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ประวัติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม)
โรงเรียนนี้เป็ นโรงเรียนรัฐบาล เดิมสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา ตัง้ อยู่ใน
บริเวณโรงเรียนฝึ กหัดครูชนั ้ สูง เลขที่ ๑๗๖ ถนนประสานมิตร อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร
(ปั จจุบนั คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร) รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังสําเนาต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตัง้ โรงเรียนรัฐบาล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ให้พจิ ารณาเห็นสมควรจัดเปิ ดการสอนชัน้ มัธยมศึกษาขึน้ ทีบ่ ริเวณ
โรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูง ทีถ่ นนประสานมิตร อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จึงให้เปิ ดโรงเรียนชัน้
มัธยมศึกษาวิสามัญขึน้ ณ ท้องที่ดงั กล่าว ตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๔๙๕ เป็ นต้นไป ให้ช่อื สถานศึกษา
แห่งนี้ว่า "โรงเรียนประสานมิตร" และใช้อกั ษรย่อตามโรงเรียนว่า "ป.ม."
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๕
(ลงชื่อ) ม.พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรียนนี้เปิ ดสอนวันแรกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ มีอาคาร ๒ หลัง เป็ นอาคารเรียน ๑
หลัง รับนักเรียนเข้าเรียนมัธยม ๑ จํานวน ๖๔ คน และเปิ ดสอนชัน้ สูงขึน้ ปี ละชัน้ ตามลําดับ
พ.ศ. ๒๔๙๗ โรงเรียนฝึ กหัดครูชนั ้ สูง ประสานมิตรได้รบั การยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชนั ้ สูง
ขึน้ เป็ นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนประสานมิตร
จึงเปลีย่ นเป็ นโรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เรียกย่อว่า ม.วศ.
พ.ศ. ๒๕๐๘ โรงเรียนได้รบั งบประมาณก่อสร้างอาคารพร้อมกัน ๕ หลัง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุ มตั ใิ ห้โรงเรียนมัธยมสาธิต เป็ น "โรงเรียนมัธยม
แบบประสม" แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิ ดสอนวิชาการต่างๆ หลายสายวิชา ตามความต้องการ
ของ ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความพอใจ
ผลการเรียนการสอน "มัธยมแบบประสม" นี้ ทําให้กระทรวงศึกษาธิการหันมาสนใจจัดตัง้
โรงเรียนมัธยมแบบประสมทัง้ ในกรุงเทพมหานคร (ทีโ่ รงเรียนสามเสนวิทยาลัย) และต่างจังหวัดอีก
เกือบ ๕๐ โรง ทดลองวิธกี ารอยู่เกือบ ๑๐ ปี จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษาระดับมัธยมครัง้
ใหญ่ คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็ นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ ดังนัน้ โรงเรียน
สาธิตแห่งนี้เปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ช่ือย่อว่า ม.มศว.
ตามชื่อย่อของมหาวิทยาลัยและใช้รปู แบบของตรามหาวิทยาลัยเป็ นตราของโรงเรียน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ผู้บริห ารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศรวมโรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร เป็ นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศให้แยกการ
บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็ นฝ่ ายมัธยม และฝ่ ายประถม
โดยให้ม ี ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และ
ผูอ้ ํานวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เป็ นผูบ้ ริหารงาน
ของแต่ละโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางโรงเรียนได้รบั งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชัน้ พืน้ ที่ ๑๖,๐๐๐
ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๔๐ ล้านบาท เป็ นเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
๑๑๐ ล้านบาท และทางโรงเรียนหาสมทบอีก ๓๐ ล้านบาท จัดพิธ ีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๘ ตุ ลาคม
๒๕๓๙ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็ นองค์ประธานในพิธวี าง
ศิลาฤกษ์ และในการก่ อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ต้องรื้ออาคารเดิมออก ๓ หลัง คือ อาคาร ๓
อาคาร ๔ และอาคารพยาบาล เมือ่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้แล้วเสร็จจะต้องรือ้ อาคาร ๑ ออก
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมสิ ถาปั ตย์ให้สวยงามร่มรืน่
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พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็ นประธานในพิธ ี
เปิ ดอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชัน้ ซึง่ ได้ช่อื จากการประกวดโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ว่า “อาคารวิทย
วิโ รฒ” และทรงแสดงปาฐกถา เรื่อ ง “การศึก ษาของผู้ด้อ ยโอกาส” ณ ห้อ งสมุด เมื่อ วันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทําพิธเี ททองหล่อพระพุทธรูปประจําโรงเรียน “พระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาทน์ ”
และพระพุ ท ธวรญาณ เจ้า อาวาสวัด ประยุ ร วงศาวาสวรวิห าร บรรจุ พ ระบรมสารีร กิ ธาตุ ท่ีไ ด้ ร ับ
พระราชทานจากสมเด็จพระสัง ฆราช ที่พระเกศ และทําพิธ ีเบิกพระเนตร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รบั งบประมาณจากสํานักงบประมาณ เป็ นเงินประมาณ ๑๒๕.๙๕ ล้าน
บาท เพื่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็ นอาคารรูปตัว L โดยส่วนหน้า
มี ๔ ชัน้ ส่วนหลังมี ๙ ชัน้ โรงเรียนจึงดําเนินการรือ้ อาคารโรงอาหารและโรงฝึ กพลศึกษาออก การ
ก่อสร้างสิน้ สุดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ รวมค่าก่อสร้างทัง้ สิน้ ประมาณ ๑๗๔ ล้านบาท
พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รบั พระราชทานนามอาคารหลังใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
โดยมีหนังสือจากสํานักงานเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ให้ใช้ช่อื “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” โดยมีตราสัญ ลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนได้เปิ ดหลักสูตรนานาชาติ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) เปิ ด
สอนนักเรียนชัน้ ปี ท่ี ๘-๑๓ (Year 8-13) ซึง่ การเรียนการสอนใช้หลักสูตร IGCSE ของประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้เปิ ดศูนย์ตน้ แบบพัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยใน
ปี แรกนี้รบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ จํานวน ๑๐ คน เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติและแยกเรียนใน
บางวิชาตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งโครงการนี้จะเป็ นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ที่มนี ักเรียนที่ม ี
ความต้องการพิเศษอยูใ่ นโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รบั พระราชทานชื่อศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการ
สวนจิตรลดา พระราชทานชื่อศูนย์ดงั กล่าวว่า “ศักยวิโรฒ” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ด “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” และทรงเปิ ด “ศูนย์ศกั ยวิโรฒ” เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ปั จจุบนั โรงเรียนมีพ้นื ที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ได้เปิ ดทําการสอน หลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน และหลักสูตรนานาชาติ เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
รวมจํานวนนักเรียน ๒,๓๑๑ คน อาจารย์และบุคลากร จํานวน ๑๙๓ คน นักการ คนงาน คนครัวและ
ลูกจ้าง จํานวน ๒๗ คน

๔

อาจารย์ใหญ่

โรงเรียนสาธิ ต มศว ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พนัส
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนั ทนา
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิร ิ
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรี
๕. รองศาสตราจารย์สมลักษณ์
๖. รองศาสตราจารย์ละออ
๗. รองศาสตราจารย์ประกิจ
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพงษ์
๑๐. รองศาสตราจารย์ชม
๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุดม

หันนาคินทร์
พรหมเศรณี
บุณยสิงห์
ประจิมนอก
หิตะศักดิ ์
การุณยะวนิช
รัตนสุวรรณ
สัณหฉวี
เจริญพิทย์
ภูมภิ าค
ยะชัยมา

(๒๔๙๕ - ๒๔๙๘)
(๒๔๙๘ - ๒๕๐๐)
(๒๕๐๐ - ๒๕๑๑)
(๒๕๑๑ - ๒๕๑๒)
(๒๕๑๒ - ๒๕๑๖)
(๒๕๑๖ - ๒๕๑๘)
(๒๕๑๘ - ๒๕๒๗)
(๒๕๒๗ - ๒๕๓๑)
(รักษาราชการ ๒๕๓๑ - มกราคม ๒๕๓๒)
(๒๕๓๒ - พฤษภาคม ๒๕๓๓)
(๒๕๓๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔)

ผู้อาํ นวยการ

โรงเรียนสาธิ ต มศว ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รองศาสตราจารย์ประกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ ์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อําไพ
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร
อาจารย์พลู ศักดิ ์
อาจารย์พลู ศักดิ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย

รัตนสุวรรณ
นิรญ
ั ทวี
ฉัตรศุภกุล
วิเศษกิจ
จิตต์วฒ
ั น
ฉัตรศุภกุล
เทศนิยม
เทศนิยม
ชูชาติ

๑๐. อาจารย์สุภาภักตร์
๑๑. อาจารย์สุภาภักตร์

ปรมาธิกุล
ปรมาธิกุล

๑๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชวลิต

สูงใหญ่

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

๕

ปรัชญา
สิกฺขา วิรฬุ ฺ ห ิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริ ญงอกงาม
EDUCATION IS GROWTH

ปณิธาน
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพแก่เยาวชนโดยใช้หลักสูตรขัน้ พืน้ ฐานและหลักสูตรนานาชาติ
เป็ นต้นแบบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ

วิสยั ทัศน์
เป็ นต้นแบบในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรขัน้ พืน้ ฐานและหลักสูตรนานาชาติ บนฐานการ
วิจยั และสาธิตการสอนทีส่ ่งเสริม พหุปัญญา ภาวะผูน้ ํา คุณธรรมและวินยั ของผูเ้ รียนโดยสอดคล้องกับ
ความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก

พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ร่วมผลิตบัณฑิตและเป็ นศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
เป็ นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มคี ุณภาพ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
บริการวิชาการทีม่ คี ุณภาพ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและยังยื
่ น
ส่งเสริมทํานุ บาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ุณภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
๑. การเป็ นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมนักเรียนตามศักยภาพ
เฉพาะตน
๒. การฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู
๓. การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจยั
๖

๔. การพัฒนาการบริการวิชาการทีม่ คี ุณภาพ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและยังยื
่ น
๕. การสืบสานและทํานุ บาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
๖. การพัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย
๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตนของเยาวชน
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เยาวชนด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี ห ลากหลายเพื่ อ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ความสนใจ เจตคติ ให้เต็มตามศักยภาพเฉพาะตน
๒. ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
ส่งเสริมและปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องให้เยาวชนมีความประพฤติด ี มีระเบียบ
วินัย มีความเป็ นผู้นํา มีจติ สํานึกสาธารณะ มีเจตคติท่ดี ตี ่ อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสังคม
อย่างยังยื
่ น
๓. ด้านการวิ จยั และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากร ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ในการสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยังยื
่ น
๔. ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ
ส่ ง เสริม และพัฒ นาบุ ค ลากรของโรงเรีย น บัณ ฑิต และบุ ค ลากรทางการศึก ษาทัว่ ไปให้ม ี
ศักยภาพ และเป็ นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้
๕. ด้านการบริ การวิ ชาการเพื่อสังคม
ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาทีส่ อดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนทางการศึกษาด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีเ่ ป็ นต้นแบบของการจัดการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง
๖. ด้านสืบสานศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ด้านศิล ปวัฒนธรรม ภูม ิ
ปั ญญาไทยร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก สืบสาน สร้างสรรค์ ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูม ิ
ปั ญญาไทยอย่างยังยื
่ น
๗. ด้านการบริ หารจัดการ
ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มคี วามมันคง
่
เกิดความคล่องตัวต่อการ
ปฏิบตั งิ าน การติดตาม และการประเมินผล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร
และเทคโนโลยีสารเทศ

๗

๘. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาระบบและบุคลากรให้มวี ฒ
ั นธรรมในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่งเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล

มาตรฐาน
มาตรฐานด้านผลผลิ ต
๑. ผู้เรียนมีทกั ษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการอย่างเป็ นระบบ รู้
วิธกี ารแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมจากสื่อและแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
๒. ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละมีทกั ษะด้านวิชาการได้มาตรฐานทางการศึกษาเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
และเพียงพอต่อการแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเองหรือศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
๓. ผู้เ รียนมีค วามรู้ มีทกั ษะในการใช้ภ าษาไทย ภาษาต่ างประเทศอื่นๆ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร
๔. ผูเ้ รียนมีวสิ ยั ทัศน์ท่กี ว้างไกลในสังคมแห่งการเรียนรู้ และรูเ้ ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี และไม่ตกเป็ นทาสของอบายมุขทัง้ มวล
๕. ผูเ้ รียนมีทกั ษะทางด้านการกีฬา นันทนาการ และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างสมํ่าเสมอ
๖. ผู้เ รียนมีศ ัก ยภาพในการสร้างสรรค์ผ ลงานทางด้านศิล ปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญ ญาเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
๗. ผูเ้ รียนมีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็ นผูน้ ําและมีจติ สํานึกสาธารณะ
๘. ผูเ้ รียนมีวุฒภิ าวะทางอารมณ์ มีทกั ษะทางสังคม สามารถอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
๙. ผู้ เ รีย นมีพ ฤติ ก รรมในการดํ า รงชีว ิ ต บนพื้น ฐานของการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามวิ ถี
ประชาธิปไตย
๑๐. ผูเ้ รียนเกิดองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีเ่ ป็ นต้นแบบในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑๑. บุคลากรมีศกั ยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับครูมอื อาชีพจนสามารถถ่ายทอดองค์
ความรูใ้ นวิชาชีพครูและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้แก่นิสติ เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. สถาบันมีระบบบริห ารจัด การอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการจัด การเรียนรู้ท่ีม ี
คุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
๑๓. ระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศที่เ ป็ น ปั จ จุบ ันทัน สมัยและสามารถนํ า มาใช้ใ นการจัด
การศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและประชาชนทัวไปได้
่
รบั ทราบ
๑๔. โรงเรียนสาธิตเครือข่ายมีการพัฒนาจนเป็ นทีย่ อมรับของท้องถิน่ นัน้ ๆ

๘

มาตรฐานด้านกระบวนการ
๑. จัดหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา และให้บริการทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ได้
คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสติ และเยาวชนให้เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
๒. จัดการฝึ กสอน ฝึ กงาน ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูแก่นิสติ รวมทัง้ จัดการอบรมวิชาการ
แก่บุคลากรทางการศึกษาทัวไปตามมาตรฐานวิ
่
ชาชีพครู
๓. ศึกษาทดลองด้านกระบวนการเรียนรูท้ างการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแก่เยาวชนทีม่ คี วามสามารถ
ด้านต่างๆ
๔. จัดระบบการเรียนการสอนบนพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. จัดระบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นการปฏิบตั อิ ย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานกับการสร้างจิตสํานึกในการ
อนุ รกั ษ์ธรรมชาติ
๖. วิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็ นศูนย์ตน้ แบบ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรูใ้ น
รูปของสาธิตเครือข่ายแก่สถาบันการศึกษาทัวไป
่
๗. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ ความสนใจและเจตคติ ตามศักยภาพของปั จเจก
บุคคลแก่นิสติ และเยาวชน
๘. จัดกิจกรรมตามแนวทางวิถไี ทย เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในการสืบสานและสร้างสรรค์ศลิ ป
วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
๙. จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมจริยธรรม ความเป็ นผูน้ ํ าตามระบอบประชาธิปไตยและมีจติ สํานึกที่ด ี
ต่อสังคม
๑๐. ส่ ง เสริม กิจ กรรมในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ พัฒ นา
ศักยภาพการสื่อสารระดับสากลแก่นิสติ เยาวชน และบุคลากร
๑๑. จัด การบริห ารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญ หาและพัฒนาด้านต่ างๆ ได้อ ย่าง
เหมาะสม
๑๒. มีระบบคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุ นบุคลากรให้พฒ
ั นาความรู้ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ สร้างผลงานวิชาการเพื่อเพิม่ พูนศักยภาพเป็ นครูมอื อาชีพ
๑๓. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่ อการเรียนรู้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
๑๕. วางแผนจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และรายงานผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมทีช่ ดั เจนถูกต้องและทันสมัย
๑๖. มีระบบการประชาสัมพันธ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ บุคลากรภายใน
สถาบัน และสาธารณชนทัวไป
่

๙

มาตรฐานด้านปัจจัย
๑. บุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
๒. บุคลากรทางการศึกษาเป็ นครูมอื อาชีพ มีความรู้ มีทกั ษะ มีความสามารถในการจัดการ
และพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละสามารถถ่ ายทอดองค์ความรูใ้ นวิชาชีพครูให้แก่ นิสติ เยาวชนและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓. มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว (๕ ปี ) และแผนงานประจําปี ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
และนโยบายของสถาบันและมหาวิทยาลัย
๔. สถาบันมีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับนิสติ เยาวชนและท้องถิน่
๕. สถาบันมีงบประมาณและเทคโนโลยีสนับสนุ นให้บุคลากรใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนและการทํางาน วิจยั และสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อ พัฒนานวัต กรรมทางการศึกษาและ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
๖. ผูบ้ ริหารมีความเป็ นผูน้ ํา มีคุณธรรมและศักยภาพในการบริหารจัดการ
๗. อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกเอือ้ อํานวยต่อการเรียนการสอน
๘. ดัชนีบ่งชีม้ าตรฐานการศึกษาทีช่ ดั เจนและมีกระบวนการในการประกันคุณภาพทีเ่ ป็ นเสมือน
กลไกในระบบการทํางานของสถาบันทีม่ คี ุณภาพ
๙. ระบบบริหารจัดการสาธิตเครือข่าย เป็ นอิสระและชัดเจน
๑๐. ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ ของนั
ของนักเรียน
รอบรูว้ ชิ าการ ชํานาญเทคโนโลยี มีภาวะผูน้ ํา คุณธรรมและวินยั

คําขวัญโรงเรียน
ยึดมันในวั
่ ฒนธรรมไทย ใส่ใจความเป็ นสากล

เอกลักษณ์ ของโรงเรี
ของโรงเรียน
ส่งเสริมพหุปัญญา สาธิตการสอน ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู

๑๐

จุดเน้ นของโรงเรียน
การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา)

เครื่องหมายประจําโรงเรียน

ตรากราฟ เอ๊กโปเน็นเชียลฟั งก์ชนั y = ex หมายถึง ความเจริญงอกงามอันไม่มที ส่ี น้ิ สุด

ชื่อ สี และกลุ่มสี
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

เทา - แดง

สีประจําโรงเรียน
สีเทา
สีแดง
สีเทา - แดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปั ญญา
ความกล้าหาญ
ความกล้าทีจ่ ะคิด

๑๑

กลุ่มสีและสั
และสัญลักษณ์ กลุ่ม
สีแดง =
สีเหลือง

กระทิ งเปลี่ยว  เป็ นสัตว์แข็งแรง ปราดเปรียว สูไ้ ม่ถอย
=
ค้างคาวผี
 เป็ นสัต ว์ต่ ืนตัว ตลอดเวลา ไม่ยอมให้ใ ครโจมตี

สีเขียว =
สีน้ําเงิน =

ช้างป่ า
อิ นทรีเหล็ก

ก่อน
 เป็ นสัตว์ทม่ี กี ําลังมหาศาล สติปัญญาฉลาด
 เป็ นสัตว์ (นก) ทีไ่ ม่ยอมแพ้สตั ว์ใดๆ ว่องไว เฉียบแหลม

ดาวแสดงกลุ่มสีและชัน้
เครือ่ งหมายแสดงสังกัดสีและชัน้ เป็ นรูปดาวหกแฉก ปั กสีตามสังกัด และปั กทึบแสดงชัน้

มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑

มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒

มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓

มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔

มัธยมศึกษาปี ท่ี ๕

มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖

๑๒

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ าย
โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ผูอ้ าํ นวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

รอง ผอ.ฝ่ ายวิ ชาการ

- งานสารบรรณ
(งานเอกสารทางราชการ
จดหมายราชการ คําสั ่ง และ
เอกสารสําคัญอื่น งานการ
ประชุม)
- งานการเจ้าหน้ าที่/งาน
ทรัพยากรบุคคล
(คัดเลือก สรรหา บรรจุ ทํา
สัญญาจ้าง ประวัตบิ ุคลากร การ
ลาต่างๆ )
- งานการเงิ นและพัสดุ
(การเบิกจ่ายเงิน จัดทําบัญชี
บริหารครุภณ
ั ฑ์ เบิกจ่าย
ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ)
- งานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย

- งานบริ หารวิ ชาการ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม,สารสนเทศ
วิชาการ,
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
(พัฒนาหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ
การจัดห้องเรียน ห้องสอบ)
- งานทะเบียน วัดและประเมิ นผลการ
เรียน
- งานพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน,พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,
ตรวจสอบและติดตามการเข้าชัน้ เรียน
ทุนการศึกษา)
- งานห้องสมด

รอง ผอ.ฝ่ ายวิ จยั นิ เทศ
และฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

งานและโครงการพิ เศษ
- ศูนย์ศกั ยวิโรฒ
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน - งานประชาสัมพันธ์
- งานบริการวิชาการต้นแบบการจัดการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
- โครงการอาหารกลางวัน - งานพยาบาล
เลขานุการคณะผูบ้ ริ หาร
รอง ผอ.ฝ่ ายกิ จการนักเรียน
รองผอ.ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา

- งานส่งเสริ มและพัฒนาวิ จยั และ
นวัตกรรมทางการศึกษา
- งานปฏิ บตั ิ การสอน พัฒนา
วิ ชาชีพ และฝึ กประสบการณ์
วิ ชาชีพครู
(การนิเทศครู,การทําผลงานวิชาการ
ของครู,การทําผลงานวิชาการของ
สายสนับสนุน)
- งานฝึ กประสบการณ์ ระหว่าง
เรียน
(รายวิชา ศษ 391, ศษ 491)
- งานวิ เทศสัมพันธ์
(โครงการศูนย์ภาษา โครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
- งานอื่นๆ ที่ ได้รบั มอบหมาย

- งานแผนและยุทธศาสตร์
(งานแผนงาน การจัดทําโครงการ
การจัดทํางบประมาณ ติดตาม
งบประมาณ)
- งานประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
(ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประจําปี ของบุคลากร)
- งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี
สือ่ สาร พัฒนาสือ่ การเรียนการ
สอน งานบริการผลิตเอกสาร
สิง่ พิมพ์ต่างๆ งานศูนย์ศกึ ษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง สืบค้น
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต)
- งานบริ การสื่อการสอน
(บริการโสตทัศนูปกรณ์ ,บริการ
ผลิตเอกสารวิชาการ)
- งานอื่นๆ ที่ ได้รบั มอบหมาย

- งานกิ จกรรมเชิ ง
สร้างสรรค์
(กิจกรรมสภานักเรียน,
กิจกรรมการแสดง,การเชียร์
,กีฬาสี,กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์สโมสรอินเตอร์
แรคท์,หนังสือรุ่น/สาธิตา
นุ สรณ์,กิจกรรมทํานุ บาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม)
- งานกิ จกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียน
(ด้านกีฬา,ด้านดนตรี,ด้าน
ศิลปะแอมนิเมชั ่น,
ศิลปวัฒนธรรมในและ
ต่างประเทศ)

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ าย
โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ผูอ้ าํ นวยการ

ผช.ผอ.ฝ่ ายพัฒนกายภาพและสิ่ งแวดล้อม

- งานอาคารสถานที่และพาหนะ

(อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ความ
ปลอดภัยและจราจร)
- งานสวัสดิ การ
(ร้านค้า สวัสดิการ)
- งานร้านค้า
(งานร้านค้าของนักเรียน, ร้านค้าของ
ผูเ้ ช่า)
- งานอื่นๆ ที่ ได้รบั มอบหมาย

ผช.ผอ.ฝ่ ายประกันคุณภาพและบริ การชุมชน
- งานประกันคุณภาพ
(งานระบบประกันคุณภาพ สร้างและพัฒนา
ตัวชีว้ ดั คุณภาพการศึกษา)
- งานบริ การชุมชน
(บริการวิชาการแก่สงั คม)
- งานพัฒนาบุคลากร
(ระบบพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร
จัดประชุม อบรม สัมมนา)
- งานสโมสรบุคลากร
(งานสโมสรประจําปี , งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์)
- งานอื่นๆ ที่ ได้รบั มอบหมาย

ผช.ผอ.ฝ่ ายพัฒนาวิ นัย และส่งเสริ มสุขภาพนักเรียน

- งานวิ นัยนักเรียน

(วินยั นักเรียน,ติดตามงานวินยั นักเรียน,การ
สแกนนิ้วมือ,ตรวจการนักเรียน,ติดตามงาน
ระดับชัน้ ,ความปลอดภัยของนักเรียน,พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม)
- ส่งเสริ มสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
(ความสามารถของนักเรียนด้านกีฬา, ส่งเสริม
กีฬาของนักเรียน,ประชาสัมพัน์ผลงานด้าน
กีฬาของนักเรียน,การใช้สนามกีฬาภายในและ
กลางแจ้ง)
- งานอื่นๆ ที่ ได้รบั มอบหมาย

ผช.ผอ.ฝ่ ายหลักสูตรนานาชาติ

- งานบริ หารวิ ชาการ

(ติดตามการสอน, การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
(การจัดการเรียนการสอน,การจัดสอบปลายปี
สอบวัดมาตรฐาน, งานอาจารย์ประจําชัน้ ,การ
วัดและประเมินผลการเรียน)
- งานพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
(พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนและผูส้ อน,กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน)
- งานบริ หารด้านธุรการ
(จัดห้องสอบ IGCSE,ทะเบียนประวัตนิ กั เรียน,
การต่อสัญญาจ้าง,งบประมาณใช้จ่ายประจําปี )
่
่

หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๑๕

หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
วิ สยั ทัศน์
เป็ นต้นแบบการจัดนวัตกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานบนฐานการวิจยั ทีม่ ุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญโดย
ผูเ้ รียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพมีความ รอบรูว้ ชิ าการ ชํานาญเทคโนโลยี
มีวนิ ัยและคุณธรรม เป็ นแกนนํ าสังคม ด้วยกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมันและปฏิ
่
บตั ติ นตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจติ สํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมันในการปกครองตาม
่
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ นประมุ ข ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และดํ า รงรัก ษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนให้ผู้เ รียนมีเจตคติต่อ การศึกษาต่ อการประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษา
เรียนรูต้ ลอดชีวติ

หลักการ
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ใช้หลักการ
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการทีส่ ําคัญ
ดังนี้
๑. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรูเ้ ป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคี วามรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืน้ ฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
๒. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุ กคนมีโอกาสได้รบั การศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
๓. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน่
๔. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มโี ครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ
การจัดการเรียนรู้
๕. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๖. เป็ นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประสบการณ์
๗. เป็ นหลักสูตรทีม่ อี งค์ความรูท้ ห่ี ลากหลาย เพื่อให้ผเู้ รียนศึกษาและพัฒนาตนเองให้
เต็มตามศักยภาพ

๑๖

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้ รียน เมื่อจบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ัยและ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทกั ษะชีวติ
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีสุขนิสยั และรักการออกกําลังกาย
๔. มีความรักชาติมจี ติ สํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมันในวิ
่ ถชี วี ติ และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
๕. มีจติ สํานึ กในการอนุ รกั ษ์ วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญ ญาไทย การอนุ รกั ษ์แ ละพัฒนา
สิง่ แวดล้อม มีจติ สาธารณะทีม่ งุ่ ทําประโยชน์และสร้างสิง่ ทีด่ งี ามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
๖. มีคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ ายมัธยม) คือ รอบรูว้ ชิ าการ ชํานาญเทคโนโลยี มีวนิ ยั และคุณธรรม เป็ นแกนนําสังคม

สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มุ่ง เน้ นพัฒนาผู้เรียนให้ม ี
คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนด ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังนี้

สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ ให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีว ิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนํ าไปสู่การสร้างองค์
ความรูห้ รือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๒. ความสามารถในการสื่ อ สาร เป็ น ความสามารถในการรับ และส่ ง สาร มี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้
การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รบั ข้อมูลข่าวสารด้วย
๑๗

หลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วธิ กี ารสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ทีม่ ตี ่อตนเองและสังคม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุ ผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ต่อตนเอง สังคมและสิง่ แวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนํ ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง การทํางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรูจ้ กั หลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทส่ี ่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ่นื
๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสารการทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้ม ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ นื ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรียนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุง่ มันในการทํ
่
างาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจติ สาธารณะ
๙. ชํานาญเทคโนโลยี
๑๐. เป็ นแกนนําสังคม

๑๘

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓)
รายการ
กลุม่ สาระการเรียนรู้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑ สังคมศึกษาฯ (พืน้ ฐาน, เพิม่ เติม)
๔.๒ ประวัตศิ าสตร์
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
(ทัศนศิลป์ , นาฏศิลป์ , ดุรยิ างคศิลป์ )

ความรู้
พืน้ ฐาน
ชัวโมง
่
(นก.)

สถานศึกษา
กําหนด
ชัวโมง
่
(นก.)

๓๖๐ (๙.๐)
๓๖๐ (๙.๐)
๓๖๐ (๙.๐)

๔๐ (๑.๐)

เตรียม
วิ ชาเอก ม.๓
ชัวโมง
่
(นก.)

๓๒๐ (๘.๐)

๑๖๐ (๔.๐)

หมายเหตุ

๓๖๐ (๙.๐)
๑๒๐ (๓.๐)
๒๔๐ (๖.๐)
๒๔๐ (๖.๐)

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คหกรรม, คอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรม)

๒๔๐ (๖.๐)

๘. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

๓๖๐ (๙.๐)

๙. วิถพี ลโลก

๑๒๐*

(ไม่คดิ หน่ วยกิต)

*พบ อ.ต่างชาติ

๑๒๐ (๓.๐)

๑๐. หน้าทีพ่ ลเมือง
๑๑. ภาษาจีน / ภาษาญีป่ ่ นุ / ภาษาพม่า /
ภาษาเวียดนาม
รวมจํานวน ชัวโมง
่
(นก.)
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมชมรม
๓. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
รวมจํานวน ชัวโมง
่
รวมความรูพ้ นื้ ฐาน - กิ จกรรมพัฒนาฯ
รวมจํานวนชัวโมงทั
่
ง้ หมด (นก.)

เพิ่ มเติ มเลือก
ม.๑-ม.๒
ชัวโมง
่
(นก.)

*เรียนในลูกเสือ
ม.๑-ม.๓
เรีย น ม.๑, ม.
๒

๑๒๐ (๓.๐)*
๘๐ (๒.๐)
๒,๖๔๐ (๖๖.๐)

๓๖๐ (๙.๐)

๓๒๐ (๘.๐)

๑๒๐
๑๒๐

๑๖๐ (๔.๐)
กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
ไม่นบั หน่วย
การเรียน

๑๒๐
๓๖๐
๓,๐๐๐ (๖๖.๐)
๓,๖๐๐ (๙๐.๐)

๑๙

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖) ห้องเรียนที่ไม่ใช่เอกวิ ทยาศาสตร์

รายการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๓.๑ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน
๓.๒ สิง่ แวดล้อม, โครงงาน, O-NET
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑ สังคมศึกษาฯ (พืน้ ฐาน,
เพิม่ เติม)
๔.๒ ประวัตศิ าสตร์
๔.๓ หน้าทีพ่ ลเมือง
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
(ทัศนศิลป์ , นาฏศิลป์ , ดุรยิ างคศิลป์ )
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ค ห ก ร ร ม , ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ,
อุตสาหกรรม)
๘. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๙. วิถพี ลโลก
รวมจํานวน ชัวโมง
่
(นก.)
กิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมชมรม/วิชาทหาร
๓. กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะ
รวมจํานวนชัวโมง
่
รวมความรู้พื้นฐาน - กิ จกรรมพัฒนาฯ
รวมจํานวนชัวโมงทั
่
ง้ หมด (นก.)

ความรู้พื้นฐาน

สถานศึกษา
กําหนด

วิ ชาเอก

ชัวโมง
่
(นก.)

ชัวโมง
่
(นก.)

ชัวโมง
่
(นก.)

๒๔๐ (๖.๐)
๒๔๐ (๖.๐)

๒๔๐ (๖.๐)
๑๒๐ (๓.๐)

๒๔๐ (๖.๐)

๓๒๐ (๘.๐)
๘๐ (๒.๐)

หมายเหตุ

๑๒๐ (๓.๐)

๔๐ (๑.๐)*
๘๐ (๒.๐)**

*เรียนเฉพาะ ม.๖
**เรียน ม.๔-ม.
๕

๑๒๐ (๓.๐)
๑๒๐ (๓.๐)

ดนตรี,ศิลปะ
๑๒๐ (๓.๐)

๑๒๐ (๓.๐)

๘๐ (๒.๐)*

*เรีย นเฉพาะ ม.
๖

๒๔๐ (๖.๐)

๑๒๐ (๓.๐)*

*พบ อ.ต่างชาติ

๑,๖๔๐ (๔๑.๐)

๒๔๐ (๖.๐)
๑,๑๖๐ (๒๙.๐)

๑,๓๖๐ (๓๔.๐)

๑๒๐
๑๘๐
๖๐
๓๖๐
๒,๐๐๐ (๔๑.๐)

กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
ไม่นบั หน่วย
การเรียน
๔,๕๒๐ (๑๐๔.๐)
๒๐

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖) ห้องเรียนเอกวิ ทยาศาสตร์
รายการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๓.๑ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน
๓.๒ สิง่ แวดล้อม, โครงงาน, O-NET
๓.๓ เคมี, ฟิ สกิ ส์, ชีววิทยา
*ความถนัดเฉพาะด้าน, อังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐาน
ชัวโมง
่
(นก.)

สถานศึกษา
กําหนด
ชัวโมง
่
(นก.)

วิ ชาเอก

หมายเหตุ

ชัวโมง
่
(นก.)

๒๔๐ (๖.๐)
๒๔๐ (๖.๐)

๒๔๐ (๖.๐)

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑ สังคมศึกษาฯ พืน้ ฐาน
๔.๒ ประวัตศิ าสตร์
๔.๓ หน้าทีพ่ ลเมือง

๓๒๐ (๘.๐)
๘๐ (๒.๐)*

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๒๐ (๓.๐)

๖. ศิลปะ
๑๒๐ (๓.๐)
(ทัศนศิลป์ , นาฏศิลป์ , ดุรยิ างคศิลป์ )
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ค ห ก ร ร ม , ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ , ๑๒๐ (๓.๐)
อุตสาหกรรม)
๘. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒๔๐ (๖.๐)
๙. วิถพี ลโลก
รวมจํานวน ชัวโมง
่
(นก.)
๑,๖๔๐ (๔๑.๐)
กิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๑๒๐
๒. กิจกรรมชมรม/วิชาทหาร
๑๘๐
๓. กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะ
๖๐
รวมจํานวน ชัวโมง
่
๓๖๐
รวมความรู้พื้นฐาน - กิ จกรรมพัฒนาฯ ๒,๐๐๐ (๔๑.๐)
รวมจํานวนชัวโมงทั
่
ง้ หมด (นก.)

๑๒๐ (๓.๐)

*เรียนเฉพาะ ม.๕-ม.
๒,๑๖๐ (๕๔.๐)
๖

๔๐ (๑.๐)*
๘๐ (๒.๐)**

* เรียนเฉพาะ ม.๖
**เรียน ม.๔-ม.๕

๑๒๐ (๓.๐)*

* พบ อ.ต่างชาติ

๒๘๐ (๗.๐)

๒,๑๖๐ (๕๔.๐)
กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
ไม่นบั หน่วย
การเรียน

๔,๓๒๐ (๑๐๘.๐)
๒๑

กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น) เรียนปี ละ ๑๒๐ ชัวโมง
่
(รวม ๓๖๐ ชัวโมง)
่
ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมแนะแนว (๓๕ ชัวโมง)
่
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ โดยคํ า นึ ง ถึง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ด้ว ยกระบวนการทางจิต วิท ยา การแนะแนว ให้
สอดคล้อ งครอบคลุ ม ด้า นการศึก ษา อาชีพ ส่ ว นตัว และสัง คม กิจกรรมสํา คัญ ในการพัฒ นา ได้แ ก่
กิจกรรมการรูจ้ กั เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวติ
๒. กิจกรรมนักเรียน
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี (๓๕ ชัวโมง)
่
กิจ กรรมที่มุ่ ง พัฒนาความมีร ะเบีย บวินั ย ความเป็ นผู้ นํ า ผู้ ต ามที่ด ี ความ
รับผิด ชอบ การทํางานร่ว มกัน การรู้จกั แก้ปัญ หา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุ ผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปั นกัน การประนีประนอมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่มี คี วามสมบูรณ์
พร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นต้น
๒.๒ กิจกรรมชุมนุ ม ชมรม (๓๕ ชัวโมง)
่
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ตัง้ แต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ติ าม
แผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน้ นการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา
ได้แก่ ชุมนุมหรือชมรมต่างๆ ทีส่ ถานศึกษากําหนดขึน้ ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒภิ าวะ
ของผูเ้ รียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิน่
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๔๕ ชัวโมง
่ เฉลีย่ ปี ละ ๑๕ ชัวโมง)
่
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทําประโยชน์ ตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจติ ใจ
มุ่ง ทําประโยชน์ ต่ อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม กิจกรรมดํารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เป็ นต้น
กิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย) เรียนปี ละ ๑๒๐ ชัวโมง
่ (รวม ๓๖๐ ชัวโมง)
่
ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมแนะแนว (๔๐ ชัวโมง)
่
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ โดยคํานึงถึงความแตกต่ างระหว่างบุค คล ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา การแนะแนว ให้
สอดคล้อ งครอบคลุ มด้านการศึก ษา อาชีพส่ ว นตัวและสัง คม กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ได้แ ก่
กิจกรรมการรูจ้ กั เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวติ
๒๒

๒. กิจกรรมนักเรียน (๖๐ ชัวโมง)
่
๒.๑ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็ นผู้นําผู้ตามที่ด ี ความรับผิดชอบ
การทํางานร่วมกัน การรูจ้ กั แก้ปัญหา การตัดสินใจทีเ่ หมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปั น
กัน การประนีประนอมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่มี คี วามสมบูรณ์ พร้อมทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นต้น
๒.๒ กิจกรรมชุมนุ ม ชมรม
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ โดยเน้นให้ผเู้ รียนปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ตัง้ แต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ติ ามแผน
ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน้ นการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ได้แก่
ชุมนุ มหรือชมรมต่างๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึน้ ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒภิ าวะของ
ผูเ้ รียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิน่
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๖๐ ชัวโมง
่ เฉลีย่ ปี ละ ๒๐ ชัวโมง)
่
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทําประโยชน์ ตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจติ ใจ
มุ่ง ทํา ประโยชน์ ต่ อ ครอบครัว ชุ ม ชนและสังคม กิจกรรมสํ าคัญ ได้แ ก่ กิจกรรมบํ าเพ็ญ ประโยชน์
กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม กิจกรรมดํารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เป็ นต้น

การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การวัด และประเมิน ผลการเรีย นรู้ต ามกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้เ ป็ น รายวิช าต้ อ งสอดคล้อ งและ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วดั ในรายวิชาพื้นฐาน และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิม่ เติม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่กี ําหนดในหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ ายมัธยม) เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รียนได้อย่างรอบด้าน ทัง้ ด้านความรู้ ความคิด
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติให้มคี วามเหมาะสมกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด ธรรมชาติวชิ า และระดับชัน้
ของผูเ้ รียน
การประเมินผูเ้ รียน พิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ การร่ว มกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ ไ ปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

๒๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

วัดและประเมินการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
บูรณาการในการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่ างประเทศ

แผนภาพที่ ๑ แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒๔

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ……………..….
(๑๐๐ คะแนน)
สั ดส่ วนคะแนน ระหว่างเรียนกับ
คะแนนปลายปี /ปลายภาค………

- ตัวชี้วดั (พืน้ ฐาน)
- ผลการเรียนรู้ (เพิม่ เติม)
การวัด (........... คะแนน)

การประเมิน (............คะแนน)

คะแนนสอบ...........คะแนน

ระหว่ างภาคเรี ยน................คะแนน
(Formal Assessment)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒. ซื่อสัตย์สุจริ ต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรี ยนรู ้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๙. ชํานาญเทคโนโลยี
๑๐. เป็ นแกนนําสังคม

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

สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่ อสาร
๒. ๒.๑ ความสามารถในการคิด
๒.๒ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คะแนนจากการประเมินแต่ ละตัวชี้วดั
.................คะแนน
(Informal Assessment)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
สาระการเรี ยนรู้
..........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................

แผนภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการวัดและประเมินการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒๕

ได้ คะแนนเท่ ากับหรื อมากกว่ าคะแนนสอบ
ก่ อนสอบแก้ ตัว (Formal Assessment)

ได้ คะแนนน้ อยกว่ า ๕๐% ของคะแนนสอบ
(Formal Assessment)
สอบแก้ ตัว ๑ ครั้ง
(Formal Assessment)

ได้ คะแนนมากกว่ า ๕๐% ของคะแนนสอบ
(Formal Assessment)

ได้ คะแนนน้ อยกว่ า ๕๐% ของคะแนนสอบ
(Formal Assessment)

ได้ คะแนนเท่ ากับ
๕๐% ของคะแนนสอบ
(Formal Assessment)

ได้ คะแนนตั้งแต่ ๕๐% ของคะแนนสอบ
(Formal Assessment)

ผ่าน

คะแนนจากการสอบกลางภาคเรียน
(Formal Assessment)
แผนภาพที่ ๓ แสดงกระบวนการได้ คะแนนสอบกลางภาคเรียน
ผ่ าน
ได้ คะแนนน้ อยกว่ า ๘๐% ของคะแนนแต่
ละตัวชี้วดั (Informal Assessment)

แก้ ไข

ได้ คะแนนตั้งแต่ ๘๐% ขึน้ ไป ของคะแนน
แต่ ละ ตัวชี้วดั (Informal Assessment)

คะแนนจากการประเมินแต่ ละตัวชี้วดั
(Informal Assessment)
แผนภาพที่ ๔ แสดงกระบวนการได้ คะแนนจากการประเมินแต่ ละตัวชี้วดั

๒๖

ได้ “๐”

สอนซ่อมเสริ ม/สอบแก้ตวั

ไม่เข้าวัดผลกลางภาค/ไม่เข้าวัดผล
ปลายภาค/ส่ งงานไม่ครบ

ได้ “๑”

ได้ “๐”

สอนซ่อมเสริ ม/
สอบแก้ตวั

ได้ “๑”

วัดผลปลายภาคเป็ นกรณี พิเศษ
เรี ยนซํ้าเพิ่มเติมเวลาเรี ยนครบ

ถ้าจะแก้ “๐”
ยืน่ คําร้อง
ได้ “๐”

ไม่แก้ “ร”
ภายใน ๑
ภาคเรี ยน

ได้ “ร”

แก้ตวั ได้อีก ๑ ครั้ง

ได้ “๐”

ได้ ๐-๔

แก้ “ร”

ได้ “๑”

๖๐%<เวลาเรี ยน<๘๐%
ได้ “๑-๔”

ตัดสิ นผล
การเรี ยน

เวลาเรี ยน < ๖๐%
ได้ “มส”

วัดผลปลาย
ภาคเรี ยน

อนุญาต

ไม่อนุญาต
ดุลยพินิจ
ไม่แก้ “มส”
ภายใน
ภาคเรี ยน
นั้น

มีเวลาเรี ยน
ไม่ถึง ๘๐%

มีเวลาเรี ยน ๘๐%
วัดผลระหว่างภาค
เรี ยนซํ้า

เรี ยน

เรี ยนซํ้า

แผนภาพที่ ๕ แสดงการประเมินผลการเรียนของนักเรี ยนระดับชั้ นมัธยมศึกษา

๒๗

การประเมิ นการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขียน
สํานักงานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็ นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่ านจากหนังสือ เอกสาร และสื่อ
ต่างๆ เพื่อหาความรู้ เพิม่ พูนประสบการณ์ เพื่อความสุนทรีย์ และประยุกต์ใช้ แล้วนํ ามาคิดวิเคราะห์
เนื้อหาสาระที่อ่าน นํ าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนัน้ ด้วยการเขียนทีม่ สี ํานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลําดับขัน้ ตอนใน
การนําเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผอู้ ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชัน้
ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วดั ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓
ขอบเขตการประเมิ น
การอ่ านจากสื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ใี ห้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับ
สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ มที่เ อื้อ ให้ผู้ อ่ า นนํ า ไปคิด วิเ คราะห์ วิจ ารณ์ สรุ ป แนวคิด คุ ณ ค่ า ที่ไ ด้ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ดว้ ยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็ นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คําแนะนํ า คําเตือน
แผนภูม ิ ตาราง แผนที่
ตัวชี้วดั ความสามารถในการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขียน
๑. สามารถคัด สรรสื่อ ที่ต้อ งการอ่ า นเพื่อ หาข้อ มูล สารสนเทศได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากการอ่าน
๒. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุ น โต้แย้ง
๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่ าเชื่อถือ ลําดับความและ
ความเป็ นไปได้ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
๔. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คดิ ทีไ่ ด้จากการอ่าน
๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุ น โน้ ม
น้าว โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็ นต้น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖
ขอบเขตการประเมิ น
การอ่ านจากสื่อ สิ่งพิมพ์แ ละสื่อ อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ท่ใี ห้ข้อ มูล สารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์
แนวคิดทฤษฎี รวมทัง้ ความงดงามทางภาษาที่เอื้อให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุ น ทํานาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
ถ่ายทอดเป็ นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น
อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่างๆ

๒๘

ตัวชี้วดั ความสามารถในการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขียน
๑. สามารถอ่ า นเพื่อ การศึก ษา ค้ น คว้า เพิ่ม พู น ความรู้ ประสบการณ์ แ ละการ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
๒. สามารถจับประเด็นสําคัญลําดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อทีม่ คี วามซับซ้อน
๓. สามารถวิเคราะห์สงิ่ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้
ข้อเสนอแนะในง่ามุมต่างๆ
๔. สามารถประเมินความน่ าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดทีไ่ ด้จากสิง่ ทีอ่ ่านอย่างหลากลาย
๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีขอ้ มูลอธิบายสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอและสมเหตุสมผล
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขียน
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผูเ้ รียนเพื่อเลื่อนชัน้ และจบ
การศึก ษาแต่ ล ะระดับการศึก ษา ตามเกณฑ์ท่หี ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และสถานศึกษากําหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วน
การตัดสินการจบระดับการศึกษา ใช้ผลการประเมินปลายปี สุดท้ายของระดับการศึกษา
การประเมิน ความสามารถในการอ่ า น คิด วิเ คราะห์ และเขีย น กํ า หนดเกณฑ์ก ารตัด สิน
คุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ น ๔ ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
ดีเยีย่ ม หมายถึง
มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเลิศอยูเ่ สมอ
ดี
หมายถึง
มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนทีม่ คี ุณภาพเป็ นทีย่ อมรับ
ผ่าน หมายถึง
มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนทีม่ ขี อ้ บกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง
ไม่มผี ลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนัน้ ยังมี
ข้อบกพร่องทีต่ อ้ งได้รบั การปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

๒๙

การประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สํานักงานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หมายถึง ลักษณะที่สงั คมต้องการให้เกิดขึน้ กับผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามทีห่ ลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ซึ่งมีอยู่ ๘ คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุง่ มันในการทํ
่
างาน รักความเป็ นไทย มี
จิตสาธารณะ และของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) อีก ๒
คุณลักษณะ ได้แก่ ชํานาญเทคโนโลยี เป็ นแกนนําสังคม รวมเป็ น ๑๐ คุณลักษณะ
เกณฑ์การตัดสิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ท่หี ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสถานศึกษา
กําหนดไว้ ๔ ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน กําหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับ
ตัวชีว้ ดั ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมิ นกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สํานักงานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ว่า กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เป็ น
กิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชัน้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุ ษย์ทงั ้ ด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็ นผูม้ ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินยั ปลูกฝั งและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเองได้
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เ รีย นตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑
ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุ ม ชมรม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เกณฑ์การตัดสิ น
ผู้เรียนจะต้องได้รบั การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ต ามที่โรงเรียนกําหนด
โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้
๑. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กําหนดไว้ ๒ ระดับ คือ ผ่านและไม่ผา่ น
๒. กําหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกําหนด
เกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้
๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน
หมายถึง ผูเ้ รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์
และปฏิบตั กิ จิ กรรมและผลงานของผูเ้ รียนตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด
๓๐

ไม่ผ่าน

หมายถึง

ผูเ้ รียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ หรือ
ไม่ผ่านการปฏิบตั กิ จิ กรรมและผลงานของ
ผูเ้ รียนตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากําหนด
๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนรายปี /รายภาค
ผ่าน
หมายถึง ผูเ้ รียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ใน
กิจกรรมสําคัญทัง้ ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน”
ในกิจกรรมสําคัญ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
จาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อจบระดับการศึกษา
ผ่าน
หมายถึง ผูเ้ รียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชัน้ ปี
ในระดับการศึกษานัน้
ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน”
บางชัน้ ปี ในระดับการศึกษานัน้
เกณฑ์การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
๑. การตัดสิ นผลการเรียน
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เ พื่อตัด สินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีดงั นี้
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็ นรายวิชา ผูเ้ รียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมดในรายวิชานัน้ ๆ
๒) ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมินทุกตัวชีว้ ดั และผ่านตามเกณฑ์ทโ่ี รงเรียนกําหนด
๓) ผูเ้ รียนต้องได้รบั การตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทโ่ี รงเรียนกําหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๒. การให้ระดับผลการเรียน
ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเป็ น ๘ ระดับ รายวิชาทีจ่ ะนับหน่ วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตัง้ แต่ ๑ ขึน้ ไป โดย
มีแนวการให้ระดับผลการเรียนดังนี้
๓๑

คะแนนร้อยละ
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมายของผลการประเมิน
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขนั ้ ตํ่า
ตํ่ากว่าเกณฑ์

