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ค ำน ำ 

  หนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2564   จัดท าข้ึนเพื่อให้นกัเรียนและผู้ปกครอง   ระดับ

ประถมศึกษา ได้ศึกษาข้อมูล กฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เช่น ระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับการแต่งกาย 

ทรงผม   การใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน  การขออนุญาตลากจิ  ลาป่วย  การมาสาย  ระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้บริการ

ห้องสมุด  ห้องพยาบาล  ห้องประชาสมัพันธ์ รวมทั้งโครงสรา้งของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรบัปรุง พุทธศักราช 2560)   ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผล  อันจะน าไปสู่ความเข้าใจ และการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ผู้ปกครองใช้ให้

เป็นประโยชน์ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมมือกันดูแลนักเรียนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกคนให้สามารถ                

บริหารจัดการตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นลูกศิษย์วัฒนาได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

 

 

ขอพระเจ้าอวยพระพร 

คณะผู้จัดท า 
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ประวัติโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                        
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียนจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีช่ือเรียกว่า โรงเรียน
กุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรปีระจ าและ
โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียน
การสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาส าหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี 
พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญข้ึนท าให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจ านวนนักเรียน    
ที่เพิ่มข้ึนได้  มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน   และเปลี่ยนช่ือเป็น 
“วัฒนาวิทยาลัย”  
          ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีอายุ ครบ 147 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร  
ในประเทศไทย เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมี พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
  

 

           

 
 
 
 

  
 
 

 

 

นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน 

ผู้อ านวยการ 

ดร.พัชราภรณ์  ดวงช่ืน 

 ผู้จัดการ 
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/สีและต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 

 
ตราสัญลักษณโ์รงเรียน 

รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และช่ือโรงเรียน แสดงถึงแสงสว่างไปยังผู้อื่น และเป็นประทีป

ส่องน าทางนักเรียนให้ด าเนินไปตามทางที่ดทีี่ถูกต้อง  

ปรัชญาของโรงเรียน   

คุณธรรม น า วิชาการ  

วิสัยทัศน์ (VISION ) 

สร้างกุลสตรมีีคุณธรรม เป็นผู้น าในศตวรรษใหม่ 
 

สีประจ าโรงเรียน 

                  ขาว - แดง      สีขาว  หมายถึง คุณธรรม        สแีดง หมายถึง วิชาการ 
 

ต้นไมป้ระจ าโรงเรียน 

ต้นมะขาม  แสดงถึง ความอดทน 
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นโยบายโรงเรียน 
      

 
1. มุ่งพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้สามารถน าหลักคริสตจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติ และมีความสุข 
2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมของโรงเรียนและ 

มีจิตสาธารณะ 
4. ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากร รักความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters) 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นผู้น าและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ 
6. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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Wattana Characters คุณลักษณะ 
1. ความรักและการให้ มีจิตสาธารณะ   เสียสละ  ความรัก  ความสามัคคี เมตตาและให้อภัย 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อสัตย์สุจริตทั้งด้านกาย วาจา ใจ ต่อตัวเองและผู้อื่น 
3. การมีวินัยปกครองตนเอง ปกครองตนเองได้  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง 
4. ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู ้ หนักเอาเบาสู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีภาวะผู้น า ให้เกียรติผู้อื่น  รู้หน้าที่ ท างานเป็นทีม 
6. การตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนเอง  
    และผู้อื่น 

รู้คุณค่าและสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
ใฝ่รู้ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย ให้เกียรติผู้อื่น 

7. การมีกาลเทศะ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมต่อเวลา สถานที่ และโอกาส  แต่งกายสุภาพ
เหมาะสม กิริยามารยาทเรียบร้อย วาจาสุภาพ 

 

ความรักและการให้

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความมีวินัย

ปกครองตนเอง

ความรับผิดชอบ
และหนักเอาเบาสู้

การเป็นผู้น าและ

ผู้ตามที่ดี

การตระหนักรู้
คุณค่าแห่งตนเอง

และผู้อื่น

การมีกาลเทศะ

คุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา 
 (Wattana Characters) 
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โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
Wattana Wittaya Academy 

 
เลขท่ี 67 ซอยสุขุมวิท19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2254-7991-5 หรือ 0-2254-4990-4 แฟกซ์ 0-2254-7997 
Website: http://www.wattana.ac.th     e-mail: wwa@wattana.ac.th 

 

โทรศพัทห์มายเลขภายใน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน     255 
รองผู้อ านวยการฝ่ายโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ    326   
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา       236   
หัวหน้างานวิชาการและกจิการนกัเรียน    296, 226 
หัวหน้างานฝ่ายปกครอง      223 
การเงิน         213, 219  
ห้องทะเบียน        216 
ห้องพยาบาล ระดับประถมศึกษา       339    

  ห้องประชาสัมพันธ์ ระดบัประถมศึกษา    224 

 
 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 1 สถานที่ตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

mailto:wwa@wattana.ac.th


~ 6 ~ 
 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2564 

ระเบียบปฏิบัติทั่วไป  

 

 
 

1. ช่วงเช้า ครูเวรจะรอรบันักเรียนด้านประตู 2 (ประชาสัมพันธ์) 
    2. มาโรงเรียนกอ่นเวลา 07.30 น. ให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 

3. หลังเวลา 07.40 น. นักเรียนจะเข้าด้านประตู 2 เท่านั้น  
4. นักเรียนต้องสแกนบัตรประจ าตัวนักเรียนเมื่อมาถึงโรงเรยีน  
5. นักเรียนทีม่าหลังเวลา 07.40 น. 5 ครั้งต่อภาคเรียน ถือว่ามาสาย 1 ครั้ง จะถูกหักคะแนนพฤติกรรม  
    1 คะแนน  
6. นักเรียนทีม่าสายหลงัเวลา 08.00 น. ต้องขอใบอนญุาตเข้าช้ันเรียนจากคุณครหู้องประชาสัมพันธ์  

           พร้อมทั้งลงเวลามาในสมุดบันทกึการมาสาย มาสาย 2 ครั้งต่อเดือน จะถูกหักคะแนนพฤติกรรม 1 คะแนน 
 
 

-                        ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองโดยท่ีไม่มีผู้ปกครองมารับ 

ข้อควรปฏิบัติของผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองสแกนบัตรแดงรับนักเรยีนได้ต้ังแต่เวลา 15.00 น.  
2. ผู้ปกครองที่ไม่มบีัตรแดง ขอลงช่ือทีห่้องประชาสัมพันธ์  

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ครูเวรจะบันทึกข้อมลูเรียกบัตรให้  เวลา 15.50 น.  
            วันศุกร์ หรือวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ครูเวรจะคีย์ข้อมูลเรียกบัตรให้ เวลา 14.50 น.  
        ** กรณีที่ไม่ใช่ผู้ปกครองต้องกรอกแบบฟอร์ม “ขออนญุาตรับนักเรียนกลบักับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง”  
               พร้อมแนบ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ** 
 
