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หนังสือคู่มือนักเรียน  ผู้ปกครอง  โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ฉบับนี้  จัดท าขึ้น
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ  ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติ  การปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 ปัจจุบันการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโรงเรียนถือว่าเป็นการฝกึให้นักเรียนมีประสบการณ ์ 
ฝึกให้รู้จักคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็นโดยฝึกให้อยู่ภายในกรอบระเบียบของสังคม
นั้นๆ ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้นักเรียนก็จะมีชีวิตที่มีความสุข  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้
ตลอดไป  ดังนั้นสังคมในโรงเรียนจึงเป็นสังคมหนึ่งที่นักเรียนจ าเป็นจะต้องฝึกการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนสังคม
แห่งการเรียนรู้สังคมหนึ่ง  ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนดีของพ่อ แม่ ครู 
และสังคม 
 นักเรียน  ผู้ปกครอง  ควรศึกษาท าความเข้าใจปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะนักเรียน
และผู้ปกครองได้อย่างถูกต้อง  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความร่วมมือในการ
ให้ความช่วยเหลือ  ดูแลนักเรียนร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  เป็นโรงเรียนของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ต้ังอยู่เลขท่ี 13 หมู่ที่ 6 ต าบล  
หนองปรือ   อ าเภอบางละมุง   จังหวัด  ชลบุรี   เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา   เปิดสอนตามหลักสูตร  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เน้น 3 ภาษา  ท าการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนแห่งนี้จัดสร้างข้ึน ด้วยเงินบริจาคของประชาชนที่มอบให้แก่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน  
โดยทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนในเขตอ าเภอบางละมุง  และเขตเมือง
พัทยา  ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนภาษาจีนกลางที่นี่ 
 พ.ศ. 2543  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  ตึก  3  ชั้น  24  ห้องเรียน  1  หลัง  
 พ.ศ. 2544  ได้ก่อสร้างโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  และสุขานักเรียนชาย-หญิง อีก 
1หลัง ก่อสร้าง  ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนภาษา  ไทย – จีน – อังกฤษ  
 วันที่  14  พฤษภาคม  2544  เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา  มีนักเรียน 110  
คน ครู 12 คน พนักงาน 6 คน นายนิติ  เรืองรัตนากร เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสุนทร  ธาราดล  อดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  กทม.เป็นครูใหญ่คนแรก 
 พ.ศ. 2545   เปิดท าการสอนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 330 คน ครู 24 คน  นาย
สมศักด์  ค้าขาย   ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2546   นางอรุณรัตน์   สวัสดิ์ชูติตระกูล   ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่และเป็นผู้อ านวยการจนถึง
ปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2547   สร้างอาคารเรียนตึก  3  ชั้น  1  หลัง 
           พ.ศ. 2552   สร้างอาคารเรียนตึก  8  ชั้น  1  หลัง  47  ห้องเรียน  เพ่ือรองรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ประกอบด้วย  ห้องเรียนขงจื่อ  ห้องประชุมใหญ่  ห้องประชุมเล็ก   ห้องจริยธรรม   
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  IT   
         พ.ศ.2554 สร้างอาคารเรียน 3 ภาษา 3 ชั้นหนึ่งหลัง ตรง 
และในปีการศึกษา  2556  โรงเรียนสว่างบริบูรณ์ได้ขยายชั้นเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                     
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้น าสถาบัน MAKE A WIT ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
มาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น และในปีการศึกษา 
2559นี้ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
           ปีการศึกษา 2561โรงเรียนได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 
           ตลอดเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา  โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาได้พัฒนาทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนา
บุคลากร  อาคารสถานที่  น าสื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมในการเรียนการสอน  เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมน าความรู้และมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์  สร้างสิ่งที่ดีงาม
ในสังคมปัจจุบันโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา บริหารโดยนายนิติ  เรืองรัตนากร  ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต
โดยมีนางอรุณรัตน์  สวัสดิ์ชุติตระกูล  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสมชาย  ไพศาลพัฒนกิจ เป็นผู้บริหาร
ฝ่ายภาษาจีน 
          ปัจจุบันโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยามีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 3,900 คน ครู 280 คน 

ประวัติโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
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สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 

 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์   : การน าความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์  และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  :    การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติ
สุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธา
ในหลักธรรมของศาสนา  การ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม  
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ  สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 

 

ภาษาไทย  : ความรู้  ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา  
เพ่ือ การสื่อสาร   ความชื่นชม   
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     
และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ:  
ความรู้ทักษะ  เจตคติ 
และวัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร  การ
แสวงหาความรู้และ
การประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
: ความรู้  ทักษะ และเจตคติใน
การท างาน  การจัดการ การ
ด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  
และการใช้เทคโนโลยี 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา: 
ความรู้ ทักษะและเจตคติใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืน  
การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพอย่าง
ถูกวิธีและทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 

คณิตศาสตร ์ :   การน า
ความรู้ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.  ซ่ือสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู ้
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
9 . มีควากตัญญูกตเวที 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 

               2.  ความสามารถในการคิด 

               3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
               4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
               5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

จุดหมาย 
         1.  มีคณุธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของ 
         พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
         2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหา การใชเ้ทคโนโลยีและมทีักษะชวีิต  
         3.  มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมีสุขนสิัย และรักการออกก าลังกาย 
         4.  มีความรักชาติ มีจติส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวถิีชีวิตและการปกครองในระบอบ 
         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
         5.  มจีิตส านึกในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มจีิตสาธารณะที่มุ่งท า 
         ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข   

 

วิสัยทัศน ์
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน 
         ร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ 
         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ 
        การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ 
        และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

        มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู ้                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

               1. ภาษาไทย                              2. คณิตศาสตร์            1.  กิจกรรมแนะแนว 
3. วิทยาศาสตร ์                          4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                            2.  กิจกรรมนกัเรยีน 

5. สุขศึกษาและพลศกึษา               6.  ศลิปะ                3.  กิจกรรมเพือ่สังคม 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี        8. ภาษาต่างประเทศ                               และสาธารณประโยชน์ 
 

 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า6 

 

 

             
            
 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจ
ฝ่ายต่ า 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ค่านิยม
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[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า7 

 

 

 
 
 
อนุบาล 1 
เตรียมความพร้อมทางร่างกาย –อารมณ์ – สังคม 70% 

ฝึกทักษะทางสติปัญญา 30% 
ฝึกใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสมและเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้อง 
รู้จักช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติตามข้อก าหนดง่าย ๆ ได้ 

อนุบาล 2 
เตรียมความพร้อมทางร่างกาย – อารมณ์ – สังคม 60% 
เรียนรู้พื้นฐาน ความรู้เบื้องต้น เพ่ือให้สัมพันธ์กับระดับชั้นอนุบาล 3 อีก 40% 
ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

อนุบาล 3 
เตรียมความพร้อมทางร่างกาย – อารมณ์ – สังคม 40% 
เรียนรู้ความรู้เบื้องต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีก 60% 
ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และเสียสละ เพื่อส่วนรวม 
ฝึกการเป็นผู้น า 

ผลการเรียน 
หลังจากประเมินผลพัฒนาความพร้อมของนักเรียน ทางโรงเรียนจะส่งสมุดรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบ
ทุกครั้ง และให้ผู้ปกครองเขียนข้อเสนอแนะ พร้อมกับลงชื่อรับทราบทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 
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07.30 น.   -  รับเด็ก สนทนา ทักทาย พูดคุยกับเด็ก 
08.00 น.             -  เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 
   -  แจ้งข่าวสาร 
   -สนทนายามเช้า  กายบริหาร  ดื่มนม  ไปห้องน้ า  เข้าห้องเรียน 
08.30 น.   -  สมาธิหรือโยคะ 
08.50 น.   -  กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 
   -  กิจกรรมเสริมประการณ์ 
   -  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
   -  เกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง 
10.40 – 13.50 น. -  อนุบาล1 
   -  รับประทานอาหารกลางวัน  แปรงฟัน 
   -  นอนหลับพักผ่อน 
   -  ตื่นนอน  ล้างหน้า  ทาแป้ง   รับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 13.50 น. -  อนุบาล2 - 3 
   -  รับประทานอาหารกลางวัน  แปรงฟัน 
   -  นอนหลับพักผ่อน 
   -  ตื่นนอน  ล้างหน้า  ทาแป้ง   รับประทานอาหารว่าง 
14.00 – 15.00 น. -  ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
15.00 – 15.25         - ฟังนิทาน เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
15.25 น.   -  สวดมนต์  เตรียมตัวกลับบ้าน 
15.30 น.   -  นักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนเตรียมตัวกลับบ้าน 
15.30 – 16.30 น. -  นักเรียนเรียนเสริมด้านสติปัญญา 
 
 
 
 

 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวันชั้นเรียนระดับปฐมวัย
อนุบาล 
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 เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าเรียนเวลา 07.40 น. เลิกเรียนเวลา 16.00น. 

ป.1 – ป.6 ม.1 – ม.6 
07.10–07.40 น. พบครูประจ าชั้น ส่ งการบ้าน 

ท่องค าศัพท์ พูดคุยปรึกษาปัญหา 
เตรียมตัวเข้าแถว 

07.10–07.40น. พบครูที่ประจ าชั้น ส่งการบ้าน 
ท่ อ งค า ศั พท์  พู ดคุ ยป รึ กษ า
ปัญหาเตรียมตัวเข้าแถว 

07.40–08.10 น. 
 

08.10–08.20น. 
 

คาบ 1 
คาบ 2 

พัก 
คาบ 3 

พักกลางวัน 
คาบ 4 
คาบ 5 
คาบ 6 

พัก 
คาบ 7 
คาบ 8 

16.00–16.10น. 
 

16.10–17.10น. 

กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ 
สวดมนต์ 
นั่งสมาธิ (ในชั้นเรียน) กิจกรรม
โฮมรูม 
08.20 - 09.10 น. 
09.10 - 10.00 น. 
10.00 - 10.10 น. 
10.10 - 11.00 น. 
11.00 - 11.50 น. 
11.50 - 12.40 น. 
12.40 - 13.30 
13.30 - 14.20 
14.20 - 14.30 
14.30 - 15.20 
15.20 – 16.10 
สวดมนต์  
ครูประจ าชั้นอบรมชี้แนะ 
เรียนพิเศษ 

07.40–08.00น. 
 

08.10–08.20น. 
 

คาบ 1 
คาบ 2 
คาบ 3 
คาบ 4 

พักกลางวัน 
คาบ 5 
คาบ 6 
คาบ 7 
คาบ 8 

พัก 
คาบ 9 

 

กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธง
ชาติ สวดมนต์ 
นั่งสมาธิ (ในชั้นเรียน) กิจกรรม
โฮมรูม 
08.30 - 09.20 
09.20 - 10.10 
10.10 - 11.00 
11.00 - 11.50 
11.50 - 12.40 
12.40 - 13.30 
13.30 - 14.20 
14.20 - 15.10 
15.10 - 16.00 
16.00 - 16.10 
16.10 – 17.00 
 

 
เวลา 16.10 – 17.10 น.  เรียนพิเศษเสริมทักษะ 
หมายเหตุ :  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 4 มีเรียนในคาบที่9 ส่วนระดับชั้นมัธยม 3 ,5 
และ 6 เลือกเรียนเสริมตามอัธยาศัย 
 

   ก ำหนดเวลำเรียน (ICEP) 
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 
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เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าเรียนเวลา 07.40 น. เลิกเรียนเวลา 17.10น. 
 

ป.1 – ป.5 

07.10 – 07.40 น. พบครูประจ าชั้น ส่งการบ้าน ท่องค าศัพท์ พูดคุยปรึกษา
ปัญหา  เตรียมตัวเข้าแถว 

07.40 – 08.10 น. 
08.10 – 08.20 น. 
คาบ 1 
คาบ 2 
คาบ 3 
คาบ 4 
พักกลางวัน 
คาบ 5 
คาบ 6 
คาบ 7  
คาบ 8 
พัก 
คาบ 9 
17.00 – 17.10 น. 

กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ 
นั่งสมาธิ (ในชั้นเรียน) กิจกรรมโฮมรูม 
08.30 – 09.20 น. 
09.20 – 10.10 น. 
10.10 – 11.00 น. 
11.00 – 11.50 น. 
11.50 – 12.40 น. 
12.40 – 13.30 น. 
13.30 – 14.20 น. 
14.20 – 15.10 น. 
15.10 – 16.00 น. 
16.00 – 16.10 น. 
16.00 – 17.00 น. 
สวดมนต์  ครูประจ าชั้นอบรมชี้แนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ก ำหนดเวลำเรียน (CEP) 
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 
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ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
 

สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           1. ภาษาไทย    
           2. คณิตศาสตร์ 
           3. วิทยาศาสตร์ 
           4. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
           5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
           6. ศิลปะ 
           7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
           8. ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มแรก (1 – 4) เป็นกลุ่มสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปัญหา เน้นการศึกษาต่อ 
 กลุ่มที่สอง (5 – 8) เป็นกลุ่มสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิด และการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มุ่งให้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็น
มนุษย์ทีส่มบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน – ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 

–   ชุมนุม ชมรม - 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ 

สังคม 
การจัดเวลาเรียน 

1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) จัดเวลาเรียนเป็นรายปี 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  จัดระดับกำรศึกษำเป็น 3 ระดับ 
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2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมสถานศึกษาสามารถด าเนินการดงันี้ 
    ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม มี
เวลาเรียนรวมตามก าหนด และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานตามที่ก าหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบ
หลักสูตร 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
 - การประเมิน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 - การประเมิน เพ่ือตัดสินผลการเรียน 

 ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อน
สาธารณะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่ งเป็นเป้าหมาย หลัก ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

1. การประเมินระดับชั้นเรียนอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตรวจสอบผู้เรียนมี
การพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดโดยประเมินความประพฤติ 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและผลงานจากโครงงาน แฟ้มสะสมงาน การบ้าน
การทดสอบ มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมในด้านใดโดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค ผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน น าข้อมูลไปเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร พัฒนาการเรียนการ
สอน และคุณภาพของผู้เรียน 

3. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. การประเมินระดับชาติ สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น ป.3,ป.6 ม.3 และม.6 
เข้ารับการประเมิน คุณภาพระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศและกลุ่ มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามที่
กระทรวงก าหนด 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด                 

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ระดับมัธยมศึกษา  

1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในรายวิชานั้น ๆ  

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ใน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      การพิจารณา เลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาถ้าผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนดมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น คณะกรรมการ 
พิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได ้

การให้ระดับผลการเรียน 
ความหมายของผลการเรียน และอักษรย่อในการรายงานผลการเรียน 
  4.0   หมายถึง   ผลการเรียนดีเยี่ยม    คะแนน   80   ขึ้นไป 
  3.5   หมายถึง    ผลการเรียนดีมาก     คะแนน   75 – 79    

         3.0   หมายถึง   ผลการเรียนดี      คะแนน   70 – 74    
  2.5   หมายถึง   ผลการเรียนค่อนข้างด ี  คะแนน   65 – 69    
  2.0   หมายถึง    ผลการเรียนปานกลาง     คะแนน   60 – 64    
  1.5   หมายถึง    ผลการเรียนพอใช้     คะแนน   55 – 59    
  1.0   หมายถึง    ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า    คะแนน   50 – 54    
  0   หมายถึง    ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า    คะแนน   0 – 49 
   
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า14 

 

 

มส.  หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียนเนื่องจาก นักเรียน ขาดเรียน  โดยไม่มี 
เหตุผลสมควร มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของแต่ละรายวิชา นักเรียนต้องเพ่ิมเติม
ตามจ านวนคาบที่ขาดไปแล้วขอสอบเป็นกรณี พิเศษ และได้ผลการเรียนไม่เกิน 2 
ร   หมายถึง  รอการตัดสิน หรือ ยังตัดไม่ได้ เนื่องจากนักเรียน มีความจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ 
มาสอบปลายภาคได้ หรือยังส่งงานที่ได้รับมอบหมายไม่ครบตามเวลาที่ก าหนดจะได้ผลการเรียน 0 -4  
ผ   หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าร้อยละ80 ของเวลาเรียนทั้งหมดท่ีจัด 
กิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
มผ.  หมายถึง   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และไม่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

1. เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษาก าหนด 
5. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  66 หน่วยกิต

และรายวิชาเพ่ิมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ต้องได้หน่วยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน66 หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
3. ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
5. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต  เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต

และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2. ต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77 หน่วยกิต  เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต  
และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

3. ผลประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
5. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1.  มีความประพฤติเรียบร้อย 
   2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
และส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ซื้อใบสมัครและท า
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
โรงเรียนดังต่อไปนี้ 
   1.  คุณสมบัติของนักเรียน 
    1.1  จบการศกึษาภาคบังคับมัธยมศึกษาปีที่3  
    1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 
    1.3  มีความสามารถทางวิชาการในแผนการเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ 
   2.  แผนการเรียนที่โรงเรียนเปิดสอน 
    2.1  วิทย์– คณิต 
    2.2  ศิลป์ภาษา  อังกฤษ  จีน 
   3.  นักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยผ่านการสอบคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 2 เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ 

อังกฤษ – จีน 
ภาษาไทย สังคม 

ผลการเรียน
มัธยมฯต้น 

วิทย์ – คณิต 2.75 2.75 2.50 2.50 2.50 2.75 
ศิลป์ภาษา - - 2.75 2.75 2.75 2.75 
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า16 

 

 

ส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
สถานศึกษาอ่ืน มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ไม่ต่ า
กว่า 2.75 จึงจะมีสิทธิ์ซื้อใบสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
 
 
 
1.  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และก าลังศึกษาอยู่ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 
3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษสถานหนักหรือถูกทัณฑ์บน 
4.  นักเรียนที่ได้รับทุนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่กระท าผิดระเบียบที่โรงเรียนก าหนดตลอดระยะเวลาที่    
    ด ารงสภาพนักเรียน 
 
 
 

1.  เมื่อได้รับทุนแล้ว จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 3.50 
2.  นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
3.  ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
 
 
1.  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และก าลังศึกษาอยู่ชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษสถานหนักหรือถูกทัณฑ์บน 
 
 
1.  เมื่อได้รับทุนแล้ว จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 3.50 
2.  นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
3.  ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
 
 

ระเบียบการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 

ระเบียบการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า17 

 

 

 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับอนุบาล 
นักเรียนชาย  – สวมเสื้อฮาวายสีครีม  กางเกงขาสั้นลายสก็อต  สวมเอ้ียมสีแดง  ถุงเท้าสีกรมท่า   
          รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า (มีกระดุมติดด้านซ้าย) 
นักเรียนหญิง – สวมเสื้อคอบัวสีครีม  โบสีแดง  กระโปรงลายสก๊อต  สวมเอ้ียมสีแดง  ถุงเท้าสี 
     กรมท่า  รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น (มีกระดุมติดด้านซ้าย) 

 

ICEP 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า18 

 

 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า19 

 

 

 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า20 

 

 

ระดับประถมศึกษา 
   นักเรียนชาย – สวมเสื้อฮาวายสีครีม  กางเกงขาสั้นลายสก็อต  ถุงเท้าสีกรมท่า  รองเท้าหนังหุ้มส้น 
               สีด าแบบมีเชือกผูก ไม่ลวดลาย ( CEP ) ผูกเนคไทและสวมสูทสีแดงเลือดหมู)  

 นักเรียนหญิง –สวมเสื้อคอบัวสีครีม  โบสีกรมท่า ( ICEP ) กระโปรงลายสก๊อต   ถุงเท้าสีกรมท่า   
    รองเท้าหนังสีด า ( CEP ) ผูกเนคไทและสวมสูทสีแดงเลือดหมู) 

 

ICEP 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า21 

 

 

 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า22 

 

 

เครื่องแบบพลศึกษา 
- ให้นักเรียนแต่งกายชุดพลศึกษา  เฉพาะวันที่มีการเรียนพลศึกษาเท่านั้น  ในเครื่องแบบตามที่

โรงเรียนก าหนด  ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาว  แบบผูกเชือก  ไม่มีสี และลวดลายใดๆท้ังสิ้น 

 
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า23 

 

 

เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี 
- เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี  ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า24 

 

 

 
 
 
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า25 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   นักเรียนชาย – สวมเสื้อเชิ้ตสีครีม  กางเกงขาสั้นสีกรมท่า  ถุงเท้าสีกรมท่า  รองเท้าหนังหุ้มส้น 
               สีด าแบบมีเชือกผูก ไม่ลวดลาย 
   นักเรียนหญิง –สวมเสื้อคอบัวสีครีม  โบลายสก๊อต กระโปรงลายสก๊อต   ถุงเท้าสีกรมท่า  รองเท้า  
                               หนังสีด า           
หมายเหตุ   ห้ามใส่รองเท้าในลักษณะเหยียบส้น 

 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า26 

 

 

เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี 
- เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี  ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า27 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   นักเรียนชาย – สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  กางเกงขาสั้นสีน้ าเงิน  ถุงเท้าสีกรมท่า  รองเท้าหนังหุ้มส้น 
               สีด าแบบมีเชือกผูก ไม่ลวดลาย 
   นักเรียนหญิง –สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  กระโปรงจีบรอบสีน้ าเงิน ถุงเท้าสีกรมท่า  รองเท้า  
                               หนังสีด า           
หมายเหตุ   ห้ามใส่รองเท้าในลักษณะเหยียบส้น 

 
 
 

 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า28 

 

 

- เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.) ให้ยึดตามแบบของหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
โดยทางศูนย์ฝึกฯ จะเป็นผู้ด าเนินการจัดหาให้ 

- กระเป๋าหนังสือ  ใช้กระเป๋าหนังสือหรือเป้ของโรงเรียนเท่านั้น 
 

 
 
  

