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หนังสือคูํมือนักเรียน  ผู๎ปกครอง  โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางใน

การสร๎างความเข๎าใจ  ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติ  การปฏิบัติงานให๎ถูกต๎องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 ปัจจุบันการใช๎ชีวิตอยูํในสังคมโรงเรียนถือวําเป็นการฝึกให๎นักเรียนมีประสบการณ์  ฝึกให๎รู๎จักคิดเป็น

ท าเป็น  แก๎ปัญหาเป็นโดยฝึกให๎อยูํภายในกรอบระเบียบของสังคมนั้นๆ ถ๎านักเรียนสามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบได๎นักเรียนก็จะมีชีวิตที่มีความสุข  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

ด ารงตนอยูํในสังคมได๎ตลอดไป  ดังนั้นสังคมในโรงเรียนจึงเป็นสังคมหนึ่งที่นักเรียนจ าเป็นจะต๎องฝึกการใช๎ชีวิต

อยูํรํวมกับผู๎อ่ืน  รู๎จักปฏิบัติตนตามระเบียบข๎อบังคับของโรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนสังคมแหํงการเรียนรู๎สังคม

หนึ่ง  ให๎นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนดีของพํอ แมํ ครู และสังคม 

 นักเรียน  ผู๎ปกครอง  ควรศึกษาท าความเข๎าใจปฏิบัติตามหน๎าที่ในฐานนักเรียนและผู๎ปกครองได๎อยําง

ถูกต๎อง  โรงเรียนหวังเป็นอยํางยิ่งวําจะได๎รับความรํวมมือในการให๎ความชํวยเหลือ  ดูแลนักเรียนรํวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
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 โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา  เป็นโรงเรียนของมูลนิธิสวํางบริบูรณ์ธรรมสถาน  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  ตั้งอยูํเลขที่ 13 หมูํที่ 6 ต าบล หนองปรือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัด  
ชลบุรี เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  เปิดสอนตามหลักสูตร  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เน๎น 3 ภาษา ท าการสอนตั้งแตํระดับเตรียม
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนแหํงนี้จัดสร๎างขึ้น ด๎วยเงินบริจาคของประชาชนที่มอบให๎แกํมูลนิธิสวํางบริบูรณ์ธรรมสถาน  โดยทางมูลนิธิ
สวํางบริบูรณ์ธรรมสถานต๎องการที่จะชํวยเหลือประชาชน ในเขตอ าเภอบางละมุง  และเขตเมืองพัทยา  ได๎สํงบุตรหลานมา
เรียนภาษาจีนกลางท่ีนี ่
 พ.ศ. 2543  ได๎กํอสร๎างอาคารเรียน  ตึก  3  ช้ัน  24  ห๎องเรียน  1  หลัง  
 พ.ศ. 2544  ได๎กํอสร๎างโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  และส๎วมนักเรียนชาย-หญิง อีก 1หลัง กํอสร๎าง  
ซุ๎มประตูปูายชื่อโรงเรียนภาษา  ไทย – จีน – อังกฤษ  
 วันท่ี  14  พฤษภาคม  2544  เปิดท าการสอนตั้งแตํระดับอนุบาล – ประถมศึกษา  มีนักเรียน 110  คน ครู 12 คน 
พนักงาน 6 คน นายนิติ  เรืองรัตนากร เป็นผูร๎ับใบอนุญาต นายสุนทร  ธาราดล  อดตีผู๎อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
กทม.เป็นครูใหญํคนแรก 

 พ.ศ. 2545   เปิดท าการสอนช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต๎น มีนกัเรียน 330 คน ครู 24 คน  นายสมศักด์  
ค๎าขาย   ปฏิบัติหน๎าที่ครูใหญ ํ

 พ.ศ. 2546   นางอรุณรัตน์  สวสัดิ์ชูติตระกูล ปฏิบตัิหน๎าที่ครูใหญํและเป็นผู๎อ านวยการจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2547   สร๎างอาคารเรียนตึก  3  ช้ัน  1  หลัง 

            พ.ศ. 2552   สร๎างอาคารเรยีนตึก  8  ช้ัน  1  หลัง  47  ห๎องเรียน  เพื่อรองรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประกอบด๎วย  ห๎องเรยีนขงจื่อ  ห๎องประชุมใหญํ  ห๎องประชุมเล็ก   ห๎องจริยธรรม   ห๎องปฏิบตัิการภาษาตํางประเทศ       
ห๎องวิทยาศาสตร์  ห๎องคอมพิวเตอร์  ห๎องสมุด  IT    

พ.ศ.2554 สร๎างอาคารเรยีน 3 ภาษา 3 ช้ัน หนึ่งหลัง และในปีการศกึษา 2556  โรงเรียนสวาํงบริบูรณ์ได๎ขยายชั้น
เรียนเปดิรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได๎น าสถาบัน MAKE A WIT ซึ่งเป็นสถาบัน
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มาปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอนด๎านภาษาอังกฤษอยํางเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น 
และในปีการศึกษา 2559 นี้ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศกึษาและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน             

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได๎น าเทคโนโลยมีาใช๎ในระบบบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 
ตลอดเวลา 17 ปี  ที่ผํานมา โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยาได๎พัฒนาทกุๆด๎านอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาบุคลากร อาคาร

สถานท่ี น าสื่อการสอนเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมารํวมในการเรียนการสอน เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ปลูกฝังให๎นักเรียนเป็นคนด ี 
มีคุณธรรมน าความรู๎และมีจิตสาธารณะที่มุํงทาประโยชน์  สร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคมปัจจุบันโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา บริหาร
โดยนายนติ ิเรืองรัตนากร ด ารงต าแหนํงผู๎รับใบอนุญาต  โดยมีนางอรุณรัตน ์สวัสดิ์ชุตติระกลู เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  
นายสมชาย ไพศาลพัฒนกิจ เป็นผูบ๎ริหารฝุายภาษาจีน  

ปัจจุบันโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยามีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 4,200 คน ครู 300 คน 

 

 

ประวัติโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
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สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎  และคุณลักษณะ            

อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น ๘ กลุํม

สาระการเรียนรู๎ ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การน าความรูแ๎ละ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ใน

การศึกษา ค๎นคว๎าหาความรู๎ และ

แก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ การคดิอยําง

เป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์              

คิดสร๎างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยูํรวํมกนัในสังคมไทยและสังคม
โลกอยาํงสนัตสิุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  การ
เห็นคุณคาํของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม ความรักชาติ และภมูใิจ
ในความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู๎และทักษะใน

การคิดรเิริม่  จินตนาการ 

สร๎างสรรค์งานศลิปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณคําทางศิลปะ 

ภาษาไทย   :  ความรู๎  ทักษะ

และวัฒนธรรมการใช๎ภาษา  เพื่อ 

การสื่อสาร   ความช่ืนชม   การ

เห็นคุณคําภูมิปัญญา ไทย     และ

ภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    

ความรู๎ทักษะ  เจตคติ 

และวัฒนธรรม การใช๎

ภาษาตํางประเทศในการ

สื่อสาร  การแสวงหา

ความรู๎และการประกอบ

อาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        

ความรู๎  ทักษะ และเจตคติในการ

ท างาน  การจัดการ การด ารงชีวิต  

การประกอบอาชีพ  และการใช๎

เทคโนโลย ี

 

สุขศึกษาและพลศกึษา   :   

ความรู๎ ทักษะและเจตคติในการ

สร๎างเสริมสุขภาพพลานามยัของ

ตนเองและผู๎อื่น  การปูองกันและ

ปฏิบัติตํอสิ่งตําง ๆ  ที่มีผลตํอ

สุขภาพอยํางถูกวิธีและทักษะในการ

ด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การน าความรู๎

ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใช๎ใน                   

การแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต  

และศึกษาตํอ การมีเหตุมผีล            

มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ 

พัฒนาการคิดอยํางเป็นระบบและ

สร๎างสรรค ์
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.  ซ่ือสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝุเรียนรู ๎
5.  อยูํอยํางพอเพียง 
6.  มุํงมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
๙ . มีควากตัญญูกตเวที 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก๎ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลย ี

จุดหมาย 

  1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคณุคําของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัตตินตามหลักธรรมของ 
      พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2.  มีความรู๎อันเป็นสากลและมคีวามสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยแีละมีทักษะชีวิต  
  3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
  4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ 
      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  มีจติสาธารณะท่ีมุํงท า 
       ประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข   

  

วิสัยทัศน ์

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด๎าน 
  รํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ 
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ 
  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎ 
  และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 

         มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ภาษาไทย                          2.  คณิตศาสตร์           1.  กิจกรรมแนะแนว 
3.   วิทยาศาสตร์                       4.   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   2. กิจกรรมนักเรียน 
5.   สุขศึกษาและพลศึกษา            6. ศิลปะ    3.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี    8. ภาษาตํางประเทศ              และสาธารณประโยชน์ 
 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
2. ซื่อสัตย ์เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูตํอพํอแม ํผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความร๎ู หมั่นศึกษาเลําเรียนท้ังทางตรงและทางอ๎อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย  
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยร๎ูจักการเคารพผู๎ใหญํ  
9. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า 
10. รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตอํอ านาจฝุายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวมมากกวําผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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อนุบาล 1 

    เตรียมความพร๎อมทางรํางกาย –อารมณ์ – สังคม 70% 

ฝึกทักษะทางสติปัญญา 30% 

ฝึกใช๎ประสาทสัมผัสให๎สัมพันธ์กันได๎อยํางเหมาะสมและเคลื่อนไหวรํางกายได๎ถูกต๎อง 

รู๎จักชํวยเหลือตนเองและปฏิบัติตามข๎อก าหนดงํายๆ ได๎ 

อนุบาล 2 

เตรียมความพร๎อมทางรํางกาย – อารมณ์ – สังคม 60% 

เรียนรู๎พื้นฐาน ความรู๎เบื้องต๎น เพ่ือให๎สัมพันธ์กับระดับชั้นอนุบาล 3 อีก 40% 

ฝึกความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

รู๎จักชํวยเหลือผู๎อื่นและเสียสละ เพื่อสํวนรวม 

อนุบาล 3 

เตรียมความพร๎อมทางรํางกาย – อารมณ์ – สังคม 40% 

เรียนรู๎ความรู๎เบื้องต๎น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีก 60% 

ฝึกความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

รู๎จักชํวยเหลือผู๎อื่น และเสียสละ เพื่อสํวนรวม 

ฝึกการเป็นผู๎น า 

ผลการเรียน 

หลังจากประเมินผลพัฒนาความพร๎อมของนักเรียน ทางโรงเรียนจะสํงสมุดรายงานให๎ผู๎ปกครองรับทราบ

ทุกครั้ง และให๎ผู๎ปกครองเขียนข๎อเสนอแนะ พร๎อมกับลงชื่อรับทราบทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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07.30 น.   -  รับเด็ก สนทนา ทักทาย พูดคุยกับเด็ก 

08.00 น.       -  เข๎าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 

   -  แจ๎งขําวสาร 

   -  สนทนายามเช๎า  กายบริหาร  ดื่มนม  ไปห๎องน้ า  เข๎าห๎องเรียน 

08.30 น.   -  สมาธิหรือโยคะ 

08.50 น.   -  กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 

   -  กิจกรรมเสริมประการณ์ 

     -  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมสร๎างสรรค์ 

      -  เกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ๎ง 

10.40 – 13.50 น. -  อนุบาล 1  

   -  รับประทานอาหารกลางวัน  แปรงฟัน 

   -  นอนหลับพักผํอน 

   -  ตื่นนอน  ล๎างหน๎า  ทาแปูง   รับประทานอาหารวําง 

11.00 – 13.50 น. -  อนุบาล 2 - 3 

   -  รับประทานอาหารกลางวัน  แปรงฟัน 

   -  นอนหลับพักผํอน 

   -  ตื่นนอน  ล๎างหน๎า  ทาแปูง   รับประทานอาหารวําง 

14.00 – 15.00 น. -  ฝึกทักษะด๎านการฟัง  พูด  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

15.00 – 15.25         - ฟังนิทาน เพ่ือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

15.25 น.   -  สวดมนต์  เตรียมตัวกลับบ๎าน 

15.30 น.   -  นักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนเตรียมตัวกลับบ๎าน 

15.30 – 16.30 น. -  นักเรียนเรียนเสริมด๎านสติปัญญา 

 

 

 

ตารางกิจกรรมประจ าวันชั้นเรียนระดับปฐมวัย

อนุบาล 
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 เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแตํวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข๎าเรียนเวลา 07.40 น. เลิกเรียนเวลา 16.00 น. 

ป.1 – ป.6 ม.1 – ม.6 

07.10–07.40 น. พบครูประจ าชั้น สํ งการบ๎าน 

ทํองค าศัพท์ พูดคุยปรึกษาปัญหา 

เตรียมตัวเข๎าแถว 

07.10–07.40 น. พบครูที่ประจ าชั้น สํงการบ๎าน 

ทํ อ งค า ศั พท์  พู ดคุ ยป รึ กษ า

ปัญหาเตรียมตัวเข๎าแถว 

07.40–08.00 น. 

 

08.00–08.10น. 

 

คาบ 1 

คาบ 2 

พัก 

คาบ 3 

คาบ 4 

พักกลางวัน 

คาบ 5 

คาบ 6 

พัก 

คาบ 7 

คาบ 8 

16.00–16.10 น. 

 

16.00–17.10 น. 

กิจกรรมหน๎าเสาธง เคารพธงชาติ 

สวดมนต์ 

นั่งสมาธิ (ในชั้นเรียน) กิจกรรม

โฮมรูม 

08.00 - 09.00 

09.00 - 09.50 

09.50 - 10.00 

10.00 - 10.50 

10.50 - 11.40 

11.40 - 12.30 

12.30 - 13.20 

13.20 - 14.10 

14.10 - 14.20 

14.20 - 15.10 

15.10 – 16.00 

สวดมนต์  

ครูประจ าชั้นอบรมชี้แนะ 

เรียนพิเศษ 

07.40–08.00 น. 

 

08.00–08.10น. 

 

คาบ 1 

คาบ 2 

พัก 

คาบ 3 

คาบ 4 

พักกลางวัน 

คาบ 5 

คาบ 6 

พัก 

คาบ 7 

คาบ 8 

16.00–16.10 น. 

 

16.20–17.10 น. 

กิจกรรมหน๎าเสาธง เคารพธง

ชาติ สวดมนต์ 

นั่งสมาธิ (ในชั้นเรียน) กิจกรรม

โฮมรูม 

08.10 - 09.00 

09.00 - 09.50 

09.50 - 10.40 

10.40 - 10.55 

10.55 - 11.50 

11.50 - 12.40 

12.40 - 13.30 

13.30 - 14.20 

14.20 - 14.30 

14.30 - 15.20 

15.20 – 16.10 

สวดมนต์  

ครูประจ าชั้นอบรมชี้แนะ 

เรียนพิเศษ 

 

เวลา 16.10 – 17.10 น. เรียนพิเศษเสริมทักษะ 

หมายเหตุ : สาหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 , 2 และ 4 มีเรียนในคาบท่ี9 สํวนระดับช้ันมัธยม 3 ,5 และ 6 เลือกเรียน
เสรมิตามอัธยาศัย 

ก าหนดเวลาเรียน (ICEP) 
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เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแตํวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข๎าเรียนเวลา 07.40 น. เลิกเรียนเวลา 17.10 น. 

ป.1 – ป.5 
07.10 – 07.40 น.  พบครูประจ าชั้น สํงการบ๎าน ทํองค าศัพท์ พูดคุย

ปรึกษาปัญหา เตรียมตัวเข๎าแถว  
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.  

กิจกรรมหน๎าเสาธง 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 าหนดเวลาเรียน (CEP) 
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ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1-ม.3) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
 

สาระการเรียนรู้  ประกอบด๎วยองค์ความรู๎ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่ง

ก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ าเป็นต๎องเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

1. ภาษาไทย    
2. คณิตศาสตร์  
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตํางประเทศ 
กลุ่มแรก (1 – 4) เป็นกลุํมสร๎างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา เน๎นการศึกษาตํอ 

 กลุ่มที่สอง (5 – 8) เป็นกลุํมสร๎างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์และสร๎างศักยภาพในการคิด และการ

ท างานอยํางสร๎างสรรค์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  มุํงให๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพ่ือความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝัง

และสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี

ความสุข แบํงเป็น 3 ลักษณะ 

 1. กิจกรรมแนะแนว 

 2. กิจกรรมนักเรียน – ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร      

             –   ชุมนุม ชมรม - 

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (กิจกรรมอาสาพัฒนาตํางๆ กิจกรรมสร๎างสรรค์ 

