป๋านกัเรยีน 

๒.๑.๑๐  ทรงผม นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน 

ปลาย  ตดัผมทรงนกัเรยีนหรอืรองทรงสงู ดา้นหน้ายาวไดไ้มเ่กนิ ๕ เซนตเิมตร 

หา้ม  (๑) ตดัผมตามแฟชัน่ 

     (๒) แต่งผมดว้ยเครือ่งสําอางแต่งผม 

(๓) กดัหรอืยอ้มเปลีย่นสผีมทีผ่ดิไปจากธรรมชาต ิ

(๔) หา้มเจาะห ู หรอืสวมใส่ต่างห ู

 
 

 



 

๕๗ 
 

หมายเหตุ  -  การตรวจระเบยีบเรือ่งทรงผมจะตรวจเดอืนละครัง้หากนกัเรยีนผดิระเบยีบ  

   จะถูกตดัคะแนนความประพฤต ิ๕ คะแนน 

-  การทาํผมลกัษณะอื่นทีผ่ดิระเบยีบโรงเรยีนถอืว่านกัเรยีนมเีจตนาฝ่าฝืนระเบยีบ 

   และยอมรบัการตดัคะแนนความประพฤตวินัละ ๕ คะแนนนบัจากวนัทีต่กลง 

ว่าจะแกไ้ขทรงผมใหถู้กระเบยีบแลว้แต่นกัเรยีนไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงทีใ่หไ้ว ้  

-  (ดตูวัอยา่งหน้า ๘๔ เป็นตน้ไป) 

๒.๒  เครือ่งแบบนกัเรยีนหญงิ 

  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๒.๒.๑  เสือ้  นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ใชเ้สือ้ผา้โทเรสขีาว  ไมม่ลีวดลายและ 

ผ้าไม่บางเกินควร  คอปกกะลาสีเรอืลึกพอสวมศีรษะได้สะดวกตัวหลวมพอเหมาะ  แขนยาวเหนือ

ขอ้ศอก  ต้นแขนไม่มจีบี  ปลายแขนจบีเลก็น้อย  ขอบแขนกว้าง ๓ เซนตเิมตร  ความยาวของตวัเสือ้วดั

จากเหนือขอ้มอืขึน้มา  เมื่อยนืตรงประมาณ ๑๐ เซนตเิมตร  ชายขอบเสื้อด้านล่างมรีอยพบัไม่เกนิ ๓ 

เซนติเมตร  รมิขอบล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋า ๑ ใบ ผูกคอซองซ่อนเงื่อนด้วยผ้าสีเดียวกับ

กระโปรง  ปกเสื้อดา้นซา้ยปกัดาวตามสรีะดบัชัน้และตามกลุ่มส ี อกเสื้อดา้นขวาปกัเครื่องหมายประจํา

โรงเรยีนและเลขประจาํตวัดว้ยไหมสน้ํีาเงนิเขม้นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ใชเ้สือ้เชิต้  ผา้โทเร

สขีาว  ไม่มลีวดลายและผ้าไม่บางเกนิควร  ยาวพอเหมาะ  ปกเชิ้ตผ่าหน้าตลอด   ไม่มเีกลด็  สาบเสือ้

ตลบเขา้ดา้นในกวา้ง ๕ เซนตเิมตร  มกีระดุมกลมแบนสขีาว ๕ เมด็  แขนเสือ้ยาวเหนือขอ้ศอกพอสมควร  

ปลายแขนจบีเล็กน้อย  ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร  ด้านบนของแขนไม่จบีพอง  เวลาสวมให้

สอดชายเสือ้ไวใ้นกระโปรง  จบัเสือ้หยอ่นพอมองเหน็เขม็ขดั  ปกเสือ้ดา้นซา้ยปกัดาวตามระดบัชัน้และ

ตามกลุ่มส ี อกเสือ้ดา้นขวาปกัเครือ่งหมายประจาํโรงเรยีนและเลขประจาํตวั ดว้ยไหมสน้ํีาเงนิเขม้ 

๒.๒.๒  กระโปรง สดีาํ หรอืสกีรมท่า  มขีอบ  ไมม่ลีวดลาย  ดา้นหน้าและดา้นหลงัทัง้ 

ขวาและซา้ยพบัเป็นเกลด็  ขวา ๓ เกลด็  ซา้ย  ๓ เกลด็  ซอ้นกนั  เกลด็กวา้ง ๒ เซนตเิมตร  ตเีป็นเกลด็

ตายตวัลงมาจากขอบกระโปรง ๔-๖ เซนตเิมตร  เมือ่สวมใหข้อบกระโปรงอยูร่ะดบัเอว  ปลายกระโปรง

ยาวตํ่ากว่าเข่า ๕ เซนตเิมตร 

หลกัสตูรนานาชาต ิ  

๒.๒.๓  เสือ้ ใชเ้สือ้เชิต้ ผา้โทเรสขีาว  ไมม่ลีวดลายและผา้ไมบ่างเกนิควรยาวพอเหมาะ  

ปกเชิต้ผ่าหน้าตลอด  ไม่มเีกลด็ สาบเสื้อตลบเขา้ดา้นในกวา้ง ๕ เซนตเิมตร  มกีระดุมกลมแบนสขีาว ๕ 

เมด็  แขนเสื้อยาวเหนือขอ้ศอกพอสมควร ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง ๓ เซนตเิมตร ด้านบนของแขนไม่จบี

พอง  เวลาสวมปล่อยชายเสือ้ไวน้อกกระโปรง อกเสือ้ดา้นขวาปกัเครื่องหมายประจาํโรงเรยีนดว้ยไหมสี

แดง 

๒.๒.๔  กระโปรง สดีาํ หรอืสกีรมท่า  มขีอบ  ไมม่ลีวดลาย  ดา้นหน้าและดา้นหลงัทัง้ขวา 

และซ้ายพบัเป็นเกล็ด  ขวา ๓ เกลด็  ซา้ย  ๓ เกล็ด  ซ้อนกนั  เกล็ดกว้าง ๒ เซนติเมตร  ตีเป็นเกล็ด

ตายตวัลงมาจากขอบกระโปรง ๔-๖ เซนตเิมตร  เมื่อสวมใหข้อบกระโปรงอยู่ระดบัเอว  ปลายกระโปรง

ยาวตํ่ากว่าเข่า ๕ เซนตเิมตร 



 

๕๘ 
 

๒.๒.๕ ในวนัทีม่กีจิกรรมพลศกึษาหรอืนดัหมายเป็นกรณพีเิศษ  ใหส้วมเสือ้พลศกึษา 

ไวน้อกกระโปรง 

๒.๒.๖ นกัเรยีนหญงิทุกคนใหส้วมเสือ้บงัทรง  

๒.๒.๗ เขม็ขดั ใชเ้ฉพาะนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย  เป็นเขม็ขดัหนงัสดีาํ กวา้ง ๓  

เซนตเิมตร  หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสเีงนิรปูสีเ่หลี่ยมผนืผ้ามตีรามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มปีลอกสี

ดาํขนาดกวา้ง ๑.๕ เซนตเิมตร สาํหรบัสอดปลายเขม็ขดัเวลาคาดทบักระโปรงแลว้ต้องมองเหน็สายเขม็

ขดัรอบเอว ห้าม ใส่สายรดัเขม็ขดัแบบอื่นๆ ใช้ได้เฉพาะปลอกสดีําขนาดกวา้ง ๑.๕ เซนตเิมตร ตามที่

กําหนดเท่านัน้ 
  ๒.๒.๘  รองเทา้ แบบนกัเรยีนสดีํา  หวัมน  หุม้สน้  มสีายรดัหลงัเทา้  ๑ สาย สงูไม่เกนิ 

๓ เซนตเิมตร 

  ๒.๒.๙  รองเทา้พลศกึษา  ใชร้องเทา้ผา้ใบสขีาวหรอืรองเทา้กฬีาชนิดผกูเชอืก  

  ๒.๒.๑๐ ถุงเทา้ แบบนกัเรยีนสขีาว  สัน้หรอืยาว  ไมม่แีถบส ี ลวดลาย ถา้พบัใหพ้บั

ขอบไวเ้หนือตาตุ่ม หรอืตามแบบทีโ่รงเรยีนกําหนด หา้มสวมถุงเทา้สัน้แค่ขอ้เทา้หรอืขอ้สัน้ (ดตูวัอยา่ง

หน้า ๘๖ เป็นตน้ไป) 

๒.๒.๑๑  กระเป๋านกัเรยีนหนงัสดีาํ หรอืกระเป๋าสะพายขา้งหลงั สดีาํของโรงเรยีน  หา้มใช ้

ถุงสมัภาระแทนกระเป๋านกัเรยีน 

  ๒.๒.๑๒  ทรงผม 

- ทัง้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นและมธัยมศึกษาตอนปลายกําหนด

เช่นเดยีวกนั  คอื  ผมสัน้ ให้ตดัทรงบ๊อบตรง   ความยาวจรดปกเสื้อ 

ถ้าไวผ้มยาวให้รวบผูกให้เรยีบรอ้ย ทรงหางมา้ หรอืถกัเปีย ตดิกิบ๊เก็บ

ผมให้เรยีบรอ้ย  ห้ามมปีอยผมบรเิวณใบหน้า  ถ้าไว้ผมมา้ปลายผม

ดา้นหน้าตดัใหม้รีะดบัเหนือคิว้    

- โบผูกผม  ใช้สดีํา  กรมท่า  น้ําเงนิ  น้ําตาลเขม้  หรอืขาว  เน้ือเรยีบ 

หา้มใชผ้า้ลูกไมห้รอืผา้มลีวดลาย   

- ยางรดัผม ใชส้ดีาํ  กรมท่า  น้ําเงนิ  น้ําตาลเขม้หา้มมลีวดลาย   

- กิ๊บติดผม มีขนาดเล็ก  กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร  สีดํา  กรมท่า 

น้ําตาลเขม้  ตดิเพื่อเกบ็ปอยผมใหเ้รยีบรอ้ย  

- ที่คาดผม สีดํา  กรมท่า  น้ําตาลเข้มแบบเรยีบ  ไม่มลีวดลายขนาด

กวา้งไมเ่กนิ ๒ เซนตเิมตร 

หา้ม (๑)  ทาํทรงผมตามแฟชัน่ 

(๒)  ตดัผมสองขา้งยาวไมเ่ท่ากนั  

(๓)  กดัหรอืยอ้มเปลีย่นสผีมทีผ่ดิไปจากธรรมชาต ิ

(๔)  ต่อผม, ดดัผม  

 



 

๕๙ 
 

หมายเหตุ  -  การตรวจระเบยีบเรือ่งทรงผมจะตรวจเดอืนละครัง้ หากนกัเรยีนผดิระเบยีบ  

   จะถูกตดัคะแนนความประพฤต ิ๕ คะแนน 

-  การทาํผมลกัษณะอื่นทีผ่ดิระเบยีบโรงเรยีนถอืว่านกัเรยีนมเีจตนาฝ่าฝืนระเบยีบ   

    และยอมรบัการตดัคะแนนความประพฤตวินัละ ๕ คะแนนนบัจากวนัทีต่กลง   

   ว่าจะแกไ้ขทรงผมใหถู้กระเบยีบแลว้แต่นกัเรยีนไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงทีใ่หไ้ว ้  

-  การไมเ่กบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ยถอืเป็นเจตนาฝา่ฝืนระเบยีบ ฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

   ตดัคะแนนความประพฤตไิดต้ามระเบยีบ  

-  (ดตูวัอยา่งหน้า ๘๔ เป็นตน้ไป) 

๒.๓  เครื่องแบบพลศกึษา  ทัง้นักเรยีนชาย  นกัเรยีนหญงิ  กําหนดใหส้วมเฉพาะวนัทีม่ตีาราง

เรยีนวชิาพลศกึษาหรอืนดัหมายเป็นกรณีพเิศษ 

หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๒.๓.๑ เสือ้พลศกึษา  ผา้โทเรสเีทา  คอโปโล  ปกสแีดง  มตีราโรงเรยีนสแีดงปกัตดิ 

กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  ชายเสื้อสวมในกางเกงพละ  อกเสื้อด้านขวาปกัเลขประจําตวันักเรยีนขนาด ๑ 

เซนตเิมตร  สแีดง 

๒.๓.๒  กางเกงพลศกึษา  เป็นกางเกงวอรม์สดีาํ  แถบดา้นขา้งสแีดง เทา แดง        

มกีระเป๋าซปิดา้นซา้ย ขวา ของโรงเรยีนเท่านัน้ 

หลกัสูตรนานาชาต ิ

๒.๓.๓ เสือ้พลศกึษา  เสือ้วอรม์ผา้ยดื คอโปโล พืน้ดา้นหน้า และหลงัสขีาว 

อกดา้นซา้ยปกัตราเครือ่งหมายประจาํโรงเรยีน 

๒.๓.๔  กางเกงพลศกึษา  เป็นกางเกงวอรม์สดีาํ ของโรงเรยีนเท่านัน้   

๒.๓.๕  รองเทา้ 

   นกัเรยีนชาย   ใชร้องเทา้ผา้ใบสดีาํชนิดผกูเชอืก 

นกัเรยีนหญงิ  ใชร้องเทา้ผา้ใบสขีาวชนิดผกูเชอืก 

  ๒.๓.๖  ถุงเทา้ แบบนกัเรยีนสขีาว  สัน้หรอืยาว  ไมม่แีถบส ี ลวดลาย  หรอืถา้พบัให้

พบัขอบไวเ้หนือตาตุ่ม  หา้มสวมถุงเทา้สัน้แค่ขอ้เทา้ 

๒.๔  เครือ่งแบบชุดลกูเสอื 

  ๒.๔.๑  หมวกลกูเสอื(เบเรต)์ สเีลอืดหมพูรอ้มตดิเครือ่งหมายหน้าเสอืหน้าหมวก 

๒.๔.๒ เสือ้เชิต้สกีาก ีไมม่ลีวดลาย ไมม่จีบีหลงั แขนสัน้เหนือขอ้ศอก มกีระเป๋าพรอ้ม 

ฝาปิด ๒ ใบ ซา้ย – ขวา ตดิกระดุมเสือ้ทุกเมด็รวมถงึกระดุมคอ 

๒.๔.๓ มอีนิทรธนูทีบ่่าดา้นซา้ยและดา้นขวา 

๒.๔.๔ มป้ีายชือ่โรงเรยีนทีป่ลายบ่าดา้นขวา 

๒.๔.๕ เครือ่งหมายหมู่ปลายบ่าดา้นซา้ย 

๒.๔.๖ ผา้พนัคอพรอ้มห่วงสวมผา้พนัคอ ห่วงผา้พนัคออยูท่ีก่ระดุมคอเมด็บนสุด 

๒.๔.๗ เขม็ขดัหนงัสน้ํีาตาลพรอ้มหวัเขม็ขดัตราลกูเสอื 



 

๖๐ 
 

๒.๔.๘ ถุงเทา้สกีาก ียาวถงึขอ้พบัใตเ้ขา่ 

๒.๔.๙ รองเทา้หนงัสน้ํีาตาล 

๒.๔.๑๐ กางเกงผา้โทเรหรอืผา้เสรทิขาสัน้สกีากเีมือ่ยนืตรงยาวเหนือเขา่ หา้มรดัรปูหรอื 