 นักเรียนชาย 
   ระดับปฐมวัย  ตัดผมสั้นทรงนักเรียนหรือรองทรงแบบสุภาพ 
   ระดับประถมศึกษา 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6ตัดผมสั้นทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง  ผมด้านหน้าไม่ 
    เกิน  3 เซนติเมตร  ด้านบนห้ามยาว  จนดูหนาและ     
    ห้าม  
     1. ตัดทรง  Skin  Head         2. ไว้จอน            3. ไว้หนวดเครา   
     4.  แสกกลาง          5.  ย้อมหรือกัดสีผม 6.  ใส่น้ ามันหรือเยล  
     7.  ฉีดสเปรย์หรือแปลงให้เป็นทรงอ่ืนๆตามสมัยนิยม 
นักเรียนหญิง 
   ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีท่ี  6 
   นักเรียนไว้ทรงผม  ได้  2  แบบ  คือผมสั้นทรงนักเรียนความยาวทรงผมจรดปกเสื้อ  ถ้ายาวเกินกว่า
นี้ให้ตัดหรือรวบ  ถ้าผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย  ถักเปีย 2 ข้าง  ผูกโบตามที่โรงเรียนก าหนด  3  สี  ขาว  
น้ าตาล น้ าเงิน  ใช้สายรัดที่ท าแทนยางต้องใช้สีด าเท่านั้น  กิ๊บที่ใช้ติดผมต้องมีขนาดเล็ก  สีด า  และ  
    ห้าม  

1. ห้ามฉีดสเปรย์หรือใส่เยลให้ผมแข็งและยกผมด้านหน้าสูง 
2. ห้ามท าผมทรงแปลก  ถักเปียหลายอันไว้บนศีรษะ  ผมตรงกลางตัดสั้นและตั้งตรง  ผมที่มี
  จอนยาวกว่าส่วนอื่น  ผมสองข้างตัดยาวไม่เท่ากัน 
3. ห้ามซอยผม  ย้อมผมหรือกัดสีผมหรือไว้ผมแบบอ่ืนๆที่ขัดต่อบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียน
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 

หมายเหตุ   ห้ามไว้เล็บยาว หรือแต่งสีเล็บ     
    ห้ามสักตามส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเจาะหู     ลิ้น     และจมูก     หรือส่วนอ่ืนๆตาม
    ร่างกาย 
 
 
 
 
 
 

ทรงผม 
 



[คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา] 

 

[โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วทิยา ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150] หน้า29 

 

 

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
1.  นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา  07.40  น.  ให้ทันก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  หากมาหลังจาก

การร้องเพลงชาติถือว่ามาสาย 
2.  เมื่อได้ยินสัญญาณเพลง  ให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธง  (เข้าแถวหน้าห้องเรียนเฉพาะวันฝน

ตก) 
3. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อยนิ่งเงียบในท่าตรง  ส ารวมกิริยา  ร้องเพลงชาติ  

สวดมนต์ฟังข่าวสารหรือการนัดหมายอย่างตั้งใจ  จากครูผู้อบรม 
4.  การเดินขึ้นห้องเรียน  ต้องเดินแถวให้เรียบร้อย ไม่พูดหรือเล่นกัน 
5. นักเรียนที่มาสาย  ต้องไปรายงานตัวกับครูที่ห้องปกครองเพ่ือรับบัตรอนุญาตเข้าชั้นเรียน  และน า

บัตรอนุญาตเข้าชั้นเรียนไปมอบแด่ครูผู้สอนในชั่วโมง  เพื่อขออนุญาตเข้าชั้นเรียน 
ข้อปฏิบัติในการท าความเคารพ 

1. แสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในโรงเรียน 
2. นักเรียนต้องเคารพครูทุกท่านในโรงเรียน  เคารพบิดา-มารดา  ญาติพ่ีน้องผู้อุปการะและผู้สูงอายุ 

และต้องสุภาพกับบุคคลทั่วไป 
3. ภายในโรงเรียนเมื่อเห็นครูเดินสวนทางมาหรือเดินผ่านให้ยกมือไหว้หรือยืนตรง  เพื่อแสดงเคารพ 
4.  เมื่อนักเรียนมาถึงหน้าประตูโรงเรียนให้นักเรียนวางกระเป๋าหรือสิ่งของแล้วแสดงความเคารพครู  

นักเรียนที่ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ให้ลงจากรถแล้วโค้งศีรษะค านับ 
5. เมื่อเดินสวนกับครูหรือยู่บนบันได  นักเรียนหยุดและยืนตรง 
6. เมื่อครูเข้าห้องเรียนนักเรียนทุกคนยืนตรงแสดงความเคารพโดยยกมือและกล่าวค าว่า “สวัสดี

ครับ”“สวัสดีค่ะ”  และเมื่อครูออกจากห้องนักเรียนกล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ” “ขอบคุณค่ะ” ให้
ถูกต้องกับเพศ 

7.  เมื่อพบครูนอกบริเวณโรงเรียน  พึงท าความเคารพโดยการยกมือไหว้และกล่าว “สวัสดี
ครับ”“สวัสดีค่ะ”  

8. การกระท าใดๆท่ีถือว่าไม่เคารพต่อครู หรือผู้ใหญ่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง 
 

การเรียนและการใช้อาคารเรียน 
1.  เมื่ออยู่ในคาบเรียนนักเรียนจะต้องรักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด  ไม่ส่งเสียงดัง

อึกทึก  ไม่เล่นกัน 
2.  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน  อุปกรณ์ต่างๆภายใน

ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ 
3.  เมื่อย้ายห้องเรียนนักเรียนต้องเดินแถวเรียงเดี่ยวอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว 
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4. ระหว่างเวลาเรียนหากมีความประสงค์ออกจากห้องเรียน  ต้องขออนุญาตครูผู้สอนในคาบเรียนนั้น
เสียก่อนไม่น างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท าขณะที่ครูสอน 

5.  นักเรียนต้องตั้งใจเรียน  เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูด้วยความเคารพ  ปฏิบัติตนตามค าชี้แนะ 
6.  ไม่อนุญาตนักเรียนวิ่งเล่น  เล่นกีฬา  หรือเกมอ่ืนๆบนอาคารเรียน 
7. ถอดรองเท้าวางอย่างเป็นระเบียบก่อนเข้าห้องเรียน 
8. ไม่น าไวท์บอร์ด  แปรงลบกระดาน  ไม้กวาด  มาขว้างปาเล่นกันและไม่ขีดเขียน  โต๊ะ  เก้าอ้ีผนัง  