             สังคม 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ 
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การจัดเวลาเรียน 
1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) จัดเวลาเรียนเป็นรายปี 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมสถานศึกษาสามารถด าเนินการดงันี้ 
 ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ตามความเหมาะสม มี
เวลาเรียนรวมตามก าหนด และผู๎เรียนต๎องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ระดับมัธยมศึกษา  ต๎องจัดโครงสร๎างเวลาเรียนพ้ืนฐานตามที่ก าหนดและสอดคล๎องกับเกณฑ์การจบ
หลักสูตร 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนต๎องอยูํบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
 - การประเมิน เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
 - การประเมิน เพ่ือตัดสินผลการเรียน 

 ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎สะท๎อน
สาธารณะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ซึ่ งเป็นเปูาหมาย หลัก ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ในทุกระดับ ซึ่งแบํงออกเป็น 4 ระดับ 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน  อยูํในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตรวจสอบผู๎เรียนมี
การพัฒนาการความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎มากน๎อยเพียงใดโดยประเมินความประพฤติ 
พฤติกรรมการเรียน การรํวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงาน แฟูมสะสมงาน การบ๎าน
การทดสอบ มีสิ่งที่จะต๎องได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง และสํงเสริมในด๎านใดโดยสอดคล๎อง
กับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดสถานศึกษาเป็นผู๎ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา  เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู๎เรียนเป็นรายปี / รายภาค ผล
การประเมินการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน น าข๎อมูลไปเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร พัฒนาการเรียนการ
สอน และคุณภาพของผู๎เรียน 

3. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพของผู๎เรียน ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. การประเมินระดับชาติ  สถานศึกษาจัดให๎ผู๎เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น ป.3,ป.6 ม.3 และม.6 
เข๎ารับการประเมิน คุณภาพระดับชาติ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ส าคัญ ได๎แกํ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตํางประเทศและ
กลุมํสาระการเรียนรู๎อ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงก าหนด 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

  ระดับประถมศึกษา 

1.   ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2.   ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.   ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4.   ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด

ในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

      ระดับมัธยมศึกษา  

1.   ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ

80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในรายวิชานั้น ๆ  

2.   ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.   ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4.   ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

      การพิจารณา เลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาถ๎าผู๎เรียนไมํผํานการประเมินตาม

เกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนดมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น คณะกรรมการ 

พิจารณาให๎เรียนซ้ าชั้นได๎ 

 

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   ผลการเรียนคํอนข๎างดี       คะแนน   65 – 69     

  2.0   หมายถึง    ผลการเรียนปานกลาง      คะแนน   60 – 64       

  1.5    หมายถึง    ผลการเรียนพอใช๎      คะแนน   55 – 59    

  1.0   หมายถึง    ผลการเรียนผํานเกณฑ์ข้ันต่ า     คะแนน   50 – 54    

  0       หมายถึง    ผลการเรียนต่ ากวําเกณฑ์ขั้นต่ า    คะแนน   0 – 49 
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  มส. หมายถึง  ไมํมีสิทธิ์เข๎ารับการประเมินผลปลายภาคเรียนเนื่องจาก นักเรียน ขาดเรียน
โดยไมํมีเหตุผลสมควร มีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของแตํละรายวิชา นักเรียน     
ต๎องเพ่ิมเติมตามจ านวนคาบที่ขาดไปแล๎วขอสอบเป็นกรณี พิเศษ และได๎ผลการเรียนไมํเกิน 2  
   ร  หมายถึง  รอการตัดสิน หรือ ยังตัดไมํได๎ เนื่องจากนักเรียน มีความจ าเป็น หรือเหตุ

สุดวิสัยไมํสามารถมาสอบปลายภาคได๎ หรือยังสํงงานที่ได๎รับมอบหมายไมํครบตามเวลาที่ก าหนดจะ
ได๎ผลการเรียน 0 -4  

   ผ  หมายถึง  ผํานเกณฑ์การประเมิน มีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมเกินกวําร๎อยละ80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดท่ีจัดกิจกรรมของแตํละภาคเรียน และผํานจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมตามที่ก าหนด 

 มผ. หมายถึง  ไมํผํานเกณฑ์การประเมินมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํถึงร๎อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแตํละภาคเรียน และไมํผํานจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมตามที่
ก าหนด 

 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
1. เรียนตามโครงสร๎างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผํานเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษาก าหนด 
5. ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
6.  

 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมไมํเกิน 81 หนํวยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  66 หนํวยกิต

และรายวิชาเพ่ิมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ต๎องได๎หนํวยตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนํวยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา 11 หนํวยกิต 
3. ผลการประเมิน   การอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
5. ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนผํานเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา 81 หนํวยกิต  เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หนํวยกิต

และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ต๎องได๎หนํวยกิต ตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  77 หนํวยกิต  เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หนํวยกิต  

และรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา  36  หนํวยกิต 
3. ผลประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ  ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
5. ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีความประสงค์จะศึกษาตํอในระดับ       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1.  มีความประพฤติเรียบร๎อย 
   2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไมํต่ ากวํา 2.50 
และส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนที่มีความประสงค์เข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 
จะต๎องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ตั้งแตํ 2.75 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ซื้อใบสมัครและท า
การสอบคัดเลือกเข๎าเรียนในโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความประสงค์จะศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต๎องปฏิบัติตามข๎อก าหนดของ
โรงเรียนดังตํอไปนี้ 
   1.  คุณสมบัติของนักเรียน 
    1.1  จบการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    1.2  มีความประพฤติเรียบร๎อย 
    1.3  มีความสามารถทางวิชาการในแผนการเรียนที่สมัครเข๎าศึกษาตํอ 
   2.  แผนการเรียนที่โรงเรียนเปิดสอน 
    2.1  วิทย์ – คณิต 
    2.2  ศิลป์ภาษา  อังกฤษ  จีน 
   3.  นักเรียนเข๎าศึกษาตํอโดยผํานการสอบคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 2 เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาตํางประเทศ 

อังกฤษ – จีน 
ภาษาไทย สังคม 

ผลการเรียน

มัธยมฯต๎น 

วิทย์ – คณิต 2.75 2.75 2.50 2.50 2.50 2.75 

ศิลป์ภาษา - - 2.75 2.75 2.75 2.75 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 16 

 

ส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังศึกษาอยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ

สถานศึกษาอ่ืน มีความประสงค์จะสมัครเข๎าเรียนจะต๎องได๎คะแนนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ไมํต่ า

กวํา 2.75 จึงจะมีสิทธิ์ซื้อใบสมัครและสอบคัดเลือกเข๎าเรียนในโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา 

 

 

1.  ผู๎สมัครต๎องเป็นนักเรียนของโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยาตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไป และก าลังศึกษาอยูํชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.50 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 

3.  เป็นผู๎มีความประพฤติเรียบร๎อย และไมํเคยถูกลงโทษสถานหนักหรือถูกทัณฑ์บน 

4.  นักเรียนที่ได๎รับทุนต๎องเป็นผู๎ที่มีความประพฤติดี ไมํกระท าผิดระเบียบที่โรงเรียนก าหนดตลอดระยะเวลาที่    

    ด ารงสภาพนักเรียน 

 

 
 

1.  เมื่อได๎รับทุนแล๎ว จะต๎องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแตํละปีไมํต่ ากวํา 3.50 

2.  นักเรียนจะได๎รับทุนการศึกษาของโรงเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 

3.  ทุนการศึกษานี้ไมํสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได๎ 

 

 

1.  ผู๎สมัครต๎องเป็นนักเรียนของโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยาตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไป และก าลังศึกษาอยูํชั้น  

     มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.50  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 

3.  เป็นผู๎มีความประพฤติเรียบร๎อย และไมํเคยถูกลงโทษสถานหนักหรือถูกทัณฑ์บน 

 

 

1.  เมื่อได๎รับทุนแล๎ว จะต๎องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแตํละปีไมํต่ ากวํา 3.50 

2.  นักเรียนจะได๎รับทุนการศึกษาของโรงเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 

3.  ทุนการศึกษานี้ไมํสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได๎ 

 

ระเบียบการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 

ระเบียบการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 17 

 

  

  

ระดับปฐมวัย 
ระดับอนุบาล 
  นักเรียนชาย – สวมเสื้อฮาวายสีครีม  กางเกงขาสั้นลายสก็อต  สวมเอ้ียมสีแดง  ถุงเท๎าสีกรมทํา   
     รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีด า (มีกระดุมติดด๎านซ๎าย) 
  นักเรียนหญิง – สวมเสื้อคอบัวสีครีม  โบสีแดง  กระโปรงลายสก๏อต  สวมเอ้ียมสีแดง  ถุงเท๎าสี 
         กรมทํา  รองเท๎าหนังสีด าหุ๎มส๎น (มีกระดุมติดด๎านซ๎าย) 

 

ICEP 

การแต่งกาย 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 18 

 

 

 
 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 19 

 

 
 

 

 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 20 

 

ระดับประถมศึกษา 

   นักเรียนชาย – สวมเสื้อฮาวายสีครีม  กางเกงขาสั้นลายสก็อต  ถุงเท๎าสีกรมทํา  รองเท๎าหนังหุ๎มส๎น 

               สีด าแบบมีเชือกผูก ไมํลวดลาย ( CEP ผูกเนคไทและสวมสูทสีแดงเลือดหมู)  

 นักเรียนหญิง – สวมเสื้อคอบัวสีครีม  โบสีกรมทํา ( ICEP) กระโปรงลายสก๏อต   ถุงเท๎าสีกรมทํา   

    รองเท๎าหนังสีด า  ( CEP ผูกเนคไทและสวมสูทสีแดงเลือดหมู) 

 
 

ICEP 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 21 

 

 
 

 

CEP 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 22 

 

เครื่องแบบพลศึกษา 

 

- ให๎นักเรียนแตํงกายชุดพลศึกษา เฉพาะวันที่มีการเรียนพลศึกษาเทํานั้น ในเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
ใช๎รองเท๎าผ๎าใบหุ๎มส๎นสีขาว แบบผูกเชือก ไมํมีสี และลวดลายใดๆท้ังสิ้น  

 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 23 

 

เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี 

- เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 24 

 

 
 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 25 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   นักเรียนชาย – สวมเสื้อเชิ้ตสีครีม  กางเกงขาสั้นสีกรมทํา  ถุงเท๎าสีกรมทํา  รองเท๎าหนังหุ๎มส๎น 

               สีด าแบบมีเชือกผูก ไมํลวดลาย 

   นักเรียนหญิง –สวมเสื้อคอบัวสีครีม  โบลายสก๏อต กระโปรงลายสก๏อต   ถุงเท๎าสีกรมทํา  รองเท๎า  

                               หนังสีด า           

หมายเหตุ   ห๎ามใสํรองเท๎าในลักษณะเหยียบส๎น 

 

ICEP 

CEP 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 26 

 

เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี 

- เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 27 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   นักเรียนชาย – สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  กางเกงขาสั้นสีน้ าเงิน  ถุงเท๎าสีกรมทํา  รองเท๎าหนังหุ๎มส๎น 

               สีด าแบบมีเชือกผูก ไมํลวดลาย 

   นักเรียนหญิง –สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  กระโปรงจีบรอบสีน้ าเงิน ถุงเท๎าสีกรมทํา  รองเท๎า  

                               หนังสีด า           

หมายเหตุ   ห๎ามใสํรองเท๎าในลักษณะเหยียบส๎น 

 
 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 28 

 

- เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.) ให๎ยึดตามแบบของหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) โดยทางศูนย์

ฝึกฯ จะเป็นผู๎ด าเนินการจัดหาให๎ 

- กระเป๋าหนังสือ  ใช๎กระเป๋าหนังสือหรือเปูของโรงเรียนเทํานั้น 
 

 

 
  

 นักเรียนชาย 

   ระดับปฐมวัย  ตัดผมสั้นทรงนักเรียนหรือรองทรงแบบสุภาพ 

   ระดับประถมศึกษา 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ตัดผมสั้นทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง  ผมด๎านหน๎าไมํ 

    เกิน  3 เซนติเมตร  ด๎านบนห๎ามยาว  จนดูหนา และ     

    ห้าม  

     1. ตัดทรง  Skin  Head 2. ไว๎จอน  3. ไว๎หนวดเครา   

     4.  แสกกลาง  5.  ย๎อมหรือกัดสีผม 6.  ใสํน้ ามันหรือเยล  

     7.  ฉีดสเปรย์หรือแปลงให๎เป็นทรงอ่ืนๆตามสมัยนิยม 

นักเรียนหญิง 

   ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

   นักเรียนไว๎ทรงผม  ได๎  2  แบบ  คือผมสั้นทรงนักเรียนความยาวทรงผมจรดปกเสื้อ  ถ๎ายาวเกินกวํา

นี้ให๎ตัดหรือรวบ  ถ๎าผมยาวต๎องรวบให๎เรียบร๎อย ถักเปีย 2 ข๎าง  ผูกโบตามที่โรงเรียนก าหนด 3 สี ขาว  

น้ าตาล น้ าเงิน  ใช๎สายรัดที่ท าแทนยางต๎องใช๎สีด าเทํานั้น  กิ๊บที่ใช๎ติดผมต๎องมีขนาดเล็ก  สีด า  และ  

    ห้าม  

1. ห๎ามฉีดสเปรย์หรือใสํเยลให๎ผมแข็งและยกผมด๎านหน๎าสูง 

2. ห๎ามท าผมทรงแปลก  ถักเปียหลายอันไว๎บนศีรษะ  ผมตรงกลางตัดสั้นและตั้งตรง  ผมที่มี

  จอนยาวกวําสํวนอื่น  ผมสองข๎างตัดยาวไมํเทํากัน 

3. ห๎ามซอยผม  ย๎อมผมหรือกัดสีผมหรือไว๎ผมแบบอ่ืนๆที่ขัดตํอบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียน

โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา 

หมายเหตุ     ห๎ามไว๎เล็บยาว หรือแตํงสีเล็บ     

    ห๎ามสักตามสํวนใด สํวนหนึ่งของรํางกายหรือเจาะหู ลิ้น และจมูก หรือสํวนอ่ืนๆ ตาม

 รํางกาย 
 

ทรงผม 
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การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

1.  นักเรียนจะต๎องมาโรงเรียนกํอนเวลา  07.40  น.  ให๎ทันกํอนเข๎าแถวเคารพธงชาติ  หากมาหลังจาก

การร๎องเพลงชาติถือวํามาสาย 

2.  เมื่อได๎ยินสัญญาณเพลง  ให๎นักเรียนทุกคนเข๎าแถวหน๎าเสาธง  (เข๎าแถวหน๎าห๎องเรียนเฉพาะวันฝน

ตก)   

3.  เมื่อได๎ยินเสียงสัญญาณ นักเรียนเข๎าแถวเรียบร๎อยนิ่งเงียบในทําตรง  ส ารวมกิริยา  ร๎องเพลงชาติ  

สวดมนต์  ฟังขําวสารหรือการนัดหมายอยํางตั้งใจ  จากครูผู๎อบรม 

4.  การเดินขึ้นห๎องเรียน  ต๎องเดินแถวให๎เรียบร๎อย ไมํพูดหรือเลํนกัน 

5.  นักเรียนที่มาสาย  ต๎องไปรายงานตัวกับครูที่ห๎องปกครองเพ่ือรับบัตรอนุญาตเข๎าชั้นเรียน  และน า

บัตรอนุญาตเข๎าชั้นเรียนไปมอบแดํครูผู๎สอนในชั่วโมง  เพื่อขออนุญาตเข๎าชั้นเรียน 

ข้อปฏิบัติในการท าความเคารพ 

1.  แสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยูํในโรงเรียน 

2.  นักเรียนต๎องเคารพครูทุกทํานในโรงเรียน  เคารพบิดา-มารดา  ญาติพ่ีน๎องผู๎อุปการะและผู๎สูงอายุ 

และต๎องสุภาพกับบุคคลทั่วไป 

3.  ภายในโรงเรียนเมื่อเห็นครูเดินสวนทางมาหรือเดินผํานให๎ยกมือไหว๎หรือยืนตรง  เพื่อแสดงเคารพ 

4.  เมื่อนักเรียนมาถึงหน๎าประตูโรงเรียนให๎นักเรียนวางกระเป๋าหรือสิ่งของแล๎วแสดงความเคารพครู   

นักเรียนที่ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ให๎ลงจากรถแล๎วโค๎งศีรษะค านับ 

5. เมื่อเดินสวนกับครูหรือยูํบนบันได  นักเรียนหยุดและยืนตรง 

6. เมื่อครูเข๎าห๎องเรียนนักเรียนทุกคนยืนตรงแสดงความเคารพโดยยกมือและกลําวค าวํา “สวัสดีครับ” 

“สวัสดีคํะ”  และเม่ือครูออกจากห๎องนักเรียนกลําวค าวํา “ขอบคุณครับ” “ขอบคุณคํะ” ให๎ถูกต๎อง

กับเพศ 

7.  เมื่อพบครูนอกบริเวณโรงเรียน  พึงท าความเคารพโดยการยกมือไหว๎และกลําว “สวัสดีครับ” 

“สวัสดีคํะ”  

8.  การกระท าใดๆท่ีถือวําไมํเคารพตํอครู หรือผู๎ใหญํถือวําเป็นความผิดร๎ายแรง 

การเรียนและการใช้อาคารเรียน 

1.  เมื่ออยูํในคาบเรียนนักเรียนจะต๎องรักษาระเบียบวินัยของห๎องเรียนอยํางเครํงครัด  ไมํสํงเสียงดัง

อึกทึก  ไมํเลํนกัน 
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2.  นักเรียนต๎องชํวยกันรักษาความสะอาดห๎องเรียนและบริเวณโรงเรียน  อุปกรณ์ตํางๆภายใน

ห๎องเรียนให๎เป็นระเบียบ 

3.  เมื่อย๎ายห๎องเรียนนักเรียนต๎องเดินแถวเรียงเดี่ยวอยํางมีระเบียบและรวดเร็ว 

4.  ระหวํางเวลาเรียนหากมีความประสงค์ออกจากห๎องเรียน  ต๎องขออนุญาตครูผู๎สอนในคาบเรียนนั้น

เสียกํอน  ไมํน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท าขณะที่ครูสอน 

5.  นักเรียนต๎องตั้งใจเรียน  เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูด๎วยความเคารพ  ปฏิบัติตนตามค าชี้แนะ 

6.  ไมํอนุญาตนักเรียนวิ่งเลํน  เลํนกีฬา  หรือเกมอ่ืนๆบนอาคารเรียน 

7. ถอดรองเท๎าวางอยํางเป็นระเบียบกํอนเข๎าห๎องเรียน 

8. ไมํน าไวท์บอร์ด  แปรงลบกระดาน  ไม๎กวาด  มาขว๎างปาเลํนกันและไมํขีดเขียน  โต๏ะ  เก๎าอ้ีผนัง  

หน๎าตําง 

9.  เมื่อเกิดปญัหาภายในห๎องเรียนหรือระหวํางเรียนควรรายงานให๎ครูทราบทุกครั้ง 

10.  นักเรียนต๎องชํวยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให๎อยูํในสภาพดีใช๎งานได๎คงทนเป็นเวลานาน 

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลา 

1.  ลาปุวยให๎สํงใบลาโดยลายเซ็นของผู๎ปกครองในวันที่ลาหรือวันรุํงขึ้นที่มาเรียน  หรือให๎ผู๎ปกครอง

มาลากับครูประจ าชั้นด๎วยตนเอง 

2.  ลากิจ ให๎สํงใบลาลํวงหน๎า  1  วันหรือสํงใบลาวันที่ลาก็ได๎  แตํทั้งนี้ต๎องมีลายเซ็นผู๎ปกครองรับรอง 

3.  ใบลาให๎ใช๎แบบใบลาของโรงเรียนเทํานั้นและสํงใบลาให๎สํงกับครูประจ าชั้น 

4.  การมาโรงเรียนสายเนื่องจากไปธุระหรือสาเหตุอื่นถือวําลากิจ 

5.  ถ๎านักเรียนหยุดเรียนติดตํอกัน  3  วัน  โดยไมํทราบสาเหตุโรงเรียนจะแจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบทาง

ไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์  หากไมํได๎รับการติดตํอกลับจากผู๎ปกครองหรือนักเรียน  โรงเรียนจะ

ด าเนินการเชิญผู๎ปกครองมาพบ 

การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 

 ให๎นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารในโรงเรียนเฉพาะเวลาที่โรงเรียนได๎ก าหนดไว๎  โดยถือปฏิบัติดังนี้ 

1.  ห๎ามน าอาหาร  น้ าดื่มทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 

2.  นักเรียนที่น าอาหารมาจากบ๎านให๎น าไปรับประทานในบริเวณท่ีโรงเรียนจัดให๎ 

3.  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล๎ว  ให๎น าภาชนะท่ีมีเศษอาหารไปเทลงในภาชนะท่ีรองรับไว๎ 

4.  รับประทานอาหารด๎วยกิริยามารยาทเรียบร๎อย  ไมํสํงเสียงดัง  หรือคุยกันในขณะรับประทาน

อาหาร  ไมํควรทิ้งเศษอาหารลงบนโต๏ะหรือเทลงใต๎โต๏ะอาหาร 
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การปฏิบัติตนโดยท่ัวไปของนักเรียน 

   ข๎อ 1. นักเรียนทุกคนต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่โรงเรียนก าหนดไว๎โดยเครํงครัด  

        ได๎แกํ 

1.1. นักเรียนทุกคนจะต๎องมีผู๎ปกครองที่ถูกต๎องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2522 ถ้านักเรียนคนใดเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่จะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบนักเรียนทุก

คนต๎องแตํงกายให๎ถูกต๎องตามระเบียบวําด๎วยเครื่องแบบการแตํงกายของโรงเรียนได๎ตรา

ไว๎เป็นระเบียบ 

1.2. นักเรียนทุกคนต๎องมีบัตรประจ าตัวนักเรียนและต๎องน าบัตรติดตัวเสมอเพ่ือเป็นหลักฐาน

ในการขอใช๎บริการตํางๆของโรงเรียน 

1.3. นักเรียนทุกคนต๎องมาโรงเรียนโดยสม่ าเสมอและตรงเวลา  การหยุดเรียนไมํวําจะด๎วย

เหตุผลใดๆก็ตามจะต๎องปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามระเบียบวําด๎วยการลาหยุด 

1.4. นักเรียนต๎องไมํถือเอาของของผู๎อ่ืนมาเป็นของตนหรือไมํกระท าสิ่งใดๆที่ผิดกฎหมาย 

1.5. นักเรียนทุกคนต๎องไมํน าอุปกรณ์การพนันมาโรงเรียนหรือไมํเลํนการพนันทุกประเภทใน

โรงเรียน 

1.6. นักเรียนทุกคนต๎องไมํครอบครอง  สูบหรือบริโภคสิ่งเสพติด  สุรา  หรือของมึนเมาทุก

ชนิด  หนังสือภาพ  เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ  สื่อภาพอนาจารที่ผิดตํอศีลธรรม  

เข๎ามาในโรงเรียน 

1.7. นักเรียนต๎องไมํน าเครื่องประดับของมีคําหรือของใช๎ที่เกินความจ าเป็นมาโรงเรียน  เชํน  

ก าไล  สร๎อยคอ  แหวน  ตํางหู  วิทยุ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  กล๎องถํายรูป  อุปกรณ์

เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

1.8. นักเรียนที่เก็บสิ่งของได๎ให๎น ามามอบที่ฝุายปกครองเพ่ือสืบหาเจ๎าของตํอไป และเขียน

บันทึกในใบแจ๎งพฤติกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณบันทึกความดีในระเบียบสะสม  ถ๎าเกิน  

30  วัน  ยังไมํมีเจ๎าของมารับให๎ถือวําเป็นสมบัติของโรงเรียนถ๎าเป็นเงินจะบันทึกในบัญชี

เงินเก็บตกไว๎ตลอดปีการศึกษา  เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา 

1.9. กรณีนักเรียนน าสิ่งของซึ่งผิดระเบียบมาโรงเรียน  ครูยึดไว๎และน ามามอบให๎ที่ ฝุาย

ปกครองนักเรียนเพื่อลงบันทึกไว๎เป็นหลักฐานและให๎นักเรียนมารับเมื่อสิ้นภาคเรียนนั้นๆ

ระเบียบโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2562 
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หากไมํมารับคืนตามที่ก าหนด ให๎ถือวําเป็นสมบัติของโรงเรียนเพ่ือมอบเป็นสาธารณะ

กุศลตํอไป 

1.10. นักเรียนต๎องปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต มีน้ าใจ รู๎จักเกรงใจผู๎อ่ืน    

    เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูและผู๎ปกครอง 

1.11. นักเรียนทุกคนไมํน าอาวุธหรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนใดที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายเข๎ามาใน  

 บริเวณโรงเรียน 

1.12. นักเรียนทุกคนจะต๎องไมํล๎อเลียนหรือขํมขูํ  ขูํกรรโชกทรัพย์หรือท าร๎ายบุคคลอื่น 

1.13. นักเรียนทุกคนจะต๎องพึงเว๎นการทะเลาะวิวาท  กํอเหตุหรือการกระท าใดๆที่จะ  

   กํอให๎เกิดการแตกแยกในระหวํางหมูํคณะทั้งในและนอกโรงเรียน  ทุกคนจะต๎อง  

   ชํวยกันประสานสามัคคีหมูํคณะให๎มั่นคงถาวร 

1.14. นักเรียนทุกคนต๎องถือเป็นหน๎าที่ของตนที่จะต๎องชํวยกันสํงเสริมและสนับสนุนเข๎า 

   รํวมกิจกรรมตํางๆของโรงเรียนให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี     และมีความเจริญขึ้นเป็น 

   ล าดับ 

1.15. นักเรียนทุกคนต๎องถือเป็นหน๎าที่ของตนที่จะต๎องชํวยกันรักษาทรัพย์สินทุกชนิดของ 

    โรงเรียนให๎คงทนถาวร  หากผู๎ใดท าให๎ช ารุดเสียหาย  ผู๎นั้นจะต๎องชดใช๎คําเสียหาย 

    ให๎กับโรงเรียน 
 

   
 

1. การด าเนินการด้านการเรียน 
1.1. ครูผู๎สอนต๎องรายงานหรือแจ๎งให๎ครูประจ าชั้นทราบถึงความสนใจของนักเรียนในแตํละวิชามี  

พฤติกรรมอยํางไรขณะที่เรียน ไมํสนใจ   ไมํท าการบ๎าน    กํอกวนเข๎าห๎องเรียนสายเป็นประจ า  
หรือหนีในคาบเรียน  อุปกรณ์การเรียนไมํครบ  งานไมํสํง 

1.2. ครูประจ าชั้นพบนักเรียนที่ถูกรายงานพฤติกรรมต๎องหาวิธีการแก๎ไขตามขั้นตอน 
1.3. ถ๎าครูประจ าชั้นแก๎ปัญหาไมํได๎ให๎ขอความชํวยเหลือจากหัวหน๎าระดับ  แนะแนว  ฝุายปกครอง

ฝุายวิชาการ  เพื่อชํวยเหลือตามระบบการดูแลชํวยเหลือ 
1.4. ครูประจ าชั้นต๎องติดตามพฤติกรรมของนักเรียนโดยตลอด  โดยสอบถามครูประจ ากลุํมสาระ 

หรือครูที่เก่ียวข๎องและให๎บันทึกพฤติกรรมลงในระเบียบสะสมของนักเรียน 
1.5. โรงเรียนก าหนด  “วันพบผู๎ปกครองนักเรียน” เพ่ือประสานสัมพันธ์ระหวํางบ๎านกับโรงเรียน 

 
 

แนวปฏิบัติการดูแลนักเรียน 
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2. การด าเนินการด้านความพฤติกรรม 
 ฝุายปกครองนักเรียนได๎จัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคนเพ่ือบันทึกข๎อมูลประวัติสํวนตัว  
ครอบครัว  สุขภาพ  ผลการเรียนรวมทั้งพฤติกรรมของนักเรียน  เพ่ือดูแลชํวยเหลือนักเรียนรