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ระเบียบวนิัยของนักเรียนระเบียบวนิัยของนักเรียน   
 

1. ขอ้ปฏิบัติของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2. ระเบียบการแต่งกายและทรงผม 

3. ระเบียบปฏิบัติทั่วไป 

       3.1 กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

    3.2 การมาโรงเรียน 

    3.3 การกลับบ้าน 

    3.4 การลา 

    3.5 การติดต่อเพื่อรับบริการในแผนกต่างๆ 

    3.6 การเรยีนในหอ้งเรียนและการย้ายห้องเรียน 

    3.7 การเข้าหอ้งสอบปลายภาคเรียน 

    3.8 การออกนอกห้องเรยีนระหว่างเวลาเรียน 

    3.9 การออกนอกบริเวณเขตการศกึษาระดับประถมศกึษา  และสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ไป 

      3.10 การปฏิบัติตนในห้องอาหาร 

     3.11 การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

4. ด้านคุณธรรม และจรยิธรรม 

5. ระเบียบว่าด้วยการเสริมขวัญและให้ก าลังใจแก่นักเรียนของงานดูแลนักเรียน 

6. ระเบียบว่าด้วยเรื่องความประพฤติของนักเรียน และก าหนดการลงโทษนักเรียน 
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ข้อปฏบิัติของนักเรยีนข้อปฏบิัติของนักเรยีน   
 

1. แตง่กายและท าผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

2. เป็นผู้มสีัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 

3. มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผูม้ีพระคุณ 

4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการมาโรงเรียน กลับบ้าน และการลา 

5. หา้มน าเงิน ของมีคา่ ของมีคม เครื่องมือสื่อสารหรอือุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน 

เข้ามาในโรงเรียน รวมทั้งหา้มน าขนม อาหาร หรอืเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในบริเวณเขต 

ประถมศึกษา 

6. ไม่น าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายใหเ้พื่อนนักเรียน 

7. มีความภาคภูมิใจในโรงเรยีน ไม่กระท าสิ่งที่น าความเสียหายมาสู่โรงเรียนด้วยความประพฤติ 

ทางกิรยิา และวาจา 

8. ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้ และรักษาความสะอาด ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน  

(เมื่อนักเรียนท าสิ่งของ เครื่องใชข้องโรงเรียนเสียหายต้องชดใช้ตามราคาจริง) 

9. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และข่มขู่ผูอ้ื่น 

10. ไม่ทดลองสิ่งเสพติดทุกประเภท 

11. ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม 

12. รักษากฎระเบียบ ปฏิบัติตามกฎจราจรของโรงเรียน และแนะน าผูอ้ื่นให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

13. ให้ความร่วมมอืในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

14. ไม่ออกนอกเขตการศกึษาระดับประถมศึกษา โดยมิได้รับอนุญาต 

15. เมื่อมาติดต่อธุระกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนทุกครั้ง 
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ระเบียบการแต่งกายระเบียบการแต่งกาย  และทรงผมและทรงผม       
 

      เครื่องแบบนักเรียนระดับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

           เสื้อแขนสัน้แค่ไหล่ คอปกเสือ้ฮาวาย เอวต่อสะโพกสีขาวติดกับกระโปรงสแีดงยาวคลุมเข่า  

               ประมาณ 3 นิว้ มเีข็มขัดผา้สีขาวคาดที่รอยต่อเสื้อขาว กับกระโปรงแดง 

           ปักอักษรย่อ “ว.ว.” บนกระเป๋าด้านซ้ายด้วยไหมสแีดง ขนาด 2 ซ.ม.  

          อกเสือ้ด้านขวาปักชื่อนามสกุลนักเรียนด้วยไหมสีแดง ขนาด ½ ซ.ม. 

           ปกเสือ้ด้านขวามีเครื่องหมายดาว 5 แฉก ปักด้วยไหมสแีดงในระดับแนวนอน  

               เพื่อแสดงระดับช้ันเรยีน 

                                        

ป.1 ดาว    1     ดวง 

                                      ป.2 ดาว    2     ดวง 

                                      ป.3   ดาว    3     ดวง 
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เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

    เสื้อสขีาวยาวคลุมสะโพกจากเอวลงมาประมาณ  7  นิว้ 

    คอปกฮาวายแขนยาวเหนอืข้อศอกเล็กน้อย มีกระเป๋าที่ชายเสือ้ด้านขวา 

    กระโปรงสีแดงทบเกล็ดปล่อยด้านหน้าหลังดา้นละ 6 จบี ความยาวคลุมเข่าลงมา 3 นิว้ 

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

   อกเสือ้ด้านขวาปักชื่อนามสกุลนักเรียนด้วยไหมสแีดง ขนาด ½  ซ.ม. 

    ปกเสือ้ด้านขวามีเครื่องหมายดาว 5 แฉก ปักด้วยไหมสแีดงในระดับแนวนอน  

        เพื่อแสดงระดับช้ันเรียน 

 

                                       ป.4 ดาว     1     ดวง 

                                       ป.5  ดาว     2     ดวง 

                                       ป.6  ดาว     3     ดวง 
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ชุดพละ 

     นักเรียนช่วงช้ันที่ 1  เสือ้ยืดสีขาวแขนสั้น ปักชื่อสกุลด้วยไหมสแีดงขนาด ½  ซ.ม.  

        ที่อกเสื้อดา้นขวา กางเกงขาสัน้สีแดง 

               นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 เสื้อโปโลสีแดง ปักชื่อสกุลด้วยไหมสขีาวขนาด  ½  ซ.ม.  

        ที่อกเสื้อดา้นขวา กางเกงขายาวสีด า 
 

 

*  นักเรยีนระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-3  *                *  นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 * 
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 ชุดผู้บ าเพ็ญประโยชน ์   นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1-6 แตง่เครื่องแบบนกสีฟ้าทุกวันจันทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 
 

  เสื้อสีฟ้าอมเทา กระโปรงสีกรมท่าแบบเดียวกันกับกระโปรงนักเรียน 

  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสขีาวขนาด ½ ซ.ม.ท่ีอกเสือ้ ด้านขวาบน 

 ตดิป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชนท่ี์แขนเสื้อ ด้านซ้าย  

    และปา้ยโรงเรียนท่ีแขนเสื้อ ด้านขวา 

 หมวก ผา้พันคอ 

 เครื่องหมายหมูด่อก ติดเหนอืกระเป๋า อกเสื้อด้านซ้าย  

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2 

 

  เสื้อสีฟ้าอมเทา กระโปรงสีกรมท่าแบบเดียวกันกับกระโปรงนักเรียน 

  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสขีาวขนาด ½ ซ.ม.ท่ีอกเสือ้ ด้านขวาบน 

 ตดิป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชนท่ี์แขนเสื้อ ด้านซ้าย  

    และปา้ยโรงเรียนท่ีแขนเสื้อ ด้านขวา 

 หมวก ผา้พันคอ 

 เครื่องหมายหมูด่อก ติดเหนอืกระเป๋า อกเสื้อด้านซ้าย  

  ขนนกสีฟา้ (ได้รับปลายภาคเรียนท่ี 2)  ตดิท่ีอกเสือ้ดา้นขวาเหนอื

นามสกุล 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 

 

  เสื้อสีฟ้าอมเทา กระโปรงสีกรมท่าแบบเดียวกันกับกระโปรงนักเรียน 

  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสขีาวขนาด ½ ซ.ม.ท่ีอกเสือ้ ด้านขวาบน 

 ตดิป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชนท่ี์แขนเสื้อ ด้านซ้าย  

    และปา้ยโรงเรียนท่ีแขนเสื้อ ด้านขวา 

 หมวก ผา้พันคอ 

 เครื่องหมายหมูด่อก ติดเหนอืกระเป๋า อกเสื้อด้านซ้าย  

  ขนนกสีฟา้ ตดิท่ีอกเสือ้ดา้นขวาเหนอืนามสกุลตัวสุดท้าย 

 เข็ม บ.พ. (ได้รับปลายภาคเรียนท่ี 2) ติดเข็มตรงปมผ้าพันคอ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 

 

  เสื้อสีฟ้าอมเทา กระโปรงสีกรมท่าแบบเดียวกันกับกระโปรงนักเรียน 

  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสขีาวขนาด ½ ซ.ม.ท่ีอกเสือ้ ด้านขวาบน 

 ตดิป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชนท่ี์แขนเสื้อ ด้านซ้าย  

    และปา้ยโรงเรียนท่ีแขนเสื้อ ด้านขวา 

 หมวก ผา้พันคอ 

 เครื่องหมายหมูด่อก ติดเหนอืกระเป๋า อกเสื้อด้านซ้าย  

 ขนนกสีฟา้ ตดิท่ีอกเสือ้ดา้นขวาเหนอืนามสกุลตัวสุดท้าย 

    และขนนกสเีงิน (ได้รับหลังจากเขา้ค่าย) ติดท่ีอกเสือ้ดา้นขวา 

    ตรงกลางระหวา่งชื่อ และนามสกุล 

 เข็ม บ.พ. ตดิเข็มตรงปมผ้าพันคอ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 
 

  เสื้อสีฟ้าอมเทา กระโปรงสีกรมท่าแบบเดียวกันกับกระโปรงนักเรียน 

  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสขีาวขนาด ½ ซ.ม.ท่ีอกเสือ้ ด้านขวาบน 

 ตดิป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชนท่ี์แขนเสื้อ ด้านซ้าย  

    และปา้ยโรงเรียนท่ีแขนเสื้อ ด้านขวา 

 หมวก ผา้พันคอ 

 เครื่องหมายหมูด่อก ติดเหนอืกระเป๋า อกเสื้อด้านซ้าย  

 ขนนกสีฟา้ ตดิท่ีอกเสือ้ดา้นขวาเหนอืนามสกุลตัวสุดท้าย 

    ขนนกสีเงิน ติดท่ีอกเสือ้ดา้นขวาตรงกลางระหวา่งชื่อ และนามสกุล 

    ขนนกสีทอง (ได้รับหลังจากเขา้ค่าย) ติดท่ีอกเสื้อด้านขวาเหนอืช่ือ 

 เข็ม บ.พ. ตดิเข็มตรงปมผ้าพันคอ 



-8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  หา้มใชเ้ครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นต่างหูทองเม็ดกลมเล็ก 

     หรอืหว่งทองกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม. 