หน้าต่าง 
9.  เมื่อเกิดปัญหาภายในห้องเรียนหรือระหว่างเรียนควรรายงานให้ครูทราบทุกครั้ง 
10.  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้คงทนเป็นเวลานาน 

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลา 
1.  ลาป่วยให้ส่งใบลาโดยลายเซ็นของผู้ปกครองในวันที่ลาหรือวันรุ่งขึ้นที่มาเรียน  หรือให้ผู้ปกครอง

มาลากับครูประจ าชั้นด้วยตนเอง 
2.  ลากิจ ให้ส่งใบลาล่วงหน้า  1  วันหรือส่งใบลาวันที่ลาก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองรับรอง 
3.  ใบลาให้ใช้แบบใบลาของโรงเรียนเท่านั้นและส่งใบลาให้ส่งกับครูประจ าชั้น 
4.  การมาโรงเรียนสายเนื่องจากไปธุระหรือสาเหตุอื่นถือว่าลากิจ 
5.  ถ้านักเรียนหยุดเรียนติดต่อกัน  3  วันโดยไม่ทราบสาเหตุโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทาง

ไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ปกครองหรือนักเรียน  โรงเรียนจะ
ด าเนินการเชิญผู้ปกครองมาพบ 

การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
 ให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารในโรงเรียนเฉพาะเวลาที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้  โดยถือปฏิบัติดังนี้ 

1.  ห้ามน าอาหาร  น้ าดื่มทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 
2.  นักเรียนที่น าอาหารมาจากบ้านให้น าไปรับประทานในบริเวณท่ีโรงเรียนจัดให้ 
3. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  ให้น าภาชนะท่ีมีเศษอาหารไปเทลงในภาชนะท่ีรองรับไว้ 
4.  รับประทานอาหารด้วยกิริยามารยาทเรียบร้อย  ไม่ส่งเสียงดัง  หรือคุยกันในขณะรับประทาน

อาหาร  ไม่ควรทิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะหรือเทลงใต้โต๊ะอาหาร 
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การปฏิบัติตนโดยท่ัวไปของนักเรียน 
   ข้อ 1. นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่โรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
        ได้แก่ 

1.1. นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองที่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2522 ถ้านักเรียนคนใดเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่จะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบนักเรียนทุก
คนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายของโรงเรียนได้ตรา
ไว้เป็นระเบียบ 

1.2. นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียนและต้องน าบัตรติดตัวเสมอเพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการขอใช้บริการต่างๆของโรงเรียน 

1.3. นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนโดยสม่ าเสมอและตรงเวลาการหยุดเรียนไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดๆก็ตามจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาหยุด 

1.4. นักเรียนต้องไม่ถือเอาของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนหรือไม่กระท าสิ่งใดๆที่ผิดกฎหมาย 
1.5. นักเรียนทุกคนต้องไม่น าอุปกรณ์การพนันมาโรงเรียนหรือไม่เล่นการพนันทุกประเภทใน

โรงเรียน 
1.6. นักเรียนทุกคนต้องไม่ครอบครอง  สูบหรือบริโภคสิ่งเสพติด  สุรา  หรือของมึนเมาทุก

ชนิด  หนังสือภาพ  เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ  สื่อภาพอนาจารที่ผิดต่อศีลธรรม  
เข้ามาในโรงเรียน 

1.7. นักเรียนต้องไม่น าเครื่องประดับของมีค่าหรือของใช้ที่เกินความจ าเป็นมาโรงเรียน  เช่น  
ก าไล  สร้อยคอ  แหวน  ต่างหู  วิทยุ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  กล้องถ่ายรูป  อุปกรณ์
เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

1.8. นักเรียนที่เก็บสิ่งของได้ให้น ามามอบที่ฝ่ายปกครองเพ่ือสืบหาเจ้าของต่อไป และเขียน
บันทึกในใบแจ้งพฤติกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณบันทึกความดีในระเบียบสะสม  ถ้าเกิน  
30  วัน  ยังไม่มีเจ้าของมารับให้ถือว่าเป็นสมบัติของโรงเรียนถ้าเป็นเงินจะบันทึกในบัญชี
เงินเก็บตกไว้ตลอดปีการศึกษา  เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา 

1.9. กรณีนักเรียนน าสิ่งของซึ่งผิดระเบียบมาโรงเรียน  ครูยึดไว้และน ามามอบให้ที่ ฝ่าย
ปกครองนักเรียนเพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้นักเรียนมารับเมื่อสิ้นภาคเรียนนั้นๆ
หากไม่มารับคืนตามที่ก าหนด ให้ถือว่าเป็นสมบัติของโรงเรียนเพ่ือมอบเป็นสาธารณะ
กุศลต่อไป 

1.10. นักเรียนต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต มีน้ าใจ รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน   
เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูและผู้ปกครอง 

ระเบียบโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2559  
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1.11. นักเรียนทุกคนไม่น าอาวุธหรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาใน  
 บริเวณโรงเรียน 

1.12. นักเรียนทุกคนจะต้องไม่ล้อเลียนหรือข่มขู่  ขู่กรรโชกทรัพย์หรือท าร้ายบุคคลอื่น 
1.13. นักเรียนทุกคนจะต้องพึงเว้นการทะเลาะวิวาท  ก่อเหตุหรือการกระท าใดๆที่จะ 

ก่อให้เกิดการแตกแยกในระหว่างหมู่คณะทั้งในและนอกโรงเรียน  ทุกคนจะต้อง 
ช่วยกันประสานสามัคคีหมู่คณะให้มั่นคงถาวร 

