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ผู ้บริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปผู ้บริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปผู ้บริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปผู ้บริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปผู ้บริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ป

อาจารย์นิคม  หมดราคีอาจารย์นิคม  หมดราคีอาจารย์นิคม  หมดราคีอาจารย์นิคม  หมดราคีอาจารย์นิคม  หมดราคี
ประธานกรรมการบริหารโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประธานกรรมการบริหารโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประธานกรรมการบริหารโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประธานกรรมการบริหารโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประธานกรรมการบริหารโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ป

ดร.ปวีณา  หมดราคีดร.ปวีณา  หมดราคีดร.ปวีณา  หมดราคีดร.ปวีณา  หมดราคีดร.ปวีณา  หมดราคี
ผู ้ร ับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์ผ ู ้ร ับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์ผ ู ้ร ับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์ผ ู ้ร ับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์ผ ู ้ร ับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์

ผ ู ้จ ัดการโรงเรียนอักษรศึกษา/โรงเร ียนอักษรพัทยาผู ้จ ัดการโรงเรียนอักษรศึกษา/โรงเร ียนอักษรพัทยาผู ้จ ัดการโรงเรียนอักษรศึกษา/โรงเร ียนอักษรพัทยาผู ้จ ัดการโรงเรียนอักษรศึกษา/โรงเร ียนอักษรพัทยาผู ้จ ัดการโรงเรียนอักษรศึกษา/โรงเร ียนอักษรพัทยา
    - ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    - ปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.มัลลิกา  จันตะบุตรดร.มัลลิกา  จันตะบุตรดร.มัลลิกา  จันตะบุตรดร.มัลลิกา  จันตะบุตรดร.มัลลิกา  จันตะบุตร
ผู ้ร ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจผู ้ร ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจผู ้ร ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจผู ้ร ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจผู ้ร ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

ผู ้จ ัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผู ้จ ัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผู ้จ ัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผู ้จ ัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผู ้จ ัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
   - ปริญญาโท Master of Art in Management National University,

    San Diego  ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาเอก Doctor of Education Victoria University,
    Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ดร.วิมลรัตน์  บุญชูดร.วิมลรัตน์  บุญชูดร.วิมลรัตน์  บุญชูดร.วิมลรัตน์  บุญชูดร.วิมลรัตน์  บุญชู
ผู ้ทรงคุณวุฒิ และที ่ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิ และที ่ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิ และที ่ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิ และที ่ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิ และที ่ปรึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- ศึกษานิเทศ ระดับ 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
- ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพฯ เขต 3
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

เกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้รับเกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้รับเกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้รับเกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้รับเกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้รับ

สถานศึกษารางวัลพระราชทานชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2550

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2551

นักเรียนรางวัลพระราชทานชมเชย
ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2551

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

ปีการศึกษา 2554
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คำนำคำนำคำนำคำนำคำนำ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มน้ี โรงเรียนได้จัดทำข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
และผู้ปกครองโดยตรง เป็นการแนะนำให้รู้จักโรงเรียน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ
ตลอดจนหลักสูตรโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

นอกจากประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับโดยตรงแล้ว คู่มือเล่มน้ียังเป็นประโยชน์ต่อบิดา
มารดา ผู้ปกครอง ในการที่จะได้รับทราบว่าโรงเรียนมีแนวปฏิบัติต่อบุตรหลานของท่านอย่างไร
เพื่อให้ท่านสามารถติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และสามารถช่วยสอดส่อง
กำกับ ดูแล บุตรหลานของท่านให้ปฏิบัติตนในส่ิงท่ีดีงาม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน

หากท่านเห็นว่านักเรียนมิได้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ แลtคำแนะนำตามคู่มือนี้
ท่านสามารถติดต่อกับโรงเรียนได้ทันที เพ่ือความเข้าใจอันดีต่อกัน

อน่ึงการศึกษาของนักเรียน จะมีผลดี สำเร็จตามความปรารถนาน้ันมิได้ข้ึนอยู่กับ
ทางโรงเรียนแต่ประการเดียว แต่ข้ึนอยู่กับตัวนักเรียนเอง ถ้าเป็นบุคคลท่ีเช่ือฟังคำส่ังสอน
อบรมของครู อาจารย์ ศึกษาใฝ่หาความรู้ด้วยความต้ังใจจริง มีความอุตสาหะ วิริยะ มานะ
อดทน ย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอน

โรงเรียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่านักเรียนและผู้ปกครองจะศึกษา “คู่มือนักเรียนและ
ผู้ปกครอง” ฉบับน้ี และนำไปปฏิบัติ ผลดีท้ังปวงย่อมเกิดแก่ “นักเรียน” อันเป็นศูนย์รวม
และเป็นที่รักยิ่งของผู้ปกครองและโรงเรียน

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
      พฤษภาคม 2556
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ประวัติโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประวัติโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประวัติโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประวัติโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปประวัติโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ป
อักษรกรุ๊ปเป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชนซ่ึงเร่ิมก่อต้ังข้ึน โดย อาจารย์นิคม  หมดราคี ด้วยความมุ่งม่ัน

และตั้งใจ จะพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าจึงได้ขยายโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ดังต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2512ปีการศึกษา 2512ปีการศึกษา 2512ปีการศึกษา 2512ปีการศึกษา 2512 เข้ารับกิจการโรงเรียนอนุบาลอักษรศึกษา แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น
โรงเรียนอนุบาลกาญจนา ซ่ึงในขณะท่ีเร่ิมต้นมีนักเรียนจำนวน 32 คน

ปีการศึกษา 2513ปีการศึกษา 2513ปีการศึกษา 2513ปีการศึกษา 2513ปีการศึกษา 2513 จากความศรัทธาของผู้ปกครอง จึงได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนอักษรศึกษา
เพื่อเปิดสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาและปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2529 ปีการศึกษา 2529 ปีการศึกษา 2529 ปีการศึกษา 2529 ปีการศึกษา 2529  ก่อตั้งโรงเรียนอักษรพัทยา ที่ซอยบัวขาว ถนนพัทยากลาง และในปี 2543
ได้ย้ายมาอยู่ที่ ซอยกอไผ่ ถนนพัทยาใต้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2537ปีการศึกษา 2537ปีการศึกษา 2537ปีการศึกษา 2537ปีการศึกษา 2537 ก่อตั้งโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ที่ถนนเทพประสิทธิ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่
่ระดับชั้น อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2539ปีการศึกษา 2539ปีการศึกษา 2539ปีการศึกษา 2539ปีการศึกษา 2539 ก่อตั้งโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ที่ถนนเทพประสิทธิ์ เปิดทำการสอน
ต้ังแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
ท้ังแผนกช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2554
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551     ก่อตั้งโรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เปิดทำการสอนต้ังแต่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
แผนกพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 ได้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551ปีการศึกษา 2551 รวมโรงเรียนอนุบาลกาญจนาและโรงเรียนอักษรศึกษาเข้าด้วยกันใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนอักษรศึกษา” เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันอักษรกรุ๊ปเป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล
ประถม มัธยม และอาชีวศึกษาแบบครบวงจร และพร้อมที่จะสร้างเยาวชนในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง
ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างอนาคตของตนเอง เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ และเป็นคนที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติต่อไป
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โรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ป
ประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย

1. โรงเรียนอักษรศึกษา เปิดสอนระดับ  เตรียมอนุบาล  - มัธยมศึกษาปีท่ี 3
2. โรงเรียนอักษรพัทยา เปิดสอนระดับ  เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3
3. โรงเรียนอักษรเทพประสิทธ์ิ เปิดสอนระดับ  เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เปิดสอนระดับ  ปวช. - ปวส.
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับ  ปวช. - ปวส.

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 โดยหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน กำหนดให้ใน 1 สัปดาห์
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการ ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 12 ประการได้แก่

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี
2. กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

และประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม
5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว

และรักการออกกำลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

งานวิชาการงานวิชาการงานวิชาการงานวิชาการงานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
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การจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล

การจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลใช้หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกกิจกรรมด้วยตนเอง
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ลงมือทำผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยเน้ือหาในการ
จัดประสบการณ์ครอบคลุมสาระท่ีกำหนดไว้ 4 สาระท่ีควรรู้ ดังน้ี

1. เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักช่ือ - นามสกุล รูปร่าง หน้าตา
รู้จักอวัยวะ ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดปลอดภัย เรียนรู้ท่ีจะเล่นและทำส่ิงต่างๆ
ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และแสดงมารยาทที่ดี

2. เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จัก
และรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมท้ังบุคคลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือ มีโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

3. เร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัว เด็กควรได้เรียนรู้ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต
รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีแวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน
กลางคืน

4. เร่ืองราวเก่ียวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง
รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัสของส่ิงต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน การจัดประสบการณ์
อาจปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นตามความสนใจตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบกาณณ์

การจัดประสบการณ์ปีละ 2 ภาคเรียนๆ ละ 20 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน
ต้ังแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดย ภาคเรียนท่ี 1 ประมาณ 16 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม
ภาคเรียนท่ี 2 ประมาณ 25 ตุลาคม - 10 มีนาคม
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                          การจัดกิจกรรมประจำวัน                          การจัดกิจกรรมประจำวัน                          การจัดกิจกรรมประจำวัน                          การจัดกิจกรรมประจำวัน                          การจัดกิจกรรมประจำวัน
          กิจกรรมประจำวันสำหรับผู้เรียนมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ท้ังกิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมท่ีผู้เรียนมีอิสระเลือกเสรี
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ตามตารางกิจกรรมประจำวัน ดังน้ี

ตารางก ิจกรรมประจำว ันตารางก ิจกรรมประจำว ันตารางก ิจกรรมประจำว ันตารางก ิจกรรมประจำว ันตารางก ิจกรรมประจำว ัน
                     เวลา                              กิจกรรม             เวลา                              กิจกรรม             เวลา                              กิจกรรม             เวลา                              กิจกรรม             เวลา                              กิจกรรม