 
 
 

 

การกลับบ้าน 

การมาโรงเรียน 
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ข้อควรปฏิบัติของนักเรียน 

1. เมื่อโรงเรียนเลกินักเรียนมารอผูป้กครองทีจุ่ดนัดพบ ดังนี ้
          ระดับช้ัน ป.1 – ป.2  รอทีป่ระตู 1 ด้านอาคารช้ันเดียว         

ระดับช้ัน ป.3 – ป.4   รอทีป่ระตู 2 ด้านห้องประชาสัมพันธ์ 
          ระดับช้ัน ป.4 – ป.6       รอทีป่ระตู 3 ด้านอาคารอายะดา  กิรินกลุ 

2. นักเรียนสามารถน าบัตรประจ าตัวนักเรียน (บัตรเขียว) สแกนที่ตู้รูดบัตร เมื่อได้ยินเสียงเรียกช่ือของตนเอง  
                หน้าจอเป็นสีเขียวจงึกลับบ้านได้ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้น าบัตรเขียวมาโรงเรียน นักเรียนต้องลงช่ือในสมุด 
                ตามจุดที่นักเรียนกลับบ้าน และครเูวรจะคีย์เลขประจ าตัวที่ตู้สแกนบัตร 

3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปรอผู้ปกครองนอกเขตระดับประถมศึกษา และที่จุดนัดพบอื่นที่ไม่ใช่ของระดับช้ัน
ตนเอง ยกเว้นมพีี่หรือน้องที่จุดนัดพบอื่น ผูป้กครองต้องเขียนจดหมายแจ้งมายงั หัวหน้างานฝ่ายปกครอง  
ระดับประถมศึกษา 

4. นักเรียนไมก่ลบับ้านเองโดยไมม่ีผูป้กครองมารับ และไม่กลับบ้านกับผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
 

 
1. ลากิจ หรือลาระหว่างเรียน 

- ส่งเอกสารการลาให้กบัครูทีป่รกึษารับทราบล่วงหน้าก่อนการลาอย่างน้อย 1 วัน   
- กรณีที่ผู้ปกครองมีธุระจ าเป็นต้องขอรับนักเรียนกลบับ้านกอ่นเวลาโรงเรียนเลิก ผู้ปกครองสามารถ 
  ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์เพื่อเขียนแบบฟอร์มรับนกัเรียนกลับกอ่นเวลา และให้นักเรียนน าไปให้ 
  ครูที่ปรึกษาลงช่ือรบัทราบ ก่อนน าลงมาที่ประชาสัมพันธ์ หรือกรณีเร่งด่วน ขอผูป้กครองติดต่อคุณคร ู
  ที่ห้องประชาสัมพันธ์ และลงช่ือรบันักเรียนในสมุดที่หอ้งประชาสัมพนัธ์ 

2. ลาป่วย 
- ส่งจดหมายลาให้กับครูท่ีปรึกษา เมื่อหายป่วยและกลับมาเรียน หากมีใบรับรองแพทย์ให้แนบมาด้วย 

 
 
 
 

การลา 
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กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

เวลา วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา วันศุกร์ 
07.35 น. 
07.40 น. 

เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ 
เคารพธงชาติ 

07.50 - 08.00 น. กิจกรรมรักการอ่าน 
ป.1 - ป.3   วันจันทร์ และวันพุธ 
ป.4 - ป.6   วันอังคาร 
กิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพ 
ป.1 - ป.3   วันอังคาร และวันพฤหัสบด ี
ป.4 - ป.6   วันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี 

07.50 - 08.00 น. ประกาศยกย่องชมเชย และ 
มอบรางวัลของกิจกรรมต่างๆ 
แก่นักเรียน 

08.00 - 08.50 น. 
08.50 - 09.40 น. 
09.40 - 10.00 น. 
10.00 - 10.50 น. 
10.50 - 11.40 น. 

เรียนคาบที่ 1 
เรียนคาบที่ 2 
พักดื่มนม หรือทานไอศกรีม (วันอังคาร) และทานกล้วยน้ าว้า 
เรียนคาบที่ 3 
เรียนคาบที่ 4 

11.40 - 12.50 น. 
 
12.50 - 13.40 น. 
13.40 - 14.30 น. 
14.30 - 15.20 น. 
15.20 - 15.30 น. 
 
15.30 น. 
15.40 - 16.30 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน /  
เรียนกจิกรรมพิเศษตอนกลางวัน 
เรียนคาบที่ 5 
เรียนคาบที่ 6 
เรียนคาบที่ 7 
ครูที่ปรึกษาก ากบั ติดตามสมุดบันทึกการบ้าน 
และงานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
โรงเรียนเลกิ 
เรียนพเิศษท าการบ้าน / เรียนกจิกรรมเสริม
พิเศษตอนเย็น 

11.40 - 12.30 น. 
 
12.30 - 13.20 น. 
13.20 - 14.10 น. 
14.10 - 14.40 น. 
 
 
 
14.40 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน / 
เรียนกจิกรรมพิเศษตอนกลางวัน 
เรียนคาบที่ 5 
เรียนคาบที่ 6 
ครูที่ปรึกษาอบรมคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน รวมทั้ง
ก ากับ ติดตาม สมุดบันทึกการบ้าน 
และงานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
โรงเรียนเลกิ 
  

 

หมายเหต ุ:  วันศุกร์หรอืวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนกัขัตฤกษ์โรงเรียนเลิกเวลา 14.40 น.  
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ระเบียบปฏิบตัิเกี่ยวกบัการแต่งกายและทรงผม  

 

                                 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

  เสื้อแขนสั้นแค่ไหล่ คอปกเสื้อฮาวาย เอวต่อสะโพกสีขาวตดิกับกระโปรงสีแดงยาวคลุมเข่า  
               ประมาณ 3 นิ้ว มีเข็มขัดผ้าสีขาวคาดที่รอยต่อเสื้อขาว กับกระโปรงแดง 

 ปักอักษรย่อ “ว.ว.” บนกระเป๋าด้านซ้ายด้วยไหมสีแดง ขนาด 2 ซ.ม.  
          อกเสื้อด้านขวาปักช่ือนามสกุลนกัเรียนด้วยไหมสีแดง ขนาด 0.5 ซ.ม.  

 ปกเสื้อด้านขวามีเครือ่งหมายดาว 5 แฉก ปักด้วยไหมสีแดงในระดับแนวนอน เพื่อแสดงระดับช้ันเรียน 
                ประถมศึกษาปีที่ 1 (ดาว 1 ดวง)   ประถมศึกษาปีที่ 2  (ดาว 2 ดวง)  ประถมศึกษาปทีี่ 3   (ดาว 3 ดวง) 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

 เสื้อสีขาวยาวคลุมสะโพกจากเอวลงมาประมาณ  7  นิ้ว 

 คอปกฮาวายแขนยาวเหนือข้อศอกเลก็น้อย มีกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านขวา 

 กระโปรงสีแดงทบเกล็ดปล่อยด้านหน้าหลงัด้านละ 6 จบี ความยาวคลุมเข่าลงมา 3 นิ้ว 

 ปักอักษรย่อ “ว.ว.” บนอกเสือ้ด้านซ้ายด้วยไหมสีแดง ขนาด  2  ซ.ม. 
อกเสื้อด้านขวาปักช่ือนามสกุลนกัเรียนด้วยไหมสีแดง ขนาด 0.5  ซ.ม. 

 ปกเสื้อด้านขวามีเครือ่งหมายดาว 5 แฉก ปักด้วยไหมสีแดงในระดับแนวนอน เพื่อแสดงระดับช้ันเรียน 
           ประถมศึกษาปีที่ 4  (ดาว 1 ดวง)  ประถมศึกษาปทีี่ 5  (ดาว 2 ดวง)   ประถมศึกษาปีที่ 6   (ดาว 3 ดวง) 

 
 

         
 
 
 
 

 
 

1. ชุดนักเรียน 
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    นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1-6 แต่งเครื่องแบบนกสฟี้าทุกวันอังคาร 
 

 

 เสื้อสีฟ้าอมเทา กระโปรงสีกรมท่าแบบเดียวกันกับกระโปรงนักเรียน 

 ปักช่ือนามสกุลด้วยไหมสีขาวขนาด 0.5 ซ.ม.ที่อกเสือ้ ด้านขวาบน  

 ติดป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ที่แขนเสื้อ ด้านซ้าย และป้ายโรงเรียนที่แขนเสื้อ ด้านขวา 

 หมวก ผ้าพันคอ 

 เครื่องหมายหมู่ดอก ติดเหนือกระเป๋า อกเสื้อด้านซ้าย  
 

  

 นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ป.3  เสื้อโปโลสีขาวแขนสั้น ปักช่ือสกุลด้วยไหมสีแดงขนาด 0.5 ซ.ม.  
       ที่อกเสื้อด้านขวา กางเกงขาสั้นสีแดง  

 นักเรียนระดับช้ัน ป.4 - ป.6 เสือ้โปโลสีแดง ปักช่ือสกุลด้วยไหมสีขาวขนาด 0.5 ซ.ม.  
       ที่อกเสื้อด้านขวา กางเกงขายาวสีด า 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
          
                  ชุดผู้บ าเพญ็ประโยชน ์     ชุดพละ ป.1 – ป.3           ชุดพละ ป.4 – ป.6 
 

*** ส าหรับนักเรียนโปรแกรม EP ปักชื่อ ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และอักษรตัวแรกของนามสกุล 
แล้วตามด้วยจุด Full Stop เช่น HIRANYA P. *** 

2. ชุดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

3. ชุดพละ 
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 ผมสั้น 
1. ผมตัดสั้นตรงยาวคลมุติ่งหู 1 นิ้ว ห้ามซอยผม สไลด์ผม ดัดผม ย้อมผม ไฮไลท์ หรอืเคลอืบสีผม  
2. ผมด้านหน้าต้องไม่ปิดตารุงรัง  / ผมหน้าม้ายาวไม่เกินค้ิว 
3. ที่คาดผม ขนาดกว้างไม่เกิน 1 ซม. สีด าเท่านั้น ไม่มลีวดลายหรือของประดับ เช่น เพชร โบ ตุ๊กตา  

เป็นต้น / กิ๊บติดผม ขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่จนเกินไป สีด าเท่านั้น 
4. กรณีมัดผม ต้องผูกโบหรือติดกิ๊บโบสีด า สีขาว หรือสีแดง (สโีรงเรียน) ไมม่ีลวดลายหรอืของประดบั 

 
 
 
 
 
 

 

 กรณีขอไว้ผมยาว 
1. นักเรียนที่ผมหยิกและฟู ไมส่ามารถไว้ผมสั้นได้นั้น ต้องมจีดหมายขออนุญาตไว้ผมยาว  
     ส่งต่อผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  
2. เมื่อได้รบัอนุญาตแล้ว ต้องรวบผมไว้ด้านหลังใหเ้รียบรอ้ย และคลมุผมที่รวบด้วยตาข่ายสีด า  

                      ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด จะงดสิทธ์ิการขออนุญาตทันที และการขออนุญาตต้องขอปีต่อปี 
3. ขอไว้ผมยาวกรณีพิเศษ ต้องมีเอกสารแนบ ดงันี ้

  3.1 แบบฟอร์มขออนุญาตไว้ผมยาว 
  3.2 จดหมายรับรองจากสถาบันทีเ่กี่ยวข้องกบัการแสดง/การแข่งขัน 
  3.3 ตารางการแสดง/การแข่งขัน 
  3.4 ภาพกิจกรรมหลงัจากการแสดง/การแข่งขัน เสร็จสิ้น (ส่งภายในภาคเรียนที่ 1)   

 

 
 
 

4. ทรงผม 
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ตัวอย่าง ถุงเท้า รองเท้า  สายคล้องบัตร และกระเป๋านักเรียน 
 
 

 
 

 
 
       ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย            รองเท้านักเรียนสีด า              รองเท้าพละสีขาวล้วน
  
  
 
 
 
 
 
 
                    เสื้อทับสีขาวล้วน                           กระเป๋าเป้ของโรงเรียน                                    
 
 
 
     สายคล้องบัตรประจ าตัวนักเรียน 

 สายคล้อง มีขนาดกว้างประมาณ 1 ซม. สสีุภาพ  ไม่ยาวเกินไป 

 ซองใสบ่ัตร แบบใสสามารถมองเห็นบัตรได้ชัดเจน 

      มีขนาดพอดีกับบัตร ไม่ใหญเ่กินไป 
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ระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยเรื่องความประพฤติ 
 

 

 

 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมคนละ 100 คะแนน ต่อ 3 ปีการศึกษา คือ 
         (ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนพฤตกิรรมเหลือไม่ถึง 60 คะแนน  
จะไม่ได้รบัการพิจารณาในการเรียนตอ่ในระดบัมัธยมศึกษา และขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารโรงเรยีน 

 
 

ก าหนดระเบียบวินยั 
      การลงวินัยนักเรียนมี 6 ประการ ดังน้ี 
                          1.   ตักเตือน และบันทึกพฤติกรรมที่ควรปรบัปรุง 

                         2.   หักคะแนนความประพฤติ แจ้งผู้ปกครองลงช่ือรับทราบ 
                        3.   เชิญผูป้กครองมารับรองความประพฤติ 
   4.   บ าเพ็ญประโยชน์ปรบัพฤติกรรม 
                        5.   พักการเรียน 
   6.   ให้ออก 
 
 

การปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรียน 
  เมื่อนักเรียนถูกหักคะแนนพฤติกรรม นักเรียนต้องลงช่ือรับทราบในใบคะแนนความประพฤติ และ 

น าใบคะแนนความประพฤติใหผู้ป้กครองลงช่ือรบัทราบทกุครั้ง และกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข  
ปรับปรงุ ครูทีป่รึกษา หรือครหูัวหน้าระดับช้ัน จะเชิญผูป้กครองมารับทราบปัญหา และร่วมกันแก้ไขปรับปรงุ 
พฤติกรรมนักเรียน  โดยครั้งที่ 1 พบครทูี่ปรึกษา   ครั้งที่ 2 พบครหูัวหน้าระดบัช้ัน หัวหน้างานปกครอง และ
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ครัง้ที่ 3 พบผู้อ านวยการ  

   กรณีที่นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบในการสง่งานวิชาต่างๆ  นักเรียนจะถูกบันทึกพฤติกรรม 3 ครั้ง  
หัก 1 คะแนน  

  ครูที่ปรึกษาจะรายงานคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนใหผู้้ปกครองรับทราบทุกภาคเรียนในใบรายงาน 
 คะแนนความประพฤติของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-6 
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เกณฑ์การตดัคะแนนความประพฤติ 
 

 

 

หมายเหตุ     
1. การประพฤติผิดระเบียบซ้ าในเรือ่งเดียวกัน จะถกูหกัคะแนนพฤติกรรมเป็น 2 เท่าของครั้งที่  1 
2. กรณีอ่ืนๆนอกเหนือจากความผิดข้างต้นน้ี ให้อยู่ในดลุยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารแผนก และอาจลงโทษ 

ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายใต้การดแูลของคุณครู 
3. การน าเคร่ืองมือส่ือสารเข้ามาในโรงเรียนจะถูกยึดและรับคืนสิ้นปีการศึกษาน้ันๆ 
4. ของผดิระเบียบ ไดแ้ก่ โทรศัพท์ เงิน ของมีค่า เคร่ืองประดับ ของเล่น ขนม ของมีคม ไม้บรรทัดเหล็ก ลิปสติก หรือ

หนังสือที่มีเน้ือหาไม่เหมาะกับเยาวชน เป็นต้น 

หัก 1 คะแนน หัก 2 คะแนน หัก 3 คะแนน หัก 5 คะแนน หัก 10 คะแนน หัก 20 คะแนน 
1. มาโรงเรียน หลัง  
   เวลา 08.00 น. 
  จ านวน 2 ครั้ง/เดือน 
2. มาโรงเรียน  
   หลังเวลา  07.40 น.    
  จ านวน 5 ครั้ง/เทอม 
3. ผมยาวเกินจากติ่งหู  
   เกิน 1 น้ิว 
4. ถูกบันทึกพฤติกรรม 
   ที่ควรปรับปรุง  
   3 ครั้ง   
5. ไม่สแกนบัตร  
   นักเรียน เข้า-ออก  
   3 ครั้ง/เดือน  
6. ทาเล็บ / เล็บยาว 
7. แต่งกายไม่ถูก  
   กฎระเบียบ 
   ของโรงเรียน 
8. ว่ิงเล่น และส่งเสียง 
   ดังบนอาคารเรียน 
9. ได้รับจดหมายเตือน 
   เรื่องทรงผม 3 ครั้ง 

1. ไม่น าบัตรอนุญาตเข้า 
   ห้องสอบมาในวันสอบ
2. น าหนังสือหรืองาน   
   วิชาอ่ืนขึ้นมาท าใน 
   ชั่วโมงเรียน 
3. ใช้ลิฟต์ในเวลา  
    07.40 – 15.30 น. 
4. ย้ายที่น่ังโต๊ะเรียน/ 
   โต๊ะอาหาร โดยไม่ได้ 
   รับอนุญาต 

1. พูดจาไม่สุภาพ    
   หรือกล่าวค าเท็จ 
2. เขียนข้อความ 
   ไม่สุภาพ    
   หรือไม่เหมาะสม 
3. ไม่เข้าเรียนในเวลา    
   เรียน 
4. เล่นกันรุนแรง 
5. หลีกหนีการเข้า 
   ร่วมกิจกรรมของ 
   โรงเรียน 

1. แสดงกิริยาก้าวร้าว/ 
   มีพฤติกรรมที่ไม่ 
   เหมาะสม 
2. ท าลายทรัพย์สิน 
   ส่วนรวมของ   
   โรงเรียน 
   หรือของผู้อ่ืน 
3. น าของผิดระเบียบ 
   เข้ามาในโรงเรียน 
4. ใช้ส่ิงของส่วนรวม 
   ของโรงเรียนไม่ถูก  
   วัตถุประสงค ์ 
  

1. ทะเลาะวิวาท/ 
   ท าร้ายร่างกาย 
   เพื่อน 
2. ลักทรัพย์/หยิบ 
   ของผู้อ่ืนโดย 
   ไม่ได้รับอนุญาต 
3. ทุจริต/ไม่ปฏิบัติ 
   ตามระเบียบ 
   การสอบ 
4. ซอยผม/ท าสีผม 
5. ปลอมลายเซ็น 
   ผู้ปกครอง/คร ู
6. ออกนอกเขต 
   การศึกษา 
   โดยไม่ได้รับ 
   อนุญาต 

1. น าความเสื่อม     
   เสียมาสู่โรงเรียน 
2. ท าให้ผู้อ่ืนเสื่อม 
    เสียชื่อเสียงใน       
    สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
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        โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร ระดบัประถมศึกษา ปีการศกึษา 2564  
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.1  มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ 
1.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
1.3  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

2.  ซื่อสัตย์สจุริต 2.1  ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไมล่อกการบ้าน 
2.2  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง 
2.3  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น 

3. มีวินัย 3.1  เข้าเรียนตรงเวลา 
3.2  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.3  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน 

4.  ใฝ่เรียนรู ้ 4.1  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
4.2  มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ 
4.3  สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล 

5.  อยู่อย่างพอเพียง 5.1  ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
5.2  ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
5.3  ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมกีารเก็บออมเงิน 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 6.1  มีความตั้งใจ และพยายามในการท างานที่ได้รบัมอบหมาย 
6.2  มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพื่อความส าเรจ็ 

7.  รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปญัญาไทย 
7.2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 8.1  รู้จักการให้เพือ่ส่วนรวม และเพือ่ผู้อื่น 
8.2  แสดงออกถึงการมีน้ าใจหรอืการให้ความช่วยเหลอืผู้อื่น 
8.3  เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ตนเพื่อส่วนรวมเมือ่มีโอกาส 
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แนวการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

 

1. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

- สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน / ปลายภาค   70  :  30  ส าหรับกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการ 
  เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 
  และวัฒนธรรม  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
-  สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน / ปลายภาค   80  : 20  ส าหรับกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
-  วิธีการประเมิน  ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการประเมนิที่เสริมพลงัตามสภาพจรงิ เช่น  

- การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 
- การประเมินทีเ่สริมพลังตามสภาพจรงิในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 
- การประเมินด้วยการใช้แบบทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละคาบ 

 ฯลฯ 
     -  สัดส่วนของวิธีการประเมินผล ทางโรงเรียนก าหนดให้มีวิธีการประเมิน แบ่งเป็นการวัด 

   ที่หลากหลาย  70%   80%   และใช้แบบทดสอบ 20%  30% 
-  เวลาเรียน ผู้เรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทัง้หมด จึงจะได้รบัการตัดสินผลการเรียน  
   ส าหรับผู้เรียนที่มเีวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคและอาจต้องมีการเรียนซ้ าช้ัน 
-  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดเกณฑก์ารตัดสิน 8 ระดับ คือ 

 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน 
0-49 0 ต่ ากว่าเกณฑ ์
50-54 1 ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
55-59 1.5 พอใช้ 
60-64 2 ปานกลาง 
65-69 2.5 ค่อนข้างดี 
70-74 3 ดี 
75-79 3.5 ดีมาก 

80 ข้ึนไป 4 ดีเยี่ยม 
 

การตัดสินผลการเรียน จะตัดสินผลได้เมื่อนักเรียนได้รบัผลการประเมินผ่านทกุตัวบ่งช้ีในแต่ละรายวิชา 



~ 18 ~ 
 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2564 

 
 

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รายการประเมิน  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4. ใฝ่เรียนรู ้   7. รักความเป็นไทย 
2. ซื่อสัตย์  สจุริต  5. อยู่อย่างพอเพียง  8. มีจิตสาธารณะ 
3. มีวินัย   6. มุ่งมั่นในการท างาน  9. มีความเป็นกลุสตร ี  

 
 เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม   

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ใช้ระบบการเทียบเกณฑร์้อยละ ดังนี ้
 

ผลการประเมิน ผลการตัดสิน 
0 ไม่ผ่าน 
1 ผ่าน 
2 ดี 
3 ดีเยี่ยม 

 

  
 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัย  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

ดี  หมายถึง   ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมถูกต้อง เหมาะสม แต่ปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ ต้องมีผู้อ่ืนตักเตือนให้ปฏิบัติ 

ไม่ผ่าน   หมายถึง ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามค าสั่ง หรือมีผู้ก ากับดูแลให้ปฏิบัติ หรือต้องมีผู้อ่ืนคอยเตือนให้ปฏิบัติ 
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3. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  
  

วิธีการประเมิน 
ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยเป็นผู้ประเมินความสามารถในการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน    

 

 เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ใช้ระบบการเทียบเกณฑร์้อยละ ดังนี ้
 

ผลการประเมินร้อยละ ผลการตัดสิน 
0 – 49 ไม่ผ่าน 
50 – 69 ผ่าน 
70 – 79 ดี 
80 – 100 ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี  หมายถึง   ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน   หมายถึง ผู้เรียนไม่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือ ถ้ามีผลงาน 

ผลงานน้ันยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไขหลายประการ  
 

เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น 
ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินระดบัคุณภาพที่ระดบั “ผ่าน ”  เป็นเกณฑ์ข้ันต่ า 

 
 

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- รายการกิจกรรม   นักเรียนต้องผ่านกจิกรรม ดังนี ้
  1. กิจกรรมแนะแนว 
  2. กิจกรรมชมรม 
  3. กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์
  - การตัดสินการผ่านกิจกรรม 

ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ โดยมีเวลาเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 และผ่านจุดประสงค์                          

   ร้อยละ 80 ของจุดประสงค์ทั้งหมด 
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5. เกณฑ์มาตรฐานการจบระดับประถมศึกษา 
    

นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 

 

 

 

 
 
 6. แนวปฏิบัติในการเลื่อนชั้นเรียน ดังน้ี 
 

 (1)  ผู้เรียนตอ้งมเีวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (2)  ผู้เรียนตอ้งได้รบัการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านทกุตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 (3)  ผู้เรียนตอ้งได้รบัการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า  1.00 
 (4)  ผู้เรียนตอ้งได้รบัการประเมินและมผีลการประเมิน ระดบั “ผ่าน” ในการประเมินผลการอ่าน                                              
                คิดวิเคราะห์ และเขียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์   
 
นักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ 

1. นักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน (ป.4-ป.5) 4 ภาคเรียน  ไม่ผ่านเกณฑ์  2.75  
2. นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ ากว่า 60 คะแนน 
3. นักเรียนที่ไม่ซื่อสัตย์ในการสอบ 
4. นักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทัง้กริิยา วาจา ขณะที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนวัฒนาฯ 

ทั้งในและนอกเครื่องแบบนักเรียน 
5. น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนทั้งในเครื่องแบบและนอกเครือ่งแบบนกัเรียน 

 
 

 

 สาระการเรียนรู้ครบทัง้ 8 กลุ่มสาระ 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนครบทุกกจิกรรม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
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แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  การลาออก และการขอเอกสารต่างๆ 
 

 

การลาศึกษาต่อ (Drop) 

 (ลาพักการเรียนได้ไมเ่กิน 1 ปีการศึกษา ท้ังนี ้ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ) 
1. ติดต่อและแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร  ณ งานทะเบียน-วัดผล ก่อนหยุดพักการเรียน 2 สัปดาห ์
2. ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
3. ถ้านักเรียนไม่ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนหยุดพักการเรียน หรือไปต่างประเทศ จะถือว่านักเรียนขาดเรียน 
4. กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนต้องเลือกเรียนครบ 7 กลุ่มสาระ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          

ที่นักเรียนต้องกลบัมาสอบ หากนักเรียนลงเรียนได้ไม่ครบตามที่ก าหนด นักเรียนต้องกลับมาสอบในกลุม่สาระ
ที่ขาดไป หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

5. นักเรียนต้องกลับมาเรียนตอ่ในปีการศึกษาต่อไป ภายในวันที่ก าหนดไว้ในแบบค ารอ้ง กรณีเกินระยะเวลา                
15 วัน และไม่ติดต่อกับทางโรงเรียนถือว่านักเรียนลาออก 

6. นักเรียนต้องมารายงานตัว และสง่เอกสารผลการเรียน  ณ ห้องทะเบียน-วัดผล  ก่อนเข้าเรียน 
(กรณีศึกษาต่างประเทศ ใช้ Transcript   กรณีศึกษาต่อในประเทศ ส่งเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เอกสารระเบียนสะสม  ปพ.1) 

   

 

 การลาออก 
 

บิดา หรือมารดา หรือผูป้กครองนักเรียน  กรอกรายละเอียด และลงช่ือรับทราบการลาออกโดยตรงที่งาน 
ทะเบียน-วัดผล  และเตรียมรูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว จ านวน  2 รูป เพื่อจัดท าเอกสาร   
(รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครือ่งแบบนักเรียนไมเ่ป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์ )   

    

     การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  

1. ขอค าร้องและยื่นค าร้องที่งานทะเบียน-วัดผล  
2. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ต่อเอกสาร 1 ฉบับ   ( รูปถ่ายเปน็รูปปจัจุบัน เครื่องแบบนักเรียน                       

ไม่เป็นรูปทีอ่ัดด้วยระบบโพลารอยด์) 
3. การขอเอกสารต้องขอล่วงหน้า อย่างน้อย  3 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ) 
4. ****  เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง ท่านสามารถขอเอกสารผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียน ในหัวข้อ   

  
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเอกสารได้จาก www.wattana.ac.th 

http://www.wattana.ac.th/
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เอกสารท่ีควรทราบ  
 

 

 1.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  หรือ (ปพ.1) 

 ปพ.1 เป็นเอกสารหลกัฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนส าหรบับันทกึข้อมลูผลการเรียนของนักเรียน
ตามเกณฑ์การผ่านระดับช้ันของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้กบัผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล เมื่อจบหรือไมจ่บการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน ์ดังนี้ 

 -  แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
 -  รับรองผลการเรียนของนกัเรียนตามข้อมลูทีบ่ันทึกในเอกสาร 
 -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน 
  -  ใช้เป็นหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พงึม ี
    พึงไดต้ามวุฒิการศึกษาน้ัน 
 -  ออกเอกสารมอบให้กบันักเรียนในทุกกรณีที่นกัเรียนออกจากโรงเรียน เช่น จบการศึกษา ลาออก ย้ายที่เรียน  
             เป็นต้น 
 
 2.  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

หรือที่เรียกกันติดปากว่า “สมุดพก”  เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าข้ึนเพื่อบันทกึข้อมูลการประเมินผล
การเรียนรู้และพฒันาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์การผ่านของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  รวมทั้งข้อมลูด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้
ส าหรับสื่อสารใหผู้้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผลการเรียนและพฒันาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
-   รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
-   ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
-   เป็นเอกสารหลักฐานส าหรบัตรวจสอบ ยืนยัน และรบัรองผลการเรียนและพฒันาการต่างๆ ของผู้เรียน 
 
 
 



~ 23 ~ 
 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2564 

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 
3.  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
 
 

      ปพ.7  “ ใบรับรองการเป็นนักเรียน ”  เป็นเอกสารทีโ่รงเรียนจัดท าข้ึน เพื่อใช้ส าหรบัรบัรอง
สถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นการช่ัวคราวตามที่ผู้เรียนรอ้งขอ ทั้งกรณีทีผู่้เรียนก าลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ใบรบัรองผลการศึกษา  น าไปใช้ประโยชน์ดังนี ้
- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างานหรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่

ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา  ความรู้ หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตน 
- เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธ์ิความเป็นผู้เรียน หรือการได้รับการรับรองจาก

โรงเรียน 
 
 

 
 

คณะกรรมการบรหิารงานวิชาการและหลกัสูตรฯ  ก าหนดเกณฑ์การเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา  
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของนกัเรียน ซึ่งมุง่เน้นให้นักเรียนทีจ่บช้ันสงูสุดของโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาให้มากที่สุด  และ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนประจ ามเีงื่อนไข  ดังนี ้
 

 

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
 

 

1. นักเรียนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 5)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
2. มีคะแนนพฤติกรรมคงเหลอืไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
3. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยูป่ระจ า 
4. ไม่มีโรคประจ าตัวทีเ่ป็นอปุสรรคในการอยูป่ระจ า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น 
5. ผ่านข้ันตอนการมอบตัวใหม่และระเบียบการของโรงเรียนเป็นทีเ่รียบรอ้ย 
    หลักสูตร PEC : Premium English courses   
    หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ STAMP : Science Technology And Mathematics Program 
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การมอบรางวัลการศึกษา  
 

 
1. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 

 

***รับรางวัลในวันประชุมสามัญประจ าปี ของสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย*** 
หลักเกณฑ ์
o ระดับประถมศึกษา 

มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษาทีผ่่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 (คิดทุกวิชารวมกัน) 
o ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษาทีผ่่านมา ไม่ต่ ากว่า 3.80 
o ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีระดับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษาทีผ่่านมา ไม่ต่ ากว่า 3.80 
      รางวัลที่ได้รับ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท 
 
 

2. รางวัลนักเรียนท่ีน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในด้านต่างๆ 
 

***รับรางวัลในวันส าเรจ็หลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma)*** 
หลักเกณฑ ์
o นักเรียนไดร้ับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขัน ประกวด หรือแสดงผลงานด้านอื่นๆ  

จากหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ฯลฯ  โดยเป็นผลงานตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ของแต่ละ 
ปีการศึกษา 

o นักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของห้องในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รางวัลที่ได้รับ  โลเ่กียรติคุณ หรือ เกียรติบัตร 
  

 

3. รางวัล 15 ปีแห่งความภาคภูมิใจ 
 

***รับรางวัลในวันส าเรจ็หลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma)*** 
หลักเกณฑ ์
o นักเรียนที่เข้าเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาล 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

รางวัลที่ได้รับ  เข็มทีร่ะลึก 15 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 
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การมอบรางวัลเกียรติยศ 

 
           4. โครงการกุลสตรี ศรีวัฒนา 

 

หลักเกณฑ ์
  นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีกริิยามารยาทเหมาะสม ตามแบบ “วัฒนธรรมวัฒนา” และมีน้ าใจ 
  ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมศิษย์วังหลงั – วัฒนา 
 

หมายเหตุ   รางวัลทุกประเภทผู้รับต้องก าลังศึกษาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 
 
 

 

 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล เพื่อสนบัสนนุด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม และส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด   คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัต ิ

ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด โดยมีคุณลกัษณะหรือคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับโลเ่กียรติคุณ เกียรติบัตร   

และเข็ม ในวันเกียรติยศ เพื่อประกาศคุณความดีและสร้างขวัญก าลังใจ  ทุกปีการศึกษาดังนี ้

1. นักเรียนที่มีความเป็นกลุสตร ี

2. นักเรียนที่น าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนในด้านต่างๆ 

3. นักเรียนที่แสดงศักยภาพเป็นที่โดดเด่นเชิงประจกัษ์ 

4. นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์ให้กบัโรงเรียน / มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น 
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ระเบียบปฏิบัติในการใช้สถานท่ี  

 

1. ห้องอุปกรณ์กีฬา  
 

เวลาที่ใหบ้รกิาร วันจันทร์ – วันพฤหัสบด ี เวลา 12.00 – 12.45 น.  

นักเรียนใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนในการยืมอุปกรณ์กีฬา 

2. ห้องสมุด 
 

เวลาที่ใหบ้รกิาร ห้องสมุด ช้ัน 2 อาคารอายะดา  

วันจันทร ์- วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า เวลา 07.00 - 07.30 น.  

ช่วงพักดื่มนม 09.40 – 10.00 น. และช่วงพักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.   

ผู้มสีิทธ์ิใช้ห้องสมุด และยมืหนงัสอื  ครูและนักเรียนปจัจุบัน 

   ผู้ปกครอง / ศิษย์เก่า ต้องได้รบัอนุญาตจากผูบ้รหิารโรงเรียน 

ระเบียบการยืม-คืนหนงัสือ 

   แสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้ง และยืมได้ครั้งละไมเ่กิน 2 เลม่ ก าหนดภายใน 7 วัน 

การปรับ  ส่งคืนหนงัสอืช้ากว่าก าหนด ปรบัวันละ 5 บาท/วัน/เล่ม 

   ถ้าหนังสือหาย ต้องจัดหามาใช้ หรือ เสียค่าปรบั 2 เท่าของราคาหนังสือ 

3. ห้องพยาบาล 
         

เวลาที่ใหบ้รกิาร วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 07.00 - 16.15  น.   
 ระเบียบปฏิบัต ิ

1. นักเรียนที่ป่วย และมียารับประทาน ให้ฝากยาไว้ที่ห้องพยาบาล หรือน าถุงยาใส่ในตะกร้า 
     หน้าห้องประชาสัมพันธ์ในตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียน คุณครูพยาบาลจะเป็นผู้จัดยาให้     

       รับประทานตามก าหนดเวลา          
2. นักเรียนที่ป่วยระหว่างเวลาเรียนให้ขอบัตรอนญุาตจากคุณครูผูส้อนลงมาห้องพยาบาล คุณครู 

                 พยาบาลจะพจิารณาให้นอนพักหรือติดต่อให้ผูป้กครองรับไปรักษา 
3. นักเรียนป่วยต้องการอาหารอ่อน ใหผู้้ปกครองเขียนจดหมายแจ้งครูพยาบาลหรอืครูประจ าช้ัน  

และให้นักเรียนลงมารบับัตรทานข้าวต้มที่หอ้งพยาบาล (โตะ๊อาหารอ่อนจะอยู่ที่ตึกโภชนาการ) 
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กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน (มีค่าสมัครเรียน) 

การเรียนพิเศษด้านวิชาการ 

การเรียนกิจกรรมพิเศษตามศักยภาพและความสนใจ  

4. นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ ให้เข้ารับการปฐมพยาบาลจากห้องพยาบาล คุณครูพยาบาลจะเป็น 
                  ผู้พิจารณาตามอาการ หรอืน าสง่โรงพยาบาลที่ใกล้ทีสุ่ด และติดต่อใหผู้้ปกครองรับทราบ และ 

     ตามนักเรียนไปที่โรงพยาบาลด้วย 
5. โรงเรียนมปีระกันอบุัติเหตุให้นักเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง ผู้ปกครองที่ต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้

น าใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ใบรบัรองแพทย์ (ตัวจริง) ส าเนาสูติบัตรนกัเรียน ส าเนาสมุดธนาคาร
หน้าแรกทีม่ีเลขบญัชีของผูป้กครอง (บริษัทประกันจะโอนเข้าบัญชี) และส าเนาบัตรประชาชน
ผู้ปกครอง มาส่งให้คุณครูพยาบาลด าเนินการประสานงานกบับริษัทประกัน 
 
 

 
  

 

 
ดูแลการบ้านหลังเลิกเรียน  เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา 15.40 – 16.30 น.  
เรียนเสริมศักยภาพ ของนักเรียนระดับช้ัน ป.6   
เรียนวันจันทร ์วันพุธ เวลา 15.40 – 16.30 น. และวันศุกร์ เวลา 14.50 – 15.30 น. 

  

      
 

ล าดับท่ี กิจกรรม รับนักเรียนระดับชั้น 
1 ศิลปะการวาดภาพ  ศิลปะการปั้น ป.1 – ป.6 
2 ร าไทย / นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ / เต้นประกอบเพลง ป.1 – ป.6 
3 ภาษาจีนกลาง ป.3 – ป.6 
4 Chinese conversation and activities ป.1 – ป.2 
5 เทควันโด ป.1 – ป.6 
6 ดนตรีไทย  ป.1 – ป.6 
7 ไวโอลิน ป.1 – ป.6 
8 เปียโน ป.1 – ป.6 
9 ว่ายน้ า ป.1 – ป.6 
10 ขับร้องประสานเสียง (ต้องผ่านการคัดเสียง) ป.1 – ป.6 

 

หมายเหตุ :  1. รายละเอียดของแตล่ะกจิกรรมจะอยู่ในใบสมัคร ซึ่งจะแจกให้กบันักเรียนในวันเปิดภาคเรียน 
      2. การเปิดสอนกจิกรรมเสริมพเิศษต่างๆนอกเวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ด้านกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

 
 
 
 

ด้านวิชาการ 
 

-  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่  กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
   เป็นต้น 
-  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ได้แก่  กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เป็นต้น          
   กิจกรรมเสริมหลกัสูตรกลุ่มสาระ  การสอนครสิตจริยธรรม นมัสการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การสอนเสรมิ 
-  การส่งเสริมทักษะการคิด  การตั้งค าถาม  การแก้ปญัหา  การท างานเป็นทีม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
   ได้แก่ การจัดท าโครงงาน STEM เป็นต้น 
-  การส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี   ได้แก่ การเรียนรู้แบบ E-learning  วิทยาการค านวณ Coding เป็นต้น 

  
 

 
ตัวอย่างกิจกรรม : 
กิจกรรมพี่ดูแลน้อง   กิจกรรมพี่อาสา   กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมวันพอ่   กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมทัศนศึกษา   กิจกรรมคริสตมาส  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมวันแม ่   กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ าเบญจาสีต ิ
 กิจกรรมชมรม    กิจกรรมกีฬาส ี   กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันเด็ก   กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพผู้เรียนตามความถนัด (แข่งขันภายนอก) 
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ส าหรับนักเรียน 

การเตรียมตัวเข้าเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 

 

1. กิริยามารยาทและการสื่อสาร 
- ฝึกให้นกัเรียนพูด หรอืบอกความต้องการของตนเอง 
- มีค าลงท้าย คะ ขา ในการพูดทุกครั้ง 
- ฝึกให้นกัเรียนรูจ้ักฟงั และปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ มีเหตผุล 
- รู้จักกิริยามารยาทพื้นฐาน การยืน การเดิน การนั่ง 
- ตรงต่อเวลา 

2. การดแูลตนเอง ในการปฏบิัตกิิจวัตรประจ าวัน 
- เปิด-ปิดประตูด้วยตนเอง การหมุนลูกบิด การหมุนล็อคพลาสติก การเลื่อนล็อคโลหะแนวนอน 
- การรบัประทานอาหาร รับประทานอาหารที่มปีระโยชน์ทุกชนิด การใช้ช้อนส้อม รับประทาน

อาหารให้หมด การรบัประทานอาหารร่วมกบัผู้อื่น 
- การเข้าหอ้งน้ า ใหเ้ข้าทีละคน เมื่อท าธุระหนัก-เบาเรียบร้อยแล้วควรกดน้ า และล้างมือทกุครั้ง 
- การจัดเก็บสิ่งของส่วนตัว สิ่งของของนักเรียนควรเขียนช่ือทกุช้ิน  การจัดกระเป๋าหนังสือ และ

กระเป๋าชุดว่ายน้ า 
- การแต่งตัว และอาบน้ าสระผม การสวมเสื้อผ้าชุดนักเรียน หรือชุดว่ายน้ า สวมถุงเท้า  

สวมรองเท้า หวีผม ทาแปง้ ด้วยตนเองได ้

3. ความรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง (โดยผูป้กครองเป็นผูช่้วย) ให้ครบถ้วน 

ทุกวัน และน ากลบับ้านให้ครบ รักษาสิง่ของของตนเอง 
- สิ่งของที่น ามาโรงเรียน ควรให้นักเรียนไดฝ้ึกจัดเองหรือได้เหน็การจัด เพื่อให้ทราบว่าน าอะไรมา

โรงเรียนบ้างในแต่ละวัน เพราะเมื่อมีของหาย คุณครูประกาศหาเจ้าของนักเรียนจะได้ทราบว่าเป็น
ของตน 

- ท าการบ้านสม่ าเสมอ สง่งานให้ตรงเวลา 
4. การเรียน 

- อ่าน เขียน ตัวอักษรภาษาไทย พร้อมทั้งสระ 
- อ่าน เขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่ และพิมพเ์ลก็ 
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ส าหรับผู้ปกครอง 

 

 

 

 
1. ศึกษากฎ ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนตามคู่มือนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น การจอดรถ  
    และรับส่งนักเรียนตามบริเวณที่ก าหนด มาโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อให้นักเรียนมีเวลาจัดกระเป๋า  
    พบครูที่ปรึกษา และร่วมกิจกรรมยามเช้า เป็นต้น 
2. ดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด (แต่ไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไป) ควรฝึกให้นักเรียนมีความรบัผิดชอบ 

ท าอะไรด้วยตนเอง เพื่อประโยชนส์ูงสุดทีจ่ะเกิดกับนักเรียน 
3. ตรวจสมุดบันทึกการบ้าน และกระเป๋าหนังสือของนักเรียนทุกวัน  เพื่อดูการบ้าน งานที่ครูมอบหมาย หรือ

เอกสารข่าวสารจากโรงเรียนที่แจง้ใหผู้้ปกครองรับทราบ รวมทั้งดูแลให้นักเรียนท าความสะอาดกระเป๋า
หนังสืออย่างสม่ าเสมอ ไม่น าสิ่งของเกินความจ าเป็นมาโรงเรียน 

4. ดูแลเรือ่งกจิวัตรประจ าวันให้เป็นไปตามวัยของนักเรียน เช่น นอน 8-10 ช่ัวโมง จ ากัดเวลาการดูโทรทัศน์  
(การดูโทรทัศน์ของนักเรียนควรมผีู้ใหญ่ให้ค าแนะน าตลอดเวลา) หรือการเล่นอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ให้เหมาะสม อ่านหนงัสือทุกวัน พูดคุยกับนักเรียนถึงเรือ่งราวในโรงเรียน และเพื่อน 

5. ถ้านักเรียนมปีัญหา หรอืทะเลาะกับเพื่อนทีโ่รงเรียน ควรแจ้งให้คุณครูทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
    ขอความกรุณาผู้ปกครองไม่ไปตกลงกันเอง เนื่องจากจะท าให้เรื่องบานปลายได้ 

         6.  การสมัครกจิกรรมเสริมพเิศษต่างๆ ขอถามความสมัครใจของนักเรียนก่อนเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ  
             และตั้งใจเรียน 
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เพลงประจ าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

  เนื้อร้อง นักเรียน ม.ศ.5 ปีการศึกษา 2524 
  ท านองโดย อาจารยจ์ันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอร์ก 

วัฒนาวิทยาลัยเกรียงไกรด้วยเกียรติมานาน 
สถานงดงามตระการโอฬารด้วยสีขาวแดง 
ช่ือเดิมกุลสตรีวังหลังแหลง่ปลูกฝังระเบียบวินัย 
อบรมสตรีไทยให้คงไว้ซึง่คุณธรรม 
วัฒนาวิทยาลัยเราภูมิใจในศักดิ์ศร ี
ซื่อสัตย์สามัคคีร้อยกว่าปีไม่มเีสื่อมคลาย 
เราเทิดทูนชาติศาสนากษัตราครูอาจารย ์
ทั้งการเรียนวิชาการแต่โบราณเลือ่งลือช่ือวัฒนา 

 
เพลง ฉันจะสตัย์ซ่ือ 

 

ฉันจะสัตย์ซื่อ เพราะคนเช่ือถือไว้ใจฉัน  
ใจสะอาดครันเพราะคนรกัฉันทุกแห่ง 
ฉันจะแข็งแรงเพราะต้องเข้มแข็งและอดทน 
ฉันกล้าผจญเพราะมสีิ่งจ าต้องสู ้
ฉันกล้าผจญเพราะมสีิ่งจ าต้องสู ้
I would be true, for there are those you trust me ; 
I would be pure, for there are those who care 
I would be strong, for there is much to suffer; 
I would be brave, for there is much to dare  
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คณะกรรมการด าเนนิงานจัดท าคู่มือนกัเรียนและผูป้กครอง 

ระดบัประถมศึกษา 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
ดร.พัชราภรณ์  ดวงช่ืน        ผู้จัดการ 
นางสุภลักษณ์  ไชยสถาน       ผู้อ านวยการ 
นางเกตุอมัพร  มียิ่ง        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกจิการนักเรียน 
 คณะกรรมการบริหารงานระดับประถมศึกษา 
1. นางวไลลักษณ์ ทองพลาย       หัวหน้าแผนกประถมศึกษา       ประธาน 
2. นางมยุร ี  มีล้อม              หัวหน้างานฝ่ายปกครอง       รองประธาน 
3. นางสาวนงนุช ชาญวิทิตกุล       หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียน     รองประธาน 
4. นางสาวอารยา ยุวนะเตมีย ์       หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียน     รองประธาน 
5. นางสาวทักษ์สุตา      ปานอุทัย       หัวหน้างานเสรมิสร้างทกัษะชีวิต      รองประธาน 
6. นางสาวสุกญัญา วงศ์บุญเนตร ์       หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1      กรรมการ 
7. นางจุฬาลักษณ์ โล่หเ์งิน        หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2      กรรมการ 
8. นางสาวธัญญาภรณ์ พูลปั้น        หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3      กรรมการ 
9. นางสาวกนกภรณ์ แซ่ตั้ง        หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4      กรรมการ 
10. นางสาวสรุีรัตน์ ทิมินกลุ              หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5      กรรมการ 
11. นางสาวปนัดดา ใหม่ประเสริฐ       หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6      กรรมการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” 

“Teach children how they should live, and they will remember it all their lives” 

                             สุภาษิต 22 : 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ผู้ใดที่รักวินัย ก็รักความรู้”   สุภาษิต 12 : 1 

“คนที่ซื่อสัตย์จะได้รับพรมากมาย”    สุภาษิต 28 : 20 

 

 