 
 

 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 
 

  เสื้อสีฟ้าอมเทา กระโปรงสีกรมท่าแบบเดียวกันกับกระโปรงนักเรียน 

  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสขีาวขนาด ½ ซ.ม.ท่ีอกเสือ้ ด้านขวาบน 

 ตดิป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชนท่ี์แขนเสื้อ ด้านซ้าย และปา้ยโรงเรียนท่ีแขนเสื้อ ด้านขวา 

 หมวก ผา้พันคอ 

 เครื่องหมายหมูด่อก ติดเหนอืกระเป๋า อกเสื้อด้านซ้าย  

 ขนนกสีฟา้ ตดิท่ีอกเสือ้ดา้นขวาเหนอืนามสกุลตัวสุดท้าย 

    ขนนกสีเงิน ติดท่ีอกเสือ้ดา้นขวาตรงกลางระหวา่งชื่อ และนามสกุล 

    ขนนกสีทอง (ได้รับหลังจากเข้าค่าย) ติดท่ีอกเสือ้ดา้นขวาเหนอืช่ือ 

 เข็ม บ.พ. ตดิเข็มตรงปมผ้าพันคอ 

 ปีกนกบินสูง ติดใตป้้ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
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       รองเท้านกัเรียน และรองเท้าพละ  

 ทุกระดับชั้นรองเท้านักเรียนสีด า และรองเท้าพละสีขาว หุ้มสน้ไม่มีลวดลาย  

มีสายคาดข้างหนา้  ถุงเท้าสีขาว  ไม่มีลวดลาย  พับเหนอืข้อเท้า 
 

 
 
 
 
 

     

 

 
 

 

 

กระเป๋านักเรียน 

 กระเป๋าสะพายหลังสีแดงของโรงเรียน (มีจ าหน่ายที่สหกรณ์)  
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ทรงผม 

  ผมตัดสั้นตรงยาวคลุมติ่งหู 1 ซม. หา้มซอยผม สไลด์ผม ดัดผม ย้อมผม ไฮไลด์ หรอืเคลือบสีผม 

    ผมด้านหน้าต้องไม่ปิดตารุงรังให้ใชท้ี่คาดผมหรอืกิ๊บติดผมสีด า มัดผม และผูกด้วยโบว์สีขาว  

      แดง หรอืด า 

  นักเรียนที่ผมหยิกและฟูไม่สามารถไว้ผมสั้นได้ ต้องมจีดหมายขออนุญาตไว้ผมยาว ส่งต่อหัวหน้า 

      งานดูแลนักเรียนระดับประถมศึกษา และต้องรวบผมสวมตาข่าย คลุมผมให้เรียบร้อย 

การขออนญุาตไว้ผมยาวเป็นกรณีพิเศษ 

1. เพื่อสอบบัลเล่ต์ และแสดงงานการกุศลหน้าพระที่น่ังฯ 

- ขอไว้ได้ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ขอถึงวันที่สอบ พร้อมทั้งแนบจดหมายรับรองจากสถาบัน 

   ที่เรยีนมาด้วย 

- เมื่อสิ้นสุดการขออนุญาต นักเรียนต้องตัดผมสั้นตามระเบียบของโรงเรียน 

 2.  เป็นนักกีฬายิมนาสติก นักกีฬาสเก็ตน้ าแข็ง ฯลฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 

      - ขอไว้ได้ตลอดปีการศึกษา ตอ้งแนบจดหมายรับรองจากสถาบันที่สังกัด หรือส่งแขง่ขันมาด้วย 

 3.  ผมหยิก หนา ฟู  - ขอไว้ได้ตลอดปีการศึกษา 

 4.  อื่นๆ  - อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการงานดูแลนักเรียน  

 

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับอนุญาตแลว้ ตอ้งรวบผมไว้ด้านหลังให้เรยีบร้อย และคลุมผมที่รวบด้วยตาข่ายสีด า  

             ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด จะงดสิทธิ์การขออนุญาตทันที และการขออนุญาตต้องขอปีต่อปี 
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ระเบียบปฏิบัตทิั่วไป  

กิจวัตรประจ าวันของนกัเรียนระดับประถมศกึษา 
 

เวลา วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา วันศุกร์ 

07.35 น. 

07.40 น. 

เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ 

เคารพธงชาติ 

07.50-08.00 น. กิจกรรมรักการอ่าน 

ป.1-ป.3   วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

ป.4-ป.6   วันจันทร์ และวันพุธ 

กิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพ 

ป.1-ป.3   วันจันทร์ และวันพุธ 

ป.4-ป.6   วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

07.50-08.00 น. ประกาศยกย่องชมเชย และ 

มอบรางวัลของกิจกรรมตา่งๆ 

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 /  

เรียนกิจกรรมพิเศษตอนกลางวัน 

เรียนคาบที่ 5 

เรียนคาบที่ 6 

เรียนคาบที่ 7 

ครูที่ปรึกษาก ากับ ตดิตามสมุดบันทึก

จดการบ้าน และงานอื่นๆที่ได้รับ

มอบหมาย 

โรงเรียนเลิก 

เรียนพิเศษท าการบ้าน / เรียนกิจกรรม

เสริมพิเศษตอนเย็น 

11.40-12.30 น. 

 

12.30-13.20 น. 

13.20-14.10 น. 

14.10-14.40 น. 

 

 

 

14.40 น. 

14.50-15.40 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เรียนคาบที่ 5 

เรียนคาบที่ 6 

ครูที่ปรึกษาอบรมคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของโรงเรียน รวมทั้ง

ก ากับ ตดิตาม สมุดบันทึก

การบ้าน และงานอื่นๆที่ได้รับ

มอบหมาย 

โรงเรียนเลิก 

เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ 

 

หมายเหตุ :  วันศุกร์หรือวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนเลิกเวลา 14.40 น. 
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การมาโรงเรียน 

   ช่วงเช้า ครูเวรจะรอรับนักเรียนตามจุดรับทั้ง 2 ประตู 

   ประตู 1  ด้านอาคารช้ันเดียว    

ประตู 2  ด้านห้องประชาสัมพันธ์     

   มาโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. ให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 

   หลังเวลา 07.40 น. นักเรียนจะเข้าด้านประตู 1 เท่านัน้ และนักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรม 

       เต้นเพื่อสุขภาพ  ก่อนเข้าหอ้งเรียน 

   นักเรียนตอ้งรูดบัตรเขียวเมื่อมาถึงโรงเรียน  

   นักเรียนที่มาหลังเวลา 07.40 น. 3 ครัง้ ถือวา่มาสาย 1 ครั้ง จะถูกหักคะแนนพฤติกรรม 1 คะแนน  

       และจะต้องปฏิบัติกิจกรรมตา่งๆหน้าเสาธงเหมอืนนักเรียนที่มาทันเข้าแถวทุกประการ คือร้องเพลงชาติ  

       เพลงวัฒนาวิทยาลัย และ อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู ก่อนเข้าหอ้งเรียน 

   มาสายหลังเวลา 08.00 น. ต้องขอใบอนุญาตเข้าช้ันเรียนจากคุณครูหอ้งประชาสัมพันธ์  

       พร้อมทั้งลงเวลามาในสมุดบันทึกการมาสาย มาสาย 1 ครั้ง จะถูกหักคะแนนพฤติกรรม 1 คะแนน 

การกลับบ้าน    ไม่อนุญาตให้นักเรยีนกลับบ้านเองโดยที่ไม่มีผู้ปกครองมารับ 

ข้อควรปฏิบัติของผู้ปกครอง 

  รูดบัตรแดงตามจุดรูดบัตร และวางป้ายชื่อนักเรียนไว้หน้ารถใหค้รูเวรเห็นชัดเจน 

  เมื่อมาถึงจุดรับ ครูเวรจะประกาศเรียกชื่อนักเรียนโดยใช้เครื่องช่วยพูด ถ้านักเรียนไม่มา    

      ผูป้กครองตอ้งน ารถไปจอดที่ลานจอดรถ (ครูเวรจะประกาศเรียกชื่อนักเรียน เวลา 15.45 น.) 

  การรับนักเรียน หากไม่มีบัตรแดง ต้องแจ้งครูเวรที่หนา้ห้องประชาสัมพันธ์ ประกาศเรยีกชื่อนักเรียน 

  หากผู้ปกครองไม่มบีัตรแดงมารับนักเรียนต้องแจ้งครูเวรที่ประชาสัมพันธ์  ลงหลักฐานการรับโดย 

      แสดงบัตรประชาชน 

ข้อควรปฏิบัติของนักเรยีน 

  เมื่อโรงเรียนเลิกต้องมารอผู้ปกครองที่จุดนัดพบ  

  ระดับช้ัน ป.1       รอที่ประตู 1 ด้านอาคารช้ันเดียว 

         ระดับช้ัน ป.2 -  ป.3        รอที่ประตู 2 ด้านหอ้งประชาสัมพันธ์ / ช้ันลา่งอาคารเอลลินวู้ด 

         ระดับช้ัน ป.4 -  ป.6      รอที่ประตู 3 ด้านอาคารอายะดา  กิรนิกุล 

  เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อแล้ว รูดบัตรเขียว และลาครูเวรก่อนกลับบ้านพร้อมแสดงบัตรเขียว  

      นักเรียนตอ้งไม่รูดบัตรเขียวก่อนผู้ปกครองมารับ เพราะหากนักเรียนรูดบัตรเขียวก่อน  

      เมื่อผูป้กครองมารูดบัตรแดงเพื่อรับนักเรียน เสียงเรียกชื่อนักเรียนจะไม่มี 
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  ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปรอผู้ปกครองที่อื่นนอกเขตระดับประถมศึกษา และที่จุดนัดพบอื่น 

      ที่ไม่ใชข่องระดับช้ันตนเอง ยกเว้นมีพี่หรือน้องที่จุดนัดพบอื่น ผู้ปกครองต้องเขียนจดหมายแจ้ง 

      มายังหัวหนา้งานดูแลนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  นักเรียนที่กลับรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องมารอพนักงานรถรับ-ส่งที่บริเวณที่ก าหนด บริเวณทางเดินหนา้ 

      หอ้งสมุดระดับประถมศกึษา ช้ันล่าง  ไม่อนุญาตใหน้ักเรียนออกนอกเขตการศกึษาเอง 

  นักเรียนไม่กลับบ้านเองโดยไม่มผีูป้กครองมารับ และไม่กลับบ้านกับผูอ้ื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต 

  หากนักเรียนต้องการกลับบ้านกับผูอ้ื่น  ผูป้กครองจะต้องเขียนจดหมายขออนุญาตสง่ที่หัวหนา้งาน 

      ดูแลนักเรียน ระดับประถมศึกษา   

  นักเรียนกลับบ้านได้ไม่เกินเวลา 18.30 น. 

การลา 

1.  ลากิจ หรือลาระหว่างเรียน 

      ส่งจดหมายลาให้กับครูที่ปรึกษารับทราบล่วงหน้าก่อนการลาอย่างนอ้ย 1 วัน  หรือในตอนเช้า 

          ของวันที่จะลาระหว่างเรียนในวันนั้น 

 นักเรียนที่ลาระหว่างการเรียนต้องมารอผูป้กครองที่หน้าหอ้งประชาสัมพันธ์ ตามเวลาที่ได้แจง้ 

      ลาไว้ และผูป้กครองเซ็นชื่อรับนักเรียน ที่ห้องประชาสัมพันธ์ 

       ในกรณีที่ผู้ปกครองมธีุระจ าเป็นต้องขอรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาโรงเรียนเลิก ต้องติดต่อ 

  ขอรับนักเรียนที่ห้องประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะด าเนินการให้ และผูป้กครอง   

           เซ็นชื่อรับนักเรียนในสมุดที่ห้องประชาสัมพันธ์ 

2. ลาป่วย 

 ส่งจดหมายลาให้กับครูที่ปรึกษา เมื่อหายป่วยและกลับมาเรียน หากมีใบรับรองแพทย์ให้แนบมาด้วย 

การติดต่อเพื่อรับบริการในแผนกต่างๆ 

การเข้ารับการรักษาในห้องพยาบาล 

       นักเรียนที่ป่วย และมียารับประทาน ใหฝ้ากยาไว้ที่หอ้งพยาบาล หรอืน าถุงยาใส่ในตะกร้า 

 หนา้หอ้งประชาสัมพันธ์ในตอนเชา้เมื่อมาถึงโรงเรียน คุณครูพยาบาลจะเป็นผู้จัดยาให้     

 รับประทานตามก าหนดเวลา         

       นักเรียนที่ป่วยระหว่างเวลาเรียนใหข้ออนุญาตจากคุณครูผูส้อนลงมาหอ้งพยาบาล คุณครู 

           พยาบาลจะพิจารณาให้นอนพักหรอืติดตอ่ให้ผูป้กครองรับไปรักษา โดยผู้ปกครองสามารถ 

           น ารถเข้ารับนักเรียนได้ทางประตูด้านซอยสุขุมวิท 15 

        นักเรียนป่วยต้องการอาหารอ่อน ให้แจ้งครูพยาบาล ที่หอ้งพยาบาล  ครูพยาบาลจะจัดอาหาร 

           ไว้ที่โต๊ะผูป้่วยในห้องอาหาร 
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        นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ ให้เข้ารับการปฐมพยาบาลจากห้องพยาบาล คุณครูพยาบาลจะเป็น 

            ผูพ้ิจารณาตามอาการ หรือน าส่งโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์และติดต่อใหผู้้ปกครองรับทราบ 

        โรงเรียนมปีระกันอุบัติเหตุใหน้ักเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง ผูป้กครองที่ต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

            ให้น าใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ส าเนาสูติบัตร และส าเนาบัตรประชาชนผูป้กครอง มาส่งให้ 

            คุณครูพยาบาลด าเนินการจากบริษัทประกัน 

2.   การรับบรกิารจากห้องสมุด  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรูไ้ด้ที่หอ้งสมุดระดับประถมศึกษา  

      ทั้ง 2 หอ้ง ตามเวลาที่ก าหนด และปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด 

3.   การใช้โทรศัพท์สาธารณะ   

      ใช้โทรศัพท์ได้ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.40 น. และช่วงเย็นเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 

4.  การใช้ลิฟต์ 

  เวลาที่ใช ้คอื เวลาเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียน  และเวลาเย็นเวลากลับบ้านเท่านั้น  

               งดใช้ลฟิต ์ ระหว่างเวลาเรียน  (ยกเว้นในกรณีพเิศษ) 

5.   การขอใช้บรกิารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรอืข้อมูลข่าวสาร    

  ให้ตดิต่อคุณครูที่หอ้งประชาสัมพันธ์ 

6.   การใช้บริการจากสหกรณ์โรงเรยีนหรอืร้านค้าในบริเวณสหกรณ์ 

  เมื่อนักเรียนเข้ามาในเขตการศึกษาของระดับประถมศกึษาแล้วไม่อนุญาตให้ออกไปสหกรณ์อีก 

7.   การเข้าพบคุณครูในห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เคาะประตูก่อนเข้าหอ้ง เข้าพบด้วยความ 

มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ไม่สง่เสียงรบกวนคุณครูท่านอื่น ส่วนผู้ปกครองที่ต้องการพบคุณครูกลุ่ม

สาระฯต่างๆ หรอืครูที่ปรึกษา ขอตดิต่อที่หอ้งประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลข

โทรศัพท์ ในคู่มอืนักเรียน 

การเรียนในห้องเรียนและการย้ายห้องเรียน : นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้ 

  เข้าหอ้งเรียนให้ทันเวลา 

  เตรียมหอ้งเรียนโดยจัดโต๊ะเรยีน ตู้เก็บหนังสือใหส้ะอาด มรีะเบียบ นักเรียนสามารถเก็บสมุด  

      หนังสอืไว้ในหอ้งเรียนได้ 

  เตรียมอุปกรณ์การเรียนและต าราเรียน ให้พร้อมก่อนผู้สอนเข้าหอ้งเรียน 

  ตั้งใจเรียน ไม่รบกวนสมาธิเพื่อน ถ้ามีความจ าเป็นต้องลุกจากโต๊ะเรียนต้องขออนุญาต 

      คุณครูผูส้อนก่อนทุกครั้ง 

    ยกมอืเป็นการขออนุญาตครูผู้สอน หากต้องการซักถามในขณะที่เรียน 

  เข้าแถวหน้าหอ้งเรียนแล้วเดินไปอย่างมรีะเบียบเมื่อต้องย้ายช้ันเรยีนหรอืไปเรียนนอกห้องเรยีน 

      โดยไม่เดินลากเท้าหรือเดินลงส้นเท้า และเตรียมอุปกรณ์การเรียนไปให้พร้อม 

  ไม่แวะเวียนไปที่อื่นในขณะเดินแถว 

  ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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ข้อปฏิบัตใินการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน 

  ครูที่ปรึกษาจะแจกบัตรอนุญาตเข้าหอ้งสอบใหก้ับนักเรียนก่อนวันสอบ 1 สัปดาห ์และนักเรียน 

      จะต้องน ามาในวันสอบเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ หากลืมน าบัตรสอบมาในวันสอบจะถูกหัก 

      คะแนนพฤติกรรม 2 คะแนน 

      ข้อก าหนดของนักเรียนที่จะได้รับบัตรเข้าห้องสอบมีดังนี้ 

1.  แต่งกายและทรงผมถูกระเบียบของโรงเรียน 

2.  ส่งงานตามที่ครูก าหนดครบถ้วนทุกกลุ่มสาระฯ 

    นักเรียนที่ไม่ได้รับบัตรอนุญาตเข้าหอ้งสอบ  ครูที่ปรึกษาจะแจง้พฤติกรรมของนักเรียนให้ 

      ผูป้กครองรับทราบ และด าเนนิการแก้ไข 
 

      การออกนอกห้องเรียนระหว่างเรียน   

          ต้องขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้ง และติดบัตรอนุญาตออกนอกหอ้งเรียนทุกครั้ง  

     และออกได้ไม่เกินครั้งละ 2 คน (ยกเว้นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ออกได้ ไม่เกินครัง้ละ 3 คน) 

     การออกนอกบริเวณเขตการศึกษาระดับประถมศึกษา และสถานท่ีห้ามไป 

  ไม่อนุญาตให้ไปในสถานที่ที่ห้ามไปโดยไม่มีกิจธุระและไม่ได้รับอนุญาต เช่น เขตการศึกษาระดับ 

      ปฐมวัย เขตการศกึษาระดับมัธยม สระว่ายน้ า ศาลาโคล์  ตกึอ านวยการ สหกรณ์ อาคารประพิธ  

      และหอ้งสมุดปัญญาคาร 

     การปฏิบัติตนในห้องอาหาร 

          ต้องเข้าห้องอาหารให้ทันเวลา 

          ควรสงบจิตใจขอพรส าหรับอาหารกลางวัน 

          ห้ามน าหนังสอื สิ่งของ หรอือุปกรณ์ใดๆเข้าไปในโต๊ะอาหาร 

           ต้องรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร 

  รับประทานอาหารเสร็จตอ้งช่วยกันเก็บอุปกรณ์ในการทานโดยน าภาชนะไปเก็บในจุดที่ก าหนด 

      และเช็ดโต๊ะให้สะอาดเรียบร้อย 

  ไม่อนุญาตใหน้ าภาชนะหรอือาหารออกนอกหอ้งอาหาร 
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การรกัษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนกฎจราจรในโรงเรียน : 

นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนี้  

 ต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรยีน ตลอดจนอุปกรณ์ 

     เครื่องใช้ในหอ้งเรียน และห้องสุขา 

  ไม่ขีดเขียนตู ้โต๊ะเรียน ฝาผนัง หรอืทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโรงเรียน และไม่อนุญาต 

      ให้นักเรียนใช้น้ ายาลบค าผิดแบบน้ า (Liquid paper) 

          รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดงามตา ทิ้งขยะให้ถูกที่ 

          โต๊ะ เก้าอี้ หรอืสิ่งของอื่นที่น าออกมาใช้แล้วต้องเก็บเข้าที่ให้เรยีบร้อย 

         การใชบ้ริการด้านการจราจรตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและมีมารยาท 

 ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงจากรถ ควรเตรียมกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียน 

      ไว้ใกล้ตัวไม่ควรไว้ท้ายรถ เพราะจะท าให้เสียเวลาในการหยิบ และจะท าให้การจราจรตดิขัด 

         นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 3-6 ต้องช่วยเหลือตนเองในการเปิด-ปิดประตูรถ  

      และยกกระเป๋าด้วยตนเอง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         นักเรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติความเป็นผู้น า โดยสมัครเป็นผูน้ ากิจกรรมหนา้เสาธง หรือเข้าร่วม  

                กิจกรรมกล่าวน าค าปฏิญาณ และอ่าน พระวจนธรรมของพระเจ้าเพื่อเป็นการปลูกจติส านึกใน 

      ความกตัญญู กตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ และมีข้อพระธรรมหนุนใจ ทุกๆเช้าก่อนเข้าเรียน  

 นักเรียนจะได้รับการฝกึอบรมด้านคุณธรรมตามครรลองครสิต์ศาสนาในห้องเรยีน และในหอ้ง

ประชุม สัปดาห์ละ 2  คาบ 

          นักเรียนอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้า ในคาบแรกของการเรียนทุกวัน โดยนักเรียนที่ได้รับ 

                มอบหมายเป็นผู้กล่าวน า 
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ระเบียบว่าด้วยการเสริมขวญัและให้ก าลังใจแก่นักเรียน ของงานดูแลนักเรียน 

ประเภทที่ 1    รางวัลนักเรยีนที่มีกิรยิามารยาทงาม (งานส่งเสรมิความเป็นกุลสตร)ี 

หลักเกณฑ์  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑก์ารคัดเลือกนักเรียนมารยาทงาม และ

ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทีม่ีกิรยิามารยาทงามประจ าเดือนของหอ้งเรียนอย่าง

สม่ าเสมอตลอดปีการศกึษา และนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อสิ้นปีการศกึษา 

    ประเภทที่ 2   รางวัลนักเรยีนดีมีคุณธรรม  (กิจกรรมร้อยความดี) 

หลักเกณฑ์  นักเรียนสะสมดาวในสมุดดาวความดีครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียน

จะได้รางวัล และเกียรติบัตร 

ประเภทที่ 3     รางวัลนักเรยีนที่มีความประพฤติดี 

หลักเกณฑ ์  นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมของระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น  

(ป.1-ป.3) และระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) อยู่เต็ม 100 คะแนน       

จะได้รับเกียรตบิัตรเมื่อสิน้ปีการศกึษา 

ประเภทที่ 4   รางวัลห้องเรียนด้านกิจกรรมห้องเรียนปลอดนักเรียนมาสาย 

           หลักเกณฑ ์ หอ้งเรียนที่ไม่มีนักเรียนมาโรงเรียนสายในแต่ละเดือน จะได้รับดาวตดิ 

             ที่บอร์ดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยในเดือนนั้นๆ 

ประเภทที่ 5   รางวัลห้องเรียนด้านกิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียนสร้างวินัย 

           หลักเกณฑ ์ หอ้งเรียนที่นักเรียนรูดบัตรประจ าตัวนักเรียนเข้า-ออกโรงเรยีนมากที่สุด 

         ของแต่ละเดือน ตามเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี้   70% ขึน้ไป รางวัลดีเยี่ยม  

     60-69% รางวัลดี 

     50-59% รางวัลพอใช้ 

จะได้รับดาวติดที่บอร์ดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยในเดือนนัน้ๆ 

ประเภทที่ 6     รางวัลห้องเรียนด้านกิจกรรมห้องเรยีนดีมีวนัิย 

                           หลักเกณฑ ์ หอ้งเรียนที่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเข้าแถวเคารพธงชาติ  การรอ้ง 

เพลงชาติ การใหค้วามร่วมมอืในกิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพ และความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยของห้องเรียน หอ้งเรยีนที่มคีะแนนจากการประเมินมากที่สุดของระดับช้ัน  

จะได้รับดาวติดที่บอร์ดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยในเดือนนัน้ๆ                

ประเภทที่ 7     รางวัลห้องเรียนดเีด่น 

                           หลักเกณฑ ์ห้องเรียนที่ได้รับดาวของกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยงานดูแลนักเรียน 

มากที่สุด ของระดับประถมศกึษาตอนตน้ และตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1 และ 2  

นักเรียน และครูที่ปรึกษาจะได้เกียรติบัตร ในแต่ละภาคเรียน 
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  ระเบียบว่าด้วยเรื่องความประพฤตนิักเรียน    

 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมคนละ 100 คะแนน ต่อ 3 ปีการศกึษา คอื 

(ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 – 3 และระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

 นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเหลือไม่ถงึ 60 คะแนน จะไมไ่ด้

รับการพจิารณาในการเรียนต่อในระดับมธัยมศกึษา 

 
 

ก าหนดการลงโทษ 

      การลงโทษนักเรยีนมี 5 ประการ ดังน้ี 

                          1.   ตักเตอืน 

                         2.   หักคะแนนความประพฤติ 

                        3.   เชญิผูป้กครองมารับรองความประพฤติ 

                        4.   พักการเรียน 

   5.   ให้ออก 
 

 

การปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรยีน 
 เมื่อนักเรียนถูกหักคะแนนพฤติกรรม นักเรียนต้องลงชื่อรับทราบในใบคะแนนความประพฤติ และ 

น าใบคะแนนความประพฤติให้ผู้ปกครองลงชื่อรับทราบทุกครั้ง และในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ตอ้งแก้ไข 

ปรับปรุง ครูที่ปรึกษา หรอืครูหัวหน้าระดับช้ัน จะเชิญผูป้กครองมารับทราบปัญหา และร่วมกันแก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรมนักเรียน โดยครั้งที่ 1 พบครูที่ปรึกษา ครัง้ที่ 2 พบครูหัวหนา้ระดับช้ัน และหัวหน้างานดูแลนักเรียน  

ครั้งที่ 3 พบผู้อ านวยการ  

 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาต่างๆ  นักเรียนจะถูกหักคะแนนพฤติกรรม  

 ครั้งที่ 1  เชญิผูป้กครองพบครูผูส้อน 

 ครั้งที่ 2  เชญิผูป้กครองพบหัวหนา้งานวิชาการ 

 ครั้งที่ 3  เชญิผูป้กครองพบผู้อ านวยการ 

 ครูที่ปรึกษาจะรายงานคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนใหผู้ป้กครองรับทราบทุกภาคเรียนในใบรายงาน

คะแนนความประพฤติของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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   หมายเลขโทรศัพท์    
 

         โรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย                          02-2547991-5 

ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ      ตอ่ 212 

      หัวหนา้แผนกประถมศึกษา      ตอ่ 215 

หัวหนา้งานกจิการนักเรียน และดูแลนักเรยีนระดับประถมศึกษา ตอ่ 236   

หัวหนา้งานวชิาการ ระดับประถมศกึษา                   ตอ่ 296 

      หัวหนา้งานนโยบาย และแผนฯ                        ตอ่ 226                                

หัวหนา้โครงการ Intensive English Course ระดับประถมศกึษา    ตอ่ 354 

        ประชาสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา                 ตอ่ 224   

        ห้องพยาบาลระดับประถมศึกษา                  ตอ่ 339 

         ห้องทะเบียนและวัดผล                                ตอ่ 216 

       ห้องการเงิน                                           ตอ่ 219 

        ห้องธุรการระดับประถมศึกษา                           ตอ่ 253                 

        ห้องศิลปะ อาคารเอลลินวู้ด                          ตอ่ 235 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                 ตอ่ 368, 335 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี   ตอ่ 349 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                 ตอ่ 353 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                  ตอ่ 275 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา                    ตอ่ 355                      

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       ตอ่ 356 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา และประวัติศาสตร์          ตอ่ 357 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรี    ตอ่ 358 

ห้องพักครูระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1    ตอ่ 230 

ห้องพักครูระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2    ตอ่ 231 

ห้องแนะแนว        ตอ่ 369 

ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารอายะดา กรีินกุล    ตอ่ 346 

ห้องสมุด ชั้นล่าง       ตอ่ 298 

สมาคมผู้ปกครอง และครู (PTA)     ตอ่ 268 
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เกณฑ์การหักคะแนนพฤติกรรมนักเรียน  

 

หัก 1 คะแนน หัก 2 คะแนน หัก 3 คะแนน หัก 5 คะแนน หัก 10 คะแนน หัก 20 คะแนน 

 

1. มาโรงเรยีน 

สายหลังเวลา 

08.00 น. 

2. มาโรงเรยีน

สาย หลังเวลา 

07.40 น.  

จ านวน 3 ครัง้ 

3. ย้ายที่น่ังใน

ห้องเรยีน หรือ

ห้องอาหาร 

โดยพลการ 

4. แต่งกายไม่

ถูกกฎระเบียบ 

ของโรงเรียน 

5. ถูกบันทกึ

พฤตกิรรมที่ควร

ปรับปรุง 3 ครั้ง   

6. ลงรถนอกจุด

รับ-สง่ที่ก าหนด  

 

 

1. ออกนอกเขต  

การศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา

โดยมิไดร้ับ

อนุญาต 

2. ทาเล็บ /  

เล็บยาว 

3. ใช้ลิฟต์ใน

เวลาท่ีห้ามใช้ 

4. ไม่น าบัตร

สอบมาใน     

วันสอบ 

5. วิ่งเล่น และ

สง่เสยีงดังบน

อาคารเรียน 

 

 

1. พูดจาไม่

สุภาพหรอื 

กล่าวค าเท็จ 

2.เขยีนขอ้ความ       

ไม่สุภาพ หรือ 

ไม่เหมาะสม 

3. หนีเรียนใน

ระหว่าง 

ชั่วโมงเรยีน 

4. ปลอม

ลายเซ็น 

ผู้ปกครอง 

5. โทรศัพท์

สาธารณะ

ในชว่งระหว่าง

วัน 

6. น าหนังสอื

หรืองานวิชาอื่น

ขึ้นมาท าใน 

ชั่วโมงเรยีน 

 

 

1. กิรยิาก้าวร้าว 

2. ท าลาย

ทรัพย์สนิของ 

โรงเรยีน 

3. ไปรอ

ผู้ปกครองนอก 

จุดนัดพบ โดย

มิได้ขออนุญาต 

4. กลับบ้านกับ

ผู้อื่นโดยมิไดข้อ

อนุญาต 

5. น าของผิด

ระเบียบเขา้มา

ในโรงเรียน   

6. ผมยาวเกิน 1 

นิ้ว / สไลด์

ปลายผม 

 

 

1. ทะเลาะววิาท 

2. ท าร้าย

ร่างกายเพื่อน 

3. ลักทรัพย์ 

4. ทุจรติใน  

การสอบ 

5. เขียน

ขอ้ความไม่

สุภาพ หรอื 

ไม่เหมาะสม 

หรือท าให้ผู้อื่น

เส่ือมเสยี

ชื่อเสียงในสื่อ 

อเิล็กทรอนิกส์ 

6. ซอยผม /  

ท าสผีม 

 

1. น าความ

เส่ือมเสียมาสู่

โรงเรยีน 

  
 

หมายเหต ุ: กรณอีื่นๆ นอกเหนอืจากความผิดขา้งต้นนีใ้ห้อยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน  

  และดูแลนกัเรียน ระดับประถมศึกษา 

             

             



ปี

ก

า

ร

ศ

5

5 

  

  

งานงานกิจการนักเรียนกิจการนักเรียน  

  ระดับปรระดับประถมศึกษาะถมศึกษา 
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งานกิจการนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2551  เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุม 3 ด้าน  คือ  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   

1. กิจกรรมแนะแนว 

ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนด้วยการ

จัดบริการ และกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถจัดการกับชีวิต

ของตนได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ บนพืน้ฐานของความเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่า สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้เต็ม ตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล 

      1.1 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551   

    จัดกิจกรรมแนะแนว  1  คาบ /สัปดาห ์ ทุกระดับช้ัน  มอีงค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 

1.1.1 ด้านการศึกษา ใหน้ักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพรู้จัก

แสวงหาและใช้ขอ้มูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศกึษาต่อได้อย่างมปีระสิทธิภาพมีนิสัยใฝรู่้ ใฝเ่รียน 

มีวธิีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนการเรียนหรอืการศกึษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

1.1.2  ด้านการงานและอาชีพ  ให้นักเรียนได้รูจ้ักตนเองในทุกด้าน  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ

อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติ มกีารเตรียมตัวสู่อาชพี สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพที่

ตนเองมคีวามถนัดและสนใจ 

              1.1.3 ด้านชีวติและสังคม  ให้นักเรียนรู้จักและเขา้ใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น  

รักษ์สิ่งแวดล้อม  มวีุฒิภาวะทางอารมณ์ มเีจตติที่ดตี่อการมชีีวิตที่ดีมคีุณภาพ  มีทักษะและสามารถปรับตัวให้

ด ารงชีวติอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 การประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาทั้งหมด 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผู้รับผดิชอบมอบหมาย ถ้าไม่ผา่นให้ปฏิบัติกิจกรรมซ้ า หรอืปฏิบัติ

เพิ่มเติม  และมีชิน้งาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามที่ครูผูจ้ัดกิจกรรมมอบหมายใหป้ฏิบัติ 

1.2.  จัดบรกิารแนะแนวทั้ง 5 บริการ ได้แก่ 

1.2.1 บริการการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้รูจ้ักนักเรียนทุกด้านและช่วยใหน้ักเรียนรู้จักตนเอง 

1.2.2 บริการสารสนเทศ เพื่อให้ข่าวสารความรูท้ี่จ าเป็นแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศกึษา อาชีพ  

และสังคม 

1.2.3 บริการให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักเรียนเรียนสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาดว้ยตนเอง       

1.2.4 บริการจัดวางตัวบุคคล เพื่อจัดใหน้ักเรียนได้ตัดสินใจด าเนินตามแผนของตน ตลอดจน

ช่วยเหลือแก้ไข หรอืมีการฝึกฝนให้มปีระสบการณ์เหมาะสมกับกรณี 

1.2.5 บริการติดตามผล เพื่อติดตามผลนักเรียนจบการศกึษาหรอืมีปัญหาต่างๆ 
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2. กิจกรรมนักเรยีน 

 2.1  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  เป็นกระบวนการในการท างานเพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมี

โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  โดยในการฝึกจะต้องให้สมาชกิได้รับการพัฒนา

ตนเองให้เต็มศักยภาพและครบถ้วนทั้ง  6  ด้าน  คือ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  จติใจ  และ

คุณธรรม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กผูห้ญิง และเยาวสตรีมีอุปนิสัยที่ดตีามแนวทางของค าปฏิญาณและกฎ 

2. เพื่อเตรียมเด็กผูห้ญิง และเยาวสตรีใหม้ีทักษะชีวติที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 

3. เพื่อสร้างโอกาสใหเ้ด็กผูห้ญิง และเยาวสตรีได้ฝกึทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4. เพื่อสร้างโอกาสใหเ้ด็กผูห้ญิง และเยาวสตรีได้รู้จักชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่

สังคม 

 การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีขอบข่ายที่ประกอบด้วย  ขอ้ก าหนด  จุดประสงค์  สาระกิจกรรม  

กระบวนการฝกึ  หลักสูตรพืน้ฐาน  พิธีการ  และเครื่องแบบ  โดยจ าแนกตามประเภทของสมาชิกผูบ้ าเพ็ญ

ประโยชน์  สมาชิกผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  เรยีกว่า  นกสีฟ้า  โดยจะมีการจัด

กิจกรรม  1 คาบ/สัปดาห ์ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 – 6  จะต้องมีการเข้าค่ายปีละ  1  ครัง้  ดังนี้ 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4  เข้าค่ายกลางวันเป็นค่ายที่จัดวันเสาร์แบบไป-กลับ  1  วัน 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5  เข้าค่ายธรรมชาติสัญจรเป็นค่ายที่จัดแบบไป-กลับ  1  วัน 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6  เขา้ค่ายพักแรมเป็นค่ายที่จัดวันศุกร์ – วันเสาร ์พักค้างแรม 2 วัน  1 คนื 

การประเมินผลกิจกรรม 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยประเมินจากจ านวนครั้ง และเวลาใน

การจัดกิจกรรม ผูเ้รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาทั้งหมด 

2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมโดยประเมินจากผลงาน

และการร่วมกิจกรรมกับผูอ้ื่น  

3. ประเมินพัฒนาการของเยาวสมาชิกด้านต่างๆ ได้แก่ รา่งกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  สตปิัญญา  

และคุณธรรม  โดยประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถ 

2.2  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม    เป็นกิจกรรมที่นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดขึน้ตามความสามารถ  ความ

ถนัดและความสนใจของนักเรียนเพื่อเติมเต็มความรูค้วามช านาญ ประสบการณ ์ทักษะ เจตคตเิพื่อพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพกิจกรรมชุมนุม  ชมรม  มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของนักเรียนตามความสมัครใจ 

2. เป็นกิจกรรมที่นักเรียนรว่มกันท างานเป็นทีม  ช่วยกันคิด  และช่วยกันแก้ปัญหา 

3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

4. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความตอ้งการของตน 

2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรูค้วามสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด

ประสบการณท์ั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวม 

4. เพื่อให้นักเรียนท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

การประเมินผล 

1. ผู้เรยีนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 

2. ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรอืมีผลงาน / ชิน้งาน / คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ตัวอย่างกิจกรรมชมรมที่โรงเรยีนจัดให้นักเรยีน 

สาวนอ้ยช่างประดิษฐ์ 

ภาษาพาเพลิน 

คณิตพาเพลิน 

คณิตซ่าพาสนุก 

สนุกกับวิทยาศาสตร์ 

ลีลาศรุน่เยาว์ 

ศลิปะบันเทิง 

ใบไม้ร่าเริง 

สื่อสรา้งสรรค์   

Crossword Champions 

เด็กยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

นาฏลีลา 

Art To Build 
 

English Is Fun 

ลั้นลา พาสนุก 

บรรณารักษ์นอ้ย   

คอมฯหรรษา 

ไทยนานา   

คณิตพาเพลิน 

คณิตซ่า...พาสนุก 

ปาร์ตี ้ฮาเฮ 

คณิตมหาสนุก 

จุ ๊จุ๊..วิทยาศาสตร ์by ครูจุ ๊

สื่อสรา้งสรรค์   

ประดิดประดอย 

Movie Maker 

 

อร่อยทั่วไทย 

ดนตรีหรรษา 

Quiz Games 

Cross Word 

สนุกดี มีสาระ 

Kids Dee Me Hey 

บรรณารักษ์นอ้ย   

คณิตคิดสรา้งสรรค์ 

Travel In Science 

Science Kids  

Kids Chill Chill 

บรรณารักษ์นอ้ย  4 

หนูนอ้ยนักประดิษฐ์ 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้มีความเมตตากรุณา  มีความเสียสละ  

และมีจิตสาธารณะเพือ่ช่วยสร้างสรรค์สังคมใหอ้ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านกึใหแ้ก่นักเรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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2. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม

ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. เพื่อให้นักเรียนมีจติสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกรอบเวลาใน

โครงสรา้งของหลักสูตรสถานศกึษา ดังนี้  ระดับประถมศกึษา (ป.1-ป.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ช่ัวโมง  

(ปีละ  10  ช่ัวโมง) 

 

ในกรณีที่นักเรยีนไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานหรือขาด/ลา   นักเรยีนจะต้องมาซ่อมเสริม

การท ากิจกรรมให้ครบตามที่โรงเรียนก าหนด  มิฉะนั้นนักเรยีนจะไม่ผ่านการประเมิน 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ที่จัดส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

ระดับชั้น ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 

ประถมศึกษาปีที่  1 หนูนอ้ยตาวิเศษ เก็บขยะบริเวณโรงเรยีน   

ประถมศึกษาปีที่  2 หนูนอ้ยตาวิเศษ เก็บขยะบริเวณโรงเรยีน   

ประถมศึกษาปีที่  3 หนูนอ้ยตาวิเศษ เก็บขยะบริเวณโรงเรยีน   

ประถมศึกษาปีที่  4 พี่ดูแลนอ้ง ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศกึษา 

ประถมศึกษาปีที่  5 พี่บริการ ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศกึษา 

ประถมศึกษาปีที่  6 พี่อาสา ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศกึษา 

 

อ้างอิงจาก 

 คู่มอืกิจกรรมพัฒนานักเรียน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 คู่มอืกิจกรรมพัฒนานักเรียน โรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 
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กิจกรรมเสรมิพิเศษตามความถนัด และความสนใจ (มีค่าใช้จ่าย) 

 
ล าดับที ่ กจิกรรม รับนักเรียนระดับชัน้ 

1 English Conversation ป.1 – ป.6 

2 ศลิปะการวาดภาพ 

ศลิปะการวาดภาพ 

ศลิปะการป้ัน 

ป.1 – ป.2 

ป.3 – ป.6 

ป.3 – ป.6 

3 ร าไทย / นาฏศลิป์ / เตน้ประกอบเพลง ป.1 – ป.6 

4 ภาษาจีนกลาง ป.3 – ป.6 

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 ขับร้องประสานเสียง (ต้องผ่านการคัดเสียง) ป.1 – ป.6 

 

 

หมายเหตุ : รายละเอยีดของแต่ละกิจกรรมจะอยู่ในใบสมัคร ซึ่งจะแจกให้กับนักเรียน 

                ในวันเปิดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานงานวิชาการวิชาการ  

  ระดับประดับประถมศึกษาระถมศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตร  โรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 

กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศกึษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วทิยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 

ประวัตศิาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศกึษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา

จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและ

จุดเน้น 

      

เพิ่มเติมหลักสูตรปกต ิ

(ภาษาอังกฤษ) 
เวลาในการจัดการเรียนรู้ จะมกีารปรับแก้ อกีครัง้ ตามนโยบาย  

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
เพิ่มเติมหลักสูตร IEC 

(ภาษาอังกฤษ) 

หนา้ทีพ่ลเมือง 

กจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

 กิจกรรมแนะแนว       

 กิจกรรมนักเรียน 

      ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
120 120 120 120 120 120 

  กิจกรรมชมรม       

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ   

    สาธารณประโยชน ์

      

รวมเวลา 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 
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1. การจัดการเรียนรู้ 

1.1 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

ภายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้จัดท าหน่วยการเรียนรู้  บูรณาการภายในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ทุกกลุ่ม ทั้งนี้เป็นการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกัน และสามารถจัดการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกันได้ 

 ส่วนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีนโยบายให้ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

ระหว่างกลุ่มสาระต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง รวมทั้งมกีารบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสนองพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสกับกระบวนจัด 

การเรียนรู้ 

1.2 แนวทางการให้งาน/การบ้าน 

- ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การให้งาน/การบ้าน  จะเป็นงาน/การบ้านที่ฝึกทักษะให้กับผูเ้รียน

หลังจากที่ผู้เรยีน ได้สร้างองค์ความรู้  จากการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 

- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  การให้งาน/การบ้าน จะเป็นงาน/การบ้านที่นอกเหนือจากการฝึก

ทักษะแล้ว ยังต้องเป็นการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตัวเองเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้

อยู่ในดุลยพินจิของครูผูส้อนหรอืหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้ 

2.1 การพัฒนาครู 

เพื่อให้การใชห้ลักสูตรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนาครูในเรื่องตา่งๆ 

อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เชน่ ให้ครูได้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน วเิคราะหส์าระและมาตรฐานการเรียนรู้ จัดท า

ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนที่บูรณาการทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

ตลอดจนแนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ 

ซึ่งเป็นจุดมุง่หมายของหลักสูตร 

2.2 ห้องประกอบ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

 โรงเรยีนได้จัดท าแหล่งการเรียนรู้ภายใน ดังน้ี 

1.  ป้ายนิเทศ โรงเรียนมกีารจัดผลงานนักเรียนและมุมความรู้ไว้ภายในหอ้งเรียน  

2.  หอ้งสมุด ได้แก่ หอ้งสมุดกลาง  และหอ้งสมุดเคลื่อนที่   

3.  หอ้งเรียนสีเขยีว เป็นแหล่งการศกึษา ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า หลักการใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยัด  

     ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการอนุรักษ์แหล่งก าเนิดของพลังงานต่าง ๆ 

 

 

การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรยีนรู้ 
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4.   สวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติมนอกเหนือจากธรรมชาติที่ร่มรื่น  

5. หอ้งประกอบของแต่ละกลุ่มสาระมีสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ 

โรงเรยีนได้จัดท าแหล่งการเรียนรู้ภายนอก   

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์เพิ่ม เติม ได้แก่ ท้องฟ้าจ าลอง            

สวนเบญจสิร ิสวนเบญจกิตติ หา้งสรรพสินค้าโรบินสัน สยามสมาคม เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองโบราณ  ฯลฯ 
 

3. การส่งเสริมการเรียนด้านอื่นๆ 

3.1 การแนะแนว 

โรงเรียนจัดให้ครูผู้สอนทุกคนท าหน้าที่แนะแนว ซึ่งสามารถให้ค าแนะน า /แนะแนวในเรื่องของการ

เรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

ทั้งนีโ้รงเรียนได้พัฒนาครูในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีครูแนะแนว ท าหนา้ที่ดูแลนักเรียนทุกระดับชั้น 

3.2 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีงานวิจัยตามงานภาระที่รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะครูผู้สอนต้องด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน นอกจากนั้นยังก าหนดให้มีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัย  

3.3 การทัศนศึกษาต่างประเทศ 

ทางโรงเรียนมกีารแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเสริมประสบการณใ์ห้แก่นักเรียนที่สนใจ ในระหว่างปิด

ภาคเรียน     

3.4  การเรียนพเิศษ  

จัดกิจกรรมเสริมช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ได้แก่ ศลิปะการวาดภาพ ศลิปะ การปั้น นาฏศิลป์

ไทยและเต้นประกอบเพลง เปียโน ไวโอลิน ดนตรีไทย ภาษาจนีกลาง English Conversation เทควันโด ว่ายน้ า 

เรียนท าการบ้าน และขับร้องประสานเสียง (เฉพาะนักเรียนที่ผา่นการคัดเสียง) 

       3.5  ค่ายวิชาการ  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในการส่งเสริมความถนัดของผูเ้รียน ในแต่ละ

ด้าน ดังนี้ 

 - ค่ายวิทยาศาสตร์ 

 - ค่ายคณิตศาสตร ์  

 - ค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ / ต่างประเทศ  

 - ค่ายรักการอ่าน 

- ค่ายศิลปะ 
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1. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน / ปลายภาค   70  :  30  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์   สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ   

- สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน / ปลายภาค   80  : 20  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ          

พลศึกษา  ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

- วิธีการประเมิน  ประเมินอย่างตอ่เนื่องดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เชน่  

- การประเมนิด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 

- การประเมนิตามสภาพจริง 

- การประเมนิด้วยแฟ้มสะสมงาน 

   ฯลฯ 

- สัดส่วนของวธิีการประเมินผล ทางโรงเรียนก าหนดใหม้ีวธิีการประเมิน แบ่งเป็นการวัดที่ 

หลากหลาย  70%   และใช้แบบทดสอบ 30%  

- เวลาเรียน ผูเ้รียนต้องเข้าเรียนอย่างนอ้ย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จงึจะได้รับการตัดสินผลการ

เรียน ส าหรับผู้เรยีนที่มเีวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มสีิทธิ์เข้ารับการประเมนิผลปลายภาค และอาจ 

ต้องมีการเรียนซ้ าช้ัน 

- การตัดสินผลการเรียน ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 8 ระดับ คือ 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการ

เรยีน 

0-49 0 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

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 ขึน้ไป 4 ดีเยี่ยม 

 

การตัดสินผลการเรียน จะตัดสินผลได้เมื่อนักเรียนได้รับผลการประเมินผา่นทุกตัวบ่งช้ีในแต่ละรายวิชา 

 

แนวการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
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2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 รายการประเมิน  

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตรยิ์  2. ซื่อสัตย์  สุจริต 

3. มวีินัย    4. ใฝ่เรยีนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุง่มั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 

9. มคีวามเป็นกุลสตรี 

 

 เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม  4 ระดับ  

เกณฑก์ารตัดสินระดับคุณภาพ ใช้ระบบการเทียบเกณฑร์้อยละ ดังนี้ 

   ผลการประเมิน  ผลการตัดสิน 

0                         ไม่ผา่น 

1                          ผา่น 

2                           ดี 

3                         ดีเยี่ยม 

  

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัย  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

ดี  หมายถึง   ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น เป็นที่

ยอมรับของสังคม 

ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมถูกต้อง เหมาะสม แต่ปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ  

ต้องมีผู้อื่นตักเตอืนใหป้ฏิบัติ 

ไม่ผ่าน   หมายถึง ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมตามค าสั่ง หรอืมีผูก้ ากับดูแลให้ปฏิบัติ  

หรอืต้องมีผู้อื่นคอยเตือนให้ปฏิบัติ 

 

 วิธีการประเมิน : ประเมินโดยนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 
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3. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  

 วิธีการประเมิน 

 - ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยเป็นผู้ประเมินความสามารถในการอา่น คิด วิเคราะห ์และเขียน    

 เกณฑก์ารตัดสินระดับคุณภาพ ใช้ระบบการเทียบเกณฑร์้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละ ผลการตัดสิน 

0 – 49 ไม่ผ่าน 

50 – 69 ผ่าน  

70 – 79 ด ี

80 – 100 ดีเยี่ยม 

  

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเ้รียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คดิ

วิเคราะห์ และเขียนที่มคีุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี  หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คดิ

วิเคราะห์ และเขียนที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คดิ

วิเคราะห์ และเขียนที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบาง

ประการ 

ไม่ผ่าน   หมายถึง ผูเ้รียนไม่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คดิ

วิเคราะห์ และเขียน หรอื ถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง 

ที่ตอ้งได้รับการปรับปรุง แก้ไขหลายประการ  

 

เกณฑก์ารตัดสินการเลื่อนช้ัน 

ผูเ้รียนต้องมีผลการประเมินระดับคุณภาพตั้งแต่ “ผา่น ”   

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 รายการกิจกรรม   นักเรียนต้องผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

  1. กิจกรรมแนะแนว 

  2. กิจกรรมชมรม 

  3. กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

  4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

   การตัดสินการผ่านกิจกรรม 

  ผูเ้รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีเวลาเข้าร่วมอย่างนอ้ยร้อยละ 80 และผา่นจุดประสงค์                  

ร้อยละ 80 ของจุดประสงค์ทั้งหมด 
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5. เกณฑ์มาตรฐานการจบระดับประถมศกึษา 

   นักเรียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมิน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

6. แนวปฏิบัติในการเลื่อนชั้นเรยีน ดังน้ี 

 (1)  ผูเ้รียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 (2) ผู้เรยีนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผา่นทุกตัวชี้วัดในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 (3)  ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  1.00 

 (4)  ผู้เรยีนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมิน ระดับ “ผา่น” ในการประเมินผลการอ่าน                         
คิดวิเคราะห์และเขียน  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 

 

7.   แนวปฏิบัติในการซ้ าชั้นเรียน ดังน้ี 

 ผูเ้รียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเลื่อนช้ันเรยีนสถานศกึษาจะต้องจัดใหเ้รียนซ้ าช้ัน 

      ในกรณีที่ผู้เรยีนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง สถานศกึษาอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนช้ันได้ หากพิจารณาเห็นว่า 

(1) ผูเ้รียนมีเวลาเรยีนไม่ถึงรอ้ยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็น หรอืเหตุสุดวิสัย แต่มีคุณสมบัติตาม

ข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

(2) ผูเ้รียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่สถานศกึษาก าหนดในแตล่ะรายวิชา และเห็นว่า

สามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศกึษาถัดไป และมีคุณสมบัติข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาระการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
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  การลาศึกษาต่อ (Drop) 

(ลาพักการเรียนได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  ไม่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ) 

1. ติดตอ่และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ณ งานทะเบียน-วัดผล ก่อนหยุดพักการเรียน 2 สัปดาห์ 

2. ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 

3. ถ้านักเรียนไม่ด าเนนิการให้เรียบร้อยก่อนไปต่างประเทศ จะถือว่านักเรียนขาดเรียน 

4. กรณีศกึษาต่อต่างประเทศ นักเรียนตอ้งเลือกเรียนครบ 7 กลุ่มสาระ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ที่นักเรียนต้องกลับมาสอบ หากนักเรียนลงเรียนได้ไม่ครบตามที่ก าหนด นักเรียนตอ้งกลับมา

สอบในกลุ่มสาระที่ขาดไป หรอือยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการ 

5. นักเรียนตอ้งกลับมาในปีการศกึษาต่อไป ภายในวันที่ก าหนดไว้ในแบบค ารอ้ง กรณีเกินระยะเวลา              

15 วัน และไม่ติดต่อกับทางโรงเรียนถือวา่นักเรียนลาออก 

6. นักเรียนตอ้งมารายงานตัว และส่งเอกสารผลการเรียน  ณ หอ้งทะเบียน-วัดผล  ก่อนเข้าเรียน 

(กรณีศกึษาต่างประเทศ ใช้ Transcript   กรณีศกึษาต่อในประเทศ ส่งเอกสารรายงานผลการพัฒนา             

คุณภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เอกสารระเบียนสะสม  ปพ.1 ) 

 การลาออก 

บิดา หรอืมารดา หรอืผูป้กครองนักเรียน  กรอกรายละเอียด และลงชื่อรับทราบการลาออกโดยตรงที่งาน 

ทะเบียน-วัดผล  และเตรียมรูปถ่ายขนาด 1  นิว้ จ านวน  2 รูป เพื่อจัดท าเอกสาร   

(รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบนักเรียนไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์ )   

    การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

1. ขอค ารอ้งและยื่นค าร้องที่งานทะเบียน-วัดผล  

2. เตรียมรูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป ต่อเอกสาร 1 ฉบับ   ( รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบนักเรียน                       

ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์) 

3. การขอเอกสารต้องขอล่วงหน้า อย่างนอ้ย  3 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ) 

4. ****  เพื่อความสะดวกของผูป้กครอง ท่านสามารถขอเอกสารผ่านทางเว๊ปไซด์ของโรงเรียน ในหัวข้อ   

   
หรือดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอเอกสารได้จาก  http://web.wattana.ac.th/stu/student/login.asp 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การลาออก และการขอเอกสาร

ต่าง ๆ    
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 1.  ระเบียนแสดงผลการเรยีน (Transcript)  หรอื (ปพ.1) 

  เป็นเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน

ตามเกณฑก์ารผ่านระดับช้ันของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ ผลการประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของสถานศกึษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โรงเรียนจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้

ให้กับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบหรอืไม่จบการศกึษา เพื่อใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศกึษา 

- รับรองผลการเรียนของนักเรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 

- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศกึษาของนักเรียน 

   - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศกึษาเพื่อสมัครเข้าศกึษาต่อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิ            

                       ประโยชน์อื่นใดที่พึงมีพงึได้ตามวุฒิการศกึษานั้น 

  - ออกเอกสารมอบใหก้ับนักเรียนในทุกกรณีที่นักเรียนออกจากโรงเรยีน เช่น จบการศกึษา   

     ลาออก ย้ายที่เรียน เป็นต้น 

 2.  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนรายบุคคล  (ปพ.6) 

            หรอืที่เรยีกกันติดปากว่า “สมุดพก”  เป็นเอกสารที่โรงเรยีนจัดท าขึน้เพื่อบันทึกข้อมูลการ

ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผูเ้รียนแต่ละคน  ตามเกณฑก์ารผ่านของหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งขอ้มูลด้านอื่นๆ ของผู้เรยีนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดท าเป็น

เอกสารรายบุคคล เพื่อใช้ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผลการเรียนและ

พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล 

น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรยีนให้ผูป้กครองได้รับทราบ 

- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความรว่มมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรยีน 

- เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการตา่งๆ  

ของผู้เรยีน 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารท่ีควรทราบ 
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3.  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

     หรอืที่เรยีกกันว่า “ ใบรับรองการเป็นนักเรยีน ”  เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อใช ้

เป็นเอกสารส าหรับรับรองสถานภาพผูเ้รียนหรอืผลการเรียนของผู้เรยีนเป็นการช่ัวคราวตามที่ผู้เรยีนร้องขอ ทั้ง

กรณีที่ผู้เรยีนก าลังศกึษาอยู่ในโรงเรยีนและเมื่อจบการศกึษาไปแล้ว ใบรับรองผลการศกึษา น าไปใช้ประโยชน์

ดังนี้     -    รับรองความเป็นผูเ้รียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 

- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรยีน 

- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเ้รียนในการสมัครเข้าศกึษาต่อ  สมัครเข้าท างานหรือ

เมื่อมีกรณีอื่นใดที่ผู้ เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา   ความรู้ หรือ

สถานภาพการเป็นผู้เรยีนของตน 

-    เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชส้ิทธิ์ความเป็นผูเ้รียน หรอืการ   

      ได้รับการรับรองจากโรงเรียน 

 

ระเบียบเข้าเรียนต่อของนักเรียนที่จบการศกึษาระดับประถมศกึษา 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและหลักสูตรฯ  ก าหนดเกณฑก์ารเข้าเรียนต่อของนักเรียนโรงเรียน

วัฒนาวิทยาลัย   ซึ่งมุ่งเน้นใหน้ักเรียนที่จบชัน้สูงสุดของโรงเรียนได้มโีอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศกึษาให้

มากที่สุด  และ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนประจ า  มีเงื่อนไขดังนี ้

จบการศึกษาระดับประถมศกึษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศกึษาปีที่ 1   

1. นักเรียนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 )  ไม่ต่ ากว่า 2.75 

2. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยู่ประจ า 

3.ไม่มโีรคประจ าตัวเป็นอุปสรรคในการอยู่ประจ า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเองและผูอ้ื่น 

4. ผ่านขัน้ตอนการมอบตัวใหมแ่ละระเบียบการของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย 

จบการศึกษาระดับระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3  เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศกึษาปีที่ 4 

1. นักเรียนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.75 

   นักเรียนที่เลือกเรียนในโปรแกรมการเรยีนต่าง ๆ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในรายวิชา                  

   ที่ก าหนด  ดังนี้ 

-  โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ฐาน  ไม่ต่ ากว่า 3.00 

           วิชาคณิตศาสตร์ พืน้ฐาน  ไม่ต่ ากว่า 3.00 

-  โปรแกรมการเรยีนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์ พืน้ฐาน  ไม่ต่ ากว่า 3.00 

-  โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝร่ังเศส, วิชาภาษาอังกฤษ พืน้ฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00 

    ภาษาญี่ปุ่น ,ภาษาจนี 

 - โปรแกรมการเรยีนภาษาอังกฤษ – ศลิปะ                

 - โปรแกรมการเรยีนภาษาอังกฤษ – สังคม                            
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2.   เป็นผู้มีความประพฤติดี ( มีคะแนนความประพฤติสะสมไม่นอ้ยกว่า 60 คะแนน ) 

3. ไม่มโีรคประจ าตัวเป็นอุปสรรคในการอยู่ประจ า  ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น 

4. ผา่นขั้นตอนของการมอบตัวใหม่ตามระเบียบของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย 

 

***กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  นักเรียนต้องสอบคัดเลือกใหม่*** 
 

  

 

 

 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดปีการศึกษา  

      ( รับรางวัลในวันประชุมสามัญประจ าปี ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย )  

 

       หลักเกณฑ ์ 

- ระดับประถมศึกษา   

   มีระดับคะแนนเฉลี่ย ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ( คิดทุกวิชารวมกัน )  

- ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  

   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของปีการศกึษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า 3.80  

- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของปีการศกึษาที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า 3.80  

- นักเรียนจะได้รับเกียรตบิัตร และทุนการศกึษา  

 

 รางวัลนักเรยีนที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ  

      ( รับโล่เกียรติคุณ หรือเกียรตบิัตรวันรับ Diploma )  

 

      หลักเกณฑ ์ 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขัน ประกวด หรอืผลงานด้านอื่นๆ จาก 

หนว่ยงานเอกชนหรอืรัฐบาล ฯลฯ หรอืนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของหอ้งในระดับมัธยมศกึษาปีที่ 6     

โดยเป็นผลงานตั้งแต่เดอืนมกราคม - ธันวาคม ของแต่ละปีการศึกษา  

 

หมายเหตุ  * รางวัลทุกประเภทผู้รับต้องก าลังศกึษาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย    

เกณฑก์ารมอบรางวัลการศกึษา 



-37- 
 

 ทุนการศึกษาเพื่อศกึษาต่อระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย มี 2 ประเภท 

 

 โครงการเพชรเม็ดงาม  (ทุนผลการเรียนยอดเยี่ยม) 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง ศึกษาต่อในโรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท าชื่อเสียงใหก้ับโรงเรียนฯ 

 หลักเกณฑ์ 

1. นักเรียนมผีลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1- 3 ตั้งแต่ 3.96 – 4.00   

(ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 

2. นักเรียนมผีลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1- 3 ตั้งแต่ 3.90 – 3.95  

(ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 

3. นักเรียนมคีะแนนพฤติกรรมในระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 3 (นับถึงสิน้เดือนมกราคม)   

ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 

4. เป็นผู้มทีัศนคตทิี่ดตี่อโรงเรียนฯ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรยีนฯ 

5. มีความตั้งใจเรียน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

6. การรับทุนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.80 และมีคะแนน

พฤติกรรมไม่ต่ ากว่า 90 คะแนนในแตล่ะภาคเรียน 
 

  โครงการสานฝัน 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 หลักเกณฑ์ 

1. นักเรียนมผีลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ในช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 3  ไม่ต่ ากว่า 3.50 

2. นักเรียนมคีะแนนพฤติกรรม ในชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 - 3 (นับถึงสิน้เดือนมกราคม)   

 ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 

3. ผูป้กครองประสบปัญหาด้านการเงิน สามารถตรวจสอบได้ และมีหลักฐานชัดเจน ถูกต้อง เป็นจรงิ   

4. การรับทุนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.80 และมีคะแนน

พฤติกรรมไม่ต่ ากว่า 90 คะแนนในแตล่ะภาคเรียน 

****ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณี**** 
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Wattana Wittaya Academy  

Learning Time Structure 

Learning Areas / Activities 

Learning Time (in hours) 

Primary Education Level 

G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 

 Learning Areas  

Thai Language 200 200 200 160 160 160 

Mathematics 200 200 200 160 160 160 

Science 80 80 80 80 80 80 

Social Studies, Religion and Culture 
- History 
- Religion, Morality and Ethics  
- Civics, Culture and  Living in Society  

- Economic  
- Geography 

 
40 

 
 

80 

 
40 

 
 

80 

 
40 

 
 

80 

 
40 

 
 

80 

 
40 

 
 

80 

 
40 

 
 

80 

Health and Physical Education 80 80 80 80 80 80 

Arts 80 80 80 80 80 80 

Occupations and Technology 40 40 40 80 80 80 

Foreign Languages 40 40 40 80 80 80 

Total Learning Time (Basic Level) 840 840 840 840 840 840 

Additional courses/ activities provided by 
schools, depending on their readiness and 
priorities   

 

Additional courses for Regular Program 80 80 80 80 80 80 

Additional courses for English Program 
- English Grammar 
- Reading and writing 

120 120 120 120 120 120 

       

 Learner Development Activities   

Guidance  

120 120 120 120 120 120 
Girl Guide  

Club 

Activities for Social and Public Interest  

Total Learning Time Not less than 1,000 hours for each year 
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Wattana Wittaya Academy  

Curriculum Structure 

Grade 1  

English Program  

Code Learning Areas / Activities 
Learning Time 

(in hours) 

Core courses 840 

T 11101 Thai Language  200 

M 11101 Mathematics 200 

SC 11101 Science 80 

SO 11101 Social Studies, Religion and Culture 80 

SO 11102 History  40 

H 11101 Health and Physical Education 80 

A 11101 Arts 80 

O 11101 Occupations and Technology 40 

E 11101 English  40 

Additional courses 280 

E 11201 English Grammar  120 

E 11202 English Listening, Speaking, Phonics  120 

SO 11201 Civics  40 

 Learner Development Activities  120 

Guidance  40 

Girl Guide  30 

Club 40 

Activities for Social and Public Interest  10 

Total Learning Time 1,240 
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Wattana Wittaya Academy  

Curriculum Structure 

Grade 2 

English Program  

Code Learning Areas / Activities 
Learning Time 

(in hours) 

Core courses 840 

T 12101 Thai Language  200 

M 12101 Mathematics 200 

SC 12101 Science 80 

SO 12102 Social Studies, Religion and Culture 80 

SO 12101 History  40 

H 12101 Health and Physical Education 80 

A 12101 Arts 80 

O 12101 Occupations and Technology 40 

E 12101 English  40 

Additional courses 280 

E 12201 English Grammar  120 

E 12202 English Listening, Speaking, Phonics  120 

SO 12201 Civics  40 

 Learner Development Activities  120 

Guidance  40 

Girl Guide  30 

Club 40 

Activities for Social and Public Interest  10 

Total Learning Time 1,240 
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Wattana Wittaya Academy  

Curriculum Structure 

Grade 3 

English Program  

Code Learning Areas / Activities 
Learning Time 

(in hours) 

Core courses 840 

T 13101 Thai Language  200 

M 13101 Mathematics 200 

SC 13101 Science 80 

SO 13102 Social Studies, Religion and Culture 80 

SO 13101 History  40 

H 13101 Health and Physical Education 80 

A 13101 Arts 80 

O 13101 Occupations and Technology 40 

E 13101 English  40 

Additional courses 280 

E 13201 English Grammar  120 

E 13202 English Listening, Speaking, Phonics  120 

SO 13201 Civics  40 

 Learner Development Activities  120 

Guidance  40 

Girl Guide  30 

Club 40 

Activities for Social and Public Interest  10 

Total Learning Time 1,240 
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Wattana Wittaya Academy  

Curriculum Structure 

Grade 4 

English Program  

Code Learning Areas / Activities 
Learning Time 

(in hours) 

Core courses 840 

T 14101 Thai Language  160 

M 14101 Mathematics 160 

SC 14101 Science 80 

SO 14102 Social Studies, Religion and Culture 80 

SO 14101 History  40 

H 14101 Health and Physical Education 80 

A 14101 Arts 80 

O 14101 Occupations and Technology 80 

E 14101 English  80 

Additional courses 280 

E 14201 English Grammar  120 

E 14202 English Listening, Speaking, Phonics  120 

SO 14201 Civics  40 

 Learner Development Activities  120 

Guidance  40 

Girl Guide  30 

Club 40 

Activities for Social and Public Interest  10 

Total Learning Time 1,240 
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Wattana Wittaya Academy  

Curriculum Structure 

Grade 5 

English Program  

Code Learning Areas / Activities 
Learning Time 

(in hours) 

Core courses 840 

T 15101 Thai Language  160 

M 15101 Mathematics 160 

SC 15101 Science 80 

SO 15102 Social Studies, Religion and Culture 80 

SO 15101 History  40 

H 15101 Health and Physical Education 80 

A 15101 Arts 80 

O 15101 Occupations and Technology 80 

E 15101 English  80 

Additional courses 280 

E 15201 English Grammar  120 

E 15202 English Listening, Speaking, Phonics  120 

SO 15201 Civics  40 

 Learner Development Activities  120 

Guidance  40 

Girl Guide  30 

Club 40 

Activities for Social and Public Interest  10 

Total Learning Time 1,240 
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Wattana Wittaya Academy  

Curriculum Structure 

Grade 6 

English Program  

Code Learning Areas / Activities 
Learning Time 

(in hours) 

Core courses 840 

T 16101 Thai Language  160 

M 16101 Mathematics 160 

SC 16101 Science 80 

SO 16102 Social Studies, Religion and Culture 80 

SO 16101 History  40 

H 16101 Health and Physical Education 80 

A 16101 Arts 80 

O 16101 Occupations and Technology 80 

E 16101 English  80 

Additional courses 280 

E 16201 English Grammar  120 

E 16202 English Listening, Speaking, Phonics  120 

SO 16201 Civics  40 

 Learner Development Activities  120 

Guidance  40 

Girl Guide  30 

Club 40 

Activities for Social and Public Interest  10 

Total Learning Time 1,240 
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โรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย  

การเตรียมตัวเข้าเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ส าหรับนักเรียน 

1. กิริยามารยาท และการสื่อสาร 

- ฝกึใหน้ักเรียนพูด หรอืบอกความต้องการของตนเอง 

- มีค าลงท้าย คะ ขา ในการพูดทุกครั้ง 

- ฝกึใหน้ักเรียนรูจ้ักฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งงา่ยๆ มเีหตุผล 

- รู้จักกิรยิามารยาทพื้นฐาน การยืน การเดิน การนั่ง 

- ตรงต่อเวลา 

2. การดูแลตนเอง ในการปฏบิัติกิจวัตรประจ าวัน 

- เปิด-ปิดประตูด้วยตนเอง การหมุนลูกบิด การหมุนล็อคพลาสติก การเลื่อนล็อคโลหะ

แนวนอน 

- การรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกชนิด การใช้ช้อนส้อม 

รับประทานอาหารใหห้มด การรับประทานอาหารรว่มกับผูอ้ื่น 

- การเข้าห้องน้ า ให้เข้าทีละคน เมื่อท าธุระหนัก-เบาเรียบร้อยแลว้ควรกดน้ า  

และล้างมอืทุกครั้ง 

- การจัดเก็บสิ่งของสว่นตัว สิ่งของของนักเรียนควรเขียนชื่อทุกชิน้  การจัดกระเป๋าหนังสอื 

และกระเป๋าชุดว่ายน้ า 

- การแต่งตัว และอาบน้ าสระผม การสวมเสื้อผา้ชุดนักเรียน หรอืชุดว่ายน้ า สวมถุงเท้า  

สวมรองเท้า หวีผม ทาแป้ง ด้วยตนเองได้ 

3. ความรับผิดชอบ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง (โดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย) ให้ครบถ้วน 

ทุกวัน และน ากลับบ้านให้ครบ รักษาสิ่งของของตนเอง 

- สิ่งของที่น ามาโรงเรียน ควรให้นักเรียนได้ฝึกจัดเองหรอืได้เห็นการจัด เพื่อทราบว่าน าอะไร

มาโรงเรียนบ้างในแตล่ะวัน เพราะเมื่อมีของหาย คุณครูประกาศหาเจ้าของนักเรียนจะได้

ทราบว่าเป็นของตน 

- ท าการบ้านสม่ าเสมอ สง่งานใหต้รงเวลา 

4. การเรียน 

- อ่าน เขียน ตัวอักษรภาษาไทย พร้อมทั้งสระ 

- อ่าน เขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก 
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ส าหรับผู้ปกครอง 

1. ศกึษากฎ ระเบียบของโรงเรียนตามคูม่อืนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตาม เชน่ จอดรถ 

และรับส่งนักเรียนตามบริเวณที่ก าหนด มาโรงเรียนก่อนเวลา 07.20 น. เพื่อให้นักเรียนมเีวลาจัด

กระเป๋า พบครูที่ปรึกษา และร่วมกิจกรรมยามเช้า เป็นต้น 

2. ดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด (แตไ่ม่ควรวิตกกังวลมากเกินไป) ควรฝึกใหน้ักเรียนมคีวาม

รับผิดชอบท าอะไรด้วยตนเองบ้าง แมจ้ะช้า เสียเวลา หรอืไม่เรียบร้อยก็ตาม 

3.  ตรวจสมุดจดการบ้าน และกระเป๋าหนังสือของนักเรยีนทุกวัน  เพื่อดูการบ้าน งานที่ครู

มอบหมาย หรอืเอกสารข่าวสารจากโรงเรยีนที่แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ รวมทั้งดูแลให้นักเรียน 

ท าความสะอาดกระเป๋าหนังสอือย่างสม่ าเสมอ ไมน่ าสิ่งของเกินความจ าเป็นมาโรงเรียน 

4. ดูแลเรื่องกิจวัตรประจ าวันใหเ้ป็นไปตามวัยของนักเรียน เช่น นอน 8-10 ช่ัวโมง จ ากัดเวลาการ 

ดูโทรทัศน์ (การดูโทรทัศน์ของนักเรียนควรมีผูใ้หญ่ใหค้ าแนะน าตลอดเวลา) หรอืการเล่นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆใหเ้หมาะสม อ่านหนังสอืทุกวัน พูดคุยกับนักเรียนถึงเรื่องราวในโรงเรียน และ

เพื่อน 

5. ถ้านักเรียนมีปัญหา หรอืทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรยีน ควรแจ้งให้คุณครูทราบเพื่อจัดการปัญหา  

ขอความกรุณาผูป้กครองไม่ไปตกลงกันเอง เนื่องจากจะท าให้เรื่องบานปลายได้ง่ายแมจ้ะสนิทสนม

กันก็ตาม 

6. การสมัครกิจกรรมเสริมพเิศษต่างๆ ขอถามความสมัครใจของนักเรียนก่อนเพื่อให้นักเรียนมคีวาม

สนใจ และตั้งใจเรียน 

 

 

ยินดีตอ้นรบันักเรียน และท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่ระดับประถมศึกษาค่ะ 

 

 

 

 
     งานกิจการนักเรียน และดูแลนักเรียนระดับประถมศกึษา 
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โรงเรยีนวัฒนาวทิยาลัย 

ระเบียบการจราจรในโรงเรยีน 
 

เพื่อเปน็การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มาสง่นักเรยีน และเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง

เองในการใชท้าง โรงเรียนจึงได้ตราระเบียบนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ เขตโรงเรียนเป็นสถานที่สว่นบุคคล ทีโ่รงเรียนสงวนสทิธิ์ที่จะ

ห้ามมิให้รถ หรือบุคคลใดที่เคยก่อ หรืออาจก่ออันตรายแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้ามาภายในโรงเรียนได้ 

 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข สถานที่จอดรถภายในโรงเรียน ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของ

โรงเรียน โดยไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า 

ข้อ 1. ในระเบียบการจราจรนี้ 

 1.1 “โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย 

 1.2 “สมาคม”  หมายความว่า  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 1.3 “สติ๊กเกอร์  หมายความว่า  บัตรอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกโรงเรียน ในเวลาท่ีก าหนด  แต่ไมไ่ด้เป็นบัตรอนุญาตให้

จอดรถภายในโรงเรียน 

 1.4 “รถ”  หมายความว่า รถนั่งส่วนบุคคล  รถจกัรยานยนต ์ รถแท็กซี่  และรถรับ – ส่งนักเรียนท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับ

โรงเรียน 

 1.5 “ทางข้าม” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีท าไวส้ าหรับให้คนเดินข้ามโดยท าเคร่ืองหมายเป็นเส้นหรือแนวไว้บนทาง 

 1.6 “เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า เคร่ืองหมายใดๆ ท่ีไดต้ดิตัง้ไว ้หรอืท าให้ปรากฏในทางส าหรับให้ผู้ขับขี่และ

คนเดินเท้าปฏบัิตติามเครื่องหมายนัน้ 

 1.7 “เจ้าหนา้ทีจ่ราจร” หมายความวา่ เจ้าหนา้ที่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากสมาคม ให้ปฏบัิตหินา้ที่ควบคุมการจราจร ซึ่ง

แตง่เครื่องแบบตามท่ีสมาคมก าหนด 

 1.8 “รปภ” หมายความว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

 

ข้อ 2. ให้นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าหนา้ที่

จราจร กับออกกฎเพื่อปฏบัิตกิารตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ 3. เฉพาะรถท่ีติดสติ๊กเกอร์ของปีการศึกษาปัจจุบันเท่านัน้ (ยกเว้นรถแท็กซี่) ที่สามารถผ่านเข้า – ออก  โรงเรียนได้ตาม

เวลาท่ีก าหนด 

 รถที่ไมม่สีติ๊กเกอร์ จะตอ้งเข้า-ออก โรงเรียนเฉพาะประตูด้านหนา้ (ซอยสุขุมวทิ 19)  เท่านัน้ และต้องแลกบัตรกับ 

รปภ.ทุกครัง้ 

 

ข้อ 4. ห้ามมิใหผู้้ใดน ารถท่ีมีสภาพไมม่ั่นคงแข็งแรง หรอือาจเกดิอันตราย หรอือาจท าให้เสื่อมเสียสุขภาพแก่ผูใ้ช ้ หรือคนเดิน

เท้าเข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

 

ข้อ 5. ผู้ขับขี่จะต้องขับรถในโรงเรียนดว้ยความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง และตอ้งใชค้วามระมัดระวังเป็นพิเศษในการ

ควบคุมรถไมใ่ห้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่วา่จะอยู่สว่นใดของทาง 

 

ข้อ 6. ผู้ขับขี่จะตอ้งชะลอรถเม่ือใกล้ทางข้าม และต้องหยุดรถให้คนเดินเท้าข้ามทางข้ามทุกครัง้ 
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ขอ้ 7. ผู้ขับขี่ต้องปฏบัิตใิห้ถูกตอ้งตามเครื่องหมายจราจรท่ีติดต้ังไว้ หรือท าให้ปรากฏในทาง หรือท่ีเจ้าหนา้ที่จราจรแสดงให้

ทราบ 

 ถ้าเจ้าหนา้ที่จราจรเห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณเป็นอยา่งอื่นก็ได้ ใน

กรณเีชน่นี ้ให้ผู้ขับขี่ปฏบัิตติามสัญญาณที่เจ้าหนา้ที่จราจรก าหนดให ้

 

ข้อ 8.หา้มมใิห้ผู้ขับขี ่

 8.1 เลีย้วรถหรอืกลับรถในทางเดินรถที่มเีครื่องหมายหา้มเลีย้วหรือห้ามกลับรถ 

 8.2 กลับรถที่ทางรว่มทางแยก เวน้แต่จะมีเครื่องหมายให้กลับรถในบริเวณดังกลา่วได ้

 8.3 ใชไ้ฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอื่น ยกเวน้เฉพาะเมื่อจ าเป็น หรือป้องกันอุบัตเิหตุ

เท่านัน้ และจะใชเ้สียงยาวหรือซ้ าเกนิควรไมไ่ด ้

 8.4 ขับรถถอยหลังในลกัษณะท่ีไม่ปลอดภัย หรอืเป็นการกดีขวางการจราจร 

 

ข้อ 9. ห้ามมิใหผู้้ขับขี่หยุดรถหรอืจอดรถในท่ีหา้มหยุดหรือห้ามจอด บนทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม ทางรว่ม ทางแยก ทาง

โค้ง หรือท่ีจะท าให้กดีขวางการจราจร 

 เจ้าหนา้ที่จราจรมีอ านาจสั่งให้ขบัขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดอยู่หรือจอดอยูอ่ันเป็นการฝ่าฝืนตามระเบียบนี้ได้ 

 เจ้าหนา้ที่จราจรมีอ านาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยูอ่ันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือใชเ้ครื่องมือบังคับไม่ให้

เคลื่อนย้ายรถ (ล็อคล้อ) ดังกล่าวได้ และเจ้าหน้าท่ีจราจรไมต่อ้งรับผิดส าหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏบัิตติาม

ข้อนี้  เวน้แต่ความเสียหายน้ันจะเกดิขึน้จากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 เจ้าของรถหรอืผู้ขับขีต่อ้งช าระคา่ใชจ้่ายในการท่ีรถถูกเคลื่อนย้ายไม่น้อยกวา่ 2,000 บาท (สองพันบาท) หรอืถูก

เครื่องมือใชบั้งคับไม่ให้เคลื่อนย้าย (ล็อคล้อ) ไมน่อ้ยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท)  ตลอดจนค่าดูแลรักษารถไมน่อ้ยกว่าวันละ 

200  บาท  (สองร้อยบาท) 
 

ข้อ 10.  ประตูทางเขา้โรงเรียนและเวลาเปิด – ปิด 

 10.1 ประตูหนา้ (ซอยสุขุมวทิ 19) 

  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิด – ปิด เวลา 06.00 – 09.00 น.   และ 14.30 – 18.00 น. 

  วันศุกร ์   เปิด – ปิด เวลา 06.00 – 09.00 น. และ  11.00 – 18.00 น. 

 10.2  ประตูข้าง (ซอยสุขุมวทิ 15) ท้ังประตูใหญ่และประตูเล็ก 

  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิด – ปิด เวลา 06.00 – 08.00 น.   และ 15.45– 18.00 น. 

  วันศุกร ์   เปิด – ปิด เวลา 06.00 – 08.00 น. และ  15.00 – 18.00 น. 
 

 10.3  ประตูสวนพฤกษศาสตร์ 

  ด้านซอยต้นสน 

  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิด – ปิด เวลา 06.00 – 09.00 น.   และ 13.00– 18.00 น. 

  วันศุกรแ์ละวันท่ีนักเรียนประจ ากลับบ้าน  เปิด – ปิด เวลา 06.00 – 18.00 น. 

  ด้านซอยเบียรส์ิงห ์

  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิด – ปิด เวลา 06.00 – 09.00 น.   และ 14.30 – 18.00 น. 

  วันศุกร ์   เปิด – ปิด เวลา 06.00 -09.00 น. และ  12.00 – 18.00  น. 

  ผู้ขับขี่จะต้องน ารถออกจากเขตโรงเรียน  ก่อนเวลาปิดประตู 
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ข้อ 11.  สถานท่ีจอดรถและข้อปฏบัิตใินการจอดรถ 

 11.1 ลานจอดรถใหญ่  (ลานประถม) 

  วันจันทร์ – วันศุกร ์  จอดได้เวลา 06.00 – 08.30 น.  และ 14.30 – 18.00 น. 

 11.2 ลานจอดรถหน้าหอนาฬกิา  (หน้าตึกอ านวยการ) 

  วันจันทร์ – วันศุกร ์  จอดได้เวลา 06.00 – 09.00 น.  และ 14.30 – 18.00 น. 

 11.3 ลานจอดรถรับ – ส่งนักเรียน (ขา้งสหกรณ)์ สงวนสทิธ์ิให้เฉพาะรถรับ – ส่งนักเรียน 

  รถผู้ปกครองจอดได้เฉพาะเวลา 06.00 – 08.30 น.  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดีเท่านัน้ 

 11.4 ห้ามจอดรถหน้าอาคารนลีสันเฮส์  (ตกึอนุบาล)  ตลอดเวลา 

 11.5 ห้ามจอดรถในท่ีจัดให้เฉพาะส าหรับคร ู

 11.6 ห้ามจอดรถซ้อนคัน หรือท าให้กดีขวางการจราจร หรือในท่ีหา้มจอด 

 11.7 ตอ้งดับเครื่องยนตทุ์กครัง้เมื่อจอดรถ 

 

 โรงเรียนจัดท่ีจอดรถให้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้้ปกครอง ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  ซึง่เป็น 

ไปตามระบบ  “มาก่อนไดก้่อน”  (First  Come  First  Serve)  และโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจอดรถ

ตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

ข้อ 12.  บทลงโทษ 

 เจ้าหนา้ที่จราจรมีอ านาจที่จะวา่กล่าวตักเตอืน หรอืลงโทษผู้ขบัขี่ท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏบัิตติามระเบียบการจราจรนี้  หรอื 

ฝ่าฝืนไมป่ฏบัิตติามค าสั่งของเจา้หน้าท่ีจราจร  ตามความหนักเบาของโทษ  ดังนี้ 

 12.1 ว่ากล่าวตักเตอืนด้วยวาจา 

 12.2 วา่กล่าวตักเตอืนเป็นหนังสอื 

 12.3 เคลื่อนย้ายรถหรอืใชเ้ครื่องบังคับไมใ่ห้เคลื่อนย้ายรถ  (ล็อคล้อ) 

 12.4 ปรับเป็นเงินไมน่อ้ยกว่า 500 บาท (หา้รอ้ยบาท) แต่ไม่เกิน 5,000 บาท  (หา้พันบาท) 

 12.5 ยดึสติ๊กเกอร์คนืไม่เกิน 3 เดอืน 

 12.6 ยดึสติ๊กเกอร์คนืเป็นการถาวรและห้ามน ารถเข้ามาภายในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

 

 ประกาศน้ีมผีลบังคับใชต้ั้งแตว่ันท่ี 1 พฤษภาคม  2557  เป็นต้นไป  ท้ังน้ีจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................... 

(ดร.สริิลักษณ์   เฟือ่งกาญจน์) 

ผู้จัดการและผู้อ านวยการ  โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 
 