ขากวา้งเกนิควร ส่วนกวา้งของกางเกงห่างจากขาประมาณ ๘ – ๑๒  เซนตเิมตร  มกีระเป๋าตามแนว

ตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า ดา้นหน้ามจีบีขา้งละ ๒ จบี  ไมเ่ยบ็ตะเขบ็ตามตวั  มหีขูนาด ๐.๘ เซนตเิมตร 

๗ ห ูหา้มปล่อยชายเสือ้ออกนอกกางเกงและตอ้งสวมทบัชายเสือ้ใหเ้หน็เขม็ขดั 

๒.๕   เครือ่งแบบชุดเนตรนาร ี

  ๒.๕.๑ หมวกเนตรนารแีบบมปีีกสเีขยีวพรอ้มตดิเครือ่งหมายหน้าเสอืหน้าหมวก 

๒.๕.๒ เสือ้เชิต้สเีขยีว ไมม่ลีวดลาย ไมม่จีบีหลงั แขนสัน้เหนือขอ้ศอก มกีระเป๋าพรอ้มฝา 

ปิด ๒ ใบ ซา้ย – ขวา ตดิกระดุมเสือ้ทุกเมด็รวมถงึกระดุมคอ 

๒.๕.๓ มอีนิทรธนูทีบ่่าดา้นซา้ยและดา้นขวา 

๒.๕.๔ มป้ีายชื่อโรงเรยีนทีป่ลายบ่าดา้นขวา 

๒.๕.๕ เครือ่งหมายหมู่ปลายบ่าดา้นซา้ย 

๒.๕.๖ ผา้พนัคอพรอ้มห่วงสวมผา้พนัคอ ห่วงผา้พนัคออยูท่ีก่ระดุมคอเมด็บนสุด 

๒.๕.๗ เขม็ขดัหนงัสดีําพรอ้มหวัเขม็ขดัตราลกูเสอื 

๒.๕.๘ ถุงเทา้สขีาว ยาวเหนือตาตุ่ม 

๒.๕.๙ รองเทา้ผา้ใบชนิดผกูเชอืกสขีาว 

๒.๕.๑๐ กระโปรงสเีขยีวมขีอบไมม่ลีวดลาย ดา้นหน้าและดา้นหลงัทัง้ขวาและซา้ยพบั 

เป็นเกลด็ขวา ๓ เกลด็ ซา้ย ๓ เกลด็ซอ้นกนัเกลด็กวา้ง ๒ เซนตเิมตร   ตเีป็นเกลด็ตายตวัลงมาจาก

ขอบกระโปรง ๔ – ๖ เซนตเิมตร เมือ่สวมใหข้อบกระโปรงอยูร่ะดบัเอว หา้มปล่อยชายเสือ้ออกนอก

กระโปรงและตอ้งสวมทบัชายเสือ้ใหเ้หน็เขม็ขดั ปลายกระโปรงยาวตํ่ากว่าเข่า ๕ เซนตเิมตร 

๒.๖   การแต่งกายของนกัศกึษาวชิาทหาร 

๒.๖.๑ ทรงผมนกัศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที ่๑ - ๓ เกรยีน ๓ ดา้น ดา้นบนยาวไดไ้มเ่กนิ ๔  

เซนตเิมตร  ส่วนนกัศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที ่๔-๕ รองทรงสงูดา้นบนยาวไดไ้มเ่กนิ ๗ เซนตเิมตร 

๒.๖.๒ สวมหมวกเบเรตเ์มือ่อยูน่อกอาคาร ในอาคารเกบ็หมวกไวท้ีอ่นิทรธนู 

๒.๖.๓ สวมเสือ้ยดืชัน้ในคอว ีสกีากแีกมเขยีว 

๒.๖.๔ เสือ้ชุดฝึกพบัแขนกวา้ง ๑ ฝ่ามอืสงูขึน้มาจากศอก ๑ ฝา่มอื ชายเสือ้อยูน่อกกางเกง 

๒.๖.๕ กางเกงใส่เขม็ขดั ปลายหางทองเหลอืงเสมอหวัเขม็ขดั 

๒.๖.๖ ขากางเกงอยูใ่นรองเทา้ ใส่ห่วงถ่วงขากางเกงทัง้สองขา้ง มดัเชอืกแลว้เกบ็ 

ปลายใหเ้รยีบรอ้ย 

ขอ้ผ่อนผนัเฉพาะอยูใ่นบรเิวณโรงเรยีน 

- อนุญาตใหถ้อดเสือ้ชัน้นอกได ้แต่ตอ้งเกบ็ไวใ้หเ้ป็นระเบยีบและเหมาะสม 

- เสือ้ยดืชัน้ในตอ้งอยูใ่นกางเกงตลอดเวลา 

- ขากางเกงอยูใ่นรองเทา้ตลอดเวลา 



 

๖๑ 
 

๒.๗  เครือ่งประดบั 

๒.๗.๑ ต่างห ูอนุญาตใหใ้ส่เพื่อป้องกนัรทูีเ่จาะตนั เพยีงขา้งละ ๑ ร ูเท่านัน้ ใหใ้ช ้ต่างหู 

ที่มสีีทองหรอืสีเงนิเป็นรูปห่วงเล็กๆ  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนตเิมตรหรอืต่างหทูีม่ตุ่ีมเดยีว

ขนาดเลก็สทีองหรอืสเีงนิเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่เกนิ ๐.๒๕ เซนตเิมตร 

๒.๗.๒ สายสรอ้ย อนุญาตใหส้าํหรบัผูท้ีต่อ้งการคลอ้งพระตดิตวั  และตอ้งใหม้คีวาม 

ยาวพอสมควรทีจ่ะซ่อนพระไวไ้มใ่หม้องเหน็ สายสรอ้ยทาํดว้ยเงนิสแตนเลส หรอืเชอืก 

๒.๗.๓ แหวน ไมอ่นุญาตใหส้วม 

 

 ขอ้ ๓. ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่ วนัที ่ ๑  มถุินายน ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป 

        

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๒ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยการใชบ้ตัรประจาํตวันกัเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 เพื่อใหน้ักเรยีนเป็นผู้มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ของตน ตรงต่อเวลาและปฏบิตัตินให้ถูกต้อง

ตามระเบยีบการมาโรงเรยีนซึง่มคีวามสาํคญัยิง่ในสงัคมปจัจบุนั   โรงเรยีนจงึกําหนดระเบยีบว่าดว้ยการ

ใชบ้ตัรประจาํตวันกัเรยีนดงัน้ี 

 ขอ้ ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  "ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม)  ว่าดว้ยการใชบ้ตัรประจาํตวันกัเรยีน พ.ศ.๒๕๖๑" 

 ขอ้ ๒. นกัเรยีนปฏบิตัตินดงัน้ี 

๒.๑ เมื่อมาโรงเรยีนต้องสแกนน้ิวมือหรือรูดบัตรลงเวลา ณ จุดที่กําหนด ด้าน

ทางเขา้โรงเรยีนระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. ถา้หลงัจากเวลาน้ี ถอืว่ามา

สาย และให้ปฏบิตัติามระเบยีบการมาสาย  ห้ามนักเรยีนให้ผู้อื่นรูดบตัรแทน

หากมกีรณรีดูบตัรแทนกนัโรงเรยีนถอืว่านกัเรยีนมคีวามผดิเจตนาหลบเลีย่งให้

เจา้ของบตัรหนีเรยีนหรอืมเีจตนาอื่นใหโ้รงเรยีนเขา้ใจผดิ 

     ๒.๒   นกัเรยีนทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งออกนอกโรงเรยีนในเวลาเรยีน ใหป้ฏบิตัติาม 

ระเบยีบการออกนอกบรเิวณโรงเรยีนและสแกนน้ิวมอืหรอืรดูบตัรลงเวลาก่อน 

ออกนอกบรเิวณโรงเรยีน 

๒.๓   เมือ่เสรจ็ภารกจิภายนอกโรงเรยีนและกลบัเขา้มาในโรงเรยีนตอ้งสแกนน้ิวมอื 

หรอืรดูบตัรลงเวลากลบัเขา้โรงเรยีน 

๒.๔   นกัเรยีนสามารถใชบ้ตัรประจาํตวันกัเรยีนรดูดูผลการเรยีนตามจุดทีโ่รงเรยีน 

กําหนด 

๒.๕   นักเรยีนลมืนําบตัรประจาํตวันักเรยีนมารดูบตัรหรอืไม่สแกนน้ิวมอืลงเวลาเขา้

โรงเรยีนเกนิ ๕ ครัง้  จะถอืว่ามคีวามผดิตามระเบยีบของโรงเรยีนดงัน้ี 

-  ครัง้ที ่ ๖ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

-  ครัง้ที ่ ๑๑ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

-  ครัง้ที ่ ๑๖ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

-  ครัง้ที ่๒๑ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

๒.๖   นกัเรยีนแสดงบตัรประจาํตวันกัเรยีนเมือ่เขา้หอ้งสอบ 

๒.๗   กรณีบตัรประจําตวันักเรยีนชํารุด ให้นักเรยีนแจง้บตัรชํารุดและขอทําบตัรใหม่

ทีง่านทะเบยีน 

 ขอ้ ๓.   นกัเรยีนทีท่ําบตัรประจาํตวันกัเรยีนหาย ตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี       

๓.๑   เขยีนแบบคํารอ้งขอทําบตัรใหมท่ีง่านทะเบยีนของโรงเรยีน  และลงทะเบยีนไว้

ทีง่านทะเบยีนพรอ้มไปรบับตัรตามเวลาทีง่านทะเบยีนนัดหมาย 



 

๖๓ 
 

๓.๒   ใหน้กัเรยีนลงเวลาเขา้โรงเรยีนทีส่ํานกังานฝ่ายพฒันานักเรยีนจนถงึวนักําหนด 

รบับตัรใหม ่  

  ๓.๓   ไปรบับตัรตามเวลาทีง่านทะเบยีนนดัหมาย 

 ขอ้ ๔. นกัเรยีนทีท่าํบตัรประจาํตวันกัเรยีนหาย  หรอืเปลีย่นรปูแบบบตัรประจาํตวันกัเรยีนไป 

จากแบบที่โรงเรยีนกําหนด  ต้องทําบตัรใหม่และถูกตดัคะแนนความประพฤติตามระเบยีบของโรงเรยีน

เรือ่งการปลอมแปลงเอกสาร  

ขอ้ ๕. ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 

        

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๔ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยการปฏบิตัเิมื่อมาโรงเรยีนสาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

 เพื่อใหน้ักเรยีนเป็นบุคคลทีต่รงต่อเวลาซึง่เป็นบุคลกิภาพทีส่ําคญัยิง่ในสงัคมปจัจุบนั  โรงเรยีน

จงึกําหนดระเบยีบว่าดว้ยการปฏบิตัเิมือ่มาโรงเรยีนสาย  ดงัน้ี 

 ขอ้ ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม)  ว่าดว้ยการปฏบิตัเิมือ่มาโรงเรยีนสาย พ.ศ. ๒๕๖๑“ 

 ขอ้ ๒. นกัเรยีนทีม่าสาย (หลงัเวลา ๐๗.๔๕ น.) ใหป้ฏบิตัตินดงัน้ี 

๒.๑ เมื่อมาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา ๐๗.๔๕ น. ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่ม

นักเรยีน ที่มาสายบรเิวณที่อาจารยเ์วรประจําวนักําหนด และอยู่ในความดูแล

ของอาจารยเ์วรประจาํวนั 

๒.๒   เมือ่มาไมท่นัเขา้เรยีนเวลา ๐๘.๑๕ น.  ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

 ๒.๒.๑ นกัเรยีนสแกนน้ิวมอืหรอืรดูบตัรลงเวลามาสายทีบ่รเิวณจดุรดูบตัรและ 

แสดงจดหมายรบัรองของผูป้กครองแจง้สาเหตุการมาโรงเรยีนสายต่อ 

อาจารยเ์วรประจาํวนับรเิวณทีร่ดูบตัรและขอรบับตัรอนุญาตเขา้ 

หอ้งเรยีน  นกัเรยีนรดูบตัรนกัเรยีนเฉพาะบตัรตนเองเท่านัน้ ถา้ 

นกัเรยีนรดูบตัรใหเ้พื่อนหรอืใหเ้พื่อนรดูบตัรแทนตนเอง นกัเรยีน

จะตอ้งถูกดาํเนินการตามระเบยีบของโรงเรยีน 
 ๒.๒.๒  อาจารยเ์วรประจาํวนัพจิารณาและลงนามอนุญาต 

 ๒.๒.๓  นกัเรยีนขึน้หอ้งเรยีนและนําบตัรอนุญาตเขา้หอ้งเรยีนมอบใหอ้าจารย ์ 

ประจาํวชิา เพื่อบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานในสมดุบนัทกึพฤตกิรรมนกัเรยีน 

๒.๓   การบนัทกึโทษนกัเรยีนมาสาย 

๒.๓.๒  นักเรียนมาสายหลัง ๐๗.๔๕ น. เกิน ๕ ครัง้ หากไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 
จะถอืว่ามคีวามผดิตามระเบยีบของโรงเรยีนดงัน้ี 

-  ครัง้ที ่ ๖ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

-  ครัง้ที ่๑๑ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

-  ครัง้ที ่ ๑๖ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

-  ครัง้ที ่ ๒๑ ตดัคะแนน ๕ คะแนน 

   ๒.๓.๒  แจง้ผูป้กครองรบัทราบ 

 

 



 

๖๕ 
 

 

ขอ้ ๓. ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป  

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๖ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยการปฏบิตัเิมื่อออกนอกบรเิวณโรงเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในการออกนอกบรเิวณโรงเรยีน  โรงเรยีนจงึกําหนด

ระเบยีบว่าดว้ยการปฏบิตัเิมื่อออกนอกบรเิวณโรงเรยีน  ดงัน้ี 

 ขอ้ ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม)  ว่าดว้ยการปฏบิตัเิมือ่ออกนอกบรเิวณโรงเรยีน พ.ศ. ๒๕๖๑“ 

 ข้อ  ๒.  อาจารย์ประจําชัน้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตเฉพาะนักเรยีนในความรบัผิดชอบ โดย

พจิารณาจากจดหมายรบัรองของผูป้กครองหรอือยูใ่นดุลยพนิิจ 

 ขอ้ ๓.  นกัเรยีนทีข่ออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน  ใหป้ฏบิตัตินดงัน้ี 

๓.๑ นกัเรยีนนําจดหมายรบัรองการขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนในเวลา 

เรยีนจากผูป้กครองมาใหอ้าจารยป์ระจาํชัน้พจิารณา 

๓.๒ อาจารยป์ระจาํชัน้พจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุญาต ใหน้กัเรยีนกรอกขอ้มลูใน 

แบบขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนทัง้สองส่วน 

๓.๓ อาจารยป์ระจาํชัน้ลงชื่อรบัรองในแบบขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนและ 

เกบ็จดหมายรบัรองจากผูป้กครองไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๓.๔   นกัเรยีนนําแบบขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนทีอ่าจารยป์ระจาํชัน้ลงชื่อ  

รบัรองแลว้พรอ้มจดหมายรบัรองการขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนในเวลา 

เรยีนจากผูป้กครองฉบบัสําเนาแนบมาดว้ย ส่งทีฝ่า่ยพฒันานักเรยีนเพื่อ 

ลงทะเบยีนและรดูบตัรประจาํตวันกัเรยีนลงเวลาออกนอกบรเิวณโรงเรยีน 

๓.๕   อาจารยเ์วรประจาํสาํนกังานฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงทะเบยีนโดยประทบัขอ้ความ  

“ลงทะเบียนแล้ว” ไว้ทัง้สองส่วนและฉีกแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณ

โรงเรยีน  โดยเก็บส่วนทีห่น่ึงไวเ้ป็นหลกัฐานทีฝ่่ายพฒันานักเรยีน  ส่วนทีส่อง

ใหน้กัเรยีนนําตดิตวัไปขณะอยูน่อกบรเิวณโรงเรยีน  เพื่อแสดงว่าไดร้บัอนุญาต 

๓.๖   เมื่อนักเรยีนกลับเข้ามาในโรงเรยีนให้แจ้งอาจารย์เวรประจําสํานักงานฝ่าย

พฒันา นักเรยีนเพื่อรายงานตวั และนักเรยีนรูดบตัรประจําตวันักเรยีนบนัทกึ

เวลากลบัเขา้โรงเรยีนทีส่าํนกังานฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

ขอ้ ๔. กรณีที่นักเรยีนมาโรงเรยีนแต่เช้าทางโรงเรยีนอนุญาตให้นักเรยีนออกไปรบัประทาน

อาหารเชา้ไดจ้นถงึเวลา ๐๗.๒๐ น.   