1.14. นักเรียนทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนเข้า 
   ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีความเจริญขึ้นเป็น 
   ล าดับ 

1.15. นักเรียนทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินทุกชนิดของ 
    โรงเรียนให้คงทนถาวร  หากผู้ใดท าให้ช ารุดเสียหาย  ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
    ให้กับโรงเรียน 
 

 
 

1. การด าเนินการด้านการเรียน 
1.1. ครูผู้สอนต้องรายงานหรือแจ้งให้ครูประจ าชั้นทราบถึงความสนใจของนักเรียนในแต่ละวิชามี 

พฤติกรรมอย่างไรขณะที่เรียนไม่สนใจ  ไม่ท าการบ้าน  ก่อกวนเข้าห้องเรียนสายเป็นประจ า 
หรือหนีในคาบเรียน  อุปกรณ์การเรียนไม่ครบ  งานไม่ส่ง 

1.2. ครูประจ าชั้นพบนักเรียนที่ถูกรายงานพฤติกรรมต้องหาวิธีการแก้ไขตามขั้นตอน 
1.3. ถ้าครูประจ าชั้นแก้ปัญหาไม่ได้ให้ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าระดับ  แนะแนว  ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายวิชาการ  เพื่อช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
1.4. ครูประจ าชั้นต้องติดตามพฤติกรรมของนักเรียนโดยตลอด  โดยสอบถามครูประจ ากลุ่มสาระ 

หรือครูที่เก่ียวข้องและให้บันทึกพฤติกรรมลงในระเบียบสะสมของนักเรียน 
1.5. โรงเรียนก าหนด  “วันพบผู้ปกครองนักเรียน” เพ่ือประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

2. การด าเนินการด้านความพฤติกรรม 
 ฝ่ายปกครองนักเรียนได้จัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคนเพ่ือบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว  
ครอบครัว  สุขภาพ  ผลการเรียนรวมทั้งพฤติกรรมของนักเรียน  เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันจึงได้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

2.1. การท าโทษหรือการตัดคะแนน 
2.1.1. ฝ่ายปกครองตั้งเกณฑ์การท าโทษและการตัดคะแนน 
2.1.2. ครูทุกคนมีสิทธิ์รายงานพฤติกรรมที่จ าเป็นต้องตัดคะแนนส่งต่อฝ่ายปกครองโดยบันทึกใน

ใบบันทึกพฤติกรรมซึ่งฝ่ายปกครองจะเก็บข้อมูลและส่งต่อให้ครูประจ าชั้นทราบ 

แนวปฏิบัติการดูแลนักเรียน 
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2.1.3. ครูประจ าชั้นจะต้องบันทึกลงในสมุดระเบียนสะสมพร้อมทั้งเรียกนักเรียนมาเพ่ือสอบถาม  
อบรม  ตักเตือน  และหาแนวทางแก้ไข 

2.1.4. นักเรียนใดท าผิดถูกต้องคะแนนตั้งแต่  20  คะแนนขึ้นไปให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

2.1.5. นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนถึง 40 คะแนนขึ้นไป  ให้เชิญผู้ปกครอง   ครูประจ าชั้น  ฝ่าย
ปกครองเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน  ซึ่งได้ท าสัญญาไว้กับโรงเรียนว่าจะอบรมนักเรียนใน
ปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

2.1.6. นักเรียนคนใดท าผิดและถูกหักคะแนนถึง 60 คะแนน  ให้เชิญคณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
ผู้ปกครอง  หาแนวทางแก้ไขและรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบ  และท าทัณฑ์
บน 

2.1.7. นักเรียนคนใดท าผิดถูกตัดคะแนนเกิน 80 คะแนน  ขึ้นไปให้ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ปกครอง  ผู้ปกครอง  เพื่อเสนอผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  วินิจฉัย สั่งการ 

2.1.8. ในกรณีที่นักเรียนกระท าผิดร้ายแรง เช่น  ลักขโมย ก่อการทะเลาะวิวาทหลายครั้ง ชู้สาว
หรือการกระท าให้โรงเรียนเสื่อมเสียงชื่อเสียงร้ายแรง โรงเรียนสามารถตั้งกรรมการสอบ
สอนได้และพิจารณาเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งการได้ทันที 

2.2. การกล่าวโทษ มี 5 สถานะ 
2.2.1. ตักเตือน 
2.2.2. เชิญผู้ปกครองรับทราบ 
2.2.3. ท าทัณฑ์บน / กรณีศึกษา /เพิ่มถอนสิทธิ์ ศึกษาต่อในโรงเรียน 
2.2.4. ระงับสิทธิ์การขอรับเอกสารทางวิชาการ / ฟื้นฟู / เข้าค่าย / พักการเรียน 

3. เกณฑ์ความผิดและการลงโทษ 
3.1.   มาสาย      5 คะแนน 
3.2.   หนีคาบเรียน , เข้าแถว    5 คะแนน 
3.3. แต่งกายผิดระเบียบ     10 คะแนน 
3.4.   ผมผิดระเบียบ     20 คะแนน 
3.5.   หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน   20 คะแนน 
3.6.   ปลอมแปลงลายมือผู้ปกครอง และทุจริตการสอบ 20 คะแนน 
3.7.   ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเจตนา  20 คะแนน 
3.8.   สักตามส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและเจาะหู  

  ลิ้น จมูก หรือส่วนต่างๆของร่างกาย   20 คะแนน 
3.9.   อนาจาร      20 คะแนน 
3.10. การพนัน / ลักทรัพย์ / ข่มขู่กรรโชกทรัพย์  30 คะแนน 
3.11. ทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ  
 ยุยงส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคคลอื่นกระท าผิด  30 คะแนน 
3.12. ซื้อ ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก เสพสุราสิ่งมึนเมา 
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   บุหรี่ หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด    50 คะแนน 
3.13. ชู้สาว      80 คะแนน 
3.14. ปีนรั้ว หนีเรียน ออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให้ย้ายสถานที่เรียน 
3.15. อ่ืนๆ      พิจารณาตามความเหมาะสม 

4. เกณฑ์ความดีท่ีเพ่ิมคะแนน 
4.1. เก็บสิ่งของแล้วน ามาแจ้งต่อโรงเรียนประกาศหาเจ้าของ 

  มูลค่ามาเกิน  100  บาท    5 คะแนน 
 มูลค่า  101 – 500 บาท    10 คะแนน 
 มูลค่า  501 – 1,000     20 คะแนน 

4.2. ให้ความร่วมมือในการหาผู้กระท าผิด   10 คะแนน 
4.3. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนหรือกิจกรรม 

 สาธารณะหรือกระท าตนสมควรแก่การยกย่อง  10 คะแนน  
4.4. น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนจากการประกวดหรือ 

 แข่งขันต่างๆให้บุคคลภายนอกให้รู้จักโรงเรียนมากขึ้น  
      ชนะท่ี   1 20 คะแนน 
      ชนะท่ี   2 10 คะแนน 
      ชนะท่ี   3 5 คะแนน 

4.5. นักเรียนที่ท าความดีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่าย  
  ปกครอง  การกระท าความดีข้อ 4.1 – 4.4 นี้  อาจได้รับหนังสือชมเชยจากโรงเรียนอีกด้วย 
  

 
 

     โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเป็นสถาบันการศึกษาในระดับก่อนปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา  มีจุดมุ่งหมายที่จะให้การอบรมด้านศีลธรรม  จรรยา  มารยาท  ควบคู่กับการให้ความรู้ด้าน
วิชาการ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ  โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและ
นักเรียนได้เข้าใจยอมรับและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

1. เครื่องแบบและการแต่งกาย 
 ต้องสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในทุกต้นเดือนจะมีการตรวจทรงผมเสื้อ  กางเกง  
กระโปรง  ถุงเท้า  รองเท้า  กระเป๋า  ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

2. เครื่องประดับ และของมีค่า 
 ห้ามสวมใส่ของมีค่าราคาแพงมาโรงเรียน  เช่น  สร้อยทอง  สร้อยข้อมือ  ข้อเท้า  แหวน  นอกจาก
ของใช้ที่จ าเป็น  นาฬิกา  รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพห้ามใช้นาฬิกาแฟนซีที่หน้าปัดมีสีสันลวดลาย
รูปเรือนขนาดที่ผิดปกติ  นาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือยในการใช้งาน  แว่นตา  ต้องใช้แว่นสายตา  กรอบสี
สุภาพ  คือ  กรอบน้ าเงิน  ทอง  ด า  น้ าตาลไหม้ หรือสีเทาแก่  ไม่ใช่แว่นตาที่มีรูปแบบแปลกๆแบบของ

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
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แว่นตาต้องสุภาพตามลักษณะของผู้เป็นนักเรียนโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน าของมีค่า  โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียนหากน ามาและเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

3. การมาเรียน  เวลาเรียน 
 เพ่ือเป็นการปลูกฝังวินัยเรื่องการตรงต่อเวลาของนักเรียนต้องมาให้ทันเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
เวลา 07.40 น. และเวลาเรียนครบตามหลักสูตรมาสายต้องขอใบอนุญาตเข้าห้องเรียนการขาดเรียนทุกครั้ง
ควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทันทีทางโทรศัพท์ และต้องยื่นทุกใบลาตามแบบของโรงเรียนต่อครูประจ าชั้น
ก่อนเข้าเรียนในวันที่มาเรียนตามปกติ กรณีลากิจให้ยื่นใบก่อนล่วงหน้า ต้องมีลายมือชื่อของผู้ปกครองรับรอง
ทุกครั้ง และโรงเรียนมีสิทธิ์ตรวจสอบได้และการออกนอกบริเวณโรงเรียน ผู้ปกครองต้องเขียนใบลาเพ่ือขอ
อนุญาต จากฝ่ายปกครอง 

4. กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมทุกครั้ง จะหลีกเลี่ยงหรือขอลาในวันที่มีกิจกรรมไม่ได้ยกเว้นมีความจ าเป็น 

ให้ผู้ปกครองติดต่อขออนุญาตที่ฝ่ายปกครอง กรณีท่ีนักเรียนต้องท ากิจกรรมใด ๆ ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองรับทราบและลงลายมือชื่อในใบตอบรับส่งคืนครูประจ าชั้น ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเข้าร่วมประชุมประจ าภาคเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ กับทางโรงเรียน 

5. การรับ – ส่งนักเรียน 
ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียน ให้ผู้ปกครองรับ – ส่งนักเรียนตามสถานที่ ที่โรงเรียน

ก าหนด  กรณีผู้ปกครองมีกิจธุระให้ติดต่อห้องธุรการหรือฝ่ายปกครอง 
6. การเรียน 

 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดูแลการบ้าน การอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนของนักเรียนสม่ าเสมอ ลง
ชื่อรับทราบทุกวันในสมุดจดการบ้าน 

7. การจอดรถในโรงเรียน 
ขอความร่วมมือ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนักเรียน

และโรงเรียน 
8. การติดต่อฝายปกครอง 

กรณีนักเรียนเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านความประพฤติ ทางโรงเรียนจะติดต่อ 
กับผู้ปกครองทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายเพ่ือจะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาหรือมีความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียน กรุณามาพบฝ่ายปกครองหรือผู้อ านวยการโรงเรียนได้ทุกเวลา 

 