07.30 - 08.00 รับเด็ก
08.00 - 08.30 กิจกรรมยามเช้า
08.30 - 09.00 ด่ืมน้ำ, ด่ืมนม, เข้าห้องน้ำ
09.00 - 09.30 ศิลปะสร้างสรรค์
09.30 - 10.00 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
10.00 - 10.30 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
10.30 - 11.00 กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 - 11.30 กิจกรรมเสรี, กิจกรรมเกมการศึกษา
11.30 - 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน, แปรงฟัน
12.00 - 14.00 อนุบาล 1 - 2 นอนพักผ่อน

อนุบาล 3 กิจกรรมพิเศษ
14.00 - 14.30 ล้างหน้า รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 15.00 ทบทวนบทเรียน
15.00 - 16.00 เสริมกิจกรรมรักการอ่าน, ฝึกการเขียน และการท่องศัพท์

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ
กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ เช่น ว่ายน้ำ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ เทควันโด คอมพิวเตอร์

แจ๊สแดนซ์ ศิลปะ และกิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมเสริมพิเศษแต่ละระดับช้ัน แต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสม



10

กิจกรรมเสริมทักษะกิจกรรมเสริมทักษะกิจกรรมเสริมทักษะกิจกรรมเสริมทักษะกิจกรรมเสริมทักษะ
กิจกรรมเสริมทักษะ คือ กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือเล็ก

การพัฒนาภาษา ส่งเสริมจินตนาการความคดิสร้างสรรค์ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เช่น กิจกรรมร้อยดอกไม้ วัสดุต่างๆ
กิจกรรมการป้ัน กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัยและสภาพท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวัสดุชนิดต่างๆ
ท่ีแตกต่างกัน ฝึกความสัมพันธ์รหว่างมือและสายตา รู้จักแยกแยะความแตกต่าง
ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิและการทำงานเป็นกลุ่ม

กิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมเสริมพิเศษ คือ กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้ผู้เรียนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็ก พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปัญญา เพ่ือให้เด็กๆ ได้เคล่ือนไหวออกกำลังกาย มีความสุขและสนุกสนาน
กับการมาโรงเรียน ส่งเสริมความรักในดนตรี และศิลปะ โดยมีคุณครูพิเศษ ผู้มีความชำนาญ
เฉพาะด้านคอยดูแล เช่น กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมทัศนศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
คอมพิวเตอร์ แจ๊สแดนซ์ และกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

กิจกรรมศูนย์การเรียนกิจกรรมศูนย์การเรียนกิจกรรมศูนย์การเรียนกิจกรรมศูนย์การเรียนกิจกรรมศูนย์การเรียน
กิจกรรมศูนย์การเรียน คือ กิจกรรมท่ีครูจัดให้อย่างมีวัตถุประสงค์

ซ่ึงสอดคล้องกับเร่ืองท่ีเรียนในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

การประเมินผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมินผล
1. การประเมินผล
การประเมินผลผู้เรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน
โดยมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของสภาพปกติท่ีจัดให้ผู้เรียน
ในแต่ละวัน และนำข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาด้านต่าๆ ตามศักยภาพ
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การประเมินผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมินผลการประเมินผล
2. รูปแบบการประเมินและวิธีการประเมิน

โรงเรียนใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต
การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก
ท่ีเก็บใน Protfolio (แฟ้มสะสมงาน) โดยมีการรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ
ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง

เกณฑ์การประเมินเพ่ือเล่ือนช้ัน พิจารณาจาก
(1) ผลพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
(2) เวลาเรียน (ต้องมีเวลาเรียนเพียงพอ 80% ของเวลาเรียนท้ังปี)
กำหนดการในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จัดการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา

ของนักเรียน โดยประเมิน 3 รายวิชา ได้แก่
(1) ภาษาไทย
(2) ภาษาอังกฤษ
(3) คณิตศาสตร์ และมิติสัมพันธ์
นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนท้ังปีการศึกษา

สามารถเสริมพัฒนาการโดยการลงเรียนภาคฤดูร้อนได้
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน

เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี

จุดหมายจุดหมายจุดหมายจุดหมายจุดหมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันใน

วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม

และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สมรรถนะสำคัญของผู ้เรียนสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียนสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียนสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียนสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังน้ี
1. ความสามารถในการส่ือสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง

และพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกำหนด ให้ผู้เรียนเรียนรู้
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังน้ี

1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. กิจกรรมแนะแนว 1. กิจกรรมแนะแนว 1. กิจกรรมแนะแนว 1. กิจกรรมแนะแนว 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต
ท้ังด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

2. กิจกรรมนักเรียน2. กิจกรรมนักเรียน2. กิจกรรมนักเรียน2. กิจกรรมนักเรียน2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย
ความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา
การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย

(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
(2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม

3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถ่ิน
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ
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โครงสร้างเวลาเร ียนระดับประถมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับประถมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับประถมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับประถมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับประถมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ป
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ป

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

เวลาเรียน (ช่ัวโมง)
ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

1,040  ชั ่วโมง/ปี1,040  ชั ่วโมง/ปี1,040  ชั ่วโมง/ปี1,040  ชั ่วโมง/ปี1,040  ชั ่วโมง/ปี

ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐาน

แนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปี

ลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปี

ชุมนุม  30 ชม./ปชุมนุม  30 ชม./ปชุมนุม  30 ชม./ปชุมนุม  30 ชม./ปชุมนุม  30 ชม./ปีี ีี ี

ก ิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปี

ภาษาอังกฤษ  40 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  40 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  40 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  40 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  40 ชม./ปี

ภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปี

ประวัติศาสตร์  40 ชม./ปีประวัติศาสตร์  40 ชม./ปีประวัติศาสตร์  40 ชม./ปีประวัติศาสตร์  40 ชม./ปีประวัติศาสตร์  40 ชม./ปี

* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน

* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา
จัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

รวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมด
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โครงสร้างเวลาเร ียนระดับมัธยมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับมัธยมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับมัธยมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับมัธยมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปโครงสร้างเวลาเร ียนระดับมัธยมศึกษา โรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ป
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียนในเครืออักษรกรุ ๊ป

ม.1 ม.2 ม.3

เวลาเรียน (ช่ัวโมง)
ระดับมัธยมศึกษากลุ ่มสาระการเรียนรู ้/กิจกรรมกลุ ่มสาระการเรียนรู ้/กิจกรรมกลุ ่มสาระการเรียนรู ้/กิจกรรมกลุ ่มสาระการเรียนรู ้/กิจกรรมกลุ ่มสาระการเรียนรู ้/กิจกรรม

ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย

คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์ว ิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐานรวมเวลาเรียนพื ้นฐาน

แนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปีแนะแนว  40 ชม./ปี
ลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปีลูกเสือ - เนตรนารี  40 ชม./ปี

ชุมนุม  30 ชม./ปีชุมนุม  30 ชม./ปีชุมนุม  30 ชม./ปีชุมนุม  30 ชม./ปีชุมนุม  30 ชม./ปี

กิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคมกิจกรรมเพื ่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปีและสาธารณประโยชน์  10 ชม./ปี

ภาษาอังกฤษ  80 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  80 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  80 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  80 ชม./ปีภาษาอังกฤษ  80 ชม./ปี

ภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปีภาษาจีน  40 ชม./ปี

* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน* กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน

* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา* รายวิชา/กิจกรรมที ่สถานศึกษา
จัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจัดเพิ ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

รวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมดรวมเวลาเร ียนทั ้งหมด 1,200 ชั ่วโมง/ปี1,200 ชั ่วโมง/ปี1,200 ชั ่วโมง/ปี1,200 ชั ่วโมง/ปี1,200 ชั ่วโมง/ปี
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840
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120
120
120
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80
120
840

120
120
120
120
80
80
80
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840

สังคมศึกษา  40 ชม./ปีสังคมศึกษา  40 ชม./ปีสังคมศึกษา  40 ชม./ปีสังคมศึกษา  40 ชม./ปีสังคมศึกษา  40 ชม./ปี

คณิต  80 ชม./ปีคณิต  80 ชม./ปีคณิต  80 ชม./ปีคณิต  80 ชม./ปีคณิต  80 ชม./ปี
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปมีการวัดผลประเมินผลโดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย

สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้มีการประเมินผลตามสภาพจริง
และดำเนินการอย่างต่อเนื่องผสมผสานกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการประเมิน
จะครอบคลุมความรู้ ทักษะ พฤติกรรมของผู้เรียน ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
การเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งการประเมินออกได้ดังนี้

1. การประเมินระดับชั ้นเรียน1. การประเมินระดับชั ้นเรียน1. การประเมินระดับชั ้นเรียน1. การประเมินระดับชั ้นเรียน1. การประเมินระดับชั ้นเรียน
เป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า ในการเรียนรู้อันเป็นผล

มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังน้ีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด

2. การประเมินระดับสถานศึกษา2. การประเมินระดับสถานศึกษา2. การประเมินระดับสถานศึกษา2. การประเมินระดับสถานศึกษา2. การประเมินระดับสถานศึกษา
การวัดประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน

เป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค  ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีส่ิง
ที่ต้องการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ือการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

3. การประเมินระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา3. การประเมินระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา3. การประเมินระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา3. การประเมินระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา3. การประเมินระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ4. การประเมินระดับชาติ4. การประเมินระดับชาติ4. การประเมินระดับชาติ4. การประเมินระดับชาติ
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ัน ป.3, ป.6
และ ม.3 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับ ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
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วิธีการประเมินวิธีการประเมินวิธีการประเมินวิธีการประเมินวิธีการประเมิน
2.1 การประเมินกลุ ่มสาระการเรียนรู ้2.1 การประเมินกลุ ่มสาระการเรียนรู ้2.1 การประเมินกลุ ่มสาระการเรียนรู ้2.1 การประเมินกลุ ่มสาระการเรียนรู ้2.1 การประเมินกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ,
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินผลระหว่างเรียน 70 คะแนน
การประเมินผลกลางภาคเรียน 15 คะแนน
การประเมินผลปลายภาคเรียน 15 คะแนน

รวม           100 คะแนน

     สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประเมินผลระหว่างเรียน 80 คะแนน
การประเมินผลกลางภาคเรียน 10 คะแนน
การประเมินผลปลายภาคเรียน 10 คะแนน

รวม           100 คะแนน

1) การตัดสินผลการเรียน ให้นำคะแนนระหว่างปี/ระหว่างภาค มารวมกับคะแนนปลายปี/
ปลายภาค ตามอัตราส่วน 70:30 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ และตามอัตราส่วน 80:20
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน

2) ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน เทียบกับช่วงร้อยละของคะแนน ในแต่ละรายวิชา
กำหนดระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ท้ังในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดังต่อไปนี้

ระดับ 4 มีผลการเรียนต้ังแต่  80 - 100 หมายถึง  ผลการเรียนดีเย่ียม
ระดับ 3.5 มีผลการเรียนต้ังแต่  75 - 79   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก
ระดับ 3 มีผลการเรียนต้ังแต่  70 - 74   หมายถึง  ผลการเรียนดี
ระดับ 2.5 มีผลการเรียนต้ังแต่  65 - 69   หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี
ระดับ 2 มีผลการเรียนต้ังแต่  60 - 64   หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ
ระดับ 1.5 มีผลการเรียนต้ังแต่  55 - 59   หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้
ระดับ 1 มีผลการเรียนต้ังแต่  50 - 54   หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ
ระดับ 0 มีผลการเรียนต้ังแต่    0 - 49   หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์



18

           ผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชา
และรอการตัดสินให้ใชัอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย

“มส” หมายถึง ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผู้เรียนท่ีมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน

“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้ โดยผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน เช่น ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ไดส้่งงานที่มอบหมาย
ให้ทำซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ประเมินผล
การเรียนไม่ได้

2.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน

ในการอ่านจากหนังสือ ตำราเรียน เอกสาร และส่ือต่างๆ เน้ือหา และ/หรือ เพ่ิมพูนความรู้
แล้วนำเน้ือหาท่ีอ่านมาคิด วิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์
การแก้ปัญหาต่างๆ แล้วถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาท่ีถูกต้อง

โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขต และตัวช้ีวัด โดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ คือ

3  ดีเย่ียม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ

2  ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

1  ผ่าน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ

0  ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

เพ่ือใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา)
และจบการศึกษาแต่ละระดับ
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2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพฤติกรรม

ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม โดยสถานศึกษาได้กำหนดไว้ ดังน้ี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
โดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ คือ

ดีเยี่ยม = 3
ดี = 2
ผ่าน = 1
ไม่ผ่าน = 0

2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นเงื่อนไข
สำคัญอีกประการหน่ึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม
และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม

3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนต้องผ่านการเข้าร่วม
และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ผ)  ผ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละปี/
ภาค และผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมท่ีสถานศึกษากำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของจุดประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(มผ) ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาท้ังหมดท่ีจัดกิจกรรมท่ีสถานศึกษากำหนด
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจุดประสงค์กิจกรมพัฒนาผู้เรียน
2.5 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
การประเมนิสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กำหนดเป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกำหนด

เกณฑ์การตัดสินเป็น ดีมาก ดี และพใช้ และความหมายแต่ละระดับดังน้ี
ดีมาก หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขชองตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับดีมากจำนวน 3 - 5 สมรรถนะและไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมนต่ำกว่าระดับดี

ดี หมายถึง  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก

1)  ได้ผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 1 - 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ

2) ได้ผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 2 สมรรถนะ แต่ไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือ

3) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 - 5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้

พอใช้ หมายถึง  ผู้เรียนรบัรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงือนไขท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยพิจารณาจาก

1) ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ จำนวน 4 - 5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือ

2) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ แต่ไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้

ต้องปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง ต้ังแต่ 1 สมรรถนะ
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ระเบียบการแต่งกายนักเรียนระเบียบการแต่งกายนักเรียนระเบียบการแต่งกายนักเรียนระเบียบการแต่งกายนักเรียนระเบียบการแต่งกายนักเรียน
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
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เครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทย (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์)
1. เส้ือสีม่วงคอเช้ิต ลายอนุรักษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มขาส้ันสีขาว แถบม่วง  (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้ากีฬาสีขาว
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตรสามัญ)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตรสามัญ)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตรสามัญ)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตรสามัญ)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตรสามัญ)

เครื ่องแบบนักเรียนชายเครื่องแบบนักเรียนชายเครื่องแบบนักเรียนชายเครื่องแบบนักเรียนชายเครื่องแบบนักเรียนชาย  (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)  (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)  (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)  (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)  (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)
1. เส้ือคอฮาวายสีขาว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสุกลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
2. กางเกงสีกรมท่า  เอวยางยืด
3. รองเท้านักเรียนสีดำชายติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิง (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์) (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์) (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์) (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์) (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)
1. เส้ือคอบัวสีขาว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
2. กระโปรงจีบรอบตัวสีกรมท่า มีกระดุมข้างหน้า 2 เม็ด ด้านหนัง 2
เม็ด สำหรับยึดเส้ือติดกระโปรง
3. รองเท้านักเรียนสีดำติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
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เครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรม (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี)
1. เส้ือกิจกรรมสีแดง (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงกิจกรรมสีแดง (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้ากีฬาสีขาว
4. ถุงเท้าสีขาว

ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำ (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน)
1. ใช้ชุดว่ายน้ำตามแบบของโรงเรียนโดยปักชื่อ-นามสกุล
ด้วยไหมสีขาว
2. ผ้าเช็ดตัว ถุงย่ามและหมวกคลุมผมตามแบบของโรงเรียน
โดยปักชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนทุกชิ้น
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เครื ่องนอน-เครื ่องใช้ของนักเรียนอนุบาลเครื ่องนอน-เครื ่องใช้ของนักเรียนอนุบาลเครื ่องนอน-เครื ่องใช้ของนักเรียนอนุบาลเครื ่องนอน-เครื ่องใช้ของนักเรียนอนุบาลเครื ่องนอน-เครื ่องใช้ของนักเรียนอนุบาล
1.วันจันทร์ให้ผู้ปกครองเตรียมเครื่องนอนของนักเรียน
พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย นำมาพร้อมกับนักเรียนในตอนเชา้
วันศุกร์ให้ผู้ปกครองนำเครื่องนอนกลับบ้านเพื่อทำความสะอาด
2. เครื่องนอนทุกชิ้น ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล
ของนักเรียนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหาย

ทรงผมทรงผมทรงผมทรงผมทรงผม
1. นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน หรือรองทรง
2. นักเรียนหญิง ผมส้ันระดับใบหู ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผม หรือถักเปียให้เรียบร้อย
ผูกโบว์สีน้ำเงิน/กรมท่า

กระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียน
ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
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เครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชาย
(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)
1. เส้ือโปโลสีขาว (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์
Intensive  English  Program (IEP)
สีน้ำตาลบนหน้าอกซ้าย
2. กางเกงนักเรียนสีเทา เอวยางยืด (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้านักเรียนสีดำชายติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิง
(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)
1. เส้ือโปโลสีขาว (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์
Intensive  English  Program (IEP)
สีน้ำตาลบนหน้าอกซ้าย
2. กระโปรงเอ้ียมสีเทา (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา
สัญลักษณ์ Intensive  English  Program (IEP)
สีน้ำตาลบนหน้าอก
3. รองเท้านักเรียนสีดำติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทย (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์)
1. เส้ือสีม่วงคอเช้ิต ลายอนุรักษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มขาส้ันสีขาว แถบม่วง  (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้ากีฬาสีขาว
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตร IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตร IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตร IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตร IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตร IEP)
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ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา

เครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชาย (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์)
1. เส้ือสีม่วงคอเช้ิต ลายอนุรักษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงนักเรียนสีกรมท่า
3. เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใส่หัวเข็มขัดมีตราโรงเรียน
4. รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิง (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์)
1. เส้ือสีม่วงคอเช้ิต ลายอนุรักษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า
3. รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง

4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชาย (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์)
1. เส้ือเช้ิตสีขาว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
2. กางเกงสีกรมท่าแบบกางเกงนักเรียน
3. เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัดมีตราโรงเรียน
4. รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย

5. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวมาตรฐานไม่พับ

เครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิง (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์)
1. เส้ือสีขาวคอบัว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง ใส่โบว์สีกรมท่าที่คอเสื้อ
(ตามแบบของโรงเรียน)
2. กระโปรงสีกรมท่าแบบกระโปรงนักเรียน
3. รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง

4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวมาตรฐานพับคร่ึง
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เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี  (วันพุธ)  (วันพุธ)  (วันพุธ)  (วันพุธ)  (วันพุธ)
ลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองลูกเสือสำรอง (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3)

หมวกหมวกหมวกหมวกหมวก  ทรงกลมสีน้ำเงินขลิบเหลืองมีกระบังหน้าหมวก
มีรูปเสือ และอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ”

เส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อ เส้ือนักเรียนสีขาว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย
ปักตราโรงเรียน ปักช่ือ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือชื่อ-นามสกุล
ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา

ผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอ  ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบเหลือง
มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเก้ิลหนังสีน้ำตาล สัญลักษณ์ลูกเสือ

กางเกงกางเกงกางเกงกางเกงกางเกง กางเกงนักเรียนสีกรมท่า
เข ็มข ัดเข ็มข ัดเข ็มข ัดเข ็มข ัดเข ็มข ัด เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัด

มีตราโรงเรียน
ถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้า    ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวมาตรฐาน

ไม่พับ
รองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้า รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย

แบบนักเรียนชาย

เนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรอง (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3)
หมวกหมวกหมวกหมวกหมวก  ทรงกลมสีน้ำเงินขลิบแดงมีกระบังหน้าหมวก

ติดสัญลักษณ์เนตรนารี
เส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อ เส้ือนักเรียนสีขาว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย

ปักตราโรงเรียน ปักช่ือ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือชื่อ-นามสกุล
ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา

ผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอ  ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบแดง
มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเก้ิลหนังสีน้ำตาล สัญลักษณ์ลูกเสือ

กางเกงกางเกงกางเกงกางเกงกางเกง กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า
ถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย

ความยาวมาตรฐานพับคร่ึง
รองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้า รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง
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ชุดลูกเสือสามัญ (ประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6)ชุดลูกเสือสามัญ (ประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6)ชุดลูกเสือสามัญ (ประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6)ชุดลูกเสือสามัญ (ประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6)ชุดลูกเสือสามัญ (ประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6)
1. เส้ือน๊อต (ด้านใน) สีขาว
2. สวมเส้ือกลาสีสีกากีแถบดำ
3. กางเกงสีกากี(นักเรียนชาย) /

                    กระโปรงสีกากี (นักเรียนหญิง)
4. เข็มขัดลูกเสือ/เนตรนารี สายสีกากี
5. ผ้าพันคอสีดำ ผูกโบว์สีกากี
6. หมวกลูกเสือ-เนตรนารี แถบสีดำ
7. ถุงเท้าขาว/รองเท้าผ้าใบสีขาว (นักเรียนหญิง)/

รองเท้าผ้าใบสีดำ (นักเรียนชาย)
8. อุปกรณ์ท่ีใช้ติดเพ่ิมเติม
    - เคร่ืองหมายตราลูกเสือโลก

ท่ีกระเป๋าด้านซ้าย, ไม้พลอง

เครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรม (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี)
1. เส้ือกิจกรรมสีแดง (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีกรมท่าแถบขาว

(ตามแบบของโรงเรียน)
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
4. นักเรียนชาย

รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มีลวดลาย

แบบนักเรียนหญิง
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เครื ่องแบบพลศึกษาเครื ่องแบบพลศึกษาเครื ่องแบบพลศึกษาเครื ่องแบบพลศึกษาเครื ่องแบบพลศึกษา
(วันที ่มีชั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีชั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีชั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีชั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีชั ่วโมงเรียนพลศึกษา)

1. เสื้อพละสีฟ้า แขนสีกรมท่าขลิบสีเหลือง
ที่คอและแขน หน้าอกมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน
(ตามแบบของโรงเรียน) ปักปักช่ือ-นามสกุลด้านขวา
ด้วยไหมสีขาว

2. กางเกงวอร์มสีกรมท่าแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)

3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
4. นักเรียนชาย

รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง

รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มีลวดลายแบบนักเรียนหญิง

ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำ (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน) (ตามตารางสอน)
1. ใช้ชุดว่ายน้ำตามแบบของโรงเรียนโดยปักชื่อ-นามสกุล
ด้วยไหมสีขาว
2. ผ้าเช็ดตัว ถุงย่ามและหมวกคลุมผมตามแบบของโรงเรียน
โดยปักชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนทุกชิ้น

ทรงผมทรงผมทรงผมทรงผมทรงผม
1. นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน
2. นักเรียนหญิง ผมส้ันระดับใบหู
ถ้าไว้ผมยาวต้องถักเปียธรรมดา 2 เปีย ผมด้านหน้าต้องเก็บ
หรือติดก๊ิบดำให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยลงมา ผูกโบว์สีน้ำเงิน/
กรมท่าเป็นสีพ้ืน ไม่มีลวดลายเท่าน้ัน
(ไม่รวบผมหรือปล่อยผม)

กระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียน
ใช้ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด ห้ามใช้กระเป๋าอ่ืนๆ
ไม่ว่าแบบสะพายหรือย่าม ของสถาบันอื่นใดโดยเด็ดขาด
ห้ามติดสต๊ิกเกอร์ รูปภาพ หรือ เขียนลวดลายใด ๆ
ลงบนกระเป๋า
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ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา (Intensive  English  Program: IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา (Intensive  English  Program: IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา (Intensive  English  Program: IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา (Intensive  English  Program: IEP)ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา (Intensive  English  Program: IEP)

เครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชาย
(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)
1. เส้ือสีครีม (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์ Intensive  English
Program (IEP) สีแดงเลือดหมูบนหน้าอกซ้าย
2. กางเกงนักเรียนสีเทาลายสก๊อต เอวยางยืด (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้านักเรียนสีดำ
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิง
(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)
1. เส้ือสีครีม (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์ Intensive  English
Program (IEP) สีแดงเลือดหมูบนหน้าอกซ้าย
2. กระโปรงนักเรียนลายสก๊อตสีเทา (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้านักเรียนสีดำติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย



31

เครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรม (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี)
1. เส้ือกิจกรรมสีขาว (ตามแบบของโรงเรียน)

ปักตราสัญลักษณ์  ntensive  English  Program
(IEP) สีแดงเลือดหมูบนหน้าอกซ้าย

2. กางเกงวอร์มสีแดงเลือดหมูแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)

3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
4. นักเรียนชาย

รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มีลวดลาย

แบบนักเรียนหญิง

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี  (วันพุธ)  (วันพุธ)  (วันพุธ)  (วันพุธ)  (วันพุธ)
ลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองลูกเสือสำรอง (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3)

หมวกหมวกหมวกหมวกหมวก      ทรงกลมสีน้ำเงินขลิบเหลืองมีกระบังหน้าหมวก มีรูปเสือ และอักษรใต้หน้าเสือว่า
“ลูกเสือ”

เส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อ เส้ือนักเรียน IEP สีครีม ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือช่ือ-นามสกุล
ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา

ผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอ  ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบเหลือง มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเกิ้ลหนังสีน้ำตาล
สัญลักษณ์ลูกเสือ

กางเกงกางเกงกางเกงกางเกงกางเกง กางเกงนักเรียนสีเทาลายสก๊อต
เข ็มข ัดเข ็มข ัดเข ็มข ัดเข ็มข ัดเข ็มข ัด เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัด มีตราโรงเรียน
ถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้า       ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวมาตรฐาน ไม่พับ
รองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้า รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย

เนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรองเนตรนารีสำรอง (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3) (ประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3)
หมวกหมวกหมวกหมวกหมวก     ทรงกลมสีน้ำเงินขลิบแดงมีกระบังหน้าหมวก ติดสัญลักษณ์เนตรนารี
เส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อเส ื ้อ เส้ือนักเรียนสี IEP สีครีม ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือช่ือ-นามสกุล

ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา
ผ้าพันฃอผ้าพันฃอผ้าพันฃอผ้าพันฃอผ้าพันฃอ  ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบแดง มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเกิ้ลหนังสีน้ำตาล

สัญลักษณ์ลูกเสือ
กางเกงกางเกงกางเกงกางเกงกางเกง กระโปรงนักเรียนสีเทาลายสก๊อต
ถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวมาตรฐานพับคร่ึง
รองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้ารองเท ้า รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง



32
ระเบียบการแต่งกายระดับมัธยมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับมัธยมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับมัธยมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับมัธยมศึกษาระเบียบการแต่งกายระดับมัธยมศึกษา

เครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชายเครื ่องแบบนักเรียนชาย (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์)
1. เส้ือเช้ิตสีขาว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักช่ือ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีน้ำเงิน
2. กางเกงสีน้ำเงินแบบกางเกงนักเรียน
3. เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัดมีตราโรงเรียน
4. รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวมาตรฐานไม่พับ
เครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิงเครื ่องแบบนักเรียนหญิง (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์) (วันอังคาร, วันศุกร์)
1. เส้ือสีขาวแขนยาว มีกระเป๋าเส้ือทางด้านบนซ้าย
ปักตราโรงเรียน ปักช่ือ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีน้ำเงิน
ใส่โบว์สีกรมท่าท่ีคอเส้ือ (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กระโปรงสีกรมท่า (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง

4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวมาตรฐานพับคร่ึง

เครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชายเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนชาย (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์)
1. เส้ือสีม่วงคอเช้ิต ลายอนุรักษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีดำขลิบขาว (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิงเครื ่องแบบชุดอนุรักษ์ไทยนักเรียนหญิง (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์) (วันจันทร์)
1. เส้ือสีม่วงคอเช้ิต ลายอนุรักษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีดำขลิบขาว (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้าผ้าใบสีขาวผู้เชือกไม่มีลวดลายแบบ
นักเรียนหญิง

4. ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
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ชุดลูกเสือสามัญ (มัธยมศึกษา)ชุดลูกเสือสามัญ (มัธยมศึกษา)ชุดลูกเสือสามัญ (มัธยมศึกษา)ชุดลูกเสือสามัญ (มัธยมศึกษา)ชุดลูกเสือสามัญ (มัธยมศึกษา)
1. เส้ือน๊อต (ด้านใน) สีขาว
2. สวมเส้ือกลาสีสีกากีแถบดำ
3. กางเกงสีขาว (นักเรียนชาย) /

กระโปรงสีขาว (นักเรียนหญิง)
4. เข็มขัดลูกเสือ/เนตรนารี สายสีกากี
5. ผ้าพนัคอสีนำ้ตาลแดง ผูกโบว์สีกากี
6. หมวกลูกเสือ-เนตรนาร ีแถบสีน้ำตาลแดง
7. ถุงเท้าขาว/รองเท้าผ้าใบสีขาว

(นักเรียนหญิง)/รองเท้าผ้าใบสีดำ (นักเรียนชาย)
8. อุปกรณ์ท่ีใช้ติดเพ่ิมเติม
- เครื่องหมายตราลูกเสือโลก

ท่ีกระเป๋าด้านซ้าย
- ไม้พลอง
- เคร่ืองหมายตราประจำจังหวัด

ติดบนปกเสื้อกลาสี
- ไม้ง่าม

เครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรมเครื ่องแบบกิจกรรม (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี) (วันพฤหัสบดี)
1. เส้ือกิจกรรมสีแดง (ตามแบบ

ของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีกดำท่าแถบขาว

(ตามแบบของโรงเรียน)
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
4. นักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือก

ไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง

รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มีลวดลายแบบนักเรียนหญิง
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เคร ื ่องแบบพลศึกษาเคร ื ่องแบบพลศึกษาเคร ื ่องแบบพลศึกษาเคร ื ่องแบบพลศึกษาเคร ื ่องแบบพลศึกษา

(วันที ่มีช ั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีช ั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีช ั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีช ั ่วโมงเรียนพลศึกษา)(วันที ่มีช ั ่วโมงเรียนพลศึกษา)

1. เส้ือพละสีฟ้า แขนสีกรมท่า
ขลิบสีเหลืองที่คอและแขน
หน้าอกมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน
(ตามแบบของโรงเรียน) ปักปักช่ือ-
นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีขาว

2. กางเกงวอร์มสีดำท่าแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)

3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
4. นักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือก

ไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มี

ีลวดลายแบบนักเรียนหญิง
ทรงผมทรงผมทรงผมทรงผมทรงผม
1. นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน
2. นักเรียนหญิง ผมส้ันระดับใบหู ถ้าไว้ผมยาวต้องถักเปียธรรมดา 2 เปีย
ผมด้านหน้าต้องเก็บหรือติดก๊ิบดำให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยลงมา
ผูกโบว์สีน้ำเงิน/กรมท่าเป็นสีพ้ืน ไม่มีลวดลายเท่าน้ัน
(ไม่รวบผมหรือปล่อยผม)

กระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียน
ใช้ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด ห้ามใช้กระเป๋าอ่ืนๆ
ไม่ว่าแบบสะพายหรือย่าม ของสถาบันอ่ืนใดโดยเด็ดขาด
ห้ามติดสต๊ิกเกอร์ รูปภาพ หรือ เขียนลวดลายใด ๆ
ลงบนกระเป๋า
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ระเบียบและการลงโทษนักเรียนระเบียบและการลงโทษนักเรียนระเบียบและการลงโทษนักเรียนระเบียบและการลงโทษนักเรียนระเบียบและการลงโทษนักเรียน
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กฎกระทรวงกฎกระทรวงกฎกระทรวงกฎกระทรวงกฎกระทรวง
กำหนดความประพฤติของนักเร ียนและนักศึกษากำหนดความประพฤติของนักเร ียนและนักศึกษากำหนดความประพฤติของนักเร ียนและนักศึกษากำหนดความประพฤติของนักเร ียนและนักศึกษากำหนดความประพฤติของนักเร ียนและนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ข้อ ๑ข้อ ๑ข้อ ๑ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปน้ี
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือม่ัวสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซ้ือ จำหน่าย แลกเปล่ียน เสพสุรา หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ส่ิงมึนเมา บุหร่ี หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระทำการใดๆ

อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซ่ึงไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ
(๘) เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน เพ่ือเท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็น

การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน

ข้อ ๒ข้อ ๒ข้อ ๒ข้อ ๒ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง กับกฎกระทรวงน้ี

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

จาตุรนต์ ฉายแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเร ียนและนักศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเร ียนและนักศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเร ียนและนักศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเร ียนและนักศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเร ียนและนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘พ.ศ. ๒๕๔๘

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ข้อ ๑ข้อ ๑ข้อ ๑ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘”

ข้อ ๒ข้อ ๒ข้อ ๒ข้อ ๒ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ข้อ ๓ข้อ ๓ข้อ ๓ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๔ข้อ ๔ข้อ ๔ข้อ ๔ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
      “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ

อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตำแหน่งท่ีเรียก ช่ืออย่างอ่ืนของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาน้ัน

      “กระทำความผิด”      “กระทำความผิด”      “กระทำความผิด”      “กระทำความผิด”      “กระทำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา
                       “การลงโทษ”   “การลงโทษ”   “การลงโทษ”   “การลงโทษ”   “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

ข้อ ๕ข้อ ๕ข้อ ๕ข้อ ๕ข้อ ๕ โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด มี 4 สถานดังน้ี
                   ๕.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
                   ๕.๒ ทำทัณฑ์บน
                   ๕.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
                   ๕.๔ กิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ข้อ ๖ข้อ ๖ข้อ ๖ข้อ ๖ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกล่ันแกล้ง หรือลงโทษด้วย
ฃวามโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา และความร้ายแรง
ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
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                  การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาให้เป็นไป เพ่ือเจตนาท่ีจะแก้นิสัยและความประพฤติ
ไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางท่ีดีต่อไป
                  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือผู้ท่ีผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
         ข้อ ๗         ข้อ ๗         ข้อ ๗         ข้อ ๗         ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียน หรือนักศึกษากระทำความผิด ไม่ร้ายแรง
         ข้อ ๘         ข้อ ๘         ข้อ ๘         ข้อ ๘         ข้อ ๘ การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ

การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ

ความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ข้อ ๙ข้อ ๙ข้อ ๙ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ ตัดคะแนน

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐาน
          ข้อ ๑๐          ข้อ ๑๐          ข้อ ๑๐          ข้อ ๑๐          ข้อ ๑๐ ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียน และนักศึกษา
กระทำความผิดท่ีสมควร ต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทาง
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
          ข้อ ๑๑          ข้อ ๑๑          ข้อ ๑๑          ข้อ ๑๑          ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอำนาจ
ตีความและวินิจฉัย ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินชีวิตการปฏิบัติตนของนักเรียนมีความเรียบร้อย
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักการให้ – การแบ่งปัน รู้กาลเทศะ
มีความสามัคคี รักหมู่คณะ รักสถาบัน รักกันดุจพ่ีน้อง รวมท้ังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณภาพของนักเรียน
ให้เป็นบุคคลท่ีดีดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ปข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ ๊ป
1. ต้องมีผู้ปกครอง ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ให้เช่ือฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของคุณครูทุกท่าน
3. นักเรียนต้องมีสัมมาคารวะต่อบุคคลและแสดงความเคารพ เม่ือพบคุณครูทุกท่าน

ในและนอกโรงเรียน กล่าวคำ “สวัสดี”   “ขอบคุณ”  และ  “ขอโทษ” ในโอกาสอันควร
4. มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลท่ัวไป ไม่กล่าวคำหยาบ หรือส่อเสียด
5. แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนให้เรียบร้อยทุกคร้ังท่ีมาติดต่อกับโรงเรียน
6. ไม่ตกแต่งเคร่ืองประดับใดๆ ไม่นำของมีค่าและส่ิงท่ีไม่เก่ียวกับการเรียน

มาโรงเรียน ยกเว้นนาฬิกาข้อมือท่ีไม่ใช่เคร่ืองประดับ นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสายตา
ให้สวมแว่นตา แบบและสีท่ีสุภาพเท่าน้ัน กรณีใส่คอนแทคเลนส์สายตาให้ใช้แบบไม่มีสี
ไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์สี สร้อยคอสำหรับแขวนพระให้ใช้สร้อยสแตนเลส
หรือเชือกสีดำขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร พระท่ีแขวนต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 น้ิว

7. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด  เกมส์ ของมีค่า ของมีคม
และอาวุธทุกชนิดมาโรงเรียน หากพบเห็นทางโรงเรียนจะริบไว้ และให้ผู้ปกครองมาติดต่อ
ขอรับคืนเม่ือส้ินภาคเรียน

8. ในกรณีท่ีนักเรียนนำของมีค่ามาโรงเรียนแล้วเกิดการสูญหาย หรือเสียหาย
ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

9. มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เม่ือมาในโรงเรียนแล้ว
จะออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องมีผู้ปกครองมารับและต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกคร้ัง

10. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเดินทางมาโรงเรียน และกลับบ้าน
ไม่เถลไถลไปตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพของความเป็นนักเรียน

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนและการพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนระเบียบปฏิบัติของนักเรียนและการพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนระเบียบปฏิบัติของนักเรียนและการพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนระเบียบปฏิบัติของนักเรียนและการพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนระเบียบปฏิบัติของนักเรียนและการพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียน
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11. กรณีท่ีผู้ปกครองมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเวลาเลิกเรียน
ผู้ปกครองต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณ ท่ีห้องธุรการ
และต้องได้รับอนุญาตจากครูประจำช้ัน และผู้บริหารก่อน แล้วนำแบบฟอร์มการขออนุญาต
ย่ืนให้กับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยก่อนนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

12. มีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพ่ี และรุ่นพ่ีประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้อง

13. ช่วยกันประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุส้ินเปล้ือง และรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี

14. ไม่นำอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม ออกไปรับประทานนอกเขตโรงอาหารเว้นแต่
โรงเรียนอนุญาตเป็นบางกรณี

15. ขณะท่ีนักเรียนอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ซ้ืออาหาร หรือส่ังอาหาร
จากภายนอกโรงเรียนมารับประทานโดยเด็ดขาด

16. ไม่นำสินค้าหรือบริการทุกประเภทมาขายในโรงเรียน
17. ไม่เข้าไปในเขตหวงห้ามของทางโรงเรียน
18. ไม่จัดกิจกรรมนำเท่ียวหรือชักชวนเพ่ือนนักเรียนหรือผู้อ่ืนโดยใช้ช่ือโรงเรียนแอบอ้าง
19. ไม่เล่นการพนันหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีต้องใช้ทรัพย์สิน
20. ไม่ประพฤติส่ิงใดให้เส่ือมเสียแก่โรงเรียน
21. ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ บนโต๊ะ เก้าอ้ี และฝาผนังห้องเรียน อาคารเรียน ห้องสุขา
22. ไม่ยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด
23. ไม่เข้าไปในสถานท่ีท่ีจำหน่ายสุรา สถานท่ีมีการเล่นการพนัน โรงรับจำนำ

สถานค้าประเวณี โรงแรม และสถานเริงรมย์ทุกประเภท
24. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีโรงเรียนกำหนด
25. นักเรียนไม่เจาะหู เจาะล้ิน เจาะจมูกหรืออวัยวะส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย

รวมถึงการสักลวดลายบนร่างกาย
26. ไม่นำโทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์มาโรงเรียน
27. ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
28. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง ญาติ หรือเพ่ือนต่างโรงเรียนข้ึนบนอาคารเรียน
29. ไม่นำหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศมาแจก หรือนำมาติดในโรงเรียน

เว้นแต่ท่ีครูให้ใช้เป็นความรู้ท่ีควรเผยแพร่ได้
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30. ไม่ประพฤติการใดๆ ท่ีนำความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน
31. นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน

และห้องน้ำ
32. นักเรียนต้องรักษาตามเป็นระเบียบ ในการเดินแถวเข้าห้องเรียน ซ้ืออาหาร

และข้ึนรถโรงเรียน
33. นักเรียนต้องตรงต่อเวลาเรียน ในการเข้าเรียนแต่ละคาบ
34. นักเรียนต้องต้ังใจฟัง คิด จด บันทึก ซักถามถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย
35. นักเรียนต้องไม่ทำความรบกวนเพ่ือนในห้อง และเพ่ือนห้องข้างเคียง
36. นักเรียนต้องไม่นำอาหารหรือขนมขบเค้ียว เข้ามารับประทานในห้องเรียน
37. นักเรียนต้องไม่ว่ิงเล่นบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน
35. นักเรียนต้องไม่บ้วนน้ำลาย ท้ิงเศษกระดาษ หรือของสกปรกลงบนพ้ืน หรือกันสาด

และไม่สวมรองเท้าข้ึนบนอาคาร
36. การน่ังในสถานท่ีต่างๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย และรักษาความสะอาด
37. นักเรียนต้องไม่สัก หรือเจาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยกเว้นเฉพาะนักเรียนหญิง

อนุญาตให้เจาะหู ใส่ก้านต่างหูบริเวณต่ิงหูด้านล่างข้างละ 1 รูเท่าน้ัน
38. นักเรียนท่ีกลับบ้านเอง หลังเลิกเรียนไม่อนุญาตให้ไปเท่ียวเตร่ในสถานท่ีต่างๆ

กรณีมีกิจธุระอ่ืนใด จะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้พาไป
39. กรณีทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ถ้าเหตุการณ์ไม่รุนแรงจะเรียกท้ัง 2

ฝ่ายมาสอบถาม หาข้อยุติว่ากล่าวตักเตือน และลงบันทึกตามความผิด
ถ้าเหตุการณ์รุนแรงผู้ก่อเหตุจะถูกลงโทษ โดยการทำบันทึกใบภาคทัณฑ์
และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ ถ้ายังปฏิบัติตนก่อเหตุ อีกจะถูกส่ังพักการเรียนเป็นเวลา 3 – 5
วัน (ถ้ายังกระทำคร้ังท่ี 3 จะลงโทษโดยการให้ออก)

40. กรณีทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก ต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบ ถ้าเป็นระหว่างโรงเรียนจะประสานกับฝ่ายปกครอง และผู้ปกครองของโรงเรียน
ท่ีมีปัญหา เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นบุคคลภายนอกให้ผู้ปกครองดำเนินการตามกฎหมาย
(กรณีเป็นผู้ถูกระทำ) และนักเรียนต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับบุคคลภายนอกอีก (คร้ังท่ี 2 พักการเรียน,
คร้ังท่ี 3 ให้ออก)
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การลาป่วย ลากิจ หรือขาดเรียนการลาป่วย ลากิจ หรือขาดเรียนการลาป่วย ลากิจ หรือขาดเรียนการลาป่วย ลากิจ หรือขาดเรียนการลาป่วย ลากิจ หรือขาดเรียน
เม่ือนักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน (ลาป่วย, ลากิจ) ผู้ปกครองต้องติดต่อ

หรือโทรศัพท์แจ้งกับทางโรงเรียนให้ทราบก่อนเวลา 08.00 น. ของวันน้ันๆ  หากทราบวันหยุด
ล่วงหน้าให้แจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน การลาป่วยและลากิจนักเรียนจะต้องส่งใบลา
โดยผู้ปกครองจะต้องลงนามรับรองว่าป่วย หรือมีกิจธุระจริง ให้ย่ืนใบลาน้ีต่อครูประจำช้ัน
ในวันรุ่งข้ึน ถ้าไม่ส่งใบลาหรือใบลาไม่มีผู้ปกครองลงนามถือว่าขาดเรียน

ถ้านักเรียนขาดเรียนบ่อยคร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอันควร ย่อมเป็นผลเสียแก่นักเรียน
กรณีท่ีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธ์ิสอบ หรือทางโรงเรียนอาจพิจารณาให้ออก
หรือคัดช่ือออกก่อนสอบ

ถ้านักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 3 วัน ทางโรงเรียนจะติดต่อไปยังผู้ปกครองให้รับทราบ
และหากผู้ปกครองไม่ติดต่อกับทางโรงเรียนภายใน 1 สัปดาห์ นักเรียนจะต้องถูกลงโทษโดย
การส่ังพักการเรียน หรือหมดสิทธ์ิสอบในภาคเรียนน้ัน

41. กรณีปัญหาชู้สาว ถ้าพบจะเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนไว้ก่อนและทำบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน ถ้ามีคร้ังท่ี 2 จะเชิญผู้ปกฃรองมารับทราบและแก้ปัญหาร่วมกัน

42. กรณีเก่ียวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดจะเชิญผู้ปกครองมาพบและหาทางแก้ไข
ร่วมกัน ถ้าเป็นยาเสพติดร้ายแรง ให้เวลาอีก 2 สัปดาห์ เพ่ือไปบำบัดและจะตรวจสอบ
อีกหากไม่ไปแก้ไข จะให้พักการเรียนเป็นเวลา 7 วัน หรือให้ออกในรายท่ีรับปากไว้
แต่ทำไม่ได้

43. การแต่งกาย ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีโรงเรียนกำหนด
ถ้าตรวจสอบพบความบกพร่องต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อย

44. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยเด็ดขาด
ถ้าพบจะยึดกุญแจและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับคืน พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อไป

45. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด้านพบจะถูกลงโทษรุนแรงตามระเบียบของ
โรงเรียน

46. ห้ามแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อครู เจ้าหน้าท่ี และเพ่ือนนักเรียน ถ้าฝ่าฝืน
จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน

47. ห้ามลักขโมยส่ิงของภายในโรงเรียน
ถ้าตรวจพบจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
และลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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การมาโรงเรียน
1. นักเรียนทุกคนควรมาถึงโรงเรียน ก่อนเวลา 07.30 น.
2. กรณีท่ีผู้ปกครองมาส่งนักเรียนท่ีโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองข้ึนบนอาคารเรียน
3. โรงเรียนเคารพธงชาติเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 15.30 น.

(ในกรณีนักเรียน เรียนพิเศษ เลิกเรียนเวลา 16.30 น.)
4. นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

หากมาสายให้รายงานตัว กับฝ่ายปกครองก่อน
5. นักเรียนท่ีมาสาย 3 คร้ัง ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองควรแก้ไข

การมาสายของนักเรียนทันทีท่ีได้รับแจ้งจากครู

การออกนอกบริเวณโรงเร ียนการออกนอกบริเวณโรงเร ียนการออกนอกบริเวณโรงเร ียนการออกนอกบริเวณโรงเร ียนการออกนอกบริเวณโรงเร ียน
1. ผู้ปกครองท่ีมารับนักเรียนก่อนเลิกเรียน จะต้องติดต่อท่ีห้องธุรการเท่าน้ัน

เพ่ือประสานงานให้ครูประจำช้ันนำนักเรียนมาส่ง ไม่อนุญาตให้ไปรับท่ีห้องเรียนโดยเด็ดขาด
2. กรณีนักเรียนกลับบ้านเอง และผู้ปกครองมีความประสงค์ท่ีจะให้นักเรียน

กลับก่อนเวลาโรงเรียนเลิกโดยผู้ปกครองไม่ได้มารับเอง จะต้องทำจดหมายลงลายมือช่ือ
เพ่ือขอนุญาติ  มิฉะน้ันทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้กลับจนกว่าจะเลิกเรียน

3. ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนไม่เกินเวลา 17.30 น. เน่ืองจากครูเวรปฏิบัติหน้าท่ี
ถึงเวลา 17.30 น. เท่าน้ัน

การมาโรงเรียนในวันหยุดการมาโรงเรียนในวันหยุดการมาโรงเรียนในวันหยุดการมาโรงเรียนในวันหยุดการมาโรงเรียนในวันหยุด
1. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุด ยกเว้นกรณีท่ีโรงเรียน

ให้มาทำกิจกรรม โดยจะมีจดหมายแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
2. ถ้าทางโรงเรียนจะนำนักเรียนออกจากโรงเรียน หรือนอกสถานท่ี จะต้องมีจดหมาย

ขออนุญาตผู้ปกครองทุกคร้ัง

การแต่งกายสำหรับผู ้ปกครองการแต่งกายสำหรับผู ้ปกครองการแต่งกายสำหรับผู ้ปกครองการแต่งกายสำหรับผู ้ปกครองการแต่งกายสำหรับผู ้ปกครอง
ผู้ปกครองท่ีมาติดต่อกับทางโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองท่ีมารับ-ส่งนักเรียน

กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย งดเว้นการใส่เส้ือผ้ารัดรูป เส้ือสายเด่ียว เส้ือกล้าม ชุดนอน
กระโปรงท่ีส้ันมาก และกางเกงขาส้ัน เน่ืองจากการแต่งกายท่ีไม่สุภาพเข้ามาในโรงเรียน
จะเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีแก่นักเรียน
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ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน”

   โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ได้กำหนดระเบียบการลงโทษเพ่ือถือปฏิบัติภายในโรงเรียน ดังน้ี
๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนในเฃรืออักษรกรุ๊ปว่าด้วยการลงโทษนักเรียน”
๒. “การลงโทษ” หมายถึง การกำหนดวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน
ในกรณีท่ีนักเรียนปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับสำหรับนักเรียน หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องมีความเห็น
๓. การลงโทษนักเรียน

ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือครูท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษา โดยให้ดำเนินการเพ่ือจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสำนึกในความผิดท่ีได้กระทำ
และพัฒนาตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม และต้องกระทำภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โดยให้ดำเนินการ ดังน้ี

๓.๑ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนท่ีได้กระทำความผิดท่ีไม่ร้ายแรง
หรือความผิดข้ันต้น และเป็นการกระทำความผิดคร้ังแรก
หรืออยู่ในกรณีท่ีเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี
๓.๒ การทำทัณฑ์บน ใช้สำหรับนักเรียนท่ีปฏิบัติผิดระเบียบข้ันปานกลางเป็นคร้ังแรก
หรือได้รับการดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ ๓.๑ มากกว่า ๑ คร้ัง
หรือกรณีความผิดอื่นที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรให้มีการทำทัณฑ์บน
๓.๓ การตัดคะแนนความประพฤติ ใช้สำหรับนักเรียนท่ีปฏิบัติผิดระเบียบข้ันร้ายแรง
หรือทำทัณฑ์บนมา ๑ ฃร้ัง หรือได้รับโทษตามระเบียบการลงโทษ
โดยมีระดับคะแนนท่ีจะถูกตัดตามข้อกำหนดท่ีคณะกรรมการกำหนดไว้
๓.๔ การให้ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้สำหรับนักเรียน
ท่ีถูกตัดคะแนน ความประพฤติเกินกว่า ๖๐ คะแนน หรือกระทำผิดอย่างใดอย่างหน่ึง
ตามความผิดข้ันร้ายแรง ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้ทำกิจกรรม
เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา
ซ่ึงผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการทำกิจกรรมดังกล่าวของนักเรียน
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แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี
๑. ความผิดข้ันต้น
๒. ความผิดข้ันกลาง
๓. ความผิดข้ันร้ายแรง

การลงโทษการลงโทษการลงโทษการลงโทษการลงโทษ
ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๕ คะแนน)ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๕ คะแนน)ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๕ คะแนน)ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๕ คะแนน)ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๕ คะแนน)

๑.๑ มาถึงโรงเรียนสายโดยไม่มีสาเหตุอันควร (ยกเว้นนักเรียนท่ีข้ึนรถรับ-ส่งนักเรียน)
๑.๒ ก่อความรำคาญในห้องเรียน
๑.๓ คุยหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน
๑.๔ ทำความสกปรก หรือไม่รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน
๑.๕ กล่าววาจาหยาบคาบ
๑.๖ รับประทานอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมในห้องเรียน หรือบริเวณท่ีโรงเรียนห้ามไว้
๑.๗ เค้ียว หรือท้ิงหมากฝร่ัง
๑.๘ ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน
๑.๙ เล่นในท่ีท่ีทางโรงเรียนห้ามไว้
๑.๑๐ ไม่ปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ช่ือนามสกุล และช้ันเรียน
๑.๑๑ ไม่แสดงความเคารพครู-อาจารย์
๑.๑๒ แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ติดกระดุมเส้ือ หรือปล่อยชายเส้ือออกนอกกางเกง
๑.๑๓ ใช้กระเป๋าหนังสือท่ีโรงเรียนไม่อนุญาต
๑.๑๔ ใส่เคร่ืองประดับ
๑.๑๕ นำเคร่ืองมือส่ือสารมาโรงเรียน
๑.๑๖ นำของเล่นมาโรงเรียน
๑.๑๗ หลีกเล่ียงการเข้าแถว
๑.๑๘ ไม่ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ หรือส่วนรวมในการทำกิจกรรม

ข้อ ๒. ความผิดขั ้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๑๐ คะแนน)ข้อ ๒. ความผิดขั ้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๑๐ คะแนน)ข้อ ๒. ความผิดขั ้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๑๐ คะแนน)ข้อ ๒. ความผิดขั ้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๑๐ คะแนน)ข้อ ๒. ความผิดขั ้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๑๐ คะแนน)
๒.๑ ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบ ติดต่อกัน ๓ วัน
๒.๒ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๓ แต่งกายผิดระเบียบ
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๒.๔ ปีนร้ัวเข้า-ออกโรงเรียน
๒.๕ เจตนาไม่นำหนังสือจากโรงเรียนไปให้ผู้ปกครองตามกำหนดหรือเจตนา

ทำลาย
๒.๖ ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือของผู้ปกครองท่ีมีมาถึงโรงเรียน
๒.๗ หลบหนีโรงเรียน หรือหลีกเล่ียงการเรียน
๒.๘ แสดงกิริยา วาจา หรือการกระทำอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีไม่เป็นสุภาพชน
๒.๙ เท่ียวเตร่เร่ร่อนอยู่ในท่ีสาธารณะ หรือทำลายสาธารณสมบัติ
๒.๑๐ ม่ัวสุม และ/หรือ ก่อฃวามเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อ่ืน
๒.๑๑ ดู ครอบครอง หรือซ่อนเร้นรูปภาพลามกอนาจารในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์

หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์
๒.๑๒ เม่ือพบหรือเดินผ่านฃรู-อาจารย์ ไม่แสดงความเคารพ

หรือแสดงอาการแข็งกระด้าง
๒.๑๓ ทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๒.๑๔ เข้าในสถานท่ีท่ีไม่บังควร เช่น โรงบิลเลียด ร้านเกม สถานเริงรมย์ต่างๆ
๒.๑๕ ทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ขีด-เขียน ข้อความหรือภาพลงบนโต๊ะ

ฝาผนัง ตามท่ีต่างๆ ท้ังนอกและในโรงเรียน
ข้อ ๓. ความผิดขั ้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๓๐ คะแนน)ข้อ ๓. ความผิดขั ้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๓๐ คะแนน)ข้อ ๓. ความผิดขั ้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๓๐ คะแนน)ข้อ ๓. ความผิดขั ้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๓๐ คะแนน)ข้อ ๓. ความผิดขั ้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติครั ้งละ ๓๐ คะแนน)

๓.๑ สูบบุหร่ี หรือยาเสพติดทุกชนิด
๓.๒ ด่ืมเคร่ืองดองของเมาทุกชนิด
๓.๓ เล่นการพนันซ่ึงต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน
๓.๔ ยุยงหรือย่ัวยุ

ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียนภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน
๓.๕ พกอาวุธเข้ามาในโรงเรียน เช่น มีด อาวุธ

หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีเจตนาใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้นไว้เพ่ือประทุษร้าย
๓.๖ ลักขโมย
๓.๗ ก่อการวิวาทระหว่างโรงเรียนต่อโรงเรียน
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ระเบียบการเรียนและการใช้อาคารเรียนระเบียบการเรียนและการใช้อาคารเรียนระเบียบการเรียนและการใช้อาคารเรียนระเบียบการเรียนและการใช้อาคารเรียนระเบียบการเรียนและการใช้อาคารเรียน

เพ่ือให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลด้วยดี
และเพ่ือรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติ สำหรับการเรียน
และการใช้อาคารเรียนดังน้ี

1. เม่ืออยู่ในเวลาเรียน ครูจะเข้าสอนหรือไม่ก็ตาม
นักเรียนต้องน่ังประจำโต๊ะให้เรียบร้อย รักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด

2. ระหว่างเวลาเรียนหากมีความประสงค์จะออกนอกห้องเรียนต้องได้รับอนุญาต
จากครูผู้สอนเสียก่อน

3. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนและห้องเรียน โดยไม่ท้ิงเศษกระดาษ
หรือส่ิงอ่ืนใดลงบนพ้ืนห้องหรือบริเวณโรงเรียน

4. ห้ามนำอาหารหรือเคร่ืองด่ืมทุกชนิด เข้ามารับประทานในห้องเรียน
5. เม่ือต้องย้ายห้องเรียน ต้องเข้าแถวหน้าห้องเรียนและเดินแถวให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืน
6. ห้ามเล่นฟุตบอล ตะกร้อ เทเบ้ิลเทนนิส ฯลฯ บนอาคารเรียน
7. การทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนถือเป็นความผิดรุนแรง เช่น ขีดเขียนผนังตึก

โต๊ะเรียน งัดประตู หน้าต่างๆ และอ่ืนๆ จะต้องรับการลงโทษสถานหนักและชดใช้ค่าเสียหาย
ระเบียบการรับประทานอาหารกลางวันระเบียบการรับประทานอาหารกลางวันระเบียบการรับประทานอาหารกลางวันระเบียบการรับประทานอาหารกลางวันระเบียบการรับประทานอาหารกลางวัน

เพ่ือให้นักเรียนรับประทานอาหารท่ีสะอาดเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน และในบรรยากาศท่ีดี เหมาะสม สะอาด และมีมารยาทท่ีดีในการ
รับประทานอาหาร จึงกำหนดระเบียบเพ่ือการปฏิบัติดังน้ี

1. นักเรียนซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม ให้กระทำได้เฉพาะเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด คือ
เช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน พักบ่าย และหลังเลิกเรียน

2. ห้ามซ้ือของจากบุคคลภายนอกท่ีนำมาขายในโรงรียนและหน้าโรงเรียน
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อน

3. ต้องรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร โดยไม่เดินถืออาหารรับประทาน
4. เศษอาหารหรือภาชนะท่ีห่อหุ้มต้องนำท้ิงลงในถังขยะ จาน ชาม ช้อน

นำใส่ลงในอ่างท่ีทางโรงเรียนจัดให้
5. ห้ามนำอาหารหรือ เคร่ืองด่ืมออกมาทานนอกโรงอาหารเด็ดขาด
6. ห้ามนำอาหารหรือ เคร่ืองด่ืม ข้ึนมาทานบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียน
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งานธุรการ - การเงินงานธุรการ - การเงินงานธุรการ - การเงินงานธุรการ - การเงินงานธุรการ - การเงิน
สิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมอื ่นเพื ่อพัฒนาการศึกษาสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมอื ่นเพื ่อพัฒนาการศึกษาสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมอื ่นเพื ่อพัฒนาการศึกษาสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมอื ่นเพื ่อพัฒนาการศึกษาสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมอื ่นเพื ่อพัฒนาการศึกษา

1. กรณีมีพ่ีน้องร่วมบิดา - มารดาเด่ียวกัน กำลังศึกษาอยู่ 3 คน
บุตรคนแรก มีสิทธิขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาการศึกษา

2. กรณีนักเรียนเรียนดีได้เกรด 4 ทุกวิชา ครบ 3 ภาคเรียน ภาคเรียนต่อไป
มีสิทธิขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาการศึกษา (เฉพาะระดับประถม
และมัธยมศึกษา)

3. ระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนหากบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
มีสิทธิขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันสูงสุด
ของระดับท่ีกำลังศึกษา (อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

4. กรณีทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับจังหวัดขึ้นไป ประธานกรรมการ
บริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

การทำบัตรนักเรียนการทำบัตรนักเรียนการทำบัตรนักเรียนการทำบัตรนักเรียนการทำบัตรนักเรียน
1. โรงเรียนจัดทำบัตรนักเรียนให้กับนักเรียนใหม่ประมาณเดือนมิถุนายน

และพฤศจิกายนของทุกปี
2. ใช้บัตรนักเรียนกรณีแจ้งชำระค่าเล่าเรียน, ติดต่อขอรับนักเรียน

และติดต่อ กับโรงพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
3. กรณีทำบัตรนักเรียนหากต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่โดยเสียค่าใช้จ่าย

คนละ 100 บาท ได้ท่ีแผนกธุรการ

รถรับ - ส่งนักเรียนรถรับ - ส่งนักเรียนรถรับ - ส่งนักเรียนรถรับ - ส่งนักเรียนรถรับ - ส่งนักเรียน
1. แจ้งความจำนงขอน่ังรถรับ - ส่ง ได้ท่ีแผนกธุรการ
2. กรณียกเลิกการนั่งรถให้แจ้งครูประจำรถและแผนกธุรการ
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การประกันอุบัติเหตุการประกันอุบัติเหตุการประกันอุบัติเหตุการประกันอุบัติเหตุการประกันอุบัติเหตุ
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน

การปฏิบัติเมื ่อเกิดอุบัติเหตุการปฏิบัติเมื ่อเกิดอุบัติเหตุการปฏิบัติเมื ่อเกิดอุบัติเหตุการปฏิบัติเมื ่อเกิดอุบัติเหตุการปฏิบัติเมื ่อเกิดอุบัติเหตุ
1. ผู้ปกครองต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าให้กับ

สถานพยาบาล โดยผู้ปกครองรวบรวมใบเสร็จทุกฉบับ, ใบรับรองแพทย์
และกรอกเอกสารเรียกร้อง ค่าสินไหม ติดต่อกับทางโรงเรียนเพ่ือ
ขอเบิกเงินคืนกับบริษัทประกันภัยในภายหลัง

2. กรณีผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกจากสถานพยาบาล
กรุณาติดต่องานธุรการ

การชำระค่าเล่าเรียนการชำระค่าเล่าเรียนการชำระค่าเล่าเรียนการชำระค่าเล่าเรียนการชำระค่าเล่าเรียน
โรงเรียนจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนปีละ 2 คร้ัง คือ

นักเรียนใหม่นักเรียนใหม่นักเรียนใหม่นักเรียนใหม่นักเรียนใหม่
ภาคเรียนท่ี 1 ชำระเม่ือมอบตัว ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ภาคเรียนท่ี 2 ชำระก่อนเปิดเรียนภาคปลาย ประมาณต้นเดือนตุลาคม

นักเรียนเก่านักเรียนเก่านักเรียนเก่านักเรียนเก่านักเรียนเก่า
ภาคเรียนท่ี 1 ชำระก่อนเปิดภาคต้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
ภาคเรียนท่ี 2 ชำระก่อนเปิดเรียนภาคปลาย ประมาณต้นเดือนตุลาคม

กรณีผ ่อนชำระเป็นรายงวดกรณีผ ่อนชำระเป็นรายงวดกรณีผ ่อนชำระเป็นรายงวดกรณีผ ่อนชำระเป็นรายงวดกรณีผ ่อนชำระเป็นรายงวด
จะต้องผ่อนชำระให้เสร็จส้ินก่อนสอบปลายภาคเรียนน้ันๆ และผู้ปกครอง

กรุณาติดต่อกับงานการเงินด้วยตนเอง
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หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนที ่มีผลการเรียนดีสำหรับนักเรียนที ่มีผลการเรียนดีสำหรับนักเรียนที ่มีผลการเรียนดีสำหรับนักเรียนที ่มีผลการเรียนดีสำหรับนักเรียนที ่มีผลการเรียนดี

อาจารย์นิคม  หมดราคี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนโดยเฉพาะลูกศิษย์ของโรงเรียนท่ีมีความประพฤติดี เรียนดี
โดยให้โอกาสได้ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงข้ึน ด้วยการมอบทุนการศึกษา ดังน้ี

ประเภททุน กประเภททุน กประเภททุน กประเภททุน กประเภททุน ก ประเภททุน ขประเภททุน ขประเภททุน ขประเภททุน ขประเภททุน ข

1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปและ
มีหนังสือมอบทุน
2. เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
และศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษาท่ี
โรงเรียนมอบทุนให้
3. นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน
4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก
ค่าเล่าเรียน เช่น ค่าหนังสือ, ค่ารถ, ค่าเรียนพเิศษ
เป็นต้น
5. นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
6. นกัเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา จะต้องไม่เก่ียวขอ้ง
กับส่ิงเสพติดใดๆ ท้ังส้ิน
7. ไม่เป็นผู้ท่ีเข้าสอบคัดเลือก และได้ยืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษาในสถาบันอ่ืน
8. เป็นผู้ท่ีได้สมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเครอื
อักษรกรุ๊ป ตามกำหนดท่ีโรงเรียนแจ้ง
และได้รหัสประจำตัวนักเรียนแล้ว
9. นักเรียนตอ้งเขียนใบคำร้องขอรับทุนการศึกษา
ทุกวันท่ี 5 พฤษภาคม และวันท่ี 5 พฤศจิกายน
ของทุกปีพร้อมรายงานผลการเรียน
10. โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผู้รับทุน
การศึกษา กรณีท่ีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน

1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปและ
มีหนังสือมอบทุน
2. เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
และศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษาท่ี
โรงเรียนมอบทุนให้
3. นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคเรียน
4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก ค่าเล่าเรียน เช่น
ค่าหนังสือ, ค่ารถ, ค่าเรียนพเิศษ เป็นต้น
5. นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
6. นกัเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา จะต้องไม่เก่ียวขอ้ง
กับส่ิงเสพติดใดๆ ท้ังส้ิน
7. ไม่เป็นผู้ท่ีเข้าสอบคัดเลือก และได้ยืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษาในสถาบันอ่ืน
8. เป็นผู้ท่ีได้สมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเครอื
อักษรกรุ๊ป ตามกำหนดท่ีโรงเรียนแจ้ง
และได้รหัสประจำตัวนักเรียนแล้ว
9. นกัเรียนตอ้งเขียนใบคำร้องขอรับทุนการศึกษา
ทุกวันท่ี 5 พฤษภาคม และวันท่ี 5 พฤศจิกายน
ของทุกปีพร้อมรายงานผลการเรียน
10. โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผู้รับทุน
การศึกษา กรณีท่ีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน
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โรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษา
 ถ.พัทยา-นาเกลือ ถ.พัทยา-นาเกลือ ถ.พัทยา-นาเกลือ ถ.พัทยา-นาเกลือ ถ.พัทยา-นาเกลือ

โรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยา
ถ.พัทยาใต้ ซ.กอไผ่ถ.พัทยาใต้ ซ.กอไผ่ถ.พัทยาใต้ ซ.กอไผ่ถ.พัทยาใต้ ซ.กอไผ่ถ.พัทยาใต้ ซ.กอไผ่

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ ์
ถ.เทพประสิทธิ ์ถ.เทพประสิทธิ ์ถ.เทพประสิทธิ ์ถ.เทพประสิทธิ ์ถ.เทพประสิทธิ ์
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โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป (แผนกสามัญ)โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป (แผนกสามัญ)โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป (แผนกสามัญ)โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป (แผนกสามัญ)โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป (แผนกสามัญ)

โรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษาโรงเรียนอักษรศึกษา
เรียนเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมเลิศล้ำ  นำไปพัฒนาเรียนเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมเลิศล้ำ  นำไปพัฒนาเรียนเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมเลิศล้ำ  นำไปพัฒนาเรียนเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมเลิศล้ำ  นำไปพัฒนาเรียนเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมเลิศล้ำ  นำไปพัฒนา
119/134 ม.5  ถ.พัทยา-นาเกลือ  ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทร. 0-3842-8938, 083-6874019
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรมเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรมเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรมเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรมเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม
กิจกรรมเลิศล้ำ เป็นผู ้นำเทคโนโลยีกิจกรรมเลิศล้ำ เป็นผู ้นำเทคโนโลยีกิจกรรมเลิศล้ำ เป็นผู ้นำเทคโนโลยีกิจกรรมเลิศล้ำ เป็นผู ้นำเทคโนโลยีกิจกรรมเลิศล้ำ เป็นผู ้นำเทคโนโลยี
189/17-18 ม.11 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทร. 0-3841-2118, 084-2063019
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3

โรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยาโรงเรียนอักษรพัทยา
สร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณภาพ  ซาบซึ ้งคุณธรรมสร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณภาพ  ซาบซึ ้งคุณธรรมสร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณภาพ  ซาบซึ ้งคุณธรรมสร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณภาพ  ซาบซึ ้งคุณธรรมสร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณภาพ  ซาบซึ ้งคุณธรรม
608/1 ม.10 ซ.กอไผ่  ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทร. 0-3837-4531-2, 084-1063019
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3