ขอ้ ๕. ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 

       

 

  



 

๖๗ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๘ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยการเรยีนและการใชอ้าคารเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนดําเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  มปีระสทิธภิาพ  บรรลุตามวตัถุประสงค์

ของทางโรงเรยีนดว้ยความเป็นเลศิทางวชิาการ  และเพื่อรกัษาบรรยากาศทีเ่อื้ออํานวยต่อการเรยีนรูท้ีด่ ี      

ทางโรงเรยีนจงึกําหนดระเบยีบว่าดว้ยการเรยีนและการใชอ้าคารเรยีน  ดงัน้ี 

 ขอ้ ๑.   ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม) ว่าดว้ยการเรยีน  และการใชอ้าคารเรยีน พ.ศ.๒๕๖๑” 

 ขอ้ ๒.   นกัเรยีนปฏบิตัตินดงัน้ี 

  ๒.๑     ใหน้กัเรยีนเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลาตามตารางสอนและนัง่รออาจารยใ์นหอ้งเรยีน 

  ๒.๒   เมือ่อยูใ่นเวลาเรยีน  นกัเรยีนตอ้งนัง่ประจาํโต๊ะเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย  และตอ้ง 

รกัษาวนิยัของหอ้งเรยีนอยา่งเครง่ครดั 

๒.๓   ระหว่างเวลาเรยีน  หากมคีวามจาํเป็นจะออกนอกหอ้งเรยีน  ตอ้งขออนุญาต 

จากอาจารยผ์ูส้อน  เมือ่อาจารยผ์ูส้อนอนุญาตแลว้จงึออกไปได ้

๒.๔   นกัเรยีนควรตัง้ใจเรยีน  เชื่อฟงัคาํสอนของอาจารยผ์ูส้อนดว้ยความเคารพ 

          และไมแ่สดงกริยิาทีไ่มส่มควร 

๒.๕   ชัว่โมงใดทีน่กัเรยีนไมส่ามารถเขา้เรยีนไดต้อ้งแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนในชัว่โมง 

นัน้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูส้อนดว้ยตนเองก่อน 

๒.๖   ถา้ยา้ยหอ้งเรยีนระหว่างเวลาเรยีนใหเ้ดนิแถวคู่ชาย – หญงิอยา่งเป็นระเบยีบ 

๒.๗   นกัเรยีนตอ้งช่วยกนัรกัษาความสะอาดในหอ้งเรยีน และบรเิวณโรงเรยีน 

๒.๘   นกัเรยีนทาํกจิกรรมบนอาคารเรยีนไดไ้มเ่กนิ  ๑๘.๐๐ น. หากนอกเหนือจากเวลา 

ทีก่ําหนด  นกัเรยีนจะตอ้งขออนุญาตต่อผูอ้ํานวยการ  หรอืผูท้ีผู่อ้ํานวยการ 

มอบหมายเป็นกรณีๆ  ไปและตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบล่วงหน้าโดยระบุชื่อ 

          อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบตลอดกจิกรรม 

๒.๙   หา้มนกัเรยีนเกบ็หนงัสอืเรยีนหรอืสิง่ของอื่นๆ  ไวใ้นโต๊ะเรยีน 

๒.๑๐  หา้มนกัเรยีนนําอาหารและเครือ่งดื่มทุกชนิดขึน้ไปรบัประทานบนอาคารเรยีน 

๒.๑๑   หา้มนกัเรยีนเล่นกฬีา  วิง่ไล่จบั  และเกมอื่นๆ บนอาคารเรยีน 

๒.๑๒  หา้มนกัเรยีนนําเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเครือ่งเล่นอเิลก็ทรอนิกสม์าต่อไฟใชบ้นอาคาร 

เรยีน 

๒.๑๓ หา้มนกัเรยีนปีนออกนอกตวัอาคาร หรอืระเบยีงอาคารก่อนไดร้บัอนุญาต 

๒.๑๔   หา้มนกัเรยีนใชห้อ้งเกบ็ของในหอ้งเรยีนก่อนไดร้บัอนุญาต  

 



 

๖๙ 
 

หมายเหตุ    

- หากนกัเรยีนมคีวามจาํเป็นตอ้งใชห้อ้งเกบ็ของในหอ้งเรยีนประกอบกจิกรรม 

หรอืการเรยีนให้นักเรยีนแจง้ขออนุญาตต่ออาจารยป์ระจําชัน้ / อาจารยผ์ู้สอน

ทุกกรณี  และอาจารย์ประจําชัน้แจ้งเรื่องต่อรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

พจิารณา 

-     เมื่อนักเรยีนไม่มาโรงเรยีนโดยไม่แจ้งสาเหตุถือว่านักเรยีนมคีวามผดิฐาน หนี

เรยีน และเจตนาปกปิดไมใ่หผู้ป้กครองทราบ 

-   ทุกครัง้ทีน่กัเรยีนไมม่าโรงเรยีนใหน้กัเรยีนหรอืผูป้กครองแจง้กบัอาจารยป์ระจาํ

ชัน้หรอืประชาสมัพนัธข์องโรงเรยีนทางโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัท ์๐๒-๒๖๐-

๙๙๘๖ ต่อ ๐ เพื่อรบัเรือ่งและแจง้ต่อฝา่ยพฒันานกัเรยีน ตามลาํดบั  และ

นกัเรยีนตอ้งส่งใบลาทนัททีีม่าโรงเรยีนเพื่อป้องกนัการออกจากบา้นแต่มาไมถ่งึ

โรงเรยีน 

 

ขอ้ ๓. นกัเรยีนมหีน้าทีด่แูลวสัดุอุปกรณ์ประจาํหอ้งเรยีน  และช่วยกนับาํรุงรกัษาใหค้งสภาพด ี 

หากเกดิการชาํรดุ  เสยีหาย  โดยการกระทาํของนกัเรยีน  นกัเรยีนหอ้งนัน้ๆ ตอ้งรบัผดิชอบในเบือ้งตน้ 

ขอ้ ๔. ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป 

        

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗๐ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยการลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เพื่อควบคุมความประพฤตขิองนกัเรยีนใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยัและส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ 

ในหน้าทีข่องตน  โรงเรยีนจงึกําหนดระเบยีบการลงโทษ  และการตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน  ดงัน้ี 

 ขอ้  ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกว่า "ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

(ฝา่ยมธัยม) ว่าดว้ยการลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน พ.ศ.๒๕๖๑" ในระเบยีบน้ี 

 "โรงเรยีน"  หมายถงึ  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 "ผูอ้ํานวยการ"  หมายถงึ  ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสาน

มติร (ฝา่ยมธัยม) 

 "รองผู้อํานวยการ" หมายถึง  รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 "ผูช่้วยผูอ้ํานวยการ" หมายถงึ  ผูช่้วยผูอ้ํานวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 “คณะกรรมการบรหิารพฒันาวนิัยฯ”  หมายถงึ  คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  เพื่อกําหนด

นโยบาย  มาตรการต่างๆ ในการป้องปราม  แก้ไขและพฒันาพฤตกิรรมนักเรยีนให้มคีุณลกัษณะที่พงึ

ประสงค ์รวมทัง้ใหม้อีํานาจหน้าทีใ่นการพจิารณาลงโทษและตดัคะแนนความประพฤต ิ

 "คณะกรรมการพฒันาวนิัยฯ "  หมายถงึ  อาจารยท์ี่คณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันานักเรยีน

แต่งตัง้และมอบหมายใหท้าํหน้าทีป่กครองนกัเรยีน 

 "หวัหน้าระดบัชัน้"  หมายถงึ  คณะกรรมการพฒันาวนิัยฯ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายให้

ทาํหน้าทีต่วัแทนอาจารยใ์นระดบัชัน้เรยีนนัน้ 

 "อาจารย"์  หมายถงึ  อาจารยท์ี่สอนอยู่ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสาน

มติร(ฝา่ยมธัยม)  และทําหน้าทีเ่ป็นอาจารยฝ์่ายพฒันาวนิัยฯ โดยตําแหน่ง 

 "นักเรยีน"  หมายถงึ  นักเรยีนปจัจุบนัของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสาน

มติร (ฝา่ยมธัยม) 

 "ผูป้กครอง"  หมายถงึ  ผูท้ีไ่ดล้งชื่อเป็นผูป้กครองนักเรยีนในเอกสารมอบตวันักเรยีนทีใ่หไ้วก้บัทาง

โรงเรยีน 

 ขอ้  ๒.   การลงโทษนกัเรยีนทีก่ระทําความผดิ  มขี ัน้ตอนการปฏบิตัดิงัน้ี 

  ๒.๑ เตอืนดว้ยวาจาหรอืบนัทกึเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหน้กัเรยีนลงชื่อรบัทราบ 

  ๒.๒   บาํเพญ็ประโยชน์ – ทาํกจิกรรมเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

  ๒.๓   ตดัคะแนนความประพฤต ิ

  ๒.๔  เชญิผูป้กครองมาพบรองผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันานกัเรยีน 

  ๒.๕  ทาํสญัญาคุมความประพฤต ิ



 

๗๑ 
 

  ๒.๖  ทาํทณัฑบ์น และพกัการเรยีน 

 ๒.๗  เปลีย่นสถานศกึษา 

ขอ้  ๓. การลงโทษแต่ละขัน้ตอนใหป้ฏบิตัดิงัน้ี  

๓.๑   เมื่ออาจารยร์บัทราบ  หรอืพบนักเรยีนกระทําความผดิ เรื่องระเบยีบการแต่ง

กาย  ระเบยีบการเรยีน ซึ่งตรวจตราโดยอาจารยป์ระจําชัน้และอาจารยป์ระจํา

วชิา หรอืพฤตกิรรมความผดิลกัษณะอื่น ใหว้่ากล่าวตกัเตอืน และ/หรอืรายงาน

เป็นลายลักษณ์อักษรต่ออาจารย์ระดับชัน้โดยระบุสถานที่ วนั  เวลา  และ

รายละเอยีดของการกระทําความผดิ  พรอ้มทัง้ใหน้ักเรยีนผูน้ัน้ลงลายมอืชื่อใน

แบบแจง้การกระทาํความผดิ 

  ๓.๒   หวัหน้าระดบัชัน้รบัเรือ่งแลว้ให ้

-  แจง้อาจารยป์ระจาํชัน้ของนกัเรยีนผูน้ัน้เพื่อรบัทราบ 

-  เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารพฒันาวนิัยฯ เพื่อสอบสวนและดาํเนินการ 

  ๓.๓     คณะกรรมการบรหิารพฒันาวนิยัฯ เป็นผูพ้จิารณาตดัคะแนนความ 

ประพฤตขิองนกัเรยีนตามระดบัความรุนแรงของการกระทาํความผดิ 

-  ถา้นกัเรยีนคนใดถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมจนถงึขัน้ทาํทณัฑบ์น   

และพกัการเรยีน  ฝา่ยพฒันาวนิัยฯ จะแจง้เรือ่งต่อรองผูอ้ํานวยการฝา่ย 

วชิาการรบัทราบ  

-  ถา้นกัเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึเกณฑไ์ม่มสีทิธิเ์รยีนต่อใน      

ปีการศกึษาต่อไปใหผู้ช่้วยผูอ้ํานวยการพฒันาวนิัยฯ นําเรือ่งเสนอต่อ      

ผูอ้ํานวยการเพื่อพจิารณา 

๓.๔   นกัเรยีนทีท่ําความผดิและถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึเกณฑถ์ูกคดัชื่อ

ออก  หรอือยูใ่นเกณฑถ์ูกพจิารณาคดัชื่อออก ใหผู้ช่้วยผูอ้ํานวยการพฒันาวนิัยฯ 

ประชุมคณะกรรมการบรหิารพฒันาวนิัยฯ  เพื่อพจิารณาและลงมตผิูช่้วย

ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาวนิยัฯ นํามตเิสนอผูอ้ํานวยการเพื่อพจิารณาดําเนินการ 

  ๓.๕    เจา้หน้าทีเ่อกสารฝา่ยพฒันานกัเรยีนแจง้ผลการตดัคะแนนความประพฤตใิน 

ข้อ ๓.๓ และข้อ ๓.๔  เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุความผิด คะแนนที่ถูกตัด  

รวมทัง้คะแนนที่ถูกตดัสะสมครัง้สุดท้ายให้อาจารย์ระดบัชัน้  อาจารยป์ระจําชัน้

รบัทราบ  ในกรณีที่นักเรยีนถูกพกัการเรยีน ให้เจ้าหน้าที่เอกสารพฒันาวนิัยฯ 

แจง้เรือ่งต่อฝา่ยวชิาการและแจง้อาจารยป์ระจาํวชิารบัทราบ 

  ๓.๖   เจา้หน้าทีเ่อกสารพฒันาวนิัยฯ ทาํจดหมายแจง้ความผดิ/ตดัคะแนน พรอ้มทัง้ 

   เชญิผูป้กครองมาพบผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝา่ยพฒันาวนิยัฯเพื่อรบัทราบความผดิ  

ขอ้  ๔.   เกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤตติามระดบัความผดิ 

  ๔.๑  ความผดิทีต่อ้งตดัคะแนนความประพฤต ิครัง้ละ  ๑ - ๕  คะแนน  

   ๔.๑.๑ ไมท่าํความเคารพอาจารย ์



 

๗๒ 
 

   ๔.๑.๒  แสดงกริยิาหรอืกล่าววาจาไมสุ่ภาพ 

   ๔.๑.๓ มสี่วนรว่มในการกระทําความผดิ   

   ๔.๑.๔ คุย เล่น หรอืกระทําการใดๆ อนัเป็นการรบกวนผูอ้ื่นในเวลาเรยีน 

๔.๑.๕ ไมเ่ขา้ชัน้เรยีนตามตารางสอน/หลบหลกีการเขา้แถว/หลบหลกีการเขา้

รว่มประชุมหรอืกจิกรรม 

  ๔.๑.๖ ไมส่าํรวมกริยิามารยาทในบรเิวณโรงเรยีน 

   ๔.๑.๗ มาโรงเรยีนสาย 

   ๔.๑.๘ เขา้หรอืใชห้อ้งพกัอาจารยโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

  ๔.๑.๙  แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนผดิระเบยีบ 

   ๔.๑.๑๐ ทรงผมผดิระเบยีบ (นกัเรยีนชายกรณผีมยาวเกนิกําหนดและนกัเรยีน 

 หญงิไมเ่กบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย หรอืใชเ้ครือ่งสําอางแต่งผม เช่น เจลแต่งผม  

 เป็นต้น) 

   ๔.๑.๑๑  ไมร่กัษาระเบยีบวนิยัของหอ้งเรยีน และของโรงเรยีน 

   ๔.๑.๑๒  ใชเ้ครือ่งประดบัทีไ่มเ่หมาะสม เช่น ต่างห ูสรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ  

   ๔.๑.๑๓  แต่งหน้ามาโรงเรยีน ไมส่วมเสือ้บงัทรง (สาํหรบันกัเรยีนหญงิ) 

  ๔.๑.๑๔  ไมแ่ต่งเครือ่งแบบลกูเสอื - เนตรนาร ีเครือ่งแบบนกัศกึษาวชิาทหาร 

  ตามกําหนด หรอืแต่งไมถู่กระเบยีบ 

   ๔.๑.๑๕  นําอาหารและ/หรอืเครือ่งดื่มทุกชนิดขึน้ไปบนอาคารเรยีนหรอื 

  ในบรเิวณทีท่างโรงเรยีนหา้ม 

  ๔.๑.๑๖  ซือ้ หรอืรบัประทานอาหารในเวลาเรยีน 

๔.๑.๑๗ ดดัแปลงทาํใหบ้ตัรประจาํตวันกัเรยีนชํารดุ  หรอืเปลีย่นรปูแบบไป 

จากทีโ่รงเรยีนกําหนด 

  ๔.๑.๑๘  นําของมคี่าทีไ่มเ่หมาะสมมาโรงเรยีน 

   ๔.๑.๑๙  นําเครือ่งเล่น เกม หรอืเครือ่งเสยีงมาโรงเรยีน 

   ๔.๑.๒๐  ไมร่กัษาความสะอาดของสถานที ่  

   ๔.๑.๒๑  ไมเ่กบ็ถาดอาหารเมือ่รบัประทานอาหารเสรจ็ 

  ๔.๑.๒๒  ไมนํ่าบตัรประจาํตวันกัเรยีนมาตดิต่อหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรยีน 

   เกนิ ๕ ครัง้ 

  ๔.๑.๒๓  ไม่รกัษาบตัรประจาํตวันกัเรยีนเป็นเหตุใหส้ญูหายและตอ้งขอทําบตัรใหม ่

๔.๑.๒๔  ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีไ่มเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนหรอืทีโ่รงเรยีน 

  กําหนด 

  ๔.๒  ความผดิทีต่อ้งตดัคะแนนความประพฤตคิรัง้ละ ๖ - ๑๐ คะแนน  

   ๔.๒.๑ ออกนอกบรเิวณโรงเรยีนในเวลาทีก่ําหนด (๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น.)  

โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
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  ๔.๒.๒  ใชช้ื่อหรอืเลขประจาํตวัผูอ้ื่น 

  ๔.๒.๓  ใชเ้สือ้นกัเรยีนของผูอ้ื่น 

  ๔.๒.๔   หนีเรยีน 

                    ๔.๒.๕  ประพฤตไิมเ่หมาะสมกบัเพื่อนต่างเพศ 

   ๔.๒.๖   เล่นกนัจนเกดิการทะเลาะววิาททาํใหเ้กดิบาดแผล หรอืบาดเจบ็ 

   ๔.๒.๗   เล่นบนอาคารเรยีนจนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของ  

 นกัเรยีนหรอืของโรงเรยีน 

   ๔.๒.๘   เขยีนหรอืเผยแพร่ขอ้ความทีท่ําใหผู้อ้ ื่นไดร้บัความเสยีหาย 

  ๔.๒.๙  กล่าววาจาทําใหผู้อ้ ื่นเสยีหาย 

   ๔.๒.๑๐ กล่าววาจาข่มขูผู่อ้ ื่น 

   ๔.๒.๑๑ ยยุงหรอื กลัน่แกลง้ผูอ้ื่น 

   ๔.๒.๑๒ มพีฤตกิรรมหรอืกล่าววาจาก้าวรา้วไมเ่หมาะสม 

  ๔.๒.๑๓ ไมส่ํารวมกริยิามารยาทนอกบรเิวณโรงเรยีน ขณะอยูใ่นเครื่องแบบ 

  นกัเรยีน 

   ๔.๒.๑๔ เป็นตวัการ หรอืสนบัสนุนการทะเลาะววิาท และ/หรอืทาํรา้ยร่างกาย 

๔.๒.๑๕ ขดีเขยีนฝาผนงั  โต๊ะเรยีน  แผ่นป้าย หรอื ส่วนใดๆ ของอาคาร 

 โดยมไิดร้บัอนุญาต 

   ๔.๒.๑๖ รดูบตัรแทนเพื่อนหรอืใหเ้พื่อนรดูบตัรแทนตนเอง 

๔.๓.๑๗ ใชล้ฟิตอ์าจารยโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

๔.๒.๑๘  ซือ้อาหารนอกบรเิวณโรงเรยีนในช่วงเวลา ๐๗.๒๐–๑๕.๓๕ น. 

๔.๓  ความผดิทีต่อ้งตดัคะแนนความประพฤตคิรัง้ละ ๑๑–๒๐ คะแนน  

   ๔.๓.๑  นําเครือ่งมอืสื่อสารต่างๆ  มาใชใ้นเวลาเรยีนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

  ๔.๓.๒ ทาํลายทรพัยส์นิของโรงเรยีน 

   ๔.๓.๓ ทุจรติในการสอบ 

  ๔.๓.๔ ปลอมแปลงเอกสารหรอืลายมอืชื่อในเอกสารทีต่ดิต่อกบัโรงเรยีน 

   ๔.๓.๕ จาํหน่าย จา่ยแจกหรอืเผยแพรด่ว้ยวธิกีารใดๆ เกีย่วภาพหรอืเอกสาร 

ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

   ๔.๓.๖ แต่งเครือ่งแบบนักเรยีนเขา้ไปในสถานทีท่ีไ่มเ่หมาะสมกบัสภาพของนักเรยีน 

  ๔.๓.๗ ทะเลาะววิาทชกต่อยสถานหนกัในโรงเรยีน 

๔.๓.๘  กล่าววาจาไมสุ่ภาพกระดา้งกระเดื่อง หรอืแสดงพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม

ต่ออาจารยห์รอืบุคคลภายนอก ทัง้ในบรเิวณโรงเรยีนและนอกบรเิวณ

โรงเรยีน 

   ๔.๓.๙  เจาะห ู(โดยการระเบดิ) คิว้ จมกู ลิน้ 

๔.๓.๑๐ ตดัผมตามแฟชัน่  ซอยผม  ยอ้ม  กดั  ดดั  เปลีย่นสผีม หรอืต่อผม   
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๔.๓.๑๑ ครอบครอง  จาํหน่าย  นํามาแพรห่ลาย ดว้ยวธิกีารใดๆ  เกีย่วกบั 

 อุปกรณ์การพนนัและเกมทุกชนิด 

  ๔.๓.๑๒ เล่นการพนนัและเล่นไพ่ในบรเิวณโรงเรยีน และบรเิวณมหาวทิยาลยั 

๔.๓.๑๓ ครอบครอง จาํหน่าย นํามาเผยแพรส่ือ่ลามกอนาจารต่างๆ  เพื่อยัว่ยอุารมณ์ 

๔.๓.๑๔ หนีเรยีนโดยปีนกําแพงหรอืกระโดดกําแพงโรงเรยีน 

๔.๓.๑๕ เป็นตวัการ หรอืสนบัสนุนการทะเลาะววิาท และ/หรอืทาํรา้ยร่างกาย 

   ๔.๓.๑๖ ชกันําผูอ้ื่นจนเป็นเหตุใหเ้กดิความประพฤตมิชิอบหรอืเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 

๔.๓.๑๗ ครอบครอง จาํหน่าย  นํามาซึง่วตัถุอนัน่าจะเกดิอนัตรายต่อตนเอง 

หรอื ผูอ้ื่น ภายในบรเิวณโรงเรยีน  เช่น  ประทดั  ดอกไมไ้ฟ และวตัถุ 

ไวไฟ เป็นตน้ 

๔.๓.๑๘  นําอาวุธหรอืของมคีมทีเ่ป็นอนัตรายมาโรงเรยีน 

หมายเหตุ  -  การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

๑. ปิดมอืถอืระหว่างเรยีนเวลา ๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น. 

๒. หากมคีวามจาํเป็นใหข้ออนุญาตอาจารยป์ระจาํชัน้         

อาจารยป์ระจาํวชิา   

๓. หากสญูหายทางโรงเรยีนจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 ๔.๔  ความผดิทีต่อ้งตดัคะแนนความประพฤตคิรัง้ละ ๒๑ – ๓๐ คะแนน และทําทณัฑบ์น  

๔.๔.๑  ม ีหรอืดื่มสุรา ของมนึเมา มหีรอืเสพสิง่เสพตดิ  ไมว่่าการกระทํา 

ดงักล่าวจะเกดิขึน้ในหรอืนอกบรเิวณโรงเรยีน (กรณตีรวจพบสารเสพตดิ 

ใหน้กัเรยีนหยดุเรยีน ลาพกั ไปรบัการบําบดัและใชใ้บรบัรองแพทยเ์ป็น 

หลกัฐานการบาํบดั) 

๔.๔.๒ สบูหรอืมบุีหรี ่บุหรีไ่ฟฟ้า และมไีฟแชค็ไวใ้นครอบครอง  หรอืมไีวเ้พื่อ 

จาํหน่าย 

หมายเหตุ  กรณนีกัเรยีนสบูบุหรี ่ ใหต้ดัคะแนนความประพฤตแิละ  

ใหห้ยดุการเรยีนไปบาํบดัรกัษาตวั ๑๕ - ๓๐ วนั พรอ้มนําใบรบัรอง

แพทย ์ มาเป็นหลกัฐานการบาํบดั 

๔.๔.๔  กล่าวรา้ยผูอ้ื่น ไมว่่ากระทาํโดยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร หรอืเผยแพร่ 

ทางสื่อใดๆ  เช่น  อนิเทอรเ์น็ต (Internet)  อนัเป็นเหตุใหน้กัเรยีน  

อาจารย ์ บุคลากรหรอืบุคคลภายนอกเสื่อมเสยีชื่อเสยีง เป็นตน้ 

  ๔.๔.๕ เป็นตวัการ หรอืสนบัสนุนใหม้กีารลกัทรพัย ์ ชงิทรพัย ์

   ๔.๔.๖ นําบุคคลภายนอกมาโรงเรยีน และก่อการทะเลาะววิาท หรอืทาํใหเ้กดิ 

ความเสยีหายกบัทางโรงเรยีน  

   ๔.๔.๗ ทะเลาะววิาทชกต่อยกบับุคคลภายในหรอืภายนอกบรเิวณโรงเรยีน 

  ๔.๔.๘ ทะเลาะววิาทนอกบรเิวณโรงเรยีนในขณะสวมเครือ่งแบบนกัเรยีนและ 
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นอกเครือ่งแบบนกัเรยีน 

   ๔.๔.๙  ขม่ขู ่กรรโชก ทํารา้ยผูอ้ื่นจนเกดิบาดแผล เพื่อแสดงอํานาจ หรอืรดีเอา 

ทรพัยบุ์คคลอื่น 

   ๔.๔.๑๐ รมุทํารา้ยรา่งกายบุคคลอื่น 

  ๔.๔.๑๑ กล่าววาจา แสดงกริยิา หรอืกระทาํการใดๆ อนัเป็นการสบประมาท 

    ผูอ้ื่นหรอืดหูมิน่อาจารย ์

  ๔.๔.๑๒ ความผดิลกัษณะอื่นทีท่ําใหเ้สื่อมเสยีชื่อเสยีงของโรงเรยีนทัง้ในชุด 

นกัเรยีนและชุดนอกเครือ่งแบบ เช่น สบูบุหรี ่ดื่มสุรา สารเทยีบเคยีง     

ยาเสพตดิ และเสพยาเสพตดิ เป็นตน้ 

  ๔.๔.๑๓ ขบัรถยนตห์รอืมอเตอรไ์ซคม์าโรงเรยีน หรอืบรเิวณมหาวทิยาลยัโดย 

 ไมไ่ดร้บัอนุญาตจากทางโรงเรยีน 

หมายเหตุ    

-  ในกรณีทีน่ักเรยีนมพีฤตกิรรมทําใหท้รพัยส์นิของโรงเรยีน  หรอืของ

เพื่อนเสยีหาย  นกัเรยีนผูน้ัน้เป็นผูร้บัผดิชอบค่าเสยีหาย 

-  ในกรณทีีน่กัเรยีนเล่นกนั  หรอื ทาํรา้ยร่างกายไดร้บับาดเจบ็   

นกัเรยีนผูน้ัน้เป็นผูร้บัผดิชอบค่ารกัษาพยาบาล 

 ๔.๕  ความผดิทีต่อ้งทาํทณัฑบ์นและเปลีย่นสถานศกึษา (คะแนนความประพฤตคิรัง้ละ 

๒๑ – ๓๐ คะแนน ตามขอ้ที ่๔.๔) 

  ๔.๕.๑ มวีตัถุระเบดิ หรอือาวุธปืน 

  ๔.๕.๒ ใชอ้าวุธทาํรา้ยหรอืขม่ขูว่่าจะทาํรา้ยร่างกายผูอ้ื่น  หรอืรุมทาํรา้ย 

รา่งกายผูอ้ื่นจนเกดิบาดเจบ็สาหสั 

  ๔.๕.๓ ความผดิฐานชูส้าว 

  ๔.๕.๔  มพีฤตกิรรมลกัขโมยซํ้าซอ้น 

  ๔.๕.๕ มพีฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิและยาเสพตดิทีซ่ํ้าซอ้น 

  ๔.๕.๖  มพีฤตกิรรมความตามขอ้ที ่๔.๔ ซํ้าซอ้น 

ขอ้  ๕. การกระทําความผดิลกัษณะอื่นใด  นอกเหนือจากทีร่ะบุในระเบยีบน้ีใหเ้ป็นอํานาจของ

คณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันาวนิัยฯ ที่จะใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาฐานความผดิ  และกําหนดบทลงโทษ

ตามความเหมาะสม  

ขอ้  ๖.  ผลของการตดัคะแนนความประพฤต ิ

 

 

 

 

 



 

๗๖ 
 

ดา้นความผดิขัน้พืน้ฐาน 

 ๖.๑ ใหค้ดิคะแนนทีถู่กตดัสะสมในแต่ละระดบัการศกึษา  แยกเป็นระดบั 

มธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

๖.๒ ใหอ้าจารยป์ระจาํชัน้มารบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤตทิีฝ่า่ยพฒันา 

          วนิยัฯ ตามช่วงระดบัคะแนนทีม่กีารลงทะเบยีน 

๖.๓ นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ ๒๐ คะแนน  ใหเ้ชญิผูป้กครอง

นกัเรยีนมาพบผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาวนิัยฯ   คณะกรรมการฝา่ยพฒันา

วนิยัฯ เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ

  ๖.๔ นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตสิะสมตัง้แต่  ๓๐ คะแนนขึน้ไป ถ้ากระทํา 

ผดิและถูกตดัคะแนนความประพฤตอิกี   ใหง้านเอกสารฝา่ยพฒันานกัเรยีน

แจง้       ผูป้กครองรบัทราบและเชญิผูป้กครองมาพบผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่าย

พฒันาวนิยัฯ เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ พรอ้มทัง้ทาํ

สญัญาควบคุมความประพฤต ิและจะตอ้งเขา้รบัการพฒันาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ตามมตคิณะกรรมการบรหิารฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

๖.๕   นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ ๔๐ คะแนน ใหพ้กัการเรยีน ๓ - ๕ 

วนั  หรอืปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบรหิารฝ่ายพัฒนาวินัยฯ และเชิญ

ผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาวนิัยฯ เพื่อรบัทราบการถูกตดั 

คะแนนความประพฤติ และทําทณัฑ์บนคุมความประพฤติ และเสนอเรื่องให้

ผูอ้ํานวยการ 

๖.๖   นักเรยีนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๕๐ คะแนน ให้พักการเรยีน          

๗ - ๑๐ วนั  และผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผู้ปกครองมาพบ

ผู้อํานวยการ เพื่อรบัทราบผลว่านักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นไม่มสีทิธิ ์

เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีน  นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บรหิารฝ่ายพฒันาวนิัยฯ และ

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนว่าจะไดศ้กึษาต่อในชัน้ต่อไปหรอืไม ่

 ๖.๗   นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ ๖๐ คะแนน ใหผู้ช่้วยผูอ้ํานวยการ 

ฝ่ายพฒันาวนิัยฯ เชญิผู้ปกครองมาพบผูอ้ํานวยการ  รบัทราบผลว่า  นักเรยีน

ไมม่สีทิธิศ์กึษาต่อในชัน้ต่อไป 

๖.๘   นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตเิกนิ ๖๐ คะแนนขึน้ไป ใหผู้ช่้วย

ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาวนิยัฯ เชญิผูป้กครองมาพบผูอ้ํานวยการ รบัทราบผล

ว่านกัเรยีนถูกพจิารณาใหเ้ปลีย่นสถานศกึษา 

 

 

 



 

๗๗ 
 

ดา้นความผดิขัน้รา้ยแรง 

 ๖.๙ ใหค้ดิคะแนนทีถู่กตดัสะสมในแต่ละระดบัการศกึษา  แยกเป็นระดบั 

มธัยมศกึษาตอนตน้และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

๖.๑๐ ใหอ้าจารยป์ระจาํชัน้มารบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤตทิีฝ่า่ยพฒันา 

วนิยัฯ ตามช่วงระดบัคะแนนทีม่กีารลงทะเบยีน 

๖.๑๑ นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ ๒๐ คะแนน  ใหเ้ชญิผูป้กครอง

นกัเรยีนมาพบผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาวนิัยฯ   คณะกรรมการฝา่ยพฒันา

วนิยัฯ เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ

  ๖.๑๒ นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตสิะสมตัง้แต่  ๓๐ คะแนนขึน้ไป ถา้กระทาํ 

ผดิและถูกตดัคะแนนความประพฤตอิกี   ใหง้านเอกสารฝ่ายพฒันาวนิัยฯ แจง้       

ผูป้กครองรบัทราบและเชญิผูป้กครองมาพบผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาวนิัย

ฯ เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤติ  พรอ้มทัง้ทําสญัญาควบคุม

ความประพฤติ และจะต้องเข้ารบัการพัฒนาปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตามมติ

คณะกรรมการบรหิารฝา่ยพฒันาวนิัยฯ 

๖.๑๓   นักเรยีนที่ถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถึง ๔๐ คะแนน ให้พกัการเรยีน      

๕ – ๑๐ วนั  หรอืปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันาวนิัยฯ และ

เชญิผู้ปกครองมาพบผูช่้วยผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาวนิัยฯ เพื่อรบัทราบการถูก

ตดัคะแนนความประพฤต ิและทําทณัฑบ์นคุมความประพฤตแิละเสนอเรื่องให้

ผูอ้ํานวยการ 

๖.๑๔   นักเรยีนที่ถูกตดัคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ให้พกัการเรยีน    

๑๐  – ๒๐ วัน และรองผู้อํานวยฝ่ายพัฒนาวินัยฯเชิญผู้ปกครองมาพบ

ผู้อํานวยการ เพื่อรบัทราบผลว่านักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นไม่มสีทิธิ ์

เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีน  นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บรหิารฝ่ายพัฒนาวินัยฯและ

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนว่าจะไดศ้กึษาต่อในชัน้ต่อไปหรอืไม ่

๖.๑๕   นกัเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ ๘๐ คะแนน ใหผู้ช่้วยผูอ้ํานวยการ

ฝ่ายพฒันาวนิัยฯ เชญิผู้ปกครองมาพบผูอ้ํานวยการ  รบัทราบผลว่า  นักเรยีน

ไมม่สีทิธิศ์กึษาต่อในชัน้ต่อไป 

๖.๑๖   นักเรยีนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป ให้ผู้ช่วย

ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาวนิัยฯ เชญิผู้ปกครองมาพบผู้อํานวยการ รบัทราบผล

ว่านกัเรยีนถูกพจิารณาใหเ้ปลีย่นสถานศกึษา 

 



 

๗๘ 
 

 ขอ้ ๗.   ในระดบัความผดิทีร่ะเบยีบระบุไวว้่าใหเ้ชญิผูป้กครองมาพบ  หากปรากฏว่าผูป้กครอง

ไม่มาโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  ให้ถือว่าผู้ปกครองได้รบัทราบและได้ให้ความยนิยอม ต่อคําสัง่ของ 

คณะกรรมการบรหิารฝา่ยพฒันาวนิัยฯ แลว้ 

 ขอ้ ๘.  ขอ้มูลการกระทําความผดิของนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  จะนํามาเป็น

ขอ้มลูพืน้ฐานในการพจิารณาความผดิและการตดัคะแนนความประพฤตใินระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ขอ้ ๙.  การตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรยีนทุกครัง้ งานเอกสารฝา่ยพฒันาวนิยัฯ มหีน้าทีเ่กบ็

รวบรวมขอ้มลูการตดัคะแนนความประพฤต ิทาํคะแนนความประพฤตสิะสม ทาํรายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 

ขอ้ ๑๐.  นักเรยีนที่ถูกตดัคะแนนความประพฤต ิมสีทิธิไ์ด้รบัการพจิารณาลดโทษ  ในกรณีที่

คณะกรรมการฝา่ยพฒันาวนิัยฯ พจิารณาเหน็ว่าไดม้กีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม  ประพฤตตินดขีึน้อยา่ง

สมํ่าเสมอ  และไมก่ระทาํความผดิอกี 

ขอ้ ๑๑.  ความผดิบางกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันาวนิยัฯ เหน็พอ้งร่วมกนั  และมมีติ

เหน็สมควรไมต่ดัคะแนนความประพฤต ิ จะใหน้กัเรยีนบาํเพญ็ประโยชน์ตามทีก่ําหนดแทน 

           ขอ้ ๑๒.  มตใิดๆ ของคณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันาวนิัยฯ โดยความเหน็ชอบของผูอ้ํานวยการ

ถอืเป็นเดด็ขาด 

 ขอ้ ๑๓.  การพกัการเรยีนทีน่อกเหนือจากระเบยีบทีร่ะบุไวข้ึน้อยู่ทีดุ่จพนิิจของทางโรงเรยีน 

ขอ้ ๑๔.  ระเบยีบน้ีใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 

        

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗๙ 
 

ระเบยีบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

วา่ดว้ยการลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(เพิม่เตมิ) 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

เรือ่งการสบูบุหรีแ่ละสิง่เสพตดิในบรเิวณโรงเรยีน 

 ขอ้ ๑.  ถ้าพบว่าสูบบุหรีใ่นครัง้ที ่๑  จะเชญิผูป้กครองมาพบและเซน็รบัทราบพรอ้มตดัคะแนน  

๒๑ – ๓๐ คะแนน 

 ขอ้ ๒.  เมื่อพบเหน็อกีเป็นครัง้ที ่ ๒ จะใหพ้กัการเรยีนเป็นเวลา ๑๕ - ๓๐ วนัทําการ และต้อง

ไปพบแพทยเ์พื่อปรกึษาการบาํบดัรกัษา พรอ้มใบรบัรองแพทยม์าแสดงกบัฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

 ขอ้ ๓.  เมื่อนักเรยีนกระทําความผดิสูบบุหรี ่อกีเป็นครัง้ที่ ๓ หรอืเสพสิง่เสพตดิ จะให้พกัการ

เรยีนตลอดปีการศกึษาและไม่อนุญาตให้เขา้มาในบรเิวณโรงเรยีนอย่างเดด็ขาด โดยฝ่ายวชิาการจะจดั

รวบรวมงานในวชิาทีเ่รยีนส่งไปยงับา้นของนักเรยีนเอง ใหม้าโรงเรยีนไดเ้ฉพาะการสอบกลางภาค และ

ปลายภาคเท่านัน้ 

ขอ้ ๔.  ระเบยีบน้ีใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 

 

เรือ่งสุราและสิง่เสพตดิของมนึเมาในและนอกบรเิวณโรงเรยีน 

 ขอ้ ๑.  ถ้าพบว่าดื่มสุราหรอืเสพสิง่เสพตดิของมนึเมาในครัง้ที่ ๑  จะเชญิผู้ปกครองมาพบเซน็

รบัทราบและรบักลบับา้น  พรอ้มตดัคะแนน ๒๑ – ๓๐ คะแนน 

 ขอ้ ๒.  เมื่อพบเหน็อกีเป็นครัง้ที่  ๒ จะให้พกัการเรยีนเป็นเวลา ๑๕ – ๓๐ วนัทําการ และต้อง

ไปพบแพทยเ์พื่อปรกึษาการบาํบดัรกัษา พรอ้มใบรบัรองแพทยม์าแสดงกบัฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

 ข้อ ๓.  เมื่อนักเรยีนกระทําความผดิอีกเป็นครัง้ที่ ๓ หรอืเสพสิ่งเสพติด  จะให้พกัการเรยีน

ตลอด   ปีการศึกษาและไม่อนุญาตให้เข้ามาในบรเิวณโรงเรยีนอย่างเด็ดขาด โดยฝ่ายวชิาการจะจดั

รวบรวมงานในวชิาทีเ่รยีนส่งไปยงับา้นของนักเรยีนเอง ใหม้าโรงเรยีนไดเ้ฉพาะการสอบกลางภาค และ

ปลายภาคเท่านัน้ 

ขอ้ ๔.  ระเบยีบน้ีใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป  

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑  มถุินายน  ๒๕๖๑ 

 

 

      ผูอ้ํานวยการ 

        โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 

 



 

๘๐ 
 

ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม............................................ ผูอ้าํนวยการลงนาม.............................................................. 

ฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

แบบบนัทกึการพบผูป้กครอง (ความผดิขัน้พืน้ฐาน) 

นกัเรยีนชือ่......................................................เลขประจาํตวั...................ม...../......ม...../.......ม...../........ 

ครัง้ที ่1.  นกัเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ 20 คะแนน   เชญิผูป้กครองนกัเรยีนมาพบผูช้่วยผูอ้าํนวยการ

ฝา่ยพฒันานกัเรยีนและคณะกรรมการฝา่ยพฒันานกัเรยีนเพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ

      วนัที.่.................เดอืน...................................พ.ศ. ............... 

นกัเรยีนลงนาม......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.................................................... 

ครัง้ที่ 2.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ  30  คะแนน แจง้ผูป้กครองรบัทราบและเชญิผูป้กครองมาพบ

ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันานกัเรยีน  เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ พรอ้มทัง้ทําสญัญาควบคุมความ

ประพฤตแิละเขา้รบัการพฒันาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันานักเรยีน 

      วนัที.่............เดอืน....................................พ.ศ. ................... 

นกัเรยีนลงนาม......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.....................................................

ครัง้ที ่3.  นกัเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ  40  คะแนน  ใหพ้กัการเรยีน 3 - 5 วนั หรอืปฏบิตัติามมตขิอง

คณะกรรมการบรหิารฝ่ายพัฒนานักเรยีน   และเชญิผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพฒันานักเรยีน  เพื่อ

รบัทราบการถูกตดัคะแนนความประพฤต ิ  และทําทณัฑบ์นคุมความประพฤต ิ

                                                                       วนัที.่............เดอืน.......................................พ.ศ. ..............

นกัเรยีนลงนาม.......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.................................................... 

ครัง้ที ่ 4.  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง  50  คะแนน ให้พักการเรียน 7 - 10 วัน และผู้ช่วย

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักเรยีนเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อํานวยการ เพื่อรบัทราบผลว่านักเรียนระดบัมัธยมศึกษา

ตอนตน้ไม่มสีทิธิเ์รยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีน  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายใหอ้ยู่ในดุลย

พนิิจของคณะกรรมการ บรหิารฝ่ายพฒันานักเรยีนและคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน   ว่าจะไดศ้กึษาต่อในชัน้ต่อไป

หรอืไม่ 

      วนัที.่............เดอืน........................................พ.ศ. ............... 

นกัเรยีนลงนาม.......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.................................................... 

ครัง้ที่ 5.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ  60  คะแนน  ใหผู้ช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันานกัเรยีนเชญิ

ผูป้กครองมาพบผูอ้าํนวยการ  รบัทราบผลว่า  นักเรยีนไม่มสีทิธิศ์กึษาต่อในชัน้ต่อไป 

วนัที.่............เดอืน...............................พ.ศ. ............. นกัเรยีนลงนาม.....................................................................

ผูป้กครองลงนาม....................................................... อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม...................................................... 

ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.......................................... ผูอ้าํนวยการลงนาม.............................................................. 

ครัง้ที่ 6.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมเกนิ 60 คะแนน  ใหผู้ช้่วยผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันานักเรยีนเชญิ

ผูป้กครองมาพบผูอ้าํนวยการ รบัทราบผลว่านักเรยีนถูกพจิารณาใหอ้อก 

วนัที.่............เดอืน................................พ.ศ. .............. นกัเรยีนลงนาม....................................................................

ผูป้กครองลงนาม......................................................... อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม...................................................... 

 

 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 



 

๘๑ 
 

ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม............................................ ผูอ้าํนวยการลงนาม.............................................................. 

ฝา่ยพฒันานกัเรยีน 

แบบบนัทกึการพบผูป้กครอง (ความผดิขัน้รา้ยแรง) 

นกัเรยีนชือ่......................................................เลขประจาํตวั...................ม...../......ม...../.......ม...../........ 

ครัง้ที ่1.  นกัเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ 20 คะแนน   เชญิผูป้กครองนกัเรยีนมาพบผูช้่วยผูอ้าํนวยการ

ฝา่ยพฒันานกัเรยีนและคณะกรรมการฝา่ยพฒันานกัเรยีนเพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ

      วนัที.่.................เดอืน...................................พ.ศ. ............... 

นกัเรยีนลงนาม......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.................................................... 

ครัง้ที่ 2.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ  30  คะแนน แจง้ผูป้กครองรบัทราบและเชญิผูป้กครองมาพบ

ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันานกัเรยีน  เพื่อรบัทราบผลการตดัคะแนนความประพฤต ิ พรอ้มทัง้ทําสญัญาควบคุมความ

ประพฤตแิละเขา้รบัการพฒันาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันานักเรยีน 

      วนัที.่............เดอืน....................................พ.ศ. ................... 

นกัเรยีนลงนาม......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.....................................................

ครัง้ที่ 3.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถึง  40  คะแนน  ใหพ้กัการเรยีน 5 - 10 วนั หรอืปฏบิตัติามมติ

ของคณะกรรมการบรหิารฝ่ายพฒันานักเรยีน   และเชญิผูป้กครองมาพบผูช้่วยผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันานักเรยีน  เพื่อ

รบัทราบการถูกตดัคะแนนความประพฤต ิ  และทําทณัฑบ์นคุมความประพฤต ิ

                                                                      วนัที.่............เดอืน...........................................พ.ศ. ............ 

นกัเรยีนลงนาม.......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝ่ า ย พั ฒ น า นั ก เ รี ย น ล ง น า ม

.....................................................ครัง้ที่ 4.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤติสะสมถึง 50 คะแนน ให้พกัการ

เรยีน 10 - 20 วนั และผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพฒันานักเรยีนเชญิผู้ปกครองมาพบผู้อํานวยการ เพื่อรบัทราบผลว่า

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีสิทธิเ์รียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  นักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บรหิารฝ่ายพัฒนานักเรยีนและคณะกรรมการบรหิาร

โรงเรยีน   ว่าจะไดศ้กึษาต่อในชัน้ต่อไปหรอืไม่ 

      วนัที.่............เดอืน.........................................พ.ศ. .............. 

นกัเรยีนลงนาม.......................................................... ผูป้กครองลงนาม.................................................................. 

อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม........................................... ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.................................................... 

ครัง้ที่ 5.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ  80  คะแนน  ใหผู้ช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันานกัเรยีนเชญิ

ผูป้กครองมาพบผูอ้าํนวยการ  รบัทราบผลว่า  นักเรยีนไม่มสีทิธิศ์กึษาต่อในชัน้ต่อไป 

วนัที.่............เดอืน...............................พ.ศ. ............. นกัเรยีนลงนาม.....................................................................

ผูป้กครองลงนาม....................................................... อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม...................................................... 

ฝา่ยพฒันานกัเรยีนลงนาม.......................................... ผูอ้าํนวยการลงนาม.............................................................. 

ครัง้ที่ 6.  นักเรยีนถูกตดัคะแนนความประพฤตสิะสมเกนิ 100 คะแนน  ใหผู้ช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันานักเรยีนเชญิ

ผูป้กครองมาพบผูอ้าํนวยการ รบัทราบผลว่านักเรยีนถูกพจิารณาใหอ้อก 

วนัที.่............เดอืน................................พ.ศ. .............. นกัเรยีนลงนาม....................................................................

ผูป้กครองลงนาม......................................................... อาจารยป์ระจาํชัน้ลงนาม...................................................... 
 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 



 

๘๒ 
 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์ฝ่ายพฒันานกัเรยีน 
 

       หน้า       หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
       ปค.12 

ใบขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน (ส่วนที ่1) 
 

เขยีนที…่……………………………….. 

              วนัที…่…… เดอืน…………………. พ.ศ………. 
 

เรื่อง   ขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน 
 

เรยีน   รองผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันานกัเรยีน 
 

     ขา้พเจา้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)……………………………………….………….เลขประจาํตวั………….…. 

นกัเรยีนชัน้ ม. ….. /……  มคีวามจาํเป็นตอ้งไป………………………………………………….…………… 

วนัที…่…เดอืน………. พ.ศ…………  ตัง้แต่เวลา……………………… น. ถงึ ……………………..น. 
 

 

       จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนบัถอือยา่งสงู 

……………………………..   

               นกัเรยีน  

  

         [   ]  จดหมายขออนุญาตจากผูป้กครอง 

               เบอรโ์ทรผูป้กครอง............................ 
 

             เหน็สมควรพจิารณาอนุญาต   
 

              ……………………………       …………………………… 

             (.........................................)           (.........................................) 

           ผูป้กครอง/อาจารยป์ระจาํชัน้            ฝา่ยพฒันานกัเรยีน          

   อนุญาต 

 

                                                                                                                                                  ปค.12-1 

ใบอนุญาตออกบรเิวณโรงเรยีน(ส่วนที ่2) 

           วนัที…่…… เดอืน…………………. พ.ศ………. 
 

             อนุญาตให ้(ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส.) …………………………………..เลขประจาํตวั………………… 

ชัน้……  ออกนอกบรเิวณโรงเรยีนเพื่อ..…............…………ตัง้แต่เวลา………….. น. ถงึเวลา.........………. น  

 

                        ลงชื่อ……………………….. ผูอ้นุญาต ลงชื่อ……………………….ผูร้บัอนุญาต  

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

                                    ฝา่ยพฒันานกัเรยีน                                                     นกัเรยีน 

  

ปค.13 

บตัรอนุญาตเขา้หอ้งเรยีน 
 

ชื่อ …………………………... ชัน้….……เลขประจาํตวั…………… 

          (     ) มาสาย      เวลา …………………. 

          (     ) รว่มกจิกรรม ………………………………………… 

                   กลุ่มสาระการเรยีนรู.้.. …………………………… 
 

  ลงชื่อ ……………………..…..ผูต้รวจ 

   วนัที ่……………. 

 

หมายเหตุ 

 
 
- ใหนักเรียนที่มาหลัง  08.15 น.  รับใบ 

ปค.13 จากอาจารยเวรประจําสํานักงาน
ฝายพัฒนานกัเรียน หลังจากสอบสวน 
และพิจารณาอนุญาต 

- นักเรียนนํา  ปค.13  มอบใหอาจารย
ประจําวิชา  เพื่อที่จะติดไวทีส่มุดบันทกึ
พฤตกิรรมนักเรียนเพื่อเปนหลักฐาน 

 

ปค.11 

 

 

ใบลาหยุดเรยีน 
เขยีนที ่………… 

วนัที…่.. เดอืน ………พ.ศ…… 
 

เรื่อง    ขอ   [  ] ลาปว่ย    [  ] ลากจิ 
 

เรยีน    อาจารยป์ระจาํชัน้มธัยมศกึษาปีที…่./…. 
 

            ขา้พเจา้ (ด.ช./ ด.ญ./นาย/น.ส. ………………………………..…เลขประจาํตวั…………… 

นกัเรยีนชัน้ ม…../….. มคีวามจาํเป็นไม่สามารถมาโรงเรยีนไดต้ามปกต ิเพราะ 
 

             [  ]  ปว่ยเป็น ………………………………………………………………………………….. 

             [  ]  มกีจิธุระเรื่อง …………………………………………………………………………….. 
 

จงึขออนุญาต  [  ]  ลาปว่ย    [  ]  ลากจิ  มกีาํหนด….วนั  ตัง้แต่วนัที…่..เดอืน…………พ.ศ………. 

ถงึวนัที ่…… เดอืน …………. พ.ศ. ………… 
 

              จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุญาต 
 

               ขอรบัรองวา่เป็นความจรงิ    

 

              ผูป้กครอง…………………………..                     นกัเรยีน ……………………… 

                             (…………………………)       (…………………………) 

             โทรศพัท ์……………………………                     โทรศพัท.์.……………………… 

                

 

                ความเหน็อาจารยป์ระจาํชัน้                 [  ]  บนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอรแ์ลว้ 

                ………………………………    

                ………………………………        
หมายเหต ุ    

   ลาปว่ย   ใหส้ง่ใบลาหลงัจากกลบัเขา้เรยีนภายใน 7 วนั  

     ลากจิ     ใหส้ง่ใบลาล่วงหน้า อยา่งน้อย 1 วนั  

**หยุดเรยีนทกุกรณ ี ตัง้แต ่3 วนัขึ้นไป 

นักเรยีนตอ้งทาํหนงัสอืจากผูป้กครองหรอืตน้สงักดั สง่ถงึผูอ้ํานวยการ** 

 



 

๘๓ 
 

      เครือ่งแบบและทรงผมนกัเรยีนเครือ่งแบบและทรงผมนกัเรยีน  

  

เครือ่งแบบนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้เครือ่งแบบนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้  

  
  

  
  



 

๘๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                
  

  

  

  

  



 

๘๕ 
 
 

  
  

                        
  

  

  

  

  



 

๘๖ 
 

ลกูเสอื – เนตรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

๘๗ 
 

เครือ่งแบบนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายเครือ่งแบบนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

  

  

  

  
      

    
    



 

๘๘ 
 

  

  

  
  

 

  
  

                            
                                                                                         



 

๘๙ 
 

 

 

 

 

  
  
  

    
  
  
  



 

๙๐ 
 

 

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

๙๑ 
 

สิง่ทีน่กัเรยีนควรปฏบิตัแิละไมค่วรปฏบิตั ิ

 

                                   
 

        
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  



 

๙๒ 
 

 

 

 

 

  
  

  
  
  

            
  
  
  
  
  



 

๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  



 

๙๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

๙๕ 
 

หลกัสตูรนานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดนกัเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๖ 
 

 

 

 

เรือ่งของงานทะเบยีนเรือ่งของงานทะเบยีน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๗ 
 

งานทะเบยีนงานทะเบยีน  

๑.  งานทะเบยีนบรกิารจดัทาํเอกสารสาํคญัต่างๆ เกีย่วกบันกัเรยีน  ดงัน้ี 

๑. การลาพกัการเรยีน 

๒. การลาออก 

๓. บตัรประจาํตวันกัเรยีน 

๔. ปพ. ๑ ระเบยีนแสดงผลการเรยีน หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที ่๓ มธัยมศกึษาปีที ่

๑-๓ (ปพ. ๑: บ) 

๕. ปพ. ๑ ระเบยีนแสดงผลการเรยีน หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที ่๔ มธัยมศกึษาปีที ่๔-

๖ (ปพ. ๑: พ) 

๖. ปพ. ๗ ใบรบัรองการเป็นนักเรยีนภาษาไทย  (ใชร้ปูถ่าย ๑ น้ิว ตอ้งเหน็ตรากราฟโรงเรยีน

ชดัเจน ตามจาํนวนชุดทีข่อ) 

๗. ใบรบัรองภาษาองักฤษ  

๘. ใบรบัรองจากโครงการต่างๆ 

๙. ใบแสดงผลการเรยีนแทนใบ ปพ. ๑ (ฉบบัจรงิ) ช่วงชัน้ที ่๓ และช่วงชัน้ที ่๔ (ใชร้ปูถ่าย ปจัจบุนั 

ขนาด ๑ น้ิว ตามจาํนวนชุดทีย่ ืน่ขอ) 

๑๐.  ปพ. ๒ ใบประกาศนียบตัร สาํหรบันกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที ่๓ และ     

ช่วงชัน้ที ่๔ 

๑๐. ปพ. ๓ สรปุรายชื่อและจาํนวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที ่๓ และ        

     ช่วงชัน้ที ่๔  ส่งเขตการศกึษาที ่๑  และกระทรวงศกึษาธกิาร 

๑๑. สรปุรายชื่อการออกประกาศนียบตัรผูจ้บหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 

๑๒. เอกสารการผ่อนผนัการมอบตวันกัเรยีนทุกระดบัชัน้ 

๑๓.  สแกนเกบ็ลายน้ิวมอื เพื่อบนัทกึเวลาเขา้-ออกโรงเรยีน 
 

๒.  ขอ้ตกลงในการขอหนงัสอืรบัรองวุฒ ิ(TRANSCRIPT) 

๑. หนงัสอืรบัรองวุฒ ิจะออกใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓ วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทีย่ ืน่คํารอ้งขอ 

๒. ในกรณทีีก่รอกรายละเอยีดในคาํรอ้งไมค่รบถว้น ไมช่ดัเจน หรอืไมถู่กตอ้ง เจา้หน้าทีจ่ะแจง้และ

จะเริม่กําหนดนดัใหมอ่กี ๓ วนั 

๓. รปูถ่ายเครือ่งแบบนกัเรยีนขนาด ๒ น้ิว ตามจาํนวนชุดทีข่อ 

๔. จบการศกึษาหรอืพน้สภาพการเป็นนกัเรยีนไปแลว้ใหใ้ชร้ปูถ่ายหน้าตรงสหีรอืขาวดาํกไ็ด ้สวม

เสือ้คอปกสสีุภาพ  หา้มใชร้ปูถ่ายโพลาลอยด ์Polaroid 

๓.  ขอ้ตกลงในการบรกิาร 

๑. ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่วลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๒๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวนัเวลาราชการ 

๒. ตดิต่อไดท้ีง่านทะเบยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  อาคารวทิยวโิรฒ ชัน้ M     

(โทร. ๑๓๐ - ๑๓๑) 



 

๙๘ 
 

๓. ถ้าผูม้าตดิต่อเป็นนักเรยีนที่ยงัไม่จบการศกึษาต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรยีนเมื่อมาตดิต่อขอ

เอกสารต่างๆ  

๔. เมือ่มารบัเอกสารทีย่ ืน่ขอไว ้ใหนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิมายืน่ต่อเจา้หน้าทีท่ะเบยีนดว้ยทุกครัง้ 

๔.  ขัน้ตอนการขอเอกสารต่างๆ มดีงัน้ี 

๑.  ขอแบบฟอรม์ใบคํารอ้งต่างๆ ที่งานทะเบยีน กรอกขอ้มูลให้ชดัเจน ไปชําระเงนิที่ฝ่ายการเงนิ  

และนําใบคํารอ้งมายื่นต่อเจา้หน้าที่ห้องทะเบยีน พรอ้มรปูถ่ายที่ระบุในใบคํารอ้งที่ยื่นขอ และ

เกบ็ใบเสรจ็ รบัเงนินํามายืน่ต่อเจา้หน้าทีว่นัมาขอรบัเอกสาร 

๒.  กรอกขอ้มลูเลขประจาํตวันักเรยีนลงบนคอมพวิเตอรห์น้าหอ้งทะเบยีน  แลว้ดําเนินตามขัน้ตอน

ในระบบ 

๕.  ขัน้ตอนการลาพกัการเรยีน  การลาศกึษาต่อต่างประเทศ  นักเรยีนทีไ่ดร้บัทุนไปศกึษาต่อ  

    ต่างประเทศ  และการลาออก 

๑. กรอกใบคาํรอ้งทีง่านทะเบยีน นกัเรยีนและผูป้กครองเซน็เอกสารใหค้รบถว้น 

๒. นําใบคาํรอ้งทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้ไปพบฝ่ายวชิาการ ใหร้องผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการเซน็อนุมตัิ

เอกสาร 

๓. หลงัจากนัน้ใหนํ้าใบคํารอ้งกลบัมายืน่ทีง่านทะเบยีนเพื่อดาํเนินการต่อใหผู้อ้ํานวยการเซน็อนุมตัิ

เอกสาร  เมือ่ดาํเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ นกัเรยีนตอ้งตดิต่อกลบัมาทีง่านทะเบยีนเพื่อขอ     

ถ่ายเอกสารการลาพกั 

๔. ก่อนกลบัมารายงานตวัเขา้เรยีน ช่วงเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์ก่อนปีการศกึษาทีก่ลบัมา ใหดู้

รายละเอยีดในเวบ็ไซตโ์รงเรยีนเกีย่วกบัค่าเล่าเรยีน 

๕. ถา้เดอืนพฤษภาคม นกัเรยีนกลบัมาไม่ทนัมอบตวัตามวนัและเวลาทีโ่รงเรยีนกําหนด  ให้

ผูป้กครองดาํเนินการแทนนักเรยีน 

๖.  ขัน้ตอนการขอเปลีย่นชื่อ–สกุล นกัเรยีนทีต่อ้งการเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล มดีงัน้ี 

๑. แจง้ความจาํนงทีง่านทะเบยีน 

๒. นําสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อหรอืนามสกุล คอื  ใบเปลี่ยนชื่อ (ช ๓)  หรอืนามสกุล (ช ๔)      

มาแสดง 

๓. กรณีที่ชื่อหรอืนามสกุลในหลกัฐานไม่ตรงกนั  เช่น  ในใบรบัรองผลการเรยีนและทะเบยีนบ้านไม่

ตรงกนั  ให้เขตหรอือําเภอที่มชีื่อตามทะเบยีนบา้นออกหนังสอืรบัรองว่าเป็นบุคคลเดยีวกนั  แล้ว

นํามาใชเ้ป็นหลกัฐาน  นําสาํเนาทะเบยีนบา้นทีแ่กไ้ข  เปลีย่นชื่อหรอืนามสกุลถูกตอ้งแลว้มาแสดง

พรอ้มทะเบยีนบา้นตวัจรงิ เอกสารตวัจรงิทุกฉบบัทีนํ่ามาแสดง ใหข้อรบักลบัเมือ่ตรวจสอบแลว้ 
 

๗.  ขัน้ตอนการขอแก้ไขวนั / เดอืน / ปีเกดิ มดีงัน้ี 

๑. แจง้ความจาํนงทีง่านทะเบยีน 

๒. นําสําเนาสตูบิตัรมาแสดงเป็นหลกัฐาน 

๓. นําสําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่กไ้ข วนั/เดอืน/ปี ทีถู่กตอ้งแลว้ มามอบใหก้บัทางเจา้หน้าทีเ่พื่อทาํการ

แกไ้ข 



 

๙๙ 
 

 

 

การตดิต่อกบัทางโรงเรยีนก่อนลาพกั 
 

๒. ผูป้กครองและนกัเรยีน 

พบฝา่ยวชิาการและ 

งานประเมนิผล ชัน้ ๒ 
 

๑. เขยีนเอกสารคาํรอ้ง 

การลาพกัการเรยีนที ่

งานทะเบยีน ชัน้ M 

 

 

เรือ่งการกลบัเขา้มาเรยีนต่อ

ในปีการศกึษาทีก่ลบัมา 

 

เตรยีมเอกสารการศกึษาที่

จะตอ้งนํามาเทยีบโอน 

การเรยีน 

 

 

 

เรือ่งการกลบัมารายงานตวั

กลบัเขา้เรยีน 

 

 

 

การรายงานตวัตามปฏทินิ

ของโรงเรยีน 

แผนภมูแิสดงขัน้ตอนเกีย่วกบัการลาพกัการเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดิต่อกบัโรงเรยีนกอ่นกลบัมาเรยีนต่อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิตามดรูายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน http://www.satitprasarnmit.ac.th 

 ชว่งเดอืนมกราคมเป็นตน้ไป 

ตดิต่อฝา่ยวชิาการและงานประเมนิผล 

ตดิต่องานทะเบยีน 

- เอกสารการศกึษาทีจ่ะตอ้งนํามาเทยีบในการเรยีน 

- การรายงานตวัตามปฏทินิของโรงเรยีน 

- การชําระค่าบาํรงุการศกึษา 

- การทําเรือ่งผ่อนผนัการมอบตวั 

(กรณกีลบัมาหลงัจากทีโ่รงเรยีนมอบตวัไปแลว้) 



 

๑๐๐ 
 

การลาออก 

๒. ผูป้กครองและนกัเรยีน 

พบฝา่ยวชิาการและประเมนิผล ชัน้ ๒ 

๑. เขยีนเอกสารคํารอ้งขอลาออก 

ทีง่านทะเบยีน ชัน้ M 

เรื่องการไปเรยีนต่อที ่

สถาบนัอื่น 

เรื่องการตรวจสอบ 

ผลการเรยีน 

 

คาํรอ้งขอยา้ยนกัเรยีน 

 

เรือ่งเอกสารใบ ปพ.๑ 

เรื่องแบบแจง้การส่ง 

เดก็เขา้เรยีน 

เรื่องหนงัสอืรายงานผลการรบั

เดก็เขา้เรยีนของสถานศกึษา 

แผนภมูแิสดงขัน้ตอนการลาออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผอ่นผนัการมอบตวันกัเรยีน ชัน้ม.๑ และ ม.๔  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

กรณุาตดิต่อดําเนินการกบัฝา่ยทะเบยีนก่อนวนัที ่  

โรงเรยีนกําหนดมอบตวัตามปฏทินิไมเ่กนิ ๑๕ วนั     
งานทะเบยีน โทร. ๐๒-๒๔๘-๔๐๐๑, ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๓๐, ๑๓๑ 

 

 

- เขียนเอกสารการขอผอ่นผนั 

  การมอบตวัท่ีหอ้งทะเบียน 

ใหผู้ป้กครองหรือนกัเรียนติดต่อกบั 

งานสารบรรณ (ชั้น M) ของโรงเรียน 

 -  หลงัยืน่เอกสารแลว้ใหม้ารับ   

   เอกสารพร้อมกบัหนงัสืออนุญาต 

   จากทางโรงเรียนภายในกาํหนด  

   ๕ วนัทาํการหลงัจากยืน่เร่ือง 

-  ใหม้าดาํเนินการตามท่ีช้ีแจง 

   ในเอกสารท่ีมอบให ้

ผูป้กครองทาํหนงัสือขอผอ่นผนั 
การมอบตวัถึงผูอ้าํนวยการ 

- เอกสารยนืยนั (ถา้มี) ท่ีเช่ือไดว้า่ 
  ไม่สามารถมามอบตวัตามท่ีทาง 
  โรงเรียนกาํหนดไว ้



 

๑๐๑ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาตดิต่อดาํเนินการเรื่องการขอผอ่นผนัการรายงานตวักบัฝา่ยทะเบยีน 

ก่อนวนัทีโ่รงเรยีนกําหนดรายงานตวัตามปฏทินิ 
งานทะเบยีน โทร. ๐๒-๒๔๘-๔๐๐๑, ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๓๐, ๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหผู้ป้กครองหรือนกัเรียนติดต่อกบัฝ่ายทะเบียน(ชั้น M) ของโรงเรียน 

หรือดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

http://www.satitprasarnmit.ac.th 

• เขียนเอกสารการขอผอ่นผนัการรายงานตวัท่ีหอ้งทะเบียน 

• รับเอกสารการขอผอ่นผนัการรายงานตวั 

• มาดาํเนินการตามท่ีช้ีแจงในเอกสารท่ีไดม้อบให ้

 



 

๑๐๒ 
 

 

 

 

เรือ่งของเรือ่งของงานงานบรกิารบรกิาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๑๐๓ 
 

 

งานสุขภาพอนามยั       
 

ทีต่ ัง้  :  อาคาร ๕  ชัน้ ๑  เบอรโ์ทรศพัท ์๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๕๐๐ 

 

ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารงานสุขภาพอนามยั 

 ๑.  เปิดบรกิารเวลา ๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 ๒.  ผูป้่วยเขา้รบับรกิารเพยีงคนเดยีวไมต่้องมผีูต้ดิตาม  ยกเวน้กรณีจาํเป็นทีไ่ม่สามารถเขา้รบั

บรกิารตามลาํพงัได ้ ผูต้ดิตามหรอืผูนํ้าส่งตอ้งรอดา้นนอกหอ้งพยาบาล 

 ๓.  เวลาเขา้แถว  ในชัว่โมงเรยีน  อนุญาตให้ใช้บรกิารได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน  เช่น  อุบตัเิหตุ  

ไดร้บับาดแผล  เป็นลม 

 ๔.  ในกรณีโรคเรือ้รงั  เช่น  หวดั  แผลเก่า  ใหม้ารบับรกิารก่อนเขา้เรยีน  เวลาพกั  และหลงัเลกิ

เรยีน 

 ๕.  ถอดรองเทา้วางบนชัน้ใหเ้ป็นระเบยีบก่อนเขา้หอ้งพยาบาล 

 ๖.  หา้มนําอาหารและเครือ่งดื่มทุกชนิดเขา้มาในหอ้งพยาบาล 

 ๗.  หา้มส่งเสยีงดงัหรอืคุยกนัในหอ้งพยาบาล 

 ๘.  ในกรณีต้องนอนพกั  ให้ขอใบส่งตวันักเรยีนป่วยจากห้องพยาบาล  ให้อาจารยป์ระจําวชิาลง

นามอนุญาต  มาส่งใหท้ีห่อ้งพยาบาลก่อนเขา้นอนพกั  อนุญาตใหผู้ป้ว่ยนอนพกัไดไ้มเ่กนิ ๒ คาบเรยีน 

 ๙.  ในกรณีประสบอุบตัิเหตุ นําใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัและใบรบัรองแพทย ์(หลงัสิ้นสุดการรกัษา

แลว้)  มาตดิต่อทีง่านสุขภาพอนามยั นอกเวลาเรยีน 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๔ 
 

งานหอ้งสมุด        
 

ทีต่ ัง้  :  อาคารวทิยวโิรฒ  ชัน้ ๒  เบอรโ์ทรศพัท ์๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๔๖, ๑๔๗ 

 

ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ 

๑.  เวลาเปิดบรกิาร 

จนัทร ์- ศุกร ์ ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒. การใหบ้รกิาร 

๒.๑  บรกิาร ยมื - คนื หนงัสอืทัว่ไป วารสาร และสิง่พมิพต่์าง ๆ 

๒.๒  บรกิารใหค้าํปรกึษา แนะนําวธิกีารคน้ควา้ และการใชห้อ้งสมดุ 

๒.๓  บรกิารสบืคน้ขอ้มลูในระบบงานของโรงเรยีน 

๒.๔  บรกิารฉายภาพยนตรท์ีห่อ้งดหูนงัฟงัเพลงช่วงพกักลางวนั 

   ๒.๕  บรกิารจดัซือ้หรอืจดัหาหนงัสอื, วารสาร และ สิง่พมิพต่์างๆ รวมทัง้เอกสาร

ประกอบ การเรยีนการสอน  สาํหรบัอาจารย ์และนกัเรยีน 

๓.  ระเบยีบในการใชห้อ้งสมดุ 

  ๓.๑  นักเรยีนต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรยีนที่ถูกระเบียบทุกครัง้ที่เข้าใช้บรกิาร

หอ้งสมดุ 

๓.๒  นกัเรยีนตอ้งรดูบตัรทุกครัง้ทีเ่ขา้ใชห้อ้งสมดุเพื่อบนัทกึสถติกิารใช ้

       ๓.๓  ถอดรองเทา้ และวางใหเ้ป็นระเบยีบก่อนเขา้หอ้งสมดุ 

  ๓.๔  หา้มนํากระเป๋านกัเรยีน กระเป๋าสะพาย หรอืถุงต่างๆ  เขา้หอ้งสมดุ 

      ๓.๕  หา้มนําอาหาร เครือ่งดื่มทุกชนิด เขา้มาในหอ้งสมดุ 

      ๓.๖  หา้มส่งเสยีงดงั  หรอืกระทําการใดๆ ทีร่บกวนผูอ้ื่น  เช่น  พดูคุยโทรศพัทม์อืถอื 

หรอืจบักลุ่มเล่นเกม เป็นตน้ 

๓.๗  หา้มทํากจิกรรมอื่นใดนอกเหนือจากการอ่านหนังสอืโดยทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตจากทาง 

หอ้งสมุด  

   ๓.๘ ใชท้รพัยากรของหอ้งสมุดดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหช้ํารดุเสยีหาย ผูท้ีข่ดีเขยีน ตดั

หรอืทําลายถือว่าเป็นการทําลายทรพัย์สินของโรงเรยีนผู้ใดที่กระทําการดงักล่าวจะถูกลงโทษตาม

ระเบยีบของโรงเรยีน 

   ๓.๙    หา้มนอนหลบัในหอ้งสมดุ 

   ๓.๑๐  เมือ่ลุกจากทีน่ัง่ ตอ้งเกบ็เกา้อีเ้ขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 

   ๓.๑๑  นําหนงัสอืทีอ่่านแลว้ไปเกบ็ในทีพ่กัหนงัสอื 

   ๓.๑๒  ใหเ้จา้หน้าทีต่รวจหนงัสอืและสิง่ของทุกครัง้ก่อนออกจากหอ้งสมุด 

   ๓.๑๓  ผูฝ้า่ฝืนระเบยีบของหอ้งสมดุ บรรณารกัษ์มสีทิธิ ์ พจิารณาตดัสทิธิก์ารใช้

หอ้งสมดุ 



 

๑๐๕ 
 

๔. ระเบยีบการยมื-คนืหนงัสอื 

  เวลายมื – คนืหนงัสอื  เชา้  ๐๗.๐๐ - ๐๗.๒๕  น. 

      กลางวนั ๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๕  น. 

      เยน็  ๑๕.๓๕ - ๑๖.๓๐  น.   

การยมื ๑)  เขยีนเลขประจาํตวัลงตรงวนักําหนดส่ง (ดา้นหลงัของหนงัสอื) 

       ๒)  ใชบ้ตัรประจาํตวันกัเรยีนของตนเองในการยมืหนังสอื 

   ๓)  ยมืหนงัสอืไดค้นละ ๓ เล่ม นานครัง้ละ ๗ วนั ตดิต่อกนัไมเ่กนิ ๒ ครัง้ 

การคนื ๑)  นําหนงัสอืพรอ้มบตัรประจาํตวันกัเรยีนมาทีเ่คาน์เตอร ์ยมื- คนืหนงัสอื 

      ๒)  กรณทีีส่่งหนงัสอืเกนิกําหนดจะตอ้งเสยีค่าปรบั เล่มละ ๑ บาท ต่อวนั 

      ๓) นกัเรยีนทีไ่มค่นืหนงัสอืก่อนสิน้ภาคเรยีน ทางโรงเรยีนจะงดแจง้ผลการ

เรยีน 

 

*  กรณทีีน่ักเรยีนไมท่ําตามขอ้ปฏบิตัขิองหอ้งสมุดทางเจา้หน้าทีห่อ้งสมุดมสีทิธิท์ีจ่ะว่ากล่าวตกัเตอืนได้

และถ้านักเรยีนไม่เชื่อฟงัคําตกัเตอืนเจา้หน้าทีม่สีทิธิท์ ีจ่ะไม่อนุญาตใหน้ักเรยีนใชห้อ้งสมุดต่อได ้

**  กรณทีีย่มืหนังสอืครบตามจาํนวนทีก่ําหนดไวแ้ลว้ แต่มคีวามประสงคจ์ะยมือกีใหนํ้าหนังสอืเล่มทีย่มื

ไปก่อนมาคนื จงึสามารถทีจ่ะยมืหนังสอืเล่มใหม่ได ้

 
 

     
 



 

๑๐๖ 
 

ศูนยศ์กึษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง (Self Access Learning Center : SALC) 
 

ทีต่ ัง้  :  อาคารวทิยวโิรฒ  ชัน้ ๒  เบอรโ์ทรศพัท ์๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๓๔ 

 

ศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เป็นแหล่งให้บรกิารข้อมูลและข่าวสารทางสารสนเทศ 

ตลอดจนการให้บรกิารทางวชิาการด้านต่างๆ ให้แก่อาจารย์  บุคลากร  นักเรยีน  และนิสิตฝึกสอน-

ฝึกงาน ของโรงเรยีนและของมหาวทิยาลยั  เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอนและการศกึษาคน้ควา้วจิยั 

ดงัน้ี 

๑.  การแนะนําสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

๒.  การแนะนําการสบืคน้และการใชฐ้านขอ้มลูสาํเรจ็รปูในรปู CD-Rom ในวชิาต่างๆ 

  ๓.  การแนะนําการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ (Reference Database) การใชฐ้านขอ้มูล

งานวจิยั  รายงานการศกึษา คู่มอืการศกึษาต่างๆ 

  ๔.  การแนะนําการใช้ประโยชน์จากศูนย ์SALC เพื่อการเรยีนการสอน ใหก้บันักเรยีน

และอาจารย ์ 

  ๕.  ใหบ้รกิารแก่นกัเรยีนในดา้นต่างๆ อาท ิ 

  ใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 

  ใหบ้รกิารยมื–คนื แทบ็เลต็, CD  

  ใหบ้รกิารพมิพง์าน (Print) สแีละขาวดาํ  

  ใหบ้รกิาร SCANNER  

  ใหบ้รกิารทําสาํเนาใส่แผ่น CD 

  ใหบ้รกิารคอมพวิเตอร/์แทบ็เลต็สาํหรบัการเรยีนการสอน 

  ใหบ้รกิารคาํแนะนําเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอร ์

 

ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารศูนยศ์กึษาคน้ควา้ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 ๑.  เวลาการใหบ้รกิาร  :  เปิดใหบ้รกิารจนัทร ์– ศุกร ์  

รอบกลางวนั เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๒๕ น. 

รอบเยน็  เวลา   ๑๕.๓๕ – ๑๖.๓๐ น. 

  ๒.  ลงชื่อแจง้ความจาํนงการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร/์แทบ็เลต็ ทีเ่จา้หน้าทีก่่อนใชบ้รกิารตาม

หมายเลขเครือ่งทีจ่ะนัง่ หา้มลงชื่อแทนกนั ผูล้งชื่อตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัเครือ่ง 

  ๓.  ต้องแสดงบตัรประจาํตวันักเรยีนของตนเองทุกครัง้ (ถ้าไมม่บีตัรประจาํตวันกัเรยีนไม่มสีทิธิ ์

ใชบ้รกิาร) แลกบตัรเครือ่งก่อนเขา้ใชบ้รกิาร และตอ้งนัง่ตามหมายเลขเครื่องทีล่งเวลาไวเ้ท่านัน้  หากทํา

บตัรเครื่องชํารุด/สูญหายคดิค่าปรบั ๕๐ บาท 

  ๔. ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร/์แทบ็เลต็  ๑ เครือ่ง ต่อ ๑ คน    



 

๑๐๗ 
 

๕. เครือ่งคอมพวิเตอร/์แทบ็เลต็ ภายในศูนยฯ์ มไีวเ้พื่อศกึษาคน้ควา้หาความรูจ้ากอนิเตอรเ์น็ต

เท่านัน้ 

  ๖. หา้ม  - ใชค้อมพวิเตอร/์แทบ็เลต็ เล่นเกมส,์ เปิดดภูาพหรอืคลปิวดิโีออนาจาร, สนทนา 

(Chat)  

    สื่อสารขอ้ความหยาบคาย    

-  เปลีย่นหน้าจอ หรอื Download โปรแกรมหรอืแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ลงเครือ่ง

คอมพวิเตอร/์แทบ็เลต็ ก่อนไดร้บัอนุญาต 

-  ปรบัเสยีงลาํโพงและส่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ื่น 

-  นํากระเป๋า  อาหารและเครือ่งดื่ม  เขา้มาภายในศูนยฯ์ 

๗. ถา้เครือ่งคอมพวิเตอร/์แทบ็เลต็ ขดัขอ้ง กรณุาอย่าปิดเครือ่งโปรดแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ 

เพื่อทาํการแกไ้ข 

๘. คน้ควา้เสรจ็แลว้ปิดโปรแกรมต่างๆ ทุกครัง้ พรอ้มทัง้ปิดเครือ่ง (Shut down) และปิดหน้าจอ

ใหเ้รยีบรอ้ย 

  ๙. เมือ่เลกิใชใ้หเ้กบ็เกา้อีเ้ขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย และมาลงเวลาออก พรอ้มทัง้นําแทบ็เลต็  

บตัรหมายเลขเครือ่งมาแลกบตัรประจาํตวันกัเรยีนคนื 

  ๑๐. ถา้ตอ้งการพมิพง์าน (Print), Scan, ทาํสาํเนาใส่แผ่น CD, ยมื–คนื CD ใหต้ดิต่อเจา้หน้าที่

ก่อนทุกครัง้ 

 

*  การใชบ้รกิารเครือ่งคอมพวิเตอร/์แทบ็เลต็ ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้หน้าทีผู่ด้แูลก่อนเท่านัน้ 

หากไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงและมยิอมเชื่อฟงัต่อการปฏบิตั ิเจา้หน้าทีม่สีทิธิร์ะงบัการใหบ้รกิาร 

** การลกัขโมย, การพยายามทําลายขอ้มลูหรอืทรพัยส์นิ  

ถอืมคีวามผดิตามระเบยีบโรงเรยีนฯ และมคีวามผดิทางอาญา 

 

 

ขัน้ตอนการยมื-คนื CD 

๑.  เลอืก CD ตามรายการ CD ทีก่ําหนดให ้

๒.  แสดงบตัรประจาํตวันกัเรยีน 

๓.  กรอกแบบฟอรม์ 

๔.  ระยะเวลาในการยมื  ๑  สปัดาห ์

๕.  ถา้ส่งคนืเลยกําหนดตอ้งเสยีค่าปรบัวนัละ ๑ บาท 

 

 

  

   

แบบฟอรม์ ยมื CD : SALC 

ชื่อ.................................................. 

นามสกุล......................................... 

เลขประจาํตวั.................................. 

ม. ............ /................ 

วนัทีย่มื.......................................... 

กาํหนดสง่...................................... 
 



 

๑๐๘ 
 

ศูนยโ์สตทศันศกึษา (AV) 
 

ทีต่ ัง้  :  อาคารวทิยวโิรฒ  ชัน้ ๓  เบอรโ์ทรศพัท ์๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ ๑๖๒, ๑๖๓ 
 

ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารศูนยโ์สตทศันศกึษา 

  ๑.  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้/ หน่วยงาน/อาจารย ์ขอใชบ้รกิารไดต้ัง้แต่วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ เวลา 

๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  ๒.  เครือ่งมอืโสตทศันศกึษาทีใ่หบ้รกิาร มดีงัน้ี 

-   เครือ่งขยายเสยีง         -   กลอ้งบนัทกึ VDO      -   กลอ้งบนัทกึภาพน่ิง   

-   ตดัต่อวดีโิอ  -   write CD , VCD, DVD และภาพน่ิง 

 ๓.  ในกรณีการบนัทกึ VDO, บนัทกึภาพน่ิง และเครื่องเสยีง  ไมส่ามารถใหย้มืไปใชเ้องได ้ต้อง

มเีจา้หน้าทีเ่ป็นผู้ดําเนินการให ้และผูข้อใช้บรกิารต้องกรอกแบบฟอรม์การขอใชบ้รกิารที่ศูนยโ์สตทศัน

ศกึษา 

 ๔.  ในกรณีใหบ้รกิารซ่อมและบํารุงรกัษาเครื่องมอืโสตทศันศกึษา, การใหบ้รกิารอดัสําเนาเทป

คาสเซท็และวดิทิศัน์  และการใหบ้รกิารบนัทกึภาพน่ิงและ VDO ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี 

   ๔.๑  รบัแบบฟอรม์ทีศู่นยโ์สตทศันศกึษา และกรอกแบบฟอรม์ 

   ๔.๒  ยื่นเรื่องผ่านหวัหน้าศูนยโ์สตทศันศึกษา พรอ้มส่งต้นฉบบัหรอืเครื่องมอืโสตทศัน

ศกึษาทีต่อ้งซ่อม 

   ๔.๓  รบัสําเนา, ต้นฉบบั หรอืเครื่องมอืโสตทศันศึกษา ที่ซ่อมคนื  ตามกําหนดวนัเวลา

จากเจา้หน้าที ่

๕.  ใหบ้รกิารเสยีงตามสาย  ในวนัและเวลาราชการ ๓ ช่วงเวลา ดงัน้ี 

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.  

เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๓๐ น. 

เวลา ๑๕.๓๕ – ๑๖.๓๐ น.  และเวลาเรง่ด่วนจากโรงเรยีน 

๖.  ใหบ้รกิารปริน้รปูถ่าย 

  ๖.๑  เขยีนคําขอทีศู่นยโ์สตทศันศกึษา 

         ๖.๒  รบัภาพในวนัถดัไป 

 ๗.  ใหบ้รกิารดแูลและควบคุมระบบภาพ แสง เสยีง หอ้งเรยีน หอ้งประชุมต่างๆ 
 

 
 



 

๑๐๙ 
 

 โครงการอาหารกลางวนั 
 

ทีต่ ัง้  :  โถงล่าง  อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  

            เบอรโ์ทรศพัท ์๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘  ต่อ  ๓๑๐๕   

 

ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารอาหารกลางวนั  สาํหรบัอาจารยแ์ละบุคลากร 

๑.  เปิดบรกิารเวลา  ๑๑.๐๐-๑๓.๓๐ น. 

๒.  หา้มนําอาหารและภาชนะออกนอกหอ้งอาหาร 

๓.  กรณมีาชา้โปรดโทรแจง้ทีเ่บอร ์ ๓๑๐๓ 

๔.  กรณนํีาแขกส่วนตวัมารบัประทานอาหาร  กรณุาแจง้เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิาร 

๕.  โปรดหยบิขนมหรอืผลไมต้ามจาํนวนทีร่ะบุไว ้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัประเภทของขนมหรอืผลไม้

นัน้ๆ 

๖.  กรณุาแยกเศษอาหารและขยะใหถู้กตอ้ง 

 

ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารอาหารกลางวนั  สาํหรบันกัเรยีน 

๑.  ใหบ้รกิารเวลา  ๑๑.๒๐-๑๒.๓๐ น.   

๒.  กรณีทีน่ักเรยีนมคีวามจาํเป็นทีจ่ะลงมารบัประทานอาหารชา้  เช่น  มกีารสอบ  ประชุม  ให้

อาจารยห์รอืตวัแทนหอ้งโทรแจง้โภชนากรทีเ่บอร ์๓๑๐๕ ก่อนถงึเวลาพกักลางวนั 

๓.  สาํหรบันกัเรยีนทีเ่ป็นอสิลามและอาหารอื่นๆ  ใหม้ารบัดา้นในตรงบรเิวณหอ้งโภชนากร 

 ๔.  ขณะทีก่ําลงัรบับรกิารอาหาร  ควรปฏบิตัดิงัน้ี 

๔.๑  หา้มใชโ้ทรศพัทแ์ละเครือ่งมอืสื่อสารทุกชนิด 

๔.๒  ไมอ่นุญาตใหร้บัถาดอาหารมากกว่า  ๑  ถาด 

๔.๓  ควรตกัอาหารเท่าทีร่บัประทานหมด 

๔.๔  กล่าวคาํ “ขอบคุณ” ทุกครัง้ทีไ่ดร้บับรกิาร   

๕.  ในกรณทีีต่อ้งการเตมิอาหาร  ใหนํ้าถาดมารบัไดท้ีช่่องบรกิาร  

๖.  เมือ่รบัประทานอาหารอิม่แลว้  ใหน้กัเรยีนปฏบิตัดิงัน้ี 

๖.๑  เกบ็ถาดอาหาร  แกว้น้ํา  พรอ้มขยะทีอ่ยูใ่นบรเิวณพืน้ทีน่ัง่ใหส้ะอาด 

๖.๒  แยกเศษอาหาร  ขยะ  ลงถงัใหเ้รยีบรอ้ย  ก่อนวางถาด 

๖.๓  หากพบนกัเรยีนคนใดทิง้ถาดอาหารไวบ้นโต๊ะ  และไมแ่ยกเศษอาหาร  จะดําเนินการ

ตามระเบยีบวา่ดว้ยการลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน 

  ๗.  หา้มนําอาหารและภาชนะทุกชนิดออกนอกบรเิวณโรงอาหาร 

 ๘.  กรณทีีน่กัเรยีนปว่ย  ตอ้งการอาหารพเิศษ  เช่น  ขา้วตม้  ใหม้าแจง้ทีโ่ภชนากรตอนเชา้ 

 

 



 

๑๑๐ 
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