๓. การจบการศึ ก ษา (คํา สัง่ สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานที่ ๑๑๐/
๒๕๕๕)
การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
๑) ผูเ้ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม โดยเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน ๖๖ หน่ วย
กิต และรายวิชาเพิม่ เติมตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒) ผูเ้ รียนต้องได้หน่ วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่ วยกิต โดยเป็ น
รายวิชาพืน้ ฐาน ๖๓ หน่ วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่ วยกิต
๓) ผู้เ รียนมีผ ลการประเมินการอ่ าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่ าน
เกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๔) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คําสังสํ
่ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานที่ ๑๑๐/๒๕๕๕)
๑) ผูเ้ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม โดยเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน ๔๑ หน่ วย
กิต และรายวิชาเพิม่ เติมตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒) ผูเ้ รียนต้องได้หน่ วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่ วยกิต โดยเป็ น
รายวิชาพืน้ ฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่ วยกิต
๓) ผู้เ รียนมีผ ลการประเมินการอ่ าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่ าน
เกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๔) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๓๒

๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๖) ผูเ้ รียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามสาขาวิชาเอก
๔. ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข
ผลการเรียนที่มเี งื่อนไข ได้แก่ ไม่มสี ทิ ธิ ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชาและรอการ
ตัดสิน ให้ใช้ตวั อักษรระบุเงือ่ นไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย
๑) ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
“มส” หมายถึง ไม่มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผูเ้ รียนทีม่ ี
เวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รบั การผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้ โดยผูเ้ รียนไม่มขี อ้ มูลผลการ
เรียนรายวิชานัน้ ครบถ้วน เช่น ไม่ได้วดั ผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานทีม่ อบหมาย
ให้ทําซึง่ งานนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสยั ทีท่ ําให้ประเมินผลการเรียน
ไม่ได้
๒) ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
“ผ” หมายถึง ผ่านเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากําหนด
“มผ” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากําหนด
๕. การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
สถานศึกษาจัดให้มกี ารสอนซ่อมเสริมในตัวชีว้ ดั ทีผ่ เู้ รียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตวั ให้
และให้สอบแก้ตวั ได้ไม่เกิน ๓ ครัง้ ทัง้ นี้ตอ้ งดําเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในปี การศึกษานัน้
ถ้ า ผู้ เ รีย นไม่ ดํ า เนิ น การสอบแก้ ต ัว ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ น้ี ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพินิ จ ของ
สถานศึกษาทีจ่ ะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
ถ้าสอบแก้ตวั ๓ ครัง้ แล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการเกีย่ วกับการแก้ผลการเรียนของผูเ้ รียนโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
๑) ให้เรียนซํ้ารายวิชาถ้าเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน
๒) ให้เรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิม่ เติม โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา ในกรณีท่เี ปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด
๖. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลีย่ นผลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑. มีเหตุสุดวิสยั ทําให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่ วย เมื่อผู้เรียนได้เข้า
สอบหรือส่ งผลงานที่ติดค้างอยู่เ สร็จเรียบร้อ ย หรือแก้ปัญ หาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ไ ด้ระดับผลการเรียน
ตามปกติ (ตัง้ แต่ ๐-๔)
๓๓

๒. ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสยั เมือ่ ผูเ้ รียนได้เข้าสอบหรือส่ง
ผลงานทีต่ ดิ ค้างอยูเ่ สร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิน้ แล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดําเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในปี การศึกษา
นัน้ ถ้าผู้เรียนไม่มาดําเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ให้เรียนซํ้ารายวิชา ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสยั
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจ่ ะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
แต่เมือ่ พ้นกําหนดนี้แล้วให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
๑) ให้เรียนซํ้ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน
๒) ให้เรียนซํ้าหรือเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิม่ เติม โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในกรณีท่เี ปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผล
การเรียนว่า เรียนแทนรายวิชาใด
๗. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลีย่ นผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ มเี วลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิม่ เติมโดยใช้ชวโมงสอน
ั่
ซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทํา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กํ าหนดไว้
สําหรับรายวิชานัน้ แล้วจึงให้สอบเป็ นกรณีพเิ ศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
การแก้ “มส” กรณีน้ีให้กระทําให้เ สร็จสิ้นในปี การศึกษานัน้ ถ้าผู้เ รียนไม่มาดําเนินการแก้ “มส” ตาม
ระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้น้ีให้เรียนซํ้า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยั ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจ่ ะขยาย
เวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมือ่ พ้นกําหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
- ให้เรียนซํ้ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน
- ให้เรียนซํ้าหรือเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิม่ เติมโดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๒) กรณีผเู้ รียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทัง้ หมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซํ้าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นรายวิชาใหม่
ได้ สําหรับรายวิชาเพิม่ เติมเท่านัน้ ในกรณีท่เี ปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผล
การเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด
๘. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้นฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ กํ าหนดให้ผู้เ รียนเข้า ร่ว ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ๓ กิจกรรม คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึง่ ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้ ําเพ็ญประโยชน์
หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเ้ รียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุ ม
หรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม
๓๔

๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ในกรณีท่ผี ู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน
ทํากิจกรรมจนครบตามเวลาทีก่ ําหนด หรือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทีต่ ้องปรับปรุง แก้ไข
แล้วจึงเปลีย่ นผลการเรียนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ทัง้ นี้ดาํ เนินการให้เสร็จสิน้ ภายในปี การศึกษานัน้ ยกเว้น
มีเหตุสุดวิสยั ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
๙. การเลื่อนชัน้
ผู้เรียนจะได้รบั การตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รบั การเลื่อนชัน้ เมื่อสิ้นปี การศึกษา
โดยมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดังนี้
๑) รายวิชาพืน้ ฐาน ได้รบั การตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
๒) รายวิชาเพิม่ เติม ได้รบั การตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากําหนด
๓) ผู้เรียนต้องได้รบั การประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษา
กําหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๔) ระดับผลการเรียนเฉลีย่ ในปี การศึกษานัน้ ควรได้ไม่ต่ าํ กว่า ๑.๐๐
ทัง้ นี้รายวิชาใดทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รบั การ
แก้ไขในภาคเรียนถัดไป
๑๐. การเรียนซํา้
โรงเรียนจะจัดให้ผเู้ รียนเรียนซํ้าใน ๒ กรณี ดังนี้
กรณีท่ี ๑ เรียนซํ้ารายวิชา หากผู้เรียนได้รบั การสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตวั ๓ ครัง้
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซํ้ารายวิชานัน้ ทัง้ นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัด
ให้เรียนซํ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งทีส่ ถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชัวโมงว่
่
างหลัง
เลิกเรียน ภาคฤดูรอ้ น เป็ นต้น
กรณีท่ี ๒ เรียนซํ้าชัน้ มี ๒ ลักษณะ คือ
- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปี การศึกษานัน้ ตํ่ากว่า ๑.๐๐
และมี
แนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการเรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้
- ผูเ้ รียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส เกินครึง่ หนึ่งของรายวิชาทีล่ งทะเบียน
เรียนในปี การศึกษานัน้
ทัง้ นี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทัง้ ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นว่าไม่มเี หตุผลอันสมควรก็ให้ซ้าํ ชัน้ โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียน
ใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซํ้าชัน้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการ
เรียน
๑๑. การสอนซ่อมเสริ ม
การสอนซ่อมเสริม เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละเป็ นการให้โอกาสแก่ผเู้ รียน
ได้มเี วลาเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เพิม่ ขึน้ จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วดั ที่กําหนดไว้ การสอน
ซ่ อมเสริม เป็ น การสอนกรณี พ ิเ ศษนอกเหนื อ ไปจากการสอนตามแผนจัด การเรีย นรู้ปกติเ พื่อ แก้ ไ ข
๓๕

ข้อบกพร่องทีพ่ บในผู้เรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรูท้ ่หี ลากหลายและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้ รียน
การสอนซ่อมเสริมสามารถดําเนินการได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีความรู/้ ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ ละรายวิชานัน้ ควรจัดการ
สอน ซ่อมเสริม ปรับความรู/้ ทักษะพืน้ ฐาน
๒) การประเมินระหว่างเรียน ผูเ้ รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือ
เจตคติ / คุณลักษณะทีก่ ําหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
๓) ผลการเรียนไม่ถงึ เกณฑ์ และ/หรือตํ่ากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้เรียนได้ระดับ
ผลการเรียน “๐” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผเู้ รียนสอบแก้ตวั
๔) ผูเ้ รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

๓๖

คุณลักษณะนักเรียนอันพึงประสงค์
“เด็กดี ศรีสาธิต”
หลักการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) มีเป้ าหมายที่จะ
ปลูกฝั งให้นักเรียนที่กา้ วเข้ามาสู่สงั คมโรงเรียนสาธิต ฯ สามารถปรับตัวได้ดแี ละมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
ตามปณิธานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านการมีวนิ ยั ในตนเอง รูจ้ กั สิทธิหน้าที่ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามัคคีและมีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี สี ามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่นื โดยยึดหลักอ่ อนน้ อม
อ่อนหวาน และอ่ อนโยน ทําให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ตลอดจนปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีข่ อง
นักเรียนที่ด ีจนสามารถสร้างเสริม ลัก ษณะนิส ัยของนัก เรียนให้เ ป็ นพลเมือ งดีแ ละเป็ นทรัพ ยากรที่ม ี
คุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์
๑. เมือ่ จบแต่ละชัน้ นักเรียนมีคุณลักษณะเด็กดีศรีสาธิตครบ ๑๐ คุณลักษณะ
๒. นักเรียนภูมใิ จในความเป็ นเด็กสาธิต
๓. นักเรียนเป็ นแบบอย่างทีด่ ดี า้ นคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนไทย
๔. บุคลากรอุทศิ ตนให้กบั การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๕. ครูมคี ุณธรรม จริยธรรมและเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐ ประการ คือ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรียนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุง่ มันในการทํ
่
างาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจติ สาธารณะ
๙. ชํานาญเทคโนโลยี
๑๐. เป็ นแกนนําสังคม

๓๗

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะนักเรียนอันพึงประสงค์
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ทุกคนต้อง
ปฏิบตั ิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั ้ ๑๐ คุณลักษณะทุกปี ตามตารางข้างล่าง

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๑ - ม.๓)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)

คุณลักษณะที่ ๑
คุณลักษณะที่ ๒
คุณลักษณะที่ ๓
คุณลักษณะที่ ๔
คุณลักษณะที่ ๕
คุณลักษณะที่ ๖
คุณลักษณะที่ ๗
คุณลักษณะที่ ๘
คุณลักษณะที่ ๙
คุณลกษณะท
๑๐

คุณลักษณะที่ปฏิ บตั ิ

         
         

- แต่ละคุณลักษณะทีป่ ฏิบตั ติ อ้ งมีผปู้ ระเมินการผ่านเกณฑ์ ดี พอใช้และควรปรับปรุง
- แต่ละคุณลักษณะที่ผ่านการประเมินแล้ว ต้องได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
- คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) พิจารณาอนุ มตั กิ ารผ่านเกณฑ์ เพื่อเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ลงนาม
นิ ยามศัพท์
๑. คุณลักษณะ

หมายถึง กิจกรรมทีน่ กั เรียนพึงปฏิบตั เิ พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. เกณฑ์ประเมิ น หมายถึง ระดับคะแนนทีโ่ รงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) กําหนด
๓. ผู้ประเมิน
หมายถึง ฝ่ ายพัฒนานักเรียน
๔. ผูร้ บั รอง
หมายถึง ฝ่ ายพัฒนานักเรียน
๕. คณะกรรมการประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิ ต มศว ประสานมิ ตร
(ฝ่ ายมัธยม)
หมายถึง คณะกรรมการทีท่ าง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) แต่งตัง้
๖. ผูอ้ าํ นวยการ หมายถึง ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๓๘

ระดับคะแนนพฤติ กรรม
ดี
= ๓ หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นในแต่ละคุณลักษณะดี
สมํ่าเสมอ
พอใช้
= ๒ หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นในแต่ละคุณลักษณะดี
พอสมควร
ควรปรับปรุง
= ๑ หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นในแต่ละคุณลักษณะควร
ปรับปรุง
ไม่มีการประเมิ น = ๐ หมายถึง นักเรียนไม่มพี ฤติกรรมในการปฏิบตั ติ นในแต่ละคุณลักษณะ
การผ่านเกณฑ์ประเมิ นในแต่ ละเทอม
๑. ต้องผ่านคุณลักษณะ ๑๐ คุณลักษณะ
๒. คะแนนผ่านเกณฑ์ดงั นี้
๐ – ๕๙.๔
ไม่ผ่าน
๖๙.๕ – ๗๙.๔ ดี

๕๙.๕ – ๖๙.๔
๗๙.๕ – ๑๐๐

ผ่าน
ดีเยีย่ ม

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมในแต่ละเทอม ต้องซ่อมโดยเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
ปิ ดภาคเรียนทีท่ างคณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเป็ นผูก้ ําหนด

๓๙

เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิชาเอก
(สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ขึ้นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔)
เพื่อ ช่ ว ยให้ นั ก เรีย นประสบความสํ า เร็จ ในการศึก ษาต่ อ ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
นักเรียนจําเป็ นต้องเลือกวิชาเอกให้เหมาะสมกับความสามารถทางวิชาการ ความถนัด ทักษะหรือ
ศักยภาพเฉพาะทางของนักเรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้อ งกับคณะ / สาขาวิชาที่นักเรียนตัง้ ใจจะ
ศึก ษาต่ อ ในระดับอุ ด มศึก ษา ซึ่ง จะเป็ นหนทางสู่อาชีพ ที่นัก เรียนตัง้ จุด มุ่ง หมายไว้ โรงเรียนจึงได้
กําหนดเกณฑ์การเลือกวิชาเอกโดยใช้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึง ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ไว้ดงั นี้
๑. วิ ชาเอกวิ ทยาศาสตร์ / วิ ทย์ – อังกฤษ (Smart global science)
นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิ ทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ และ มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอด ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ าํ กว่า ๓.๐๐
๒. วิ ชาเอกคณิ ตศาสตร์ / คณิ ต – วิ ศวะ
นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมในรายวิชาคณิ ตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ํากว่า ๓.๐๐ และ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ํากว่า ๒.๐๐ และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า
๒.๗๕ / ๓.๐๐
๓. วิ ชาเอกภาษาอังกฤษ / อังกฤษ IEM
นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ ํากว่า ๓.๐ และ
มี ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอด ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ าํ กว่า ๒.๗๕ / ๓.๐๐
๔. วิ ชาเอกภาษาอังกฤษ-อาเซียน
นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ ํากว่า ๒.๕ และ
มี ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอด ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ าํ กว่า ๒.๗๕
๕. วิ ชาเอกภาษาฝรังเศส
่
/ จีน / ญี่ปนุ่
นัก เรียนจะต้อ งมีผ ลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอัง กฤษพื้ นฐานไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
และ มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอด ๕ ภาคเรียน ไม่ต่าํ กว่า ๒.๕
๖. วิ ชาเอกทัศนศิ ลป์ / แอนิ เมชัน่ / ออกแบบ / มัลติ มีเดีย / เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ / ดุริยางค
ศิ ลป์ /
นาฏยศาสตร์ศิลป์ / พลศึกษา / อาหาร-การโรงแรม
ไม่พจิ ารณาผลการเรียน นักเรียนทีป่ ระสงค์จะเรียนวิชาเอกเหล่านี้ จะต้องสอบภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ใิ ห้ ผ่าน ตามเกณฑ์ทว่ี ชิ าเอกกําหนด
๔๐

ตารางวิชาทีใ่ ช้สอบเพื่อคัดเลือกเรียนวิชาเอกต่างๆ (สําหรับนักเรียนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์พิจารณา)

วิ ชาเอก
วิ ทยาศาสตร์

ภาษาฝรังเศส
่
วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปนุ่
/
/

(นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลีย่ ในวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่าํ กว่า ๒.๐ และ
คะแนนเฉลีย่ สะสมทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน
ไม่ต่ํากว่า ๒.๐)

คณิ ตศาสตร์

/

(นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลีย่ ในวิชาคณิตศาสตร์
๕ ภาคเรียนไม่ต่าํ กว่า ๒.๐ และคะแนนเฉลีย่ สะสม
ทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า ๒.๐)

ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ-อาเซียน

/

ภาษาฝรังเศส
่
ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่

/

(นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลีย่ ในวิชาภาษาอังกฤษ
๕ ภาคเรียนไม่ต่าํ กว่า ๒.๐ และคะแนนเฉลีย่ สะสม
ทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียนไม่ต่าํ กว่า ๒.๐)
(นักเรียนจะต้องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมทุกรายวิชา
๕ ภาคเรียนไม่ต่าํ กว่า ๒.๐)

ทัศนศิ ลป์ แอนิ เมชัน่ ออกแบบ คอมพิ วเตอร์
ดุริยางคศิ ลป์ พลศึกษา อาหารและการ
โรงแรม นาฏยศาสตร์ศิลป์

ความรูพ้ น้ื ฐาน
ตามวิชาเอก

สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บตั ิ ตามวิ ชาเอก

๔๑

หลักสูตรนานาชาติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
SATIT PRASARNMIT INTERNATIONAL
PROGRAMME

๔๒

หลักสูตรนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
การจัด การเรียนการสอนที่นอกเหนื อ จากหลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ทีเ่ รียกว่า หลักสูตรนานาชาติ ถือว่าเป็ น
ความก้าวหน้ าทางการศึก ษาที่สําคัญ อีก ก้าวหนึ่ ง ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ก่ อตัง้ ขึ้นเป็ นเวลา
เกือบ ๖๐ ปี โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และถือเป็ นหน่ วยงานหนึ่งภายใต้
การดูแลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีช่อื เสียง
ด้านการศึกษา จนเป็ นทีย่ อมรับในฐานะมหาวิทยาลัยชัน้ นําแห่งหนึ่งของรัฐ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) เป็ นผูบ้ ุกเบิกแนวทาง
ใหม่ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมจนมีช่อื เสียงและเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางอีกทัง้ ยังเป็ นต้นแบบ
ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย
ปั จจุ บ ั น โรงเรี ย นได้ เ ปิ ดหลัก สู ต รนานาชาติ โดยใช้ ห ลั ก สู ต รของประเทศสหราช
อาณาจักร และเป็ นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกทีด่ ําเนินการสอนหลักสูตรนานาชาติทม่ี คี วามทันสมัยและ
เป็ นสากล แสดงถึงความเป็ นผูน้ ําทางการศึกษา การจัดการศึกษาของหลักสูตรนานาชาติมุ่งส่งเสริมให้
เยาวชนของชาติม ี องค์ความรูแ้ บบสากลที่ได้มาจากการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษตลอด
หลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
เป็ นหลักสูตรนานาชาติทด่ี าํ เนินการสอนตามมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติทวโลก
ั่
และเป็ นโปรแกรมหนึ่ง
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะศึก ษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ หลัก สูต รนานาชาติน้ี ไ ด้ใ ช้ต้นแบบหลัก สูต รของ
ประเทศ สหราชอาณาจัก ร โดยหลัก สูต รได้พ ฒ
ั นาขึ้นเพื่อ นัก เรีย นที่มคี วามประสงค์จะศึก ษาต่ อ ใน
มหาวิท ยาลัย ต่ า งประเทศและในหลัก สู ต รนานาชาติข องมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้
หลัก สู ต รที่นํามาใช้ส อนยัง ได้ร บั การรับรองจากกระทรวงศึก ษาธิก าร นั ก เรีย นที่ส อบผ่ า นในระดับ
IGCSE Key stage 4 สามารถขอวุฒบิ ตั รจากกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในระบบการศึกษาปกติ
นัน่ หมายความว่า นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ภาคปกติภายในประเทศได้ด้วย นักเรียนจะได้รบั ประโยชน์ อย่างสูงในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
ซึง่ จะสอนทุกวิชาเป็ นภาษาอังกฤษยกเว้นวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยซึง่ จะสอนเป็ นภาษาไทย
ในกรณีทม่ี นี ักเรียนชัน้ ปี ท่ี ๑๑ ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ SIXTH FORM (ชัน้ ปี ท่ี ๑๒ และ ๑๓)
ด้วยจํานวนทีท่ างหลักสูตรนานาชาติสามารถบริหารจัดการได้ ทางหลักสูตรนานาชาติจะดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนในระดับนี้ตามมาตรฐานหลักสูตร Cambridge อย่างเต็มรูปแบบ
๔๓

วัตถุประสงค์
นักเรียนทีเ่ รียนจากหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธ ยม) จะได้ ร ับ การศึ ก ษาที่ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น ตามมาตรฐานของหลัก สู ต รของสหราช
อาณาจักร มีวนิ ัยในตนเองถึงพร้อมด้วยคุณ ธรรมและความซื่อสัต ย์ สามารถสื่อ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็ นประชากรทีด่ ขี องโลก เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
ข้างต้นหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จึง
ได้นํารูปแบบการจัดแบ่งนักเรียนแบบอังกฤษซึ่งเรียกว่า ระบบ “บ้าน” มาใช้ โดยในแต่ละบ้านจะมี
นักเรียนจากทุกระดับชัน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกันเป็ นสมาชิกของ “บ้าน” ทัง้ นี้ เพื่อให้นักเรียนได้มโี อกาส
ปฏิสมั พันธ์รว่ มกับสมาชิกในสังคมทีห่ ลากหลาย ระบบนี้จะนํ ามาใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา
ภายใน การแสดง การแข่งขันและกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ ระบบ “บ้าน” นี้จะส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจการอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้เป็ นอย่างดี
วิ สยั ทัศน์
หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
เป็ นผู้นําด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติท่สี ่งเสริมการเรียนรู้
แบบยังยื
่ นเพื่อผลิตนัก เรียนให้ประสบความสําเร็จด้านการศึกษาเปี่ ยมด้ว ยคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถเป็ นผูน้ ําตนในประชาคมโลก
ปรัชญา
• การศึกษาก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้า
• ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองก่อให้เกิดความสําเร็จ
• การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ เี ป็ นรากฐานสําคัญของการดํารงชีวติ
• การมองโลกในแง่ด ี การเข้าใจในเรือ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลในสังคม
• ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแสดงออกทางอารมณ์ ทําให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ
• การมีทกั ษะทางภาษาทีส่ อง และภาษาทีส่ าม ทําให้มโี อกาสประสบความสําเร็จในการงานและ
อาชีพ
พันธกิ จ
เป้ าหมายของหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ทีม่ ตี ้นแบบมาจากหลักสูตรของประเทศสหราชอาณาจักรก็คอื จะให้การศึกษาที่มคี ุณภาพ
เพื่อ พัฒ นาผู้ เ รีย นทัง้ ทางด้ า นวัย วุ ฒ ิ คุ ณ วุ ฒ ิแ ละคุ ณ ธรรม ด้ ว ยการพัฒ นาแบบองค์ร วมซึ่ง เป็ น
๔๔

การศึกษาที่มุ่ง พัฒนาทักษะในทุกด้านเพื่อการนํ าไปใช้ในการดําเนินชีว ิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และคุณค่าที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ความเป็ นไทย
การสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
นักเรียนทีเ่ รียนและสอบผ่านระดับ AS และระดับ A Level ของหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) สามารถสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใน
ประเทศต่างๆ ในอังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น และนักเรียนทีส่ อบผ่าน IGCSE
ในช่วง Key stage 4 หรือระดับชัน้ ที่ ๑๐ - ๑๑ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้
อาคารเรียน
การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติอยูใ่ นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน้ ที่ ๕ – ๙ ซึง่ เป็ นอาคาร
สร้างใหม่ท่พี ร้อมไปด้วยสิง่ อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ ในห้องเรียนมีการ
ติดตัง้ บอร์ดอัฉจริยะทีเ่ ชื่อมต่อกับระบบเสียงและระบบอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างหลักสูตรนานาชาติ
ช่วงชัน้ ที่ ๓ (Key stage 3) : ชัน้ ปี ที่ ๘ (Year 8) และชัน้ ปี ที่ ๙ (Year 9)
นักเรียนจะได้เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเรียน IGCSE ในชัน้ ปี ท่ี ๑๐ (Year
10) ตามรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ดังต่อไปนี้
วิชาบังคับและคาบเรียนต่อสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ (English)
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
วิทยาศาสตร์ (Science)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย* (Thai language and culture)
ศิลปะการออกแบบ (Art & Design)
ภาษาจีน (Chinese)
สื่อสารศึกษา (Media Studies)
ภูมศิ าสตร์ (Geography)
ประวัตศิ าสตร์ (History)
คอมพิวเตอร์ (ICT)
ดนตรี (Music)

๖
๔
๔
๒
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑

ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
๔๕

พลศึกษา (Physical Education : PE /Games)
๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ประชุมเสนอผลงานนักเรียนประจําสัปดาห์ (Assembly)
๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (Personal social and Health Education : PSHE ๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
หรือ Student guidance)
กิจกรรมชมรม (Clubs)
๔ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
รวมทัง้ สิน้
๓๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
กิจกรรมพิเศษ ทีน่ กั เรียนในชัน้ ปี ท่ี ๘ ถึง ๙ ต้องเข้าร่วม มีดงั นี้
๑. ชมรมหรือทัศนศึกษา (Clubs or Excursion)
๒. กิจกรรมเสริมการเรียนหรือฝึกอบรมอาชีพ (Study Help Support / Vocational training)
๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน (Community service)
* วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็ นวิชาบังคับสําหรับนักเรียนไทย นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกวิชาอื่นๆ
ได้
ช่วงชัน้ ที่ ๔ (Key stage 4) : ชัน้ ปี ที่ ๑๐ และชัน้ ปี ที่ ๑๑ (Year 10 and year 11)
นักเรียนจะได้เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะในระดับ IGCSE ใน ชัน้ ปี ท่ี ๑๐ (Year 10) และชัน้ ปี ท่ี ๑๑
(Year 11)
วิชาบังคับและคาบเรียนต่อสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ (English)
๖ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ภาษาและวัฒนธรรมไทย(Thai language and culture) สําหรับนักเรียนไทย ๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
วิชาเลือกเพื่อสอบ IGCSE 1
๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
วิชาเลือกเพื่อสอบ IGCSE 2
๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
วิชาเลือกเพื่อสอบ IGCSE 3
๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
วิชาเลือกเพื่อสอบ IGCSE 4
๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
พลศึกษา (Physical Education : PE /Games)
๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
ประชุมเสนอผลงานนักเรียนประจําสัปดาห์ (Assembly)
๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (Personal social and Health Education : PSHE ๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
หรือ Student guidance)
กิจกรรมชมรม (Clubs)
๔ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
รวมทัง้ สิน้
๓๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
รายวิชาทีน่ กั เรียนสามารถเลือกเรียนเพื่อใช้ในการสอบ IGCSE ในช่วงชัน้ ที่ ๔ (Key stage 4)
ชีววิทยา (Biology)
เคมี (Chemistry)
๔๖

Design)

ฟิ สกิ ส์ (Physics)
จิตวิทยา (Psychology)

ประวัตศิ าสตร์ (History)
ศิลปะและการออกแบบ (Art &

ดนตรี (Music)
สังคมวิทยา (Sociology)
พลศึกษา (Physical Education)
ธุรกิจศึกษา (Business Studies)
ภาษาจีน (Chinese)
คอมพิวเตอร์ (ICT)
ประชาคมโลกศึกษา (Global Perspectives)
การท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว (Travel & Tourism)
หมายเหตุ วิชาเลือกกลุ่มนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมในปี การศึกษาต่อๆ ไป
นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่ อในระดับชัน้ ที่ ๑๒ – ๑๓ ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ต้องสอบผ่าน
IGCSE ๕ วิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ต้องผ่านในระดับ C หรือสูงกว่า ในกรณีท่ี
ไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนต้องลงทะเบียนสอบใหม่ในวิชาทีไ่ ม่ผ่าน
กิจกรรมพิเศษ ทีน่ กั เรียนในชัน้ ปี ท่ี ๑๐ ถึง ๑๑ ต้องเข้าร่วมมีดงั นี้
๑. ชมรมหรือทัศนศึกษา (Clubs or Excursion)
๒. กิจกรรมเสริมการเรียนหรือฝึกอบรมอาชีพ (Study Help Support / Vocational training)
๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน (Community service)
* หมายเหตุ นักเรียนชายสามารถเลือกเรียนรักษาดินแดนแทนชมรมได้
ช่วงชัน้ ที่ ๕ (Key stage 5) : นักเรียนชัน้ ปี ที่ ๑๒ และชัน้ ปี ที่ ๑๓ (Sixth Form)
หลักสูตรการศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร การเรียนในชัน้ ปี ท่ี ๑๒ และปี ๑๓ จะถู ก
เรียกว่า ปี GCE AS (ปี ๑๒) และ A2 (ปี ๑๓) หลังจากนักเรียนสอบผ่านระดับ IGCSE ในชัน้ ปี ท่ี ๑๑
แล้ว นักเรียนสามารถทีจ่ ะเลือกเรียนต่อหลักสูตรนี้ ได้โดยในระดับนี้นักเรียนต้องเลือกเรียน ๔ วิชาของ
ระดับ AS นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ IELTS ซึง่ เป็ นวิชาบังคับและเมื่อนักเรียนสามาถสอบผ่าน
ทัง้ ๔ วิชา ในระดับ AS แล้ว เมือ่ เข้าเรียนในระดับ A2 จะยกเลิกการเรียน ๑ วิชา และคงเหลือ ๓ วิชาที่
นักเรียนต้องการมุง่ เน้น เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศ
อื่นๆ

วิชาบังคับและคาบเรียนต่อสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ (IELTS)

๔ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
๔๗

ประชุมเสนอผลงานนักเรียนประจําสัปดาห์ (Assembly)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (Personal social and Health
Education : PSHE หรือ Student guidance)
กิจกรรมชมรม (Clubs)
วิชาเลือกและคาบเรียนต่อสัปดาห์
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
ชีววิทยา (Biology)
เคมี (Chemistry)
ฟิ สกิ ส์ (Physics)
จิตวิทยา (Phychology)
ภาษาจีน (Chinese)
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (Appliede IT)
พลศึกษา (Physical Education)
ประวัตศิ าสตร์ (History)
เศรษฐศาสตร์ (Economics)
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study)
พลศึกษา (Physical Education : PE /Games)
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กิจกรรมพิเศษ ทีน่ กั เรียนในชัน้ ปี ท่ี ๑๒ ถึง ๑๓ ต้องเข้าร่วมมีดงั นี้
๑. ชมรมหรือทัศนศึกษา (Clubs or Excursion)
๒. กิจกรรมเสริมการเรียนหรือฝึกอบรมอาชีพ (Study Help Support / Vocational training)
๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน (Community service)
* หมายเหตุ นักเรียนชายสามารถเลือกเรียนรักษาดินแดนแทนชมรมได้
หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
๑๗๖ ซอยสุขุมวิท ๒๓ ถนนสุขมุ วิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๐-๙๖๒๑-๓ ต่อ ๗๐๐
โทรสาร ๐๒-๒๖๐-๙๖๒๑-๓ ต่อ ๗๑๗
www.spip.in.th

๔๘

ระเบียบโรงเรียน

๔๙

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยระเบียบปฏิ บตั ิ ท ั ่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การปฏิบตั ติ นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) เป็ นไปด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย มีวนิ ัย รวมทัง้ เป็ นการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นสุขและเป็ นประโยชน์ ต่อ
สังคม ทางโรงเรียนจึงประกาศระเบียบปฏิบตั ทิ วไปและระเบี
ั่
ยบเฉพาะให้นักเรียนปฏิบตั โิ ดยผูป้ กครอง
ยินดี ยินยอมให้นกั เรียนปฏิบตั ติ ามระเบียบ ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยระเบียบทัวไป
่ พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบตั ติ นดังนี้
๒.๑ เคารพ เชื่อฟั งและปฏิบตั ติ นตามคําตักเตือนของอาจารย์
๒.๒ สุภาพ อ่อนโยน ต่อบุคคลทัวไป
่
๒.๓ แต่งเครือ่ งแบบนักเรียนถูกต้องทุกครัง้ ทีม่ าโรงเรียน หรือมาติดต่อกิจธุระกับ
ทางโรงเรียน
๒.๔ มาโรงเรียนให้ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติ (เวลา ๐๗.๔๕ น.)
๒.๕ สแกนนิ้วมือหรือรูดบัตรลงเวลาเมือ่ มาถึงโรงเรียนด้วยตนเองไม่เกิน ๐๗.๔๕ น.
๒.๖ รักษาความสามัคคีในหมูค่ ณะ รุน่ น้องนับถือรุ่นพี่ รุน่ พีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นให้
เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ละมีความเมตตาแก่รนุ่ น้อง
๒.๗ รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน บนอาคารเรียนและในห้องเรียนโดย
สมํ่าเสมอ
๒.๘ ช่วยประหยัดการใช้น้ํ า ไฟฟ้ า และวัสดุสน้ิ เปลืองของทางโรงเรียน
๒.๙ ช่วยรักษาทรัพย์สนิ ของโรงเรียนให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี
๒.๑๐ ทําความเคารพอาจารย์ทุกคน ทัง้ ภายในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณ
โรงเรียน
๒.๑๑ รูจ้ กั กล่าวคําว่าสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ ในโอกาสอันควร
๒.๑๒ รูจ้ กั รักษาระเบียบวินยั ทัง้ ขณะเวลาเรียน และขณะร่วมกิจกรรม
๒.๑๓ อนุ ญาตให้นกั เรียนอยูบ่ นอาคารเรียนได้ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น.
๒.๑๔ ทําข้อสอบด้วยตนเองโดยสุจริตและปฏิบตั ติ นตามระเบียบการสอบของ
โรงเรียน
๒.๑๕ ไม่ตกแต่งเครือ่ งประดับ และห้ามนํ าของมีค่ามาโรงเรียน
๒.๑๖ ไม่ไว้เล็บ ทําเล็บ แต่งหน้า แต่งผม หรือตัดผมตามแฟชัน่
๕๐

๒.๑๗ ไม่กล่าวคําหยาบ ไม่พดู ส่อเสียด หรือทําข้อความเผยแพร่ อันเป็ นเหตุให้
โรงเรียนเสียชื่อเสียงหรือทําให้ผอู้ ่นื เสียหาย
๒.๑๘ ไม่ประพฤติตนให้เป็ นทีเ่ สื่อมเสียแก่ช่อื เสียงของโรงเรียน
๒.๑๙ ไม่ขบั รถมาโรงเรียนยกเว้นผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาตจากทางโรงเรียน
๒.๒๐ ไม่ประพฤติตวั เยีย่ งชูส้ าว
๒.๒๑ ไม่รุมทําร้ายร่างกาย หรือมีส่วนร่วมในการทําร้ายร่างกายผูอ้ ่นื
๒.๒๒ ไม่ทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอกโรงเรียน
๒.๒๓ ห้ามนํ าเครือ่ งเล่น เกม หรือเครือ่ งเสียงใดๆ มาโรงเรียนยกเว้นผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตจากทาง
โรงเรียน
๒.๒๔ ห้ามนําเครือ่ งเล่น ของเล่นทีใ่ ช้แทนอาวุธ หรือทีท่ ําให้เกิดอันตรายมาโรงเรียน
๒.๒๕ ห้ามนําประทัด ดอกไม้ไฟ วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดมาโรงเรียน
๒.๒๖ ห้ามนําอาวุธ หรือของมีคมทีเ่ ป็ นอันตรายมาโรงเรียน
๒.๒๗ ห้ามนําสิง่ เสพติดและสารเทียบเคียงยาเสพติดทุกชนิดมาโรงเรียน หรือมีไว้ใน
ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อจําหน่ าย
๒.๒๘ ห้ามนําอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรียน หรือมีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้
เพื่อจําหน่ าย
๒.๒๙ ห้ามใช้เครือ่ งมือสื่อสาร ในเวลาเรียน
๒.๓๐ ห้ามทุจริตในการสอบ
๒.๓๑ ห้ามนําอาหารหรือเครือ่ งดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหารหรือนอกบริเวณทีท่ าง
โรงเรียนจัดให้เข้าไปรับประทานในห้องเรียนหรือบริเวณทีท่ างโรงเรียนห้าม
๒.๓๒ ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากทาง
โรงเรียน
๒.๓๓ ห้ามนําภาพ วัตถุ วิดโี อ เอกสารหรือหนังสือลามกมาโรงเรียน
๒.๓๔ ห้ามนําหนังสือ เอกสาร แผ่นปลิว มาแจก หรือมาติดในโรงเรียน โดยไม่ได้
รับอนุ ญาตจากทางโรงเรียน
๒.๓๕ ห้ามนําสินค้า และบริการทุกประเภทมาจําหน่ายในโรงเรียน
๒.๓๖ ห้ามซือ้ สินค้านอกบริเวณโรงเรียน หรือใช้ให้ผอู้ ่นื ซือ้ สินค้าในเวลาเรียน
๒.๓๗ การออกนอกบริเ วณโรงเรียนในเวลาเรียนต้อ งมีเ หตุ ผ ลอันควร และได้ร บั
อนุ ญาตจากอาจารย์ประจําชัน้ และอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักเรียนก่อนทุกครัง้
๒.๓๘ เมือ่ มีความจําเป็ นต้องหยุดเรียน ผูป้ กครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒.๓๙ เมือ่ โรงเรียนเลิกแล้ว ไม่ควรแวะไปตามสถานทีต่ ่างๆ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพ
ของนักเรียน
๕๑

ข้อ ๓. ระเบียบของโรงเรียนเป็ นหน้าที่ทน่ี ักเรียนต้องปฏิบตั ิ ตรวจตราโดยอาจารย์ประจํา
ชัน้ อาจารย์ประจําวิ ช า (ในแถว ในคาบเรี ยน) รวมทัง้ บุ ค ลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น
วิชาการที่ต้องตักเตือนและป้ องปรามพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ต่างๆ ปรับแก้และพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะนักเรียนสาธิต (รอบรูว้ ชิ าการ ชํานาญเทคโนโลยี มีวนิ ยั และ
คุณธรรม เป็ นแกนนําสังคม)
ข้อ ๔. การตักเตือนและป้ องปรามพฤติกรรมต่ างๆ นัน้ กระทําทัง้ การเตือนโดยวาจา การ
บันทึกข้อมูลความผิด หากนักเรียนยังไม่ปรับแก้ไขพฤติกรรม ให้อาจารย์ประจําชัน้ อาจารย์ประจําวิชา
หรือบุคลากรผูเ้ กีย่ วข้องส่งเรือ่ งให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนพิจารณาความผิดตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๕. ผู้ป กครองต้ อ งร่ ว มมือ เพื่อ ควบคุ ม ความประพฤติแ ละการศึก ษาเล่ า เรีย น โดยให้
นักเรียนแต่งเครือ่ งแบบและประพฤติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
ข้อ ๖. ผูป้ กครองควรติดต่อกับทางโรงเรียนอยูเ่ สมอเพื่อจะได้ทราบปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนและการศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้ช่วยโรงเรียนแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีพ่ งึ มีขน้ึ
ข้อ ๗. ให้มผี ลบังคับใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๕๒

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงกําหนด
มาตรการเป็ นระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยของนักเรียนดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยมาตรการเกีย่ วกับความปลอดภัยของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒“
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบตั ติ นดังนี้
๒.๑ นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทนั เวลาตามที่โรงเรียนกําหนด และเมื่อเลิกเรียน
แล้วให้รบี กลับบ้านทันที หากจะทํากิจกรรมอื่นใดต่อ ทางโรงเรียนจะอนุ ญาต
ให้อยูไ่ ด้ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. หากนอกเหนือจากเวลาทีก่ ําหนด นักเรียนจะต้องขอ
อนุ ญาตต่ อผู้อํานวยการ หรือผู้ท่ผี ู้อํานวยการมอบหมายเป็ นกรณีๆ ไปและ
ต้อ งแจ้ง ให้ผู้ป กครองทราบล่ ว งหน้ า โดยระบุ ช่ อื อาจารย์ผู้ร บั ผิด ชอบตลอด
กิจกรรม
๒.๒ ในกรณีทโ่ี รงเรียนมีกจิ กรรมพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ทางโรงเรียน
จะมีหนังสือแจ้งให้ผปู้ กครองทราบล่วงหน้าเพื่อขออนุ ญาตก่อนทุกครัง้
๒.๓ ห้ามนักเรียนนํ าเครื่องประดับของมีค่า เครื่องเล่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มา
โรงเรียน เพราะจะทําให้นักเรียนได้รบั อันตรายหรือเกิดสูญหาย ถ้านักเรียนคนใด
ฝ่ าฝืนระเบียบนี้ และเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
๒.๔ ผูป้ กครองหรือบุคคลอื่นทีป่ ระสงค์จะมาพบนักเรียนขอให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยเพื่อแลกบัตรผูม้ าติดต่อและติดให้ชดั เจนทีเ่ สือ้ รอพบนักเรียนที่
ห้องประชาสัมพันธ์ กรณีทข่ี อพบอาจารย์ขอให้ผูม้ าติดต่อรอพบอาจารย์ทห่ี อ้ ง
ประชาสัมพันธ์หรือขึ้นไปพบอาจารย์ท่หี ้องพักอาจารย์ เมื่ออาจารย์ท่านนัน้
อนุ ญาตและแจ้งมาที่ประชาสัมพันธ์ อนึ่งเมื่อพบอาจารย์ท่านนัน้ แล้วให้แสดง
ลายมือชื่อของอาจารย์ทข่ี อพบในเอกสารทีเ่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยมอบ
ให้แสดงให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ห้ามผูป้ กครองหรือบุคคลอื่นเข้ามา
ในโรงเรียนหรือเดินขึน้ ไปบนอาคารเรียนก่อนได้รบั อนุ ญาต
๒.๕ ในกรณีทผ่ี ปู้ กครองนํารถมารับ-ส่งนักเรียน ให้จอดรับ-ส่งบริเวณถนนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย ห้ามนํ ารถมาจอดขวางบริเวณหน้าประตูโรงเรียน ทัง้ นี้ เพื่อ
ความสะดวกในการจราจรและความปลอดภัยของนักเรียน
๕๓

๒.๖

ในกรณีท่นี ักเรียนใช้บริการรถโรงเรียน (รถตู้) หรือนัง่ รถมากับบุคลากรของ
โรงเรียน ให้นกั เรียนลงรถหน้าโรงเรียนและเดินเข้าประตูโรงเรียน

ข้อ ๓. ให้มผี ลบังคับใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๕๔

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อ ความเป็ น ระเบีย บเรียบร้อ ยและส่ ง เสริมการปฏิบ ัติต นในการแต่ ง กายให้ เ หมาะสมกับ
สถานภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงกําหนดระเบียบการแต่งกายของนักเรียนไว้ดงั นี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบตั ดิ งั นี้
๒.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย หลักสูตรการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน ทัง้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑.๑ เสื้อเชิต้ ผ้าโทเรสีขาว ไม่มลี วดลาย ไม่มจี บี หลัง แขนสัน้ เหนือข้อศอก
ประมาณ ๒ เซนติเมตร ทรงนัก เรียน ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีส าบที่อกเสื้อ ด้านนอกกว้าง ๓.๕
เซนติเมตรมีกระเป๋ าติดบริเวณเหนือราวนมเบือ้ งซ้าย ขนาดกว้างของกระเป๋ าต้องไม่ต่ ํากว่า ๘ x ๑๐
เซนติเมตร หรือไม่เกิน ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสือ้ ปลายปกเสือ้ ไม่มกี ระดุมหรือ
รัง ดุ ม ปกเสื้อ ด้า นซ้ายปั ก ดาวตามระดับชัน้ และตามกลุ่ มสี อกเสื้อ ด้านขวาปั ก เครื่อ งหมายประจํา
โรงเรียน และเลขประจําตัวด้วยไหมสีนํ้าเงิ นเข้ม
หมายเหตุ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เครือ่ งหมายประจําโรงเรียน ๑ วง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครือ่ งหมายประจําโรงเรียน ๒ วงซ้อน

๕๕

๒.๑.๒ กางเกงผ้าโทเร หรือผ้าเสริท ขาสัน้ สีดาํ เมือ่ ยืนตรงยาวเหนือเข่า วัดจากกลาง
ลูกสะบ้า ประมาณ ๕ เซนติเมตร ห้ามรัดรูป หรือขากว้างเกินควร โดยกําหนดส่วนกว้างของขากางเกง
ห่ างจากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติ เมตร มีกระเป๋ าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า ด้านหน้ ามีจบี
หน้ าข้างละ ๒ จีบ ไม่เย็บตายตัว มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ๗ หู เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่ในแนว
สะดือ ในกรณี เครื่องแบบนักเรียนแบบเก่าห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง และต้ องสวมทับ
ชายเสื้อให้ เห็นเข็มขัด และในกรณี เครื่องแบบนักเรียนแบบใหม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง
และใส่เข็มขัด
หลักสูตรนานาชาติ
๒.๑.๓ เสื้อเชิต้ ผ้าโทเรสีขาว ไม่มลี วดลาย ไม่มจี บี หลัง แขนสัน้ เหนือข้อศอก
ประมาณ ๒ เซนติเมตร ทรงนัก เรียน ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีส าบที่อกเสื้อ ด้านนอกกว้าง ๓.๕
เซนติเมตรมีกระเป๋ าติดบริเวณเหนือราวนมเบือ้ งซ้าย ขนาดกว้างของกระเป๋ าต้องไม่ต่ ํากว่า ๘ x ๑๐
เซนติเ มตร หรือ ไม่ เ กิน ๑๐ x ๑๕ เซนติเ มตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ อกเสื้อ ด้านขวาปั ก
เครือ่ งหมายประจําโรงเรียน ด้วยไหมสีแดง
๒.๑.๔ กางเกงผ้าโทเร หรือผ้าเสริท ขาสัน้ สีดาํ เมือ่ ยืนตรงยาวเหนือเข่าวัดจากกลาง
ลูกสะบ้า ประมาณ ๕ เซนติเมตร ห้ามรัดรูป หรือขากว้างเกินควร โดยกําหนดส่วนกว้างของขากางเกง
ห่ างจากขาประมาณ ๘–๑๒ เซนติ เมตร มีกระเป๋ าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า ด้านหน้ ามีจบี
หน้ าข้างละ ๒ จีบ ไม่เย็บตายตัว มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ๗ หู เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่ในแนว
สะดือ ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง และใส่เข็มขัด
๒.๑.๕ ในวันทีน่ ดั หมายเป็ นกรณีพเิ ศษให้สวมเสือ้ พลศึกษา
๒.๑.๖ เข็มขัด หนังสีดาํ ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็ นโลหะสีเงิ นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีตรามหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ มีปลอกสีดํา ๑ ปลอก สําหรับสอดปลายเข็ม
ขัด และขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร และยาวพอร้อ ยถึงหูกางเกงหูท่สี องได้ เมื่อคาดเข็มขัดให้ทบั
กางเกงพอตึงและมองเห็นเข็มขัดได้โดยรอบเอว ปลายเข็มขัดไม่ตดั
๒.๑.๗ รองเท้า แบบนักเรียน ชนิดผูกเชือก ผลิตจากหนัง หรือผ้าใบสีดาํ ไม่ม ี
ลวดลาย หัวมน หุม้ ส้น ส้นตรงปกติ สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๒.๑.๘ ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว สัน้ หรือยาว ไม่มแี ถบสี ลวดลาย ถ้าพับให้พบั
ขอบไว้เหนือตาตุ่ม หรือตามแบบทีโ่ รงเรียนกําหนด ห้ามสวมถุงเท้าสัน้ แค่ข้อเท้ าหรือข้อสัน้ (ดู
ตัวอย่างหน้า ๘๖ เป็ นต้นไป)
๒.๑.๙ กระเป๋านักเรียนหนังสีดาํ หรือกระเป๋ าสะพายข้างหลังสีดาํ ของโรงเรียน ห้ามใช้ถงุ
สัมภาระแทนกระเป๋านักเรียน
๒.๑.๑๐ ทรงผม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตัดผมทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง ด้านหน้ายาวได้ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

๕๖

ห้าม (๑) ตัดผมตามแฟชัน่
(๒) แต่งผมด้วยเครือ่ งสําอางแต่งผม
(๓) กัดหรือย้อมเปลีย่ นสีผมทีผ่ ดิ ไปจากธรรมชาติ
(๔) ห้ามเจาะหู หรือสวมใส่ต่างหู
หมายเหตุ

- การตรวจระเบียบเรือ่ งทรงผมจะตรวจเดือนละครัง้ หากนักเรียนผิดระเบียบ
จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
- การทําผมลักษณะอื่นทีผ่ ดิ ระเบียบโรงเรียนถือว่านักเรียนมีเจตนาฝ่ าฝื นระเบียบ
และยอมรับการตัดคะแนนความประพฤติวนั ละ ๕ คะแนนนับจากวันทีต่ กลง
ว่าจะแก้ไขทรงผมให้ถูกระเบียบแล้วแต่นกั เรียนไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้
- (ดูตวั อย่างหน้า ๘๓ เป็ นต้นไป)
๒.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิ ง
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๒.๒.๑ เสื้อ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ใช้เสือ้ ผ้าโทเรสีขาว ไม่มลี วดลาย
และผ้าไม่บางเกินควร คอปกกะลาสีเรือลึกพอสวมศีรษะได้สะดวกตัวหลวมพอเหมาะ แขนยาวเหนือ
ข้อศอก ต้นแขนไม่มจี บี ปลายแขนจีบเล็กน้ อย ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัด
จากเหนือข้อมือขึน้ มา เมื่อยืนตรงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน ๓
เซนติเ มตร ริมขอบล่ างด้านหน้ าข้า งขวาติด กระเป๋ า ๑ ใบ ผูก คอซองซ่ อ นเงื่อ นด้ว ยผ้า สีเ ดียวกับ
กระโปรง ปกเสือ้ ด้านซ้ายปั กดาวตามสีระดับชัน้ และตามกลุ่มสี อกเสือ้ ด้านขวาปั กเครื่องหมายประจํา
โรงเรียนและเลขประจําตัวด้วยไหมสี นํ้าเงิ นเข้ มนักเรียนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ใช้เสื้อเชิ้ต
ผ้าโทเรสีขาว ไม่มลี วดลายและผ้าไม่บางเกินควร ยาวพอเหมาะ ปกเชิ้ตผ่าหน้ าตลอด ไม่มเี กล็ด
สาบเสือ้ ตลบเข้าด้านในกว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบนสีขาว ๕ เม็ด แขนเสือ้ ยาวเหนือข้อศอก
พอสมควร ปลายแขนจีบเล็กน้ อย ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของแขนไม่จบี พอง
เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง จับเสือ้ หย่อนพอมองเห็นเข็มขัด ปกเสื้อด้านซ้ายปั กดาวตาม
ระดับชัน้ และตามกลุ่มสี อกเสือ้ ด้านขวาปั กเครือ่ งหมายประจําโรงเรียนและเลขประจําตัว ด้วยไหมสีนํ้า
เงิ นเข้ม
๒.๒.๒ กระโปรง สีดาํ หรือสีกรมท่า มีขอบ ไม่มลี วดลาย ด้านหน้าและด้านหลังทัง้
ขวาและซ้ายพับเป็ นเกล็ด ขวา ๓ เกล็ด ซ้าย ๓ เกล็ด ซ้อนกัน เก กว้าง ๒ เซนติเมตร ตีเป็ นเกล็ด
ตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง ๔-๖ เซนติเมตร เมือ่ สวมให้ขอบกระโปรงอยูร่ ะดับเอว ปลายกระโปรง
ยาวตํา่ กว่าเข่า ๕ เซนติ เมตร ในกรณี เครื่องแบบนักเรียนแบบเก่าห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอก
กระโปรง และต้องสวมทับชายเสื้อให้ เห็นเข็มขัด และในกรณี เครื่องแบบนักเรียนแบบใหม่ปล่อย
ชายเสื้อออกนอกกระโปรง และใส่เข็มขัด

๕๗

หลักสูตรนานาชาติ
๒.๒.๓ เสื้อ ใช้เสือ้ เชิต้ ผ้าโทเรสีขาว ไม่มลี วดลายและผ้าไม่บางเกินควรยาว
พอเหมาะ ปกเชิ้ตผ่าหน้ าตลอด ไม่มเี กล็ด สาบเสื้อตลบเข้าด้านในกว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระดุมกลม
แบนสีขาว ๕ เม็ด แขนเสือ้ ยาวเหนือข้อศอกพอสมควร ผ้าหุม้ ปลายแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของ
แขนไม่จบี พอง เวลาสวมปล่อยชายเสือ้ ไว้นอกกระโปรง อกเสือ้ ด้านขวาปั กเครื่องหมายประจําโรงเรียน
ด้วยไหมสีแดง
๒.๒.๔ กระโปรง สีดาํ หรือสีกรมท่า มีขอบ ไม่มลี วดลาย ด้านหน้าและด้านหลังทัง้
ขวาและซ้ายพับเป็ นเกล็ด ขวา ๓ เกล็ด ซ้าย ๓ เกล็ด ซ้อนกัน เกล็ดกว้าง ๒ เซนติเมตร ตีเป็ นเกล็ด
ตายตัวลงมาจากขอบกระโปรง ๔-๖ เซนติเมตร เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ปลายกระโปรง
ยาวตํา่ กว่าเข่า ๕ เซนติ เมตร
๒.๒.๕ ในวันทีม่ กี จิ กรรมพลศึกษาหรือนัดหมายเป็ นกรณีพเิ ศษ ให้สวมเสือ้ พลศึกษา
ไว้นอกกระโปรง
๒.๒.๖ นักเรียนหญิงทุกคนให้สวมเสือ้ บังทรง
๒.๒.๗ เข็มขัด ใช้เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นเข็มขัดหนังสีดาํ กว้าง
๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็ นโลหะสี เงิ นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามีตรามหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
มีปลอกสีดาํ ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร สําหรับสอดปลายเข็มขัดเวลาคาดทับกระโปรงแล้วต้องมองเห็น
สายเข็มขัดรอบเอว ห้ าม ใส่สายรัดเข็มขัดแบบอื่นๆ ใช้ได้เฉพาะปลอกสีดําขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
ตามทีก่ ําหนดเท่านัน้
๒.๒.๘ รองเท้า แบบนักเรียนสีดํา หัวมน หุม้ ส้น มีสายรัดหลังเท้า ๑ สาย สูงไม่
เกิน ๓ เซนติเมตร
๒.๒.๙ รองเท้าพลศึกษา ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือรองเท้ากีฬาชนิดผูกเชือก
๒.๒.๑๐ ถุงเท้ า แบบนักเรียนสีขาว สัน้ หรือยาว ไม่มแี ถบสี ลวดลาย ถ้าพับให้พบั
ขอบไว้เหนือตาตุ่ม หรือตามแบบทีโ่ รงเรียนกําหนด ห้ามสวมถุงเท้าสัน้ แค่ข้อเท้ าหรือข้อสัน้ (ดู
ตัวอย่างหน้า ๘๖ เป็ นต้นไป)
๒.๒.๑๑ กระเป๋านักเรียนหนังสีดาํ หรือกระเป๋ าสะพายข้างหลัง สีดําของโรงเรียน ห้าม
ใช้ถงุ สัมภาระแทนกระเป๋านักเรียน
๒.๒.๑๒ ทรงผม
- ทัง้ ระดับชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้นและมัธ ยมศึก ษาตอนปลายกํ าหนด
เช่นเดียวกัน คือ ผมสัน้ ให้ตดั ทรงบ๊อบตรง ความยาวจรดปกเสื้อ
ถ้าไว้ผมยาวให้รวบผูกให้เรียบร้อย ทรงหางม้า หรือถักเปี ย ติ ดกิ๊ บเก็บ
ผมให้ เรียบร้อย ห้ ามมีปอยผมบริ เวณใบหน้ า ถ้าไว้ผมม้าปลาย
ผมด้านหน้าตัดให้มรี ะดับเหนือคิว้
- โบผูกผม ใช้สดี ํา กรมท่า นํ้ าเงิน นํ้ าตาลเข้ม หรือขาว เนื้อเรียบ
ห้ามใช้ผา้ ลูกไม้หรือผ้ามีลวดลาย
๕๘

- ยางรัดผม ใช้สดี าํ กรมท่า นํ้าเงิน นํ้าตาลเข้มห้ามมีลวดลาย
- กิ๊ บติ ด ผม มีขนาดเล็ก กว้างไม่เ กิน ๑ เซนติเ มตร สีดํา กรมท่ า
นํ้าตาลเข้ม ติดเพื่อเก็บปอยผมให้เรียบร้อย
- ที่ คาดผม สีดํา กรมท่า นํ้ าตาลเข้มแบบเรียบ ไม่มลี วดลายขนาด
กว้างไม่เกิน ๒ เซนติเมตร
ห้าม (๑) ทําทรงผมตามแฟชัน่
(๒) ตัดผมสองข้างยาวไม่เท่ากัน
(๓) กัดหรือย้อมเปลีย่ นสีผมทีผ่ ดิ ไปจากธรรมชาติ
(๔) ต่อผม, ดัดผม
หมายเหตุ

- การตรวจระเบียบเรือ่ งทรงผมจะตรวจเดือนละครัง้ หากนักเรียนผิดระเบียบ
จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
- การทําผมลักษณะอื่นทีผ่ ดิ ระเบียบโรงเรียนถือว่านักเรียนมีเจตนาฝ่ าฝื นระเบียบ
และยอมรับการตัดคะแนนความประพฤติวนั ละ ๕ คะแนนนับจากวันทีต่ กลง
ว่าจะแก้ไขทรงผมให้ถูกระเบียบแล้วแต่นกั เรียนไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้
- การไม่เก็บผมให้เรียบร้อยถือเป็ นเจตนาฝ่ าฝืนระเบียบ ฝ่ ายพัฒนานักเรียน
ตัดคะแนนความประพฤติได้ตามระเบียบ
- (ดูตวั อย่างหน้า ๘๓ เป็ นต้นไป)
๒.๓ เครื่ อ งแบบพลศึ กษา ทัง้ นัก เรียนชาย นัก เรียนหญิง กํ าหนดให้สวมเฉพาะวันที่ม ี
ตารางเรียนวิชาพลศึกษาหรือนัดหมายเป็ นกรณีพเิ ศษ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๒.๓.๑ เสื้อพลศึกษา ผ้าโทเรสีเทา คอโปโล ปกสีแดง มีตราโรงเรียนสีแดงปั กติด
กระเป๋ าเสื้อด้านซ้าย ชายเสื้อสวมในกางเกงพละ อกเสื้อด้านขวาปั กเลขประจําตัวนักเรียนขนาด ๑
เซนติเมตร สีแดง
๒.๓.๒ กางเกงพลศึกษา เป็ นกางเกงวอร์มสีดาํ แถบด้านข้างสีแดง เทา แดง
มีกระเป๋ าซิปด้านซ้าย ขวา ของโรงเรียนเท่านัน้
หลักสูตรนานาชาติ
๒.๓.๓ เสื้อพลศึกษา เสือ้ วอร์มผ้ายืด คอโปโล พืน้ ด้านหน้า และหลังสีขาว
อกด้านซ้ายปั กตราเครือ่ งหมายประจําโรงเรียน
๒.๓.๔ กางเกงพลศึกษา เป็ นกางเกงวอร์มสีดาํ ของโรงเรียนเท่านัน้
๒.๓.๕ รองเท้า
นักเรียนชาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีดาํ ชนิดผูกเชือก
นักเรียนหญิง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดผูกเชือก
๕๙

๒.๓.๖ ถุงเท้า แบบนักเรียนสีขาว สัน้ หรือยาว ไม่มแี ถบสี ลวดลาย หรือถ้าพับให้
พับขอบไว้เหนือตาตุ่ม ห้ามสวมถุงเท้าสัน้ แค่ข้อเท้ า
๒.๔ เครื่องแบบชุดลูกเสือ
๒.๔.๑ หมวกลูกเสือ(เบเรต์) สีเลือดหมูพร้อมติดเครือ่ งหมายหน้าเสือหน้าหมวก
๒.๔.๒ เสื้อเชิ้ ตสีกากี ไม่มลี วดลาย ไม่มจี บี หลัง แขนสัน้ เหนือข้อศอก มีกระเป๋ าพร้อม
ฝาปิ ด ๒ ใบ ซ้าย – ขวา ติดกระดุมเสือ้ ทุกเม็ดรวมถึงกระดุมคอ
๒.๔.๓ มีอนิ ทรธนูทบ่ี ่าด้านซ้ายและด้านขวา
๒.๔.๔ มีป้ายชื่อโรงเรียนทีป่ ลายบ่าด้านขวา
๒.๔.๕ เครือ่ งหมายหมู่ปลายบ่าด้านซ้าย
๒.๔.๖ ผ้าพันคอพร้อมห่วงสวมผ้าพันคอ ห่วงผ้าพันคออยูท่ ก่ี ระดุมคอเม็ดบนสุด
๒.๔.๗ เข็มขัดหนังสีน้ํ าตาลพร้อมหัวเข็มขัดตราลูกเสือ
๒.๔.๘ ถุงเท้าสีกากี ยาวถึงข้อพับใต้เข่า
๒.๔.๙ รองเท้าหนังสีน้ํ าตาล
๒.๔.๑๐ กางเกงผ้าโทเรหรือผ้าเสริทขาสัน้ สีกากีเมือ่ ยืนตรงยาวเหนือเข่า ห้ามรัดรูป
หรือขากว้างเกินควร ส่วนกว้างของกางเกงห่างจากขาประมาณ ๘ – ๑๒ เซนติเมตร มีกระเป๋ าตามแนว
ตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า ด้านหน้ามีจบี ข้างละ ๒ จีบ ไม่เย็บตะเข็บตามตัว มีหขู นาด ๐.๘ เซนติเมตร
๗ หู ห้ามปล่อยชายเสือ้ ออกนอกกางเกงและต้องสวมทับชายเสือ้ ให้เห็นเข็มขัด
๒.๕ เครื่องแบบชุดเนตรนารี
๒.๕.๑ หมวกเนตรนารีแบบมีปีกสีเขียวพร้อมติดเครือ่ งหมายหน้าเสือหน้าหมวก
๒.๕.๒ เสื้อเชิ้ ตสีเขียว ไม่มลี วดลาย ไม่มจี บี หลัง แขนสัน้ เหนือข้อศอก มีกระเป๋ าพร้อม
ฝาปิ ด ๒ ใบ ซ้าย – ขวา ติดกระดุมเสือ้ ทุกเม็ดรวมถึงกระดุมคอ
๒.๕.๓ มีอนิ ทรธนูทบ่ี ่าด้านซ้ายและด้านขวา
๒.๕.๔ มีป้ายชื่อโรงเรียนทีป่ ลายบ่าด้านขวา
๒.๕.๕ เครือ่ งหมายหมู่ปลายบ่าด้านซ้าย
๒.๕.๖ ผ้าพันคอพร้อมห่วงสวมผ้าพันคอ ห่วงผ้าพันคออยูท่ ก่ี ระดุมคอเม็ดบนสุด
๒.๕.๗ เข็มขัดหนังสีดําพร้อมหัวเข็มขัดตราลูกเสือ
๒.๕.๘ ถุงเท้าสีขาว ยาวเหนือตาตุ่ม
๒.๕.๙ รองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกสีขาว
๒.๕.๑๐ กระโปรงสีเขียวมีขอบไม่มลี วดลาย ด้านหน้าและด้านหลังทัง้ ขวาและซ้ายพับ
เป็ นเกล็ดขวา ๓ เกล็ด ซ้าย ๓ เกล็ดซ้อนกันเกล็ดกว้าง ๒ เซนติเมตร ตีเป็ นเกล็ดตายตัวลงมาจาก
ขอบกระโปรง ๔ – ๖ เซนติเมตร เมือ่ สวมให้ขอบกระโปรงอยูร่ ะดับเอว ห้ามปล่อยชายเสือ้ ออกนอก
กระโปรงและต้องสวมทับชายเสือ้ ให้เห็นเข็มขัด ปลายกระโปรงยาวตํ่ากว่าเข่า ๕ เซนติเมตร
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๒.๖ การแต่งกายของนักศึกษาวิ ชาทหาร
๒.๖.๑ ทรงผมนักศึกษาวิชาทหารชัน้ ปี ท่ี ๑ - ๓ เกรียน ๓ ด้าน ด้านบนยาวได้ไม่เกิน ๔
เซนติเมตร ส่วนนักศึกษาวิชาทหารชัน้ ปี ท่ี ๔-๕ รองทรงสูงด้านบนยาวได้ไม่เกิน ๗ เซนติเมตร
๒.๖.๒ สวมหมวกเบเรต์เมือ่ อยูน่ อกอาคาร ในอาคารเก็บหมวกไว้ทอ่ี นิ ทรธนู
๒.๖.๓ สวมเสือ้ ยืดชัน้ ในคอวี สีกากีแกมเขียว
๒.๖.๔ เสือ้ ชุดฝึกพับแขนกว้าง ๑ ฝ่ ามือสูงขึน้ มาจากศอก ๑ ฝ่ ามือ ชายเสือ้ อยูน่ อกกางเกง
๒.๖.๕ กางเกงใส่เข็มขัด ปลายหางทองเหลืองเสมอหัวเข็มขัด
๒.๖.๖ ขากางเกงอยูใ่ นรองเท้า ใส่ห่วงถ่วงขากางเกงทัง้ สองข้าง มัดเชือกแล้วเก็บ
ปลายให้เรียบร้อย
ข้อผ่อนผันเฉพาะอยู่ในบริ เวณโรงเรียน
- อนุ ญาตให้ถอดเสือ้ ชัน้ นอกได้ แต่ตอ้ งเก็บไว้ให้เป็ นระเบียบและเหมาะสม
- เสือ้ ยืดชัน้ ในต้องอยูใ่ นกางเกงตลอดเวลา
- ขากางเกงอยูใ่ นรองเท้าตลอดเวลา
๒.๗ เครื่องประดับ
๒.๗.๑ ต่างหู อนุ ญาตให้ใส่เพื่อป้ องกันรูทเ่ี จาะตัน เพียงข้างละ ๑ รู เท่านัน้ ให้ใช้ ต่ างหู
ที่มสี ีทองหรือสีเงินเป็ นรูปห่วงเล็กๆ เส้นผ่ าศู นย์ก ลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตรหรือต่างหูทม่ี ตี ุ่มเดียว
ขนาดเล็กสีทองหรือสีเงินเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๒๕ เซนติเมตร
๒.๗.๒ สายสร้อย อนุ ญาตให้สาํ หรับผูท้ ต่ี อ้ งการคล้องพระติดตัว และต้องให้มคี วาม
ยาวพอสมควรทีจ่ ะซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น สายสร้อยทําด้วยเงินสแตนเลส หรือเชือก
๒.๗.๓ แหวน ไม่อนุ ญาตให้สวม
ข้อ ๓. ให้มผี ลบังคับใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๖๑

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยการใช้บตั รประจําตัวนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้นักเรียนเป็ นผู้มคี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตรงต่อเวลาและปฏิบตั ติ นให้ถูกต้อง
ตามระเบียบการมาโรงเรียนซึง่ มีความสําคัญยิง่ ในสังคมปั จจุบนั โรงเรียนจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการ
ใช้บตั รประจําตัวนักเรียนดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยการใช้บตั รประจําตัวนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒"
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบตั ติ นดังนี้
๒.๑ เมื่อ มาโรงเรีย นต้ อ งสแกนนิ้ ว มือ หรือ รูด บัต รลงเวลา ณ จุ ด ที่กํ า หนด ด้า น
ทางเข้าโรงเรียนระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. ถ้าหลังจากเวลานี้ ถือว่ามา
สาย และให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบการมาสาย ห้ ามนักเรียนให้ ผ้อู ื่ นรูดบัตร
แทนหากมีกรณี รดู บัตรแทนกันโรงเรียนถือว่านักเรียนมีความผิ ดเจตนา
หลบเลี่ยงให้เจ้าของบัตรหนี เรียนหรือมีเจตนาอื่นให้โรงเรียนเข้าใจผิด
๒.๒ นักเรียนทีม่ คี วามจําเป็ นต้องออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน ให้ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนและสแกนนิ้วมือหรือรูดบัตรลงเวลาก่อน
ออกนอกบริเวณโรงเรียน
๒.๓ เมือ่ เสร็จภารกิจภายนอกโรงเรียนและกลับเข้ามาในโรงเรียนต้องสแกนนิ้วมือ
หรือรูดบัตรลงเวลากลับเข้าโรงเรียน
๒.๔ นักเรียนสามารถใช้บตั รประจําตัวนักเรียนรูดดูผลการเรียนตามจุดทีโ่ รงเรียน
กําหนด
๒.๕ นักเรียนลืมนํ าบัตรประจําตัวนักเรียนมารูดบัตรหรือไม่สแกนนิ้วมือลงเวลาเข้า
โรงเรียนเกิน ๕ ครัง้ จะถือว่ามีความผิดตามระเบียบของโรงเรียนดังนี้
- ครัง้ ที่ ๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครัง้ ที่ ๑๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครัง้ ที่ ๑๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครัง้ ที่ ๒๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
๒.๖ นักเรียนแสดงบัตรประจําตัวนักเรียนเมือ่ เข้าห้องสอบ
๒.๗ กรณีบตั รประจําตัวนักเรียนชํารุด ให้นักเรียนแจ้งบัตรชํารุดและขอทําบัตรใหม่
ทีง่ านทะเบียน

๖๒

ข้อ ๓. นักเรียนทีท่ ําบัตรประจําตัวนักเรียนหาย ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
๓.๑ เขียนแบบคําร้องขอทําบัตรใหม่ทง่ี านทะเบียนของโรงเรียน และลงทะเบียนไว้
ทีง่ านทะเบียนพร้อมไปรับบัตรตามเวลาทีง่ านทะเบียนนัดหมาย
๓.๒ ให้นกั เรียนลงเวลาเข้าโรงเรียนทีส่ ํานักงานฝ่ ายพัฒนานักเรียนจนถึงวันกําหนด
รับบัตรใหม่
๓.๓ ไปรับบัตรตามเวลาทีง่ านทะเบียนนัดหมาย
ข้อ ๔. นักเรียนทีท่ าํ บัตรประจําตัวนักเรียนหาย หรือเปลีย่ นรูปแบบบัตรประจําตัวนักเรียนไป
จากแบบที่โรงเรียนกําหนด ต้องทําบัตรใหม่และถูกตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน
เรือ่ งการปลอมแปลงเอกสาร
ข้อ ๕. ให้มผี ลบังคับใช้ระเบียบนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๖๓

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยการปฏิ บตั ิ เมื่อมาโรงเรียนสาย
พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------เพื่อให้นกั เรียนเป็ นบุคคลทีต่ รงต่อเวลาซึง่ เป็ นบุคลิกภาพทีส่ ําคัญยิง่ ในสังคมปั จจุบนั โรงเรียน
จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั เิ มือ่ มาโรงเรียนสาย ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยการปฏิบตั เิ มือ่ มาโรงเรียนสาย พ.ศ. ๒๕๖๒“
ข้อ ๒. นักเรียนทีม่ าสาย (หลังเวลา ๐๗.๔๕ น.) ให้ปฏิบตั ติ นดังนี้
๒.๑ เมื่อมาไม่ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติเวลา ๐๗.๔๕ น. ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่ม
นักเรียน ที่มาสายบริเวณที่อาจารย์เวรประจําวันกําหนด และอยู่ในความดูแล
ของอาจารย์เวรประจําวัน
๒.๒ เมือ่ มาไม่ทนั เข้าเรียนเวลา ๐๘.๑๕ น. ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
๒.๒.๑ นักเรียนสแกนนิ้วมือหรือรูดบัตรลงเวลามาสายทีบ่ ริเวณจุดรูดบัตรและ
แสดงจดหมายรับรองของผูป้ กครองแจ้งสาเหตุการมาโรงเรียนสายต่อ
อาจารย์เวรประจําวันบริเวณทีร่ ดู บัตรและขอรับบัตรอนุ ญาตเข้า
ห้องเรียน นักเรียนรูดบัตรนักเรียนเฉพาะบัตรตนเองเท่านัน้ ถ้า
นักเรียนรูดบัตรให้เพื่อนหรือให้เพื่อนรูดบัตรแทนตนเอง นักเรียน
จะต้องถูกดําเนินการตามระเบียบของโรงเรียน
๒.๒.๒ อาจารย์เวรประจําวันพิจารณาและลงนามอนุญาต
๒.๒.๓ นักเรียนขึน้ ห้องเรียนและนํ าบัตรอนุ ญาตเข้าห้องเรียนมอบให้อาจารย์
ประจําวิชา เพื่อบันทึกไว้เป็ นหลักฐานในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒.๓ การบันทึกโทษนักเรียนมาสาย
๒.๓.๒ นั ก เรีย นมาสายหลัง ๐๗.๔๕ น. เกิน ๕ ครัง้ หากไม่ม ีเ หตุ ผ ลอัน
สมควร
จะถือว่ามีความผิดตามระเบียบของโรงเรียนดังนี้
- ครัง้ ที่ ๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครัง้ ที่ ๑๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครัง้ ที่ ๑๖ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
- ครัง้ ที่ ๒๑ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
๒.๓.๒ แจ้งผูป้ กครองรับทราบ

๖๔

ข้อ ๓. ให้มผี ลบังคับใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๖๕

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยการปฏิ บตั ิ เมื่อออกนอกบริ เวณโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------

เพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นระเบีย บเรี ยบร้ อยในการออกนอกบริ เวณโรงเรี ย น โรงเรี ยนจึ ง
กําหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิ บตั ิ เมื่อออกนอกบริ เวณโรงเรียน ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยการปฏิบตั เิ มือ่ ออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒“
ข้อ ๒. อาจารย์ป ระจํา ชัน้ เป็ นผู้พ ิจารณาอนุ ญ าตเฉพาะนัก เรียนในความรับผิด ชอบ โดย
พิจารณาจากจดหมายรับรองของผูป้ กครองหรืออยูใ่ นดุลยพินิจ
ข้อ ๓. นักเรียนทีข่ ออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ปฏิบตั ติ นดังนี้
๓.๑ นักเรียนนํ าจดหมายรับรองการขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลา
เรียนจากผูป้ กครองมาให้อาจารย์ประจําชัน้ พิจารณา
๓.๒ อาจารย์ประจําชัน้ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุ ญาต ให้นกั เรียนกรอกข้อมูลใน
แบบขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทัง้ สองส่วน
๓.๓ อาจารย์ประจําชัน้ ลงชื่อรับรองในแบบขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและ
เก็บจดหมายรับรองจากผูป้ กครองไว้เป็ นหลักฐาน
๓.๔ นักเรียนนํ าแบบขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทีอ่ าจารย์ประจําชัน้ ลงชื่อ
รับรองแล้วพร้อมจดหมายรับรองการขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลา
เรียนจากผูป้ กครองฉบับสําเนาแนบมาด้วย ส่งทีฝ่ ่ ายพัฒนานักเรียนเพื่อ
ลงทะเบียนและรูดบัตรประจําตัวนักเรียนลงเวลาออกนอกบริเวณโรงเรียน
๓.๕ อาจารย์เวรประจําสํานักงานฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงทะเบียนโดยประทับข้อความ
“ลงทะเบีย นแล้ ว ” ไว้ ท ัง้ สองส่ ว นและฉี ก แบบขออนุ ญ าตออกนอกบริเ วณ
โรงเรียน โดยเก็บส่วนทีห่ นึ่งไว้เป็ นหลักฐานทีฝ่ ่ ายพัฒนานักเรียน ส่วนทีส่ อง
ให้นกั เรียนนําติดตัวไปขณะอยูน่ อกบริเวณโรงเรียน เพื่อแสดงว่าได้รบั อนุ ญาต
๓.๖ เมื่อ นัก เรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนให้แ จ้ง อาจารย์เ วรประจํา สํานัก งานฝ่ าย
พัฒนา นักเรียนเพื่อรายงานตัว และนักเรียนรูดบัตรประจําตัวนักเรียนบันทึก
เวลากลับเข้าโรงเรียนทีส่ าํ นักงานฝ่ ายพัฒนานักเรียน
ข้อ ๔. กรณีท่นี ักเรียนมาโรงเรียนแต่ เช้าทางโรงเรียนอนุ ญาตให้นักเรียนออกไปรับประทาน
อาหารเช้าได้จนถึงเวลา ๐๗.๒๐ น.

๖๖

ข้อ ๕. ให้มผี ลบังคับใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๖๗

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยการเรียนและการใช้อาคารเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของทางโรงเรียนด้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการ และเพื่อรักษาบรรยากาศทีเ่ อื้ออํานวยต่อการเรียนรูท้ ด่ี ี
ทางโรงเรียนจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการเรียนและการใช้อาคารเรียน ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยการเรียน และการใช้อาคารเรียน พ.ศ.๒๕๖๒”
ข้อ ๒. นักเรียนปฏิบตั ติ นดังนี้
๒.๑ ให้นกั เรียนเข้าชัน้ เรียนตรงเวลาตามตารางสอนและนังรออาจารย์
่
ในห้องเรียน
๒.๒ เมือ่ อยูใ่ นเวลาเรียน นักเรียนต้องนังประจํ
่
าโต๊ะเรียนให้เรียบร้อย และต้อง
รักษาวินยั ของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด
๒.๓ ระหว่างเวลาเรียน หากมีความจําเป็ นจะออกนอกห้องเรียน ต้องขออนุ ญาต
จากอาจารย์ผสู้ อน เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนอนุ ญาตแล้วจึงออกไปได้
๒.๔ นักเรียนควรตัง้ ใจเรียน เชื่อฟั งคําสอนของอาจารย์ผสู้ อนด้วยความเคารพ
และไม่แสดงกิรยิ าทีไ่ ม่สมควร
๒.๕ ชัวโมงใดที
่
น่ กั เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตอ้ งแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนในชัวโมง
่
นัน้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือขออนุ ญาตต่ออาจารย์ผสู้ อนด้วยตนเองก่อน
๒.๖ ถ้าย้ายห้องเรียนระหว่างเวลาเรียนให้เดินแถวคู่ชาย – หญิงอย่างเป็ นระเบียบ
๒.๗ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน
๒.๘ นักเรียนทํากิจกรรมบนอาคารเรียนได้ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. หากนอกเหนือจากเวลา
ทีก่ ําหนด นักเรียนจะต้องขออนุ ญาตต่อผูอ้ ํานวยการ หรือผูท้ ผ่ี อู้ ํานวยการ
มอบหมายเป็ นกรณีๆ ไปและต้องแจ้งให้ผปู้ กครองทราบล่วงหน้าโดยระบุช่อื
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบตลอดกิจกรรม
๒.๙ ห้ามนักเรียนเก็บหนังสือเรียนหรือสิง่ ของอื่นๆ ไว้ในโต๊ะเรียน
๒.๑๐ ห้ามนักเรียนนําอาหารและเครือ่ งดื่มทุกชนิดขึน้ ไปรับประทานบนอาคารเรียน
๒.๑๑ ห้ามนักเรียนเล่นกีฬา วิง่ ไล่จบั และเกมอื่นๆ บนอาคารเรียน
๒.๑๒ ห้ามนักเรียนนําเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าเครือ่ งเล่นอิเล็กทรอนิกส์มาต่อไฟใช้บนอาคาร
เรียน
๒.๑๓ ห้ามนักเรียนปี นออกนอกตัวอาคาร หรือระเบียงอาคารก่อนได้รบั อนุ ญาต
๒.๑๔ ห้ามนักเรียนใช้หอ้ งเก็บของในห้องเรียนก่อนได้รบั อนุ ญาต
๖๘

หมายเหตุ
- หากนักเรียนมีความจําเป็ นต้องใช้หอ้ งเก็บของในห้องเรียนประกอบกิจกรรม
หรือการเรียนให้นักเรียนแจ้งขออนุ ญาตต่ออาจารย์ประจําชัน้ / อาจารย์ผูส้ อน
ทุ ก กรณี และอาจารย์ป ระจํา ชัน้ แจ้ง เรื่อ งต่ อ รองผู้ อํ า นวยการฝ่ ายบริห าร
พิจารณา
- เมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุ ถือว่านักเรียนมีความผิดฐาน หนี
เรียน และเจตนาปกปิ ดไม่ให้ผปู้ กครองทราบ
- ทุกครัง้ ทีน่ กั เรียนไม่มาโรงเรียนให้นกั เรียนหรือผูป้ กครองแจ้งกับอาจารย์ประจํา
ชัน้ หรือประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๖๐๙๙๘๖ ต่อ ๐ เพื่อรับเรือ่ งและแจ้งต่อฝ่ ายพัฒนานักเรียน ตามลําดับ และ
นักเรียนต้องส่งใบลาทันทีทม่ี าโรงเรียนเพื่อป้ องกันการออกจากบ้านแต่มาไม่ถงึ
โรงเรียน
ข้อ ๓. นักเรียนมีหน้าทีด่ แู ลวัสดุอุปกรณ์ประจําห้องเรียน และช่วยกันบํารุงรักษาให้คงสภาพดี
หากเกิดการชํารุด เสียหาย โดยการกระทําของนักเรียน นักเรียนห้องนัน้ ๆ ต้องรับผิดชอบในเบือ้ งต้น
ข้อ ๔. ให้มผี ลบังคับใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๖๙

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ ของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------

เพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั และส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรับผิดชอบ
ในหน้าทีข่ องตน โรงเรียนจึงกําหนดระเบียบการลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑" ในระเบียบนี้
"โรงเรียน" หมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
"ผูอ้ ํานวยการ" หมายถึง ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ ายมัธยม)
"รองผู้อํานวยการ" หมายถึง รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
"ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ" หมายถึง ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
“คณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ” หมายถึง คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เพื่อกําหนด
นโยบาย มาตรการต่างๆ ในการป้ องปราม แก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มคี ุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ รวมทัง้ ให้มอี ํานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ
"คณะกรรมการพัฒนาวินัยฯ " หมายถึง อาจารย์ทค่ี ณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนานักเรียน
แต่งตัง้ และมอบหมายให้ทาํ หน้าทีป่ กครองนักเรียน
"หัวหน้าระดับชัน้ " หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาวินัยฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายให้
ทําหน้าทีต่ วั แทนอาจารย์ในระดับชัน้ เรียนนัน้
"อาจารย์" หมายถึง อาจารย์ท่สี อนอยูใ่ นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร(ฝ่ ายมัธยม) และทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์ฝ่ายพัฒนาวิ นัยฯ โดยตําแหน่ ง
"นักเรียน" หมายถึง นักเรียนปั จจุบนั ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ ายมัธยม)
"ผูป้ กครอง" หมายถึง ผูท้ ไ่ี ด้ลงชื่อเป็ นผูป้ กครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนทีใ่ ห้ไว้กบั ทาง
โรงเรียน
ข้อ ๒. การลงโทษนักเรียนทีก่ ระทําความผิด มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ดิ งั นี้
๒.๑ เตือนด้วยวาจาหรือบันทึกเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้นกั เรียนลงชื่อรับทราบ
๒.๒ บําเพ็ญประโยชน์ – ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
๒.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
๒.๔ เชิญผูป้ กครองมาพบรองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน
๗๐

๒.๕ ทําสัญญาคุมความประพฤติ
๒.๖ ทําทัณฑ์บน และพักการเรียน
๒.๗ เปลีย่ นสถานศึกษา
ข้อ ๓. การลงโทษแต่ละขัน้ ตอนให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
๓.๑ เมื่ออาจารย์รบั ทราบ หรือพบนักเรียนกระทําความผิด เรื่องระเบียบการแต่ ง
กาย ระเบียบการเรียน ซึ่งตรวจตราโดยอาจารย์ประจําชัน้ และอาจารย์ประจํา
วิชา หรือพฤติกรรมความผิดลักษณะอื่น ให้ว่ากล่าวตักเตือน และ/หรือรายงาน
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรต่ อ อาจารย์ร ะดับ ชัน้ โดยระบุ ส ถานที่ วัน เวลา และ
รายละเอียดของการกระทําความผิด พร้อมทัง้ ให้นักเรียนผูน้ นั ้ ลงลายมือชื่อใน
แบบแจ้งการกระทําความผิด
๓.๒ หัวหน้าระดับชัน้ รับเรือ่ งแล้วให้
- แจ้งอาจารย์ประจําชัน้ ของนักเรียนผูน้ นั ้ เพื่อรับทราบ
- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ เพื่อสอบสวนและดําเนินการ
๓.๓ คณะกรรมการบริหารพัฒนาวินยั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียนตามระดับความรุนแรงของการกระทําความผิด
- ถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมจนถึงขัน้ ทําทัณฑ์บน
และพักการเรียน ฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ จะแจ้งเรือ่ งต่อรองผูอ้ ํานวยการฝ่ าย
วิชาการรับทราบ
- ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑ์ไม่มสี ทิ ธิ ์เรียนต่อใน
ปี การศึกษาต่อไปให้ผชู้ ่วยผูอ้ ํานวยการพัฒนาวินัยฯ นําเรือ่ งเสนอต่อ
ผูอ้ ํานวยการเพื่อพิจารณา
๓.๔ นักเรียนทีท่ ําความผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑ์ถูกคัดชื่อ
ออก หรืออยูใ่ นเกณฑ์ถูกพิจารณาคัดชื่อออก ให้ผชู้ ่วยผูอ้ ํานวยการพัฒนาวินัยฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาวินัยฯ เพื่อพิจารณาและลงมติผชู้ ่วย
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินยั ฯ นํามติเสนอผูอ้ ํานวยการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
๓.๕ เจ้าหน้าทีเ่ อกสารฝ่ ายพัฒนานักเรียนแจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติใน
ข้อ ๓.๓ และข้อ ๓.๔ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ระบุความผิด คะแนนที่ถูกตัด
รวมทัง้ คะแนนที่ถูกตัดสะสมครัง้ สุดท้ายให้อาจารย์ระดับชัน้ อาจารย์ประจําชัน้
รับทราบ ในกรณีท่นี ักเรียนถูกพักการเรียน ให้เจ้าหน้ าที่เอกสารพัฒนาวินัยฯ
แจ้งเรือ่ งต่อฝ่ ายวิชาการและแจ้งอาจารย์ประจําวิชารับทราบ
๓.๖ เจ้าหน้าทีเ่ อกสารพัฒนาวินัยฯ ทําจดหมายแจ้งความผิด/ตัดคะแนน พร้อมทัง้
เชิญผูป้ กครองมาพบผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินยั ฯเพื่อรับทราบความผิด

๗๑

ข้อ ๔. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิด
๔.๑ ความผิดทีต่ อ้ งตัดคะแนนความประพฤติ ครัง้ ละ ๑ - ๕ คะแนน
๔.๑.๑ ไม่ทาํ ความเคารพอาจารย์
๔.๑.๒ แสดงกิรยิ าหรือกล่าววาจาไม่สุภาพ
๔.๑.๓ มีส่วนร่วมในการกระทําความผิด
๔.๑.๔ คุย เล่น หรือกระทําการใดๆ อันเป็ นการรบกวนผูอ้ ่นื ในเวลาเรียน
๔.๑.๕ ไม่เข้าชัน้ เรียนตามตารางสอน/หลบหลีกการเข้าแถว/หลบหลีกการเข้า
ร่วมประชุมหรือกิจกรรม
๔.๑.๖ ไม่สาํ รวมกิรยิ ามารยาทในบริเวณโรงเรียน
๔.๑.๗ มาโรงเรียนสาย
๔.๑.๘ เข้าหรือใช้หอ้ งพักอาจารย์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
๔.๑.๙ แต่งเครือ่ งแบบนักเรียนผิดระเบียบ
๔.๑.๑๐ ทรงผมผิดระเบียบ (นักเรียนชายกรณีผมยาวเกินกําหนดและนักเรียน
หญิงไม่เก็บผมให้เรียบร้อย หรือใช้เครือ่ งสําอางแต่งผม เช่น เจลแต่งผม
เป็ นต้น)
๔.๑.๑๑ ไม่รกั ษาระเบียบวินยั ของห้องเรียน และของโรงเรียน
๔.๑.๑๒ ใช้เครือ่ งประดับทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ต่างหู สร้อยข้อมือ สร้อยคอ
๔.๑.๑๓ แต่งหน้ามาโรงเรียน ไม่สวมเสือ้ บังทรง (สําหรับนักเรียนหญิง)
๔.๑.๑๔ ไม่แต่งเครือ่ งแบบลูกเสือ - เนตรนารี เครือ่ งแบบนักศึกษาวิชาทหาร
ตามกําหนด หรือแต่งไม่ถูกระเบียบ
๔.๑.๑๕ นําอาหารและ/หรือเครือ่ งดื่มทุกชนิดขึน้ ไปบนอาคารเรียนหรือ
ในบริเวณทีท่ างโรงเรียนห้าม
๔.๑.๑๖ ซือ้ หรือรับประทานอาหารในเวลาเรียน
๔.๑.๑๗ ดัดแปลงทําให้บตั รประจําตัวนักเรียนชํารุด หรือเปลีย่ นรูปแบบไป
จากทีโ่ รงเรียนกําหนด
๔.๑.๑๘ นําของมีค่าทีไ่ ม่เหมาะสมมาโรงเรียน
๔.๑.๑๙ นําเครือ่ งเล่น เกม หรือเครือ่ งเสียงมาโรงเรียน
๔.๑.๒๐ ไม่รกั ษาความสะอาดของสถานที่
๔.๑.๒๑ ไม่เก็บถาดอาหารเมือ่ รับประทานอาหารเสร็จ
๔.๑.๒๒ ไม่นําบัตรประจําตัวนักเรียนมาติดต่อหน่ วยงานต่างๆ ของโรงเรียน
เกิน ๕ ครัง้
๔.๑.๒๓ ไม่รกั ษาบัตรประจําตัวนักเรียนเป็ นเหตุให้สญ
ู หายและต้องขอทําบัตรใหม่
๔.๑.๒๔ ใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเรียนการสอนหรือทีโ่ รงเรียน
กําหนด
๗๒

๔.๒ ความผิดทีต่ อ้ งตัดคะแนนความประพฤติครัง้ ละ ๖ - ๑๐ คะแนน
๔.๒.๑ ออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาทีก่ ําหนด (๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น.)
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
๔.๒.๒ ใช้ช่อื หรือเลขประจําตัวผูอ้ ่นื
๔.๒.๓ ใช้เสือ้ นักเรียนของผูอ้ ่นื
๔.๒.๔ หนีเรียน
๔.๒.๕ ประพฤติไม่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ
๔.๒.๖ เล่นกันจนเกิดการทะเลาะวิวาททําให้เกิดบาดแผล หรือบาดเจ็บ
๔.๒.๗ เล่นบนอาคารเรียนจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของ
นักเรียนหรือของโรงเรียน
๔.๒.๘ เขียนหรือเผยแพร่ขอ้ ความทีท่ ําให้ผอู้ ่นื ได้รบั ความเสียหาย
๔.๒.๙ กล่าววาจาทําให้ผอู้ ่นื เสียหาย
๔.๒.๑๐ กล่าววาจาข่มขูผ่ อู้ ่นื
๔.๒.๑๑ ยุยงหรือ กลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื
๔.๒.๑๒ มีพฤติกรรมหรือกล่าววาจาก้าวร้าวไม่เหมาะสม
๔.๒.๑๓ ไม่สํารวมกิรยิ ามารยาทนอกบริเวณโรงเรียน ขณะอยูใ่ นเครื่องแบบ
นักเรียน
๔.๒.๑๔ เป็ นตัวการ หรือสนับสนุ นการทะเลาะวิวาท และ/หรือทําร้ายร่างกาย
๔.๒.๑๕ ขีดเขียนฝาผนัง โต๊ะเรียน แผ่นป้ าย หรือ ส่วนใดๆ ของอาคาร
โดยมิได้รบั อนุ ญาต
๔.๒.๑๖ รูดบัตรแทนเพื่อนหรือให้เพื่อนรูดบัตรแทนตนเอง
๔.๓.๑๗ ใช้ลฟิ ต์อาจารย์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
๔.๒.๑๘ ซือ้ อาหารนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลา ๐๗.๒๐–๑๕.๓๕ น.
๔.๓ ความผิดทีต่ อ้ งตัดคะแนนความประพฤติครัง้ ละ ๑๑–๒๐ คะแนน
๔.๓.๑ นําเครือ่ งมือสื่อสารต่างๆ มาใช้ในเวลาเรียนโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
๔.๓.๒ ทําลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
๔.๓.๓ ทุจริตในการสอบ
๔.๓.๔ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อในเอกสารทีต่ ดิ ต่อกับโรงเรียน
๔.๓.๕ จําหน่ าย จ่ายแจกหรือเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารใดๆ เกีย่ วภาพหรือเอกสาร
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการสอน โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
๔.๓.๖ แต่งเครือ่ งแบบนักเรียนเข้าไปในสถานทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
๔.๓.๗ ทะเลาะวิวาทชกต่อยสถานหนักในโรงเรียน
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๔.๓.๘ กล่าววาจาไม่สุภาพกระด้างกระเดื่อง หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ต่ออาจารย์หรือบุคคลภายนอก ทัง้ ในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณ
โรงเรียน
๔.๓.๙ เจาะหู (โดยการระเบิด) คิว้ จมูก ลิน้
๔.๓.๑๐ ตัดผมตามแฟชัน่ ซอยผม ย้อม กัด ดัด เปลีย่ นสีผม หรือต่อผม
๔.๓.๑๑ ครอบครอง จําหน่ าย นํามาแพร่หลาย ด้วยวิธกี ารใดๆ เกีย่ วกับ
อุปกรณ์การพนันและเกมทุกชนิด
๔.๓.๑๒ เล่นการพนันและเล่นไพ่ในบริเวณโรงเรียน และบริเวณมหาวิทยาลัย
๔.๓.๑๓ ครอบครอง จําหน่าย นํามาเผยแพร่ส่อื ลามกอนาจารต่างๆ เพื่อยัวยุ
่ อารมณ์
๔.๓.๑๔ หนีเรียนโดยปี นกําแพงหรือกระโดดกําแพงโรงเรียน
๔.๓.๑๕ เป็ นตัวการ หรือสนับสนุ นการทะเลาะวิวาท และ/หรือทําร้ายร่างกาย
๔.๓.๑๖ ชักนํ าผูอ้ ่นื จนเป็ นเหตุให้เกิดความประพฤติมชิ อบหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
๔.๓.๑๗ ครอบครอง จําหน่ าย นํามาซึง่ วัตถุอนั น่ าจะเกิดอันตรายต่อตนเอง
หรือ ผูอ้ ่นื ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ประทัด ดอกไม้ไฟ และวัตถุ
ไวไฟ เป็ นต้น
๔.๓.๑๘ นําอาวุธหรือของมีคมทีเ่ ป็ นอันตรายมาโรงเรียน
หมายเหตุ - การใช้โทรศัพท์มอื ถือให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
๑. ปิ ดมือถือระหว่างเรียนเวลา ๐๘.๑๕ – ๑๕.๓๕ น.
๒. หากมีความจําเป็ นให้ขออนุ ญาตอาจารย์ประจําชัน้
อาจารย์ประจําวิชา
๓. หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
๔.๔ ความผิดทีต่ อ้ งตัดคะแนนความประพฤติครัง้ ละ ๒๑ – ๓๐ คะแนน และทําทัณฑ์บน
๔.๔.๑ มี หรือดื่มสุรา ของมึนเมา มีหรือเสพสิง่ เสพติด ไม่ว่าการกระทํา
ดังกล่าวจะเกิดขึน้ ในหรือนอกบริเวณโรงเรียน (กรณีตรวจพบสารเสพติด
ให้นกั เรียนหยุดเรียน ลาพัก ไปรับการบําบัดและใช้ใบรับรองแพทย์เป็ น
หลักฐานการบําบัด)
๔.๔.๒ สูบหรือมีบุหรี่ บุหรีไ่ ฟฟ้ า และมีไฟแช็คไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพื่อ
จําหน่ าย
หมายเหตุ กรณีนกั เรียนสูบบุหรี่ ให้ตดั คะแนนความประพฤติและ
ให้หยุดการเรียนไปบําบัดรักษาตัว ๑๕ - ๓๐ วัน พร้อมนํ าใบรับรอง
แพทย์ มาเป็ นหลักฐานการบําบัด
๔.๔.๔ กล่าวร้ายผูอ้ ่นื ไม่ว่ากระทําโดยวาจา ลายลักษณ์อกั ษร หรือเผยแพร่
ทางสื่อใดๆ เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อันเป็ นเหตุให้นกั เรียน
อาจารย์ บุคลากรหรือบุคคลภายนอกเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็ นต้น
๗๔

๔.๔.๕ เป็ นตัวการ หรือสนับสนุ นให้มกี ารลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
๔.๔.๖ นําบุคคลภายนอกมาโรงเรียน และก่อการทะเลาะวิวาท หรือทําให้เกิด
ความเสียหายกับทางโรงเรียน
๔.๔.๗ ทะเลาะวิวาทชกต่อยกับบุคคลภายในหรือภายนอกบริเวณโรงเรียน
๔.๔.๘ ทะเลาะวิวาทนอกบริเวณโรงเรียนในขณะสวมเครือ่ งแบบนักเรียนและ
นอกเครือ่ งแบบนักเรียน
๔.๔.๙ ข่มขู่ กรรโชก ทําร้ายผูอ้ ่นื จนเกิดบาดแผล เพื่อแสดงอํานาจ หรือรีดเอา
ทรัพย์บุคคลอื่น
๔.๔.๑๐ รุมทําร้ายร่างกายบุคคลอื่น
๔.๔.๑๑ กล่าววาจา แสดงกิรยิ า หรือกระทําการใดๆ อันเป็ นการสบประมาท
ผูอ้ ่นื หรือดูหมิน่ อาจารย์
๔.๔.๑๒ ความผิดลักษณะอื่นทีท่ ําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนทัง้ ในชุด
นักเรียนและชุดนอกเครือ่ งแบบ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา สารเทียบเคียง
ยาเสพติด และเสพยาเสพติด เป็ นต้น
๔.๔.๑๓ ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน หรือบริเวณมหาวิทยาลัยโดย
ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากทางโรงเรียน
หมายเหตุ
- ในกรณีทน่ี ักเรียนมีพฤติกรรมทําให้ทรัพย์สนิ ของโรงเรียน หรือของ
เพื่อนเสียหาย นักเรียนผูน้ นั ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าเสียหาย
- ในกรณีทน่ี กั เรียนเล่นกัน หรือ ทําร้ายร่างกายได้รบั บาดเจ็บ
นักเรียนผูน้ นั ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
๔.๕ ความผิดทีต่ อ้ งทําทัณฑ์บนและเปลีย่ นสถานศึกษา (คะแนนความประพฤติครัง้ ละ
๒๑ – ๓๐ คะแนน ตามข้อที่ ๔.๔)
๔.๕.๑ มีวตั ถุระเบิด หรืออาวุธปื น
๔.๕.๒ ใช้อาวุธทําร้ายหรือข่มขูว่ ่าจะทําร้ายร่างกายผูอ้ ่นื หรือรุมทําร้าย
ร่างกายผูอ้ ่นื จนเกิดบาดเจ็บสาหัส
๔.๕.๓ ความผิดฐานชูส้ าว
๔.๕.๔ มีพฤติกรรมลักขโมยซํ้าซ้อน
๔.๕.๕ มีพฤติกรรมเกีย่ วข้องกับสิง่ เสพติดและยาเสพติดทีซ่ ้ําซ้อน
๔.๕.๖ มีพฤติกรรมความตามข้อที่ ๔.๔ ซํ้าซ้อน
ข้อ ๕. การกระทําความผิดลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากทีร่ ะบุในระเบียบนี้ให้เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ ทีจ่ ะใช้ดุลยพินิจพิจารณาฐานความผิด และกําหนดบทลงโทษ
ตามความเหมาะสม และพิจารณาให้เปลีย่ นสถานศึกษาได้ทนั ที
ข้อ ๖. ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ
๗๕

ด้านความผิดขัน้ พื้นฐาน
๖.๑ ให้คดิ คะแนนทีถ่ ูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษา แยกเป็ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.๒ ให้อาจารย์ประจําชัน้ มารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติทฝ่ี ่ ายพัฒนา
วินยั ฯ ตามช่วงระดับคะแนนทีม่ กี ารลงทะเบียน
๖.๓ นั ก เรีย นที่ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ส ะสมถึ ง ๒๐ คะแนน ให้ เ ชิ ญ
ผูป้ กครองนักเรียนมาพบผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ คณะกรรมการ
ฝ่ ายพัฒนาวินยั ฯ เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ
๖.๔ นักเรียนทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตัง้ แต่ ๓๐ คะแนนขึน้ ไป ถ้ากระทํา
ผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติอกี ให้งานเอกสารฝ่ ายพัฒนานักเรียน
แจ้ง ผูป้ กครองรับทราบและเชิญผูป้ กครองมาพบผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนา
วินยั ฯ เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทัง้ ทําสัญญา
ควบคุมความประพฤติ และจะต้องเข้ารับการพัฒนาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตาม
มติคณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนานักเรียน
๖.๕ นักเรียนทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๔๐ คะแนน ให้พกั การเรียน ๓ - ๕
วัน หรือปฏิบ ัติตามมติของคณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒ นาวินั ย ฯ และเชิญ
ผู้ปกครองมาพบผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ เพื่อรับทราบการถูกตัด
คะแนนความประพฤติ และทําทัณฑ์บนคุมความประพฤติ และเสนอเรื่องให้
ผูอ้ ํานวยการ
๖.๖ นักเรียนที่ถู กตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๕๐ คะแนน ให้พ กั การเรียน
๗ - ๑๐ วัน และผู้ช่ว ยผู้อํ านวยการฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ เชิญ ผู้ปกครองมาพบ
ผู้อํานวยการ เพื่อรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มสี ทิ ธิ ์
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนว่าจะได้ศกึ ษาต่อในชัน้ ต่อไปหรือไม่
๖.๗ นักเรียนทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ให้ผชู้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผูป้ กครองมาพบผูอ้ ํานวยการ รับทราบผลว่า นักเรียน
ไม่มสี ทิ ธิ ์ศึกษาต่อในชัน้ ต่อไป
๖.๘ นักเรียนทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๖๐ คะแนนขึน้ ไป ให้ผชู้ ่วย
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินยั ฯ เชิญผูป้ กครองมาพบผูอ้ ํานวยการ รับทราบผล
ว่านักเรียนถูกพิจารณาให้เปลีย่ นสถานศึกษา

๗๖

ด้านความผิดขัน้ ร้ายแรง
๖.๙ ให้คดิ คะแนนทีถ่ ูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษา แยกเป็ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.๑๐ ให้อาจารย์ประจําชัน้ มารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติทฝ่ี ่ ายพัฒนา
วินยั ฯ ตามช่วงระดับคะแนนทีม่ กี ารลงทะเบียน
๖.๑๑ นั ก เรีย นที่ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ส ะสมถึ ง ๒๐ คะแนน ให้ เ ชิ ญ
ผูป้ กครองนักเรียนมาพบผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ คณะกรรมการ
ฝ่ ายพัฒนาวินยั ฯ เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ
๖.๑๒ นักเรียนทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตัง้ แต่ ๓๐ คะแนนขึน้ ไป ถ้ากระทํา
ผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติอกี ให้งานเอกสารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ แจ้ง
ผูป้ กครองรับทราบและเชิญผูป้ กครองมาพบผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินัย
ฯ เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทัง้ ทําสัญญาควบคุม
ความประพฤติ และจะต้ อ งเข้ารับการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมติ
คณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ
๖.๑๓ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๔๐ คะแนน ให้พกั การเรียน
๕ – ๑๐ วัน หรือปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ และ
เชิญผูป้ กครองมาพบผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินยั ฯ เพื่อรับทราบการถูก
ตัดคะแนนความประพฤติ และทําทัณฑ์บนคุมความประพฤติและเสนอเรื่องให้
ผูอ้ ํานวยการ
๖.๑๔ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ให้พกั การเรียน
๑๐ – ๒๐ วัน และรองผู้ อํ า นวยฝ่ ายพัฒ นาวินั ย ฯเชิญ ผู้ ป กครองมาพบ
ผู้อํานวยการ เพื่อรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มสี ทิ ธิ ์
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายให้อยู่ในดุ ลยพินิจของคณะกรรมการ บริห ารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯและ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนว่าจะได้ศกึ ษาต่อในชัน้ ต่อไปหรือไม่
๖.๑๕ นักเรียนทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๘๐ คะแนน ให้ผชู้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผูป้ กครองมาพบผูอ้ ํานวยการ รับทราบผลว่า นักเรียน
ไม่มสี ทิ ธิ ์ศึกษาต่อในชัน้ ต่อไป
๖.๑๖ นั ก เรีย นที่ถู ก ตัด คะแนนความประพฤติเ กิน ๑๐๐ คะแนนขึ้น ไป ให้ผู้ ช่ ว ย
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ เชิญผู้ปกครองมาพบผู้อํานวยการ รับทราบผล
ว่านักเรียนถูกพิจารณาให้เปลีย่ นสถานศึกษา
ข้อ ๗. ในระดับความผิดทีร่ ะเบียบระบุไว้ว่าให้เชิญผูป้ กครองมาพบ หากปรากฏว่าผูป้ กครอง
ไม่มาโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้ถอื ว่าผูป้ กครองได้รบั ทราบและได้ให้ ความยิ นยอม ต่อคําสังของ
่
คณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ แล้ว
๗๗

ข้อ ๘. ข้อมูลการกระทําความผิดของนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จะนํ ามาเป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานในการพิจารณาความผิดและการตัดคะแนนความประพฤติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๙. การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนทุกครัง้ งานเอกสารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ มีหน้าทีเ่ ก็บ
รวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติ ทําคะแนนความประพฤติสะสม ทํารายงานให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ
ข้อ ๑๐. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีสทิ ธิ ์ได้รบั การพิจารณาลดโทษ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาวินยั ฯ พิจารณาเห็นว่าได้มกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ประพฤติตนดีขน้ึ อย่าง
สมํ่าเสมอ และไม่กระทําความผิดอีก
ข้อ ๑๑. ความผิดบางกรณีทค่ี ณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ เห็นพ้องร่วมกัน และมีมติ
เห็นสมควรไม่ตดั คะแนนความประพฤติ จะให้นกั เรียนบําเพ็ญประโยชน์ตามทีก่ ําหนดแทน
ข้อ ๑๒. ความผิดบางกรณีทค่ี ณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ เห็นพ้องร่วมกัน และมีมติ
เห็นสมควรให้เปลีย่ นสถานศึกษาได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งดูคะแนนความพฤติของนักเรียน
ข้อ ๑๓. มติใดๆ ของคณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนาวินัยฯ โดยความเห็นชอบของผูอ้ ํานวยการ
ถือเป็ นเด็ดขาด
ข้อ ๑๔. การพักการเรียนทีน่ อกเหนือจากระเบียบทีร่ ะบุไว้ขน้ึ อยู่ทด่ี ุจพินิจของทางโรงเรียน
ข้อ ๑๕. ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

๗๘

ระเบียบโรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ ของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่ มเติ ม)
------------------------------------------------------------------------------

เรื่องการสูบบุหรี่และสิ่ งเสพติ ดในบริเวณโรงเรียน
ข้อ ๑. ถ้าพบว่าสูบบุหรีใ่ นครัง้ ที่ ๑ จะเชิญผูป้ กครองมาพบและเซ็นรับทราบพร้อมตัดคะแนน
๒๑ – ๓๐ คะแนน
ข้อ ๒. เมื่อพบเห็นอีกเป็ นครัง้ ที่ ๒ จะให้พกั การเรียนเป็ นเวลา ๑๕ - ๓๐ วันทําการ และต้อง
ไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาการบําบัดรักษา พร้อมใบรับรองแพทย์มาแสดงกับฝ่ ายพัฒนานักเรียน
ข้อ ๓. เมื่อนักเรียนกระทําความผิดสูบบุหรี่ อีกเป็ นครัง้ ที่ ๓ หรือเสพสิง่ เสพติด จะให้พกั การ
เรียนตลอดปี การศึกษาและไม่อนุ ญาตให้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนอย่างเด็ดขาด โดยฝ่ ายวิชาการจะจัด
รวบรวมงานในวิชาทีเ่ รียนส่งไปยังบ้านของนักเรียนเอง ให้มาโรงเรียนได้เฉพาะการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคเท่านัน้
ข้อ ๔. เมื่อนักเรียนโดนตัดคะแนนความประพฤติถงึ เกณฑ์ตามทีก่ ําหนด พิจารณาเห็นสมควร
ให้เปลีย่ นสถานศึกษาได้ทนั ทีเมือ่ สิน้ สุดปี การศึกษา
ข้อ ๕. ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
เรื่องสุราและสิ่ งเสพติ ดของมึนเมาในและนอกบริ เวณโรงเรียน
ข้อ ๑. ถ้าพบว่าดื่มสุราหรือเสพสิง่ เสพติดของมึนเมาในครัง้ ที่ ๑ จะเชิญผูป้ กครองมาพบเซ็น
รับทราบและรับกลับบ้าน พร้อมตัดคะแนน ๒๑ – ๓๐ คะแนน
ข้อ ๒. เมื่อพบเห็นอีกเป็ นครัง้ ที่ ๒ จะให้พกั การเรียนเป็ นเวลา ๑๕ – ๓๐ วันทําการ และต้อง
ไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาการบําบัดรักษา พร้อมใบรับรองแพทย์มาแสดงกับฝ่ ายพัฒนานักเรียน
ข้อ ๓. เมื่อนักเรียนกระทําความผิด อีกเป็ นครัง้ ที่ ๓ หรือเสพสิง่ เสพติด จะให้พกั การเรียน
ตลอด ปี การศึกษาและไม่อนุ ญาตให้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนอย่างเด็ดขาด โดยฝ่ ายวิชาการจะจัด
รวบรวมงานในวิชาทีเ่ รียนส่งไปยังบ้านของนักเรียนเอง ให้มาโรงเรียนได้เฉพาะการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคเท่านัน้
ข้อ ๔. เมื่อนักเรียนโดนตัดคะแนนความประพฤติถงึ เกณฑ์ตามทีก่ ําหนด พิจารณาเห็นสมควร
ให้เปลีย่ นสถานศึกษาได้ทนั ทีเมือ่ สิน้ สุดปี การศึกษา
ข้อ ๕. ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
๗๙

โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ฝ่ ายพัฒนาวิ นัยฯ
แบบบันทึกการพบผูป้ กครอง (ความผิดขัน้ พืน้ ฐาน)
นักเรียนชือ่ ......................................................เลขประจําตัว...................ม...../......ม...../.......ม...../........
ครัง้ ที่ 1. นั ก เรีย นถู ก ตัด คะแนนความประพฤติส ะสมถึ ง 20 คะแนน เชิญ ผู้ป กครองนั ก เรีย นมาพบผู้ช่ ว ย
ผู้อํา นวยการฝ่ ายพัฒนานัก เรีย นและคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนานัก เรีย นเพื่อ รับทราบผลการตัด คะแนนความ
ประพฤติ
วันที.่ .................เดือน...................................พ.ศ. ...............
นักเรียนลงนาม......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ครัง้ ที่ 2. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 30 คะแนน แจ้งผูป้ กครองรับทราบและเชิญผูป้ กครองมาพบ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทัง้ ทําสัญญาควบคุม
ความประพฤติ และเข้ ารับ การพัฒ นาปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมตามมติ ของคณะกรรมการบริ ห ารฝ่ ายพัฒ นา
นักเรียน
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ. ...................
นักเรียนลงนาม......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม.....................................................
ครัง้ ที่ 3. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 40 คะแนน ให้พกั การเรียน 3 - 5 วัน หรือปฏิบตั ติ ามมติ
ของคณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนานักเรียน และเชิญผู้ปกครองมาพบผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน เพื่อ
รับทราบการถูกตัดคะแนนความประพฤติ และทําทัณฑ์บนคุมความประพฤติ
วันที.่ ............เดือน.......................................พ.ศ. ..............
นักเรียนลงนาม.......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ครัง้ ที ่ 4. นัก เรีย นถู ก ตัด คะแนนความประพฤติส ะสมถึ ง 50 คะแนน ให้พ ัก การเรีย น 7 - 10 วัน และผู้ช่ ว ย
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อํานวยการ เพื่อรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นไม่มสี ทิ ธิเรี์ ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่ ายพัฒนานักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ว่าจะได้ศึกษาต่ อในชัน้
ต่อไปหรือไม่
วันที.่ ............เดือน........................................พ.ศ. ...............
นักเรียนลงนาม.......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ครัง้ ที่ 5. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 60 คะแนน ให้ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน
เชิญผูป้ กครองมาพบผูอ้ าํ นวยการ รับทราบผลว่า นักเรียนไม่มีสิทธิ์ ศึกษาต่อในชัน้ ต่อไป
วันที.่ ............เดือน...............................พ.ศ. ............. นักเรียนลงนาม.....................................................................
ผูป้ กครองลงนาม....................................................... อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม......................................................
ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม.......................................... ผูอ้ าํ นวยการลงนาม..............................................................
ครังที
้ ่ 6. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมเกิ น 60 คะแนน ให้ผชู้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียนเชิญ
ผูป้ กครองมาพบผูอ้ าํ นวยการ รับทราบผลว่านักเรียนถูกพิ จารณาให้ออก
วันที.่ ............เดือน................................พ.ศ. .............. นักเรียนลงนาม....................................................................
ผูป้ กครองลงนาม......................................................... อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม......................................................
ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม............................................ ผูอ้ าํ นวยการลงนาม..............................................................
๘๐

โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม)
ฝ่ ายพัฒนาวิ นัยฯ
แบบบันทึกการพบผูป้ กครอง (ความผิดขัน้ ร้ายแรง)
นักเรียนชือ่ ......................................................เลขประจําตัว...................ม...../......ม...../.......ม...../........
ครัง้ ที่ 1. นั ก เรีย นถู ก ตัด คะแนนความประพฤติส ะสมถึ ง 20 คะแนน เชิญ ผู้ป กครองนั ก เรีย นมาพบผู้ช่ ว ย
ผู้อํา นวยการฝ่ ายพัฒนานัก เรีย นและคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนานัก เรีย นเพื่อ รับทราบผลการตัด คะแนนความ
ประพฤติ
วันที.่ .................เดือน...................................พ.ศ. ...............
นักเรียนลงนาม......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ครัง้ ที่ 2. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 30 คะแนน แจ้งผูป้ กครองรับทราบและเชิญผูป้ กครองมาพบ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทัง้ ทําสัญญาควบคุม
ความประพฤติ และเข้ ารับ การพัฒ นาปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมตามมติ ของคณะกรรมการบริ ห ารฝ่ ายพัฒ นา
นักเรียน
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ. ...................
นักเรียนลงนาม......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม.....................................................
ครังที
้ ่ 3. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 40 คะแนน ให้พกั การเรียน 5 - 10 วัน หรือปฏิบตั ติ ามมติ
ของคณะกรรมการบริหารฝ่ ายพัฒนานักเรียน และเชิญผู้ปกครองมาพบผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน เพื่อ
รับทราบการถูกตัดคะแนนความประพฤติ และทําทัณฑ์บนคุมความประพฤติ
วันที.่ ............เดือน...........................................พ.ศ. ............
นักเรียนลงนาม.......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ครัง้ ที ่ 4. นัก เรีย นถู ก ตัด คะแนนความประพฤติส ะสมถึ ง 50 คะแนน ให้พ ัก การเรีย น 10 - 20 วัน และผู้ช่ ว ย
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบผู้อํานวยการ เพื่อรับทราบผลว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นไม่มสี ทิ ธิเรี์ ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการ บริหารฝ่ ายพัฒนานักเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ว่าจะได้ศึกษาต่ อในชัน้
ต่อไปหรือไม่
วันที.่ ............เดือน.........................................พ.ศ. ..............
นักเรียนลงนาม.......................................................... ผูป้ กครองลงนาม..................................................................
อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม........................................... ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม....................................................
ครัง้ ที่ 5. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 80 คะแนน ให้ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน
เชิญผูป้ กครองมาพบผูอ้ าํ นวยการ รับทราบผลว่า นักเรียนไม่มีสิทธิ์ ศึกษาต่อในชัน้ ต่อไป
วันที.่ ............เดือน...............................พ.ศ. ............. นักเรียนลงนาม.....................................................................
ผูป้ กครองลงนาม....................................................... อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม......................................................
ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม.......................................... ผูอ้ าํ นวยการลงนาม..............................................................
ครัง้ ที่ 6. นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมเกิ น 100 คะแนน ให้ผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน
เชิญผูป้ กครองมาพบผูอ้ าํ นวยการ รับทราบผลว่านักเรียนถูกพิ จารณาให้ออก
วันที.่ ............เดือน................................พ.ศ. .............. นักเรียนลงนาม....................................................................
ผูป้ กครองลงนาม......................................................... อาจารย์ประจําชัน้ ลงนาม......................................................
ฝ่ ายพัฒนานักเรียนลงนาม............................................ ผูอ้ าํ นวยการลงนาม..............................................................
๘๑

ตัวอย่างแบบฟอร์มฝ่ ายพัฒนานักเรียน
หน้า

หลัง

ปค.13

บัตรอนุ ญาตเข้าห้องเรียน

ให้ นกั เรี ยนที่มาหลัง 08.15 น. รับใบ ปค.13 จากอาจารย์เวร
ประจําสํานักงานฝ่ ายพัฒนานักเรี ยน หลังจากสอบสวน และ
พิจารณาอนุญาต
นักเรี ยนนํา ปค.13 มอบให้ อาจารย์ประจําวิชา เพื่อที่จะติดไว้
ที่สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนเพื่อเป็ นหลักฐาน

-

ชื่อ …………………………... ชัน้ ….……เลขประจําตัว……………
( ) มาสาย เวลา ………………….
( ) ร่วมกิจกรรม …………………………………………
กลุ่มสาระการเรียนรู.้ .. ……………………………

-

ลงชื่อ ……………………..…..ผูต้ รวจ
วันที่ …………….

หมายเหตุ

ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ส่วนที่ 1)

ปค.12

ปค.11

เขียนที…
่ ………………………………..
วันที…
่ …… เดือน…………………. พ.ศ……….
เรื่อง ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

ใบลาหยุดเรียน

เรียน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)……………………………………….………….เลขประจําตัว………….….
นักเรียนชัน้ ม. ….. /…… มีความจําเป็ นต้องไป………………………………………………….……………
วันที…
่ …เดือน………. พ.ศ………… ตัง้ แต่เวลา……………………… น. ถึง ……………………..น.
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
……………………………..
นักเรียน
[ ] จดหมายขออนุญาตจากผูป้ กครอง
เบอร์โทรผูป้ กครอง............................

ข้าพเจ้า (ด.ช./ ด.ญ./นาย/น.ส. ………………………………..…เลขประจําตัว……………
นักเรียนชัน้ ม…../….. มีความจําเป็ นไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ เพราะ
[ ] ป่ วยเป็ น …………………………………………………………………………………..
[ ] มีกจิ ธุระเรื่อง ……………………………………………………………………………..
จึงขออนุญาต [ ] ลาป่ วย [ ] ลากิจ มีกาํ หนด….วัน ตัง้ แต่วนั ที…
่ ..เดือน…………พ.ศ……….
ถึงวันที่ …… เดือน …………. พ.ศ. …………

เห็นสมควรพิจารณาอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

……………………………
(.........................................)
ฝ่ ายพัฒนานักเรียน

ใบอนุญาตออกบริเวณโรงเรียน(ส่วนที่ 2)
วันที…
่ …… เดือน…………………. พ.ศ……….
อนุญาตให้ (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส.) …………………………………..เลขประจําตัว…………………
ชัน้ …… ออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อ..…............…………ตัง้ แต่เวลา………….. น. ถึงเวลา.........………. น
ลงชื่อ……………………….. ผูอ้ นุญาต
(……………………….)
ฝ่ ายพัฒนานักเรียน

เรื่อง ขอ [ ] ลาป่ วย [ ] ลากิจ
เรียน อาจารย์ประจําชัน้ มัธยมศึกษาปี ท…
่ี ./….

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

……………………………
(.........................................)
ผูป้ กครอง/อาจารย์ประจําชัน้
อนุญาต

เขียนที่ …………
วันที…
่ .. เดือน ………พ.ศ……

ลงชื่อ……………………….ผูร้ บั อนุญาต
(………………………………..)
นักเรียน

ขอรับรองว่าเป็ นความจริง

ปค.12-1

ผูป้ กครอง…………………………..
(…………………………)
โทรศัพท์ ……………………………
ความเห็นอาจารย์ประจําชัน้
………………………………
………………………………

หมายเหตุ

นักเรียน ………………………
(…………………………)
โทรศัพท์..………………………
[ ] บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว

ลาป่ วย ให้ส่งใบลาหลังจากกลับเข้าเรียนภายใน 7 วัน
ลากิจ ให้สง่ ใบลาล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

**หยุดเรียนทุกกรณี ตัง้ แต่ 3 วันขึ้นไป
นักเรียนต้องทําหนังสือจากผูป้ กครองหรือต้นสังกัด ส่งถึงผูอ้ าํ นวยการ**

๘๒

เครื่องแบบและทรงผมนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น

๘๓

๘๔

๘๕

ลูกเสือ – เนตรนารี

๘๖

เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๘๗

๘๘

๘๙

เพิ่ มเติ มเครื่องแบบนักเรียน ชาย-หญิ ง

๙๐

๙๑

๙๒

สิ่ งที่นักเรียนควรปฏิ บตั ิ และไม่ควรปฏิ บตั ิ

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

หลักสูตรนานาชาติ

ชุดนักเรียน

๙๗

เรื่องของงาน
ทะเบียน
๙๘

งานทะเบียน
๑. งานทะเบียนบริ การจัดทําเอกสารสําคัญต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้
๑. การลาพักการเรียน
๒. การลาออก
๓. บัตรประจําตัวนักเรียน
๔. ปพ. ๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ ๓ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๑-๓ (ปพ. ๑: บ)
๕. ปพ. ๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ ๔ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔๖ (ปพ. ๑: พ)
๖. ปพ. ๗ ใบรับรองการเป็ นนักเรียนภาษาไทย (ใช้รปู ถ่าย ๑ นิ้ว ต้องเห็นตรากราฟโรงเรียน
ชัดเจน ตามจํานวนชุดทีข่ อ)
๗. ใบรับรองภาษาอังกฤษ
๘. ใบรับรองจากโครงการต่างๆ
๙. ใบแสดงผลการเรียนแทนใบ ปพ. ๑ (ฉบับจริง) ช่วงชัน้ ที่ ๓ และช่วงชัน้ ที่ ๔ (ใช้รปู ถ่าย ปั จจุบนั
ขนาด ๑ นิ้ว ตามจํานวนชุดทีย่ น่ ื ขอ)
๑๐. ปพ. ๒ ใบประกาศนียบัตร สําหรับนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ ๓ และ
ช่วงชัน้ ที่ ๔
๑๐. ปพ. ๓ สรุปรายชื่อและจํานวนนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ ๓ และ
ช่วงชัน้ ที่ ๔ ส่งเขตการศึกษาที่ ๑ และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑. สรุปรายชื่อการออกประกาศนียบัตรผูจ้ บหลักสูตรชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
๑๒. เอกสารการผ่อนผันการมอบตัวนักเรียนทุกระดับชัน้
๑๓. สแกนเก็บลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกโรงเรียน
๒. ข้อตกลงในการขอหนังสือรับรองวุฒิ (TRANSCRIPT)
๑. หนังสือรับรองวุฒ ิ จะออกให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทีย่ น่ ื คําร้องขอ
๒. ในกรณีทก่ี รอกรายละเอียดในคําร้องไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจน หรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งและ
จะเริม่ กําหนดนัดใหม่อกี ๓ วัน
๓. รูปถ่ายเครือ่ งแบบนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว ตามจํานวนชุดทีข่ อ
๔. จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็ นนักเรียนไปแล้วให้ใช้รปู ถ่ายหน้าตรงสีหรือขาวดําก็ได้ สวม
เสือ้ คอปกสีสุภาพ ห้ามใช้รปู ถ่ายโพลาลอยด์ Polaroid
๓. ข้อตกลงในการบริ การ
๑. ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ วลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๒๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ

๙๙

๒. ติดต่อได้ทง่ี านทะเบียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ M
(โทร. ๑๓๐ - ๑๓๑)
๓. ถ้าผูม้ าติดต่อเป็ นนักเรียนทีย่ งั ไม่จบการศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนเมื่อมาติดต่อขอ
เอกสารต่างๆ
๔. เมือ่ มารับเอกสารทีย่ น่ ื ขอไว้ ให้นําใบเสร็จรับเงินมายืน่ ต่อเจ้าหน้าทีท่ ะเบียนด้วยทุกครัง้
๔. ขัน้ ตอนการขอเอกสารต่างๆ มีดงั นี้
๑. ขอแบบฟอร์มใบคําร้องต่างๆ ที่งานทะเบียน กรอกข้อมูลให้ชดั เจน ไปชําระเงินที่ฝ่ายการเงิน
และนํ าใบคําร้องมายื่นต่อเจ้าหน้าทีห่ อ้ งทะเบียน พร้อมรูปถ่ายที่ระบุในใบคําร้องที่ย่นื ขอ และ
เก็บใบเสร็จ รับเงินนํามายืน่ ต่อเจ้าหน้าทีว่ นั มาขอรับเอกสาร
๒. กรอกข้อมูลเลขประจําตัวนักเรียนลงบนคอมพิวเตอร์หน้าห้องทะเบียน แล้วดําเนินตามขัน้ ตอน
ในระบบ
๕. ขัน้ ตอนการลาพักการเรียน การลาศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนที่ได้รบั ทุนไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ และการลาออก
๑. กรอกใบคําร้องทีง่ านทะเบียน นักเรียนและผูป้ กครองเซ็นเอกสารให้ครบถ้วน
๒. นําใบคําร้องทีก่ รอกเรียบร้อยแล้วไปพบฝ่ ายวิชาการ ให้รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายวิชาการเซ็นอนุ มตั ิ
เอกสาร
๓. หลังจากนัน้ ให้นําใบคําร้องกลับมายืน่ ทีง่ านทะเบียนเพื่อดําเนินการต่อให้ผอู้ ํานวยการเซ็นอนุ มตั ิ
เอกสาร เมือ่ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องติดต่อกลับมาทีง่ านทะเบียนเพื่อขอ
ถ่ายเอกสารการลาพัก
๔. ก่อนกลับมารายงานตัวเข้าเรียน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ก่อนปี การศึกษาทีก่ ลับมา ให้ดู
รายละเอียดในเว็บไซต์โรงเรียนเกีย่ วกับค่าเล่าเรียน
๕. ถ้าเดือนพฤษภาคม นักเรียนกลับมาไม่ทนั มอบตัวตามวันและเวลาทีโ่ รงเรียนกําหนด ให้
ผูป้ กครองดําเนินการแทนนักเรียน
๖. ขัน้ ตอนการขอเปลี่ยนชื่อ–สกุล นักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มีดงั นี้
๑. แจ้งความจํานงทีง่ านทะเบียน
๒. นํ าสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล คือ ใบเปลี่ยนชื่อ (ช ๓) หรือนามสกุล (ช ๔)
มาแสดง
๓. กรณีทช่ี ่อื หรือนามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน เช่น ในใบรับรองผลการเรียนและทะเบียนบ้านไม่
ตรงกัน ให้เขตหรืออําเภอที่มชี ่อื ตามทะเบียนบ้านออกหนังสือรับรองว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน แล้ว
นํามาใช้เป็ นหลักฐาน นําสําเนาทะเบียนบ้านทีแ่ ก้ไข เปลีย่ นชื่อหรือนามสกุลถูกต้องแล้วมาแสดง
พร้อมทะเบียนบ้านตัวจริง เอกสารตัวจริ งทุกฉบับที่ นํามาแสดง ให้ ขอรับกลับเมื่อตรวจสอบ
แล้ว
๗. ขัน้ ตอนการขอแก้ไขวัน / เดือน / ปี เกิ ด มีดงั นี้
๑. แจ้งความจํานงทีง่ านทะเบียน
๑๐๐

๒. นําสําเนาสูตบิ ตั รมาแสดงเป็ นหลักฐาน
๓. นําสําเนาทะเบียนบ้านทีแ่ ก้ไข วัน/เดือน/ปี ทีถ่ ูกต้องแล้ว มามอบให้กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทําการ
แก้ไข

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนเกี่ยวกับการลาพักการเรียน
การติ ดต่อกับทางโรงเรียนก่อนลาพัก

๑. เขียนเอกสารคําร้อง
การลาพักการเรียนที่
งานทะเบียน ชัน้ M

เรื่องการกลับมารายงาน
ตัวกลับเข้าเรียน

๒. ผูป้ กครองและนักเรียน
พบฝ่ ายวิชาการและ
งานประเมินผล ชัน้ ๒

การรายงานตัวตามปฏิ ทิน
ของโรงเรียน

เรื่องการกลับเข้ามาเรียน
ต่อในปี การศึกษาที่
กลับมา

เตรียมเอกสารการศึกษา
ที่ จะต้องนํามาเที ยบโอน
การเรียน

การติดต่อกับโรงเรียนก่อนกลับมาเรียนต่อ
ติ ดตามดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.satitprasarnmit.ac.th
ช่วงเดือนมกราคมเป็ นต้นไป
ติ ดต่อฝ่ ายวิชาการและงานประเมิ นผล

ติ ดต่องานทะเบียน

- เอกสารการศึกษาที่จะต้ องนํามาเทียบในการเรียน

- การรายงานตัวตามปฏิ ทินของโรงเรียน
- การชําระค่าบํารุงการศึกษา
- การทําเรื่องผ่อนผันการมอบตัว
(กรณี กลับมาหลังจากที่โรงเรียนมอบตัวไปแล้ว)

๑๐๑

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการลาออก
การลาออก
๑. เขียนเอกสารคําร้องขอลาออก
ที่งานทะเบียน ชัน้ M

คําร้องขอย้ายนักเรียน

๒. ผู้ปกครองและนักเรียน
พบฝ่ ายวิ ชาการและประเมิ นผล ชัน้ ๒
เรื่องการไปเรียนต่อที่
สถาบันอื่น

เรื่องการตรวจสอบ
ผลการเรียน

เรือ่ งเอกสารใบ ปพ.๑
เรื่องแบบแจ้งการส่ง
เด็กเข้าเรียน
เรื่องหนังสือรายงานผลการรับ
เด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา

การผ่อนผันการมอบตัวนักเรียน ชัน้ ม.๑ และ ม.๔
ผู้ปกครองทําหนังสื อขอผ่ อนผัน
การมอบตัวถึงผู้อาํ นวยการ

ให้ ผู้ปกครองหรื อนักเรียนติดต่ อกับ
งานสารบรรณ (ชั้น M) ของโรงเรียน

กรุณาติ ดต่อดําเนิ นการกับฝ่ ายทะเบียนก่อนวันที่
โรงเรียนกําหนดมอบตัวตามปฏิ ทินไม่เกิ น ๑๕ วัน

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

- เขียนเอกสารการขอผ่ อนผัน
การมอบตัวทีห่ ้ องทะเบียน
- เอกสารยืนยัน (ถ้ ามี) ทีเ่ ชื่ อได้ ว่า
ไม่ สามารถมามอบตัวตามทีท่ าง
โรงเรียนกําหนดไว้
- หลังยื่นเอกสารแล้วให้ มารับ
เอกสารพร้ อมกับหนังสื ออนุญาต
จากทางโรงเรียนภายในกําหนด
๕ วันทําการหลังจากยื่นเรื่ อง
- ให้ มาดําเนินการตามทีช่ ี้แจง
ในเอกสารทีม่ อบให้
๑๐๒

การผ่อนผันการรายงานตัวนักเรียน ชัน้ ม.๒,ม.๓,ม.๕,ม.๖
ให้ ผู้ปกครองหรื อนักเรียนติดต่ อกับฝ่ ายทะเบียน(ชั้น M) ของโรงเรียน
หรื อดาวน์ โหลดเอกสารผ่ านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน
http://www.satitprasarnmit.ac.th

• เขียนเอกสารการขอผ่ อนผันการรายงานตัวทีห่ ้ องทะเบียน
• รับเอกสารการขอผ่ อนผันการรายงานตัว
• มาดําเนินการตามทีช่ ี้แจงในเอกสารทีไ่ ด้ มอบให้

กรุณาติ ดต่อดําเนิ นการเรื่องการขอผ่อนผันการรายงานตัวกับฝ่ าย
ทะเบียน
ก่อนวันที่โรงเรียนกําหนดรายงานตัวตามปฏิ ทิน
งานทะเบียน โทร. ๐๒-๒๔๘-๔๐๐๑, ๐๒-๒๖๐-๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๓๐, ๑๓๑

๑๐๓

เรือ่ งของงานบริการ

๑๐๔

งานสุขภาพอนามัย
ที่ตงั ้ : อาคาร ๕ ชัน้ ๑ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๕๐๐
ข้อตกลงในการให้บริ การงานสุขภาพอนามัย
๑. เปิ ดบริการเวลา ๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. ผูป้ ่ วยเข้ารับบริการเพียงคนเดียวไม่ต้องมีผตู้ ดิ ตาม ยกเว้นกรณีจาํ เป็ นทีไ่ ม่สามารถเข้ารับ
บริการตามลําพังได้ ผูต้ ดิ ตามหรือผูน้ ําส่งต้องรอด้านนอกห้องพยาบาล
๓. เวลาเข้าแถว ในชัวโมงเรี
่
ยน อนุ ญาตให้ใช้บริการได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน เช่น อุบตั เิ หตุ
ได้รบั บาดแผล เป็ นลม
๔. ในกรณีโรคเรือ้ รัง เช่น หวัด แผลเก่า ให้มารับบริการก่อนเข้าเรียน เวลาพัก และหลังเลิก
เรียน
๕. ถอดรองเท้าวางบนชัน้ ให้เป็ นระเบียบก่อนเข้าห้องพยาบาล
๖. ห้ามนําอาหารและเครือ่ งดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องพยาบาล
๗. ห้ามส่งเสียงดังหรือคุยกันในห้องพยาบาล
๘. ในกรณีต้องนอนพัก ให้ขอใบส่งตัวนักเรียนป่ วยจากห้องพยาบาล ให้อาจารย์ประจําวิชาลง
นามอนุ ญาต มาส่งให้ทห่ี อ้ งพยาบาลก่อนเข้านอนพัก อนุ ญาตให้ผปู้ ่ วยนอนพักได้ไม่เกิน ๒ คาบเรียน
๙. ในกรณีประสบอุบตั เิ หตุ นํ าใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบรับรองแพทย์ (หลังสิ้นสุดการรักษา
แล้ว) มาติดต่อทีง่ านสุขภาพอนามัย นอกเวลาเรียน

๑๐๕

งานห้องสมุด
ที่ตงั ้ : อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๔๖, ๑๔๗
ข้อตกลงในการให้บริ การห้องสมุด
๑. เวลาเปิ ดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. การให้บริการ
๒.๑ บริการ ยืม - คืน หนังสือทัวไป
่ วารสาร และสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ
๒.๒ บริการให้คาํ ปรึกษา แนะนํ าวิธกี ารค้นคว้า และการใช้หอ้ งสมุด
๒.๓ บริการสืบค้นข้อมูลในระบบงานของโรงเรียน
๒.๔ บริการฉายภาพยนตร์ทห่ี อ้ งดูหนังฟั งเพลงช่วงพักกลางวัน
๒.๕ บริการจัดซือ้ หรือจัดหาหนังสือ, วารสาร และ สิง่ พิมพ์ต่างๆ รวมทัง้ เอกสาร
ประกอบ การเรียนการสอน สําหรับอาจารย์ และนักเรียน
๓. ระเบียบในการใช้หอ้ งสมุด
๓.๑ นักเรียนต้องแต่ งกายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถู กระเบียบทุ กครัง้ ที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด
๓.๒ นักเรียนต้องรูดบัตรทุกครัง้ ทีเ่ ข้าใช้หอ้ งสมุดเพื่อบันทึกสถิตกิ ารใช้
๓.๓ ถอดรองเท้า และวางให้เป็ นระเบียบก่อนเข้าห้องสมุด
๓.๔ ห้ามนํ ากระเป๋ านักเรียน กระเป๋ าสะพาย หรือถุงต่างๆ เข้าห้องสมุด
๓.๕ ห้ามนํ าอาหาร เครือ่ งดื่มทุกชนิด เข้ามาในห้องสมุด
๓.๖ ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระทําการใดๆ ทีร่ บกวนผูอ้ ่นื เช่น พูดคุยโทรศัพท์มอื ถือ
หรือจับกลุ่มเล่นเกม เป็ นต้น
๓.๗ ห้ามทํากิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากการอ่านหนังสือโดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตจากทาง
ห้องสมุด
๓.๘ ใช้ทรัพยากรของห้องสมุดด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชาํ รุดเสียหาย ผูท้ ข่ี ดี เขียน ตัด
หรือ ทําลายถือ ว่ า เป็ นการทําลายทรัพ ย์ส ิน ของโรงเรียนผู้ใ ดที่ก ระทําการดัง กล่ าวจะถู ก ลงโทษตาม
ระเบียบของโรงเรียน
๓.๙ ห้ามนอนหลับในห้องสมุด
๓.๑๐ เมือ่ ลุกจากทีน่ งั ่ ต้องเก็บเก้าอีเ้ ข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย
๓.๑๑ นําหนังสือทีอ่ ่านแล้วไปเก็บในทีพ่ กั หนังสือ
๓.๑๒ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจหนังสือและสิง่ ของทุกครัง้ ก่อนออกจากห้องสมุด
๓.๑๓
ผูฝ้ ่ าฝืนระเบียบของห้องสมุด บรรณารักษ์มสี ทิ ธิ ์ พิจารณาตัดสิทธิ ์การใช้
ห้องสมุด
๑๐๖

๔. ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
เวลายืม – คืนหนังสือ

เช้า
๐๗.๐๐ - ๐๗.๒๕ น.
กลางวัน
๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๕ น.
เย็น
๑๕.๓๕ - ๑๖.๓๐ น.
การยืม ๑) เขียนเลขประจําตัวลงตรงวันกําหนดส่ง (ด้านหลังของหนังสือ)
๒) ใช้บตั รประจําตัวนักเรียนของตนเองในการยืมหนังสือ
๓) ยืมหนังสือได้คนละ ๓ เล่ม นานครัง้ ละ ๗ วัน ติดต่อกันไม่เกิน ๒ ครัง้
การคืน ๑) นํ าหนังสือพร้อมบัตรประจําตัวนักเรียนมาทีเ่ คาน์เตอร์ ยืม- คืนหนังสือ
๒) กรณีทส่ี ่งหนังสือเกินกําหนดจะต้องเสียค่าปรับ เล่มละ ๑ บาท ต่อวัน
๓) นักเรียนทีไ่ ม่คนื หนังสือก่อนสิน้ ภาคเรียน ทางโรงเรียนจะงดแจ้งผลการ

เรียน
* กรณี ที่นักเรียนไม่ทาํ ตามข้อปฏิ บตั ิ ของห้ องสมุดทางเจ้าหน้ าที่ ห้องสมุดมีสิทธิ์ ที่ จะว่ากล่าว
ตักเตื อนได้และถ้านักเรียนไม่เชื่ อฟั งคําตักเตื อนเจ้าหน้ าที่ มีสิทธิ์ ที่ จะไม่อนุญาตให้ นักเรียนใช้
ห้องสมุดต่อได้
** กรณี ที่ยืมหนังสือครบตามจํานวนที่ กาํ หนดไว้แล้ว แต่ มีความประสงค์จะยืมอีกให้ นําหนังสือ
เล่มที่ยืมไปก่อนมาคืน จึงสามารถที่จะยืมหนังสือเล่มใหม่ได้

๑๐๗

ศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self Access Learning Center : SALC)
ที่ตงั ้ : อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๓๔
ศู นย์ศึก ษาค้นคว้า ข้อ มูล ด้ว ยตนเอง เป็ น แหล่ ง ให้บ ริก ารข้อ มูล และข่ าวสารทางสารสนเทศ
ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการด้านต่ างๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนิสติ ฝึ กสอนฝึกงาน ของโรงเรียนและของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจยั
ดังนี้
๑. การแนะนําสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Internet)
๒. การแนะนําการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลสําเร็จรูปในรูป CD-Rom ในวิชาต่างๆ
๓. การแนะนํ าการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Reference Database) การใช้ฐานข้อมูล
งานวิจยั รายงานการศึกษา คู่มอื การศึกษาต่างๆ
๔. การแนะนํ าการใช้ประโยชน์จากศูนย์ SALC เพื่อการเรียนการสอน ให้กบั นักเรียน
และอาจารย์
๕. ให้บริการแก่นกั เรียนในด้านต่างๆ อาทิ
 ให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 ให้บริการยืม–คืน แท็บเล็ต, CD
 ให้บริการพิมพ์งาน (Print) สีและขาวดํา
 ให้บริการ SCANNER
 ให้บริการทําสําเนาใส่แผ่น CD
 ให้บริการคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตสําหรับการเรียนการสอน
 ให้บริการคําแนะนําเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อตกลงในการให้บริ การศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
๑. เวลาการให้บริการ : เปิ ดให้บริการจันทร์ – ศุกร์
รอบกลางวัน เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๒๕ น.
รอบเย็น
เวลา ๑๕.๓๕ – ๑๖.๓๐ น.
๒. ลงชื่อแจ้งความจํานงการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ่อนใช้บริการตาม
หมายเลขเครือ่ งทีจ่ ะนัง่ ห้ามลงชื่อแทนกัน ผูล้ งชื่อต้องรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับเครือ่ ง
๓. ต้องแสดงบัตรประจําตัวนักเรียนของตนเองทุกครัง้ (ถ้าไม่มบี ตั รประจําตัวนักเรียนไม่ม ี
สิทธิ ์ใช้บริการ) แลกบัตรเครื่องก่ อนเข้าใช้บริการ และต้องนัง่ ตามหมายเลขเครื่องที่ลงเวลาไว้เท่านัน้
หากทําบัตรเครื่องชํารุด/สูญหายคิ ดค่าปรับ ๕๐ บาท
๔. ใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ๑ เครือ่ ง ต่อ ๑ คน
๑๐๘

๕. เครือ่ งคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ภายในศูนย์ฯ มีไว้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรูจ้ ากอินเตอร์เน็ต
เท่านัน้

๖. ห้าม - ใช้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต เล่นเกมส์, เปิ ดดูภาพหรือคลิปวิดโี ออนาจาร, สนทนา

(Chat)
สื่อสารข้อความหยาบคาย
- เปลีย่ นหน้าจอ หรือ Download โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันต่
่ างๆ ลงเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ก่อนได้รบั อนุ ญาต
- ปรับเสียงลําโพงและส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ ่นื
- นํากระเป๋ า อาหารและเครือ่ งดื่ม เข้ามาภายในศูนย์ฯ
๗. ถ้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ขัดข้อง กรุณาอย่าปิ ดเครือ่ งโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบ
เพื่อทําการแก้ไข
๘. ค้นคว้าเสร็จแล้วปิ ดโปรแกรมต่างๆ ทุกครัง้ พร้อมทัง้ ปิ ดเครือ่ ง (Shut down) และปิ ดหน้าจอ
ให้เรียบร้อย
๙. เมือ่ เลิกใช้ให้เก็บเก้าอีเ้ ข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย และมาลงเวลาออก พร้อมทัง้ นํ าแท็บเล็ต
บัตรหมายเลขเครือ่ งมาแลกบัตรประจําตัวนักเรียนคืน
๑๐. ถ้าต้องการพิมพ์งาน (Print), Scan, ทําสําเนาใส่แผ่น CD, ยืม–คืน CD ให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนทุกครัง้
* การใช้บริ การเครื่องคอมพิ วเตอร์/แท็บเล็ต ต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าหน้ าที่ผด้ ู แู ลก่อนเท่ านัน้
หากไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงและมิยอมเชื่อฟังต่อการปฏิ บตั ิ เจ้าหน้ าที่มีสิทธิ์ ระงับการให้ บริ การ
** การลักขโมย, การพยายามทําลายข้อมูลหรือทรัพย์สิน
ถือมีความผิดตามระเบียบโรงเรียนฯ และมีความผิดทางอาญา

ขัน้ ตอนการยืม-คืน CD
๑. เลือก CD ตามรายการ CD ทีก่ ําหนดให้
๒. แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน
๓. กรอกแบบฟอร์ม
๔. ระยะเวลาในการยืม ๑ สัปดาห์
๕. ถ้าส่งคืนเลยกําหนดต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท

แบบฟอร์ม ยืม CD : SALC
ชื่อ..................................................
นามสกุล.........................................
เลขประจําตัว..................................
ม. ............ /................
วันทีย่ มื ..........................................
กําหนดส่ง......................................

๑๐๙

ศูนย์โสตทัศนศึกษา (AV)
ที่ตงั ้ : อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ ๓ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๑๖๒, ๑๖๓
ข้อตกลงในการให้บริ การศูนย์โสตทัศนศึกษา
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ / หน่ วยงาน/อาจารย์ ขอใช้บริการได้ตงั ้ แต่วนั จันทร์ – วันศุกร์ เวลา
๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. เครือ่ งมือโสตทัศนศึกษาทีใ่ ห้บริการ มีดงั นี้
- เครือ่ งขยายเสียง
- กล้องบันทึก VDO
- กล้องบันทึกภาพนิ่ง
- ตัดต่อวีดโิ อ
- write CD , VCD, DVD และภาพนิ่ง
๓. ในกรณีการบันทึก VDO, บันทึกภาพนิ่ง และเครื่องเสียง ไม่สามารถให้ยมื ไปใช้เองได้ ต้อง
มีเจ้าหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ดําเนินการให้ และผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการที่ศูนย์โสตทัศน
ศึกษา
๔. ในกรณีให้บริการซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนศึกษา, การให้บริการอัดสําเนาเทป
คาสเซ็ทและวิดทิ ศั น์ และการให้บริการบันทึกภาพนิ่งและ VDO ผูข้ อใช้บริการต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
๔.๑ รับแบบฟอร์มทีศ่ ูนย์โสตทัศนศึกษา และกรอกแบบฟอร์ม
๔.๒ ยื่นเรื่องผ่านหัวหน้ าศูนย์โสตทัศนศึกษา พร้อมส่งต้นฉบับหรือเครื่องมือโสตทัศน
ศึกษาทีต่ อ้ งซ่อม
๔.๓ รับสําเนา, ต้นฉบับ หรือเครื่องมือโสตทัศนศึกษา ที่ซ่อมคืน ตามกําหนดวันเวลา
จากเจ้าหน้าที่
๕. ให้บริการเสียงตามสาย ในวันและเวลาราชการ ๓ ช่วงเวลา ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๕ – ๑๖.๓๐ น. และเวลาเร่งด่วนจากโรงเรียน
๖. ให้บริการปริน้ รูปถ่าย
๖.๑ เขียนคําขอทีศ่ ูนย์โสตทัศนศึกษา
๖.๒ รับภาพในวันถัดไป
๗. ให้บริการดูแลและควบคุมระบบภาพ แสง เสียง ห้องเรียน ห้องประชุมต่างๆ

๑๑๐

โครงการอาหารกลางวัน
ที่ตงั ้ : โถงล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๖-๐๙๙๘๖-๘ ต่อ ๓๑๐๕
ข้อตกลงในการให้บริ การอาหารกลางวัน สําหรับอาจารย์และบุคลากร
๑. เปิ ดบริการเวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๓๐ น.
๒. ห้ามนําอาหารและภาชนะออกนอกห้องอาหาร
๓. กรณีมาช้าโปรดโทรแจ้งทีเ่ บอร์ ๓๑๐๓
๔. กรณีนําแขกส่วนตัวมารับประทานอาหาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้บริการ
๕. โปรดหยิบขนมหรือผลไม้ตามจํานวนทีร่ ะบุไว้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ประเภทของขนมหรือผลไม้
นัน้ ๆ
๖. กรุณาแยกเศษอาหารและขยะให้ถูกต้อง
ข้อตกลงในการให้บริ การอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
๑. ให้บริการเวลา ๑๑.๒๐-๑๒.๓๐ น.
๒. กรณีทน่ี กั เรียนมีความจําเป็ นทีจ่ ะลงมารับประทานอาหารช้า เช่น มีการสอบ ประชุม ให้
อาจารย์หรือตัวแทนห้องโทรแจ้งโภชนากรทีเ่ บอร์ ๓๑๐๕ ก่อนถึงเวลาพักกลางวัน
๓. สําหรับนักเรียนทีเ่ ป็ นอิสลามและอาหารอื่นๆ ให้มารับด้านในตรงบริเวณห้องโภชนากร
๔. ขณะทีก่ ําลังรับบริการอาหาร ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
๔.๑ ห้ามใช้โทรศัพท์และเครือ่ งมือสื่อสารทุกชนิด
๔.๒ ไม่อนุ ญาตให้รบั ถาดอาหารมากกว่า ๑ ถาด
๔.๓ ควรตักอาหารเท่าทีร่ บั ประทานหมด
๔.๔ กล่าวคํา “ขอบคุณ” ทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั บริการ
๕. ในกรณีทต่ี อ้ งการเติมอาหาร ให้นําถาดมารับได้ทช่ี ่องบริการ
๖. เมือ่ รับประทานอาหารอิม่ แล้ว ให้นกั เรียนปฏิบตั ดิ งั นี้
๖.๑ เก็บถาดอาหาร แก้วนํ้า พร้อมขยะทีอ่ ยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีน่ งให้
ั ่ สะอาด
๖.๒ แยกเศษอาหาร ขยะ ลงถังให้เรียบร้อย ก่อนวางถาด
๖.๓ หากพบนักเรียนคนใดทิง้ ถาดอาหารไว้บนโต๊ะ และไม่แยกเศษอาหาร จะดําเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
๗. ห้ามนํ าอาหารและภาชนะทุกชนิดออกนอกบริเวณโรงอาหาร
๘. กรณีทน่ี กั เรียนป่ วย ต้องการอาหารพิเศษ เช่น ข้าวต้ม ให้มาแจ้งทีโ่ ภชนากรตอนเช้า
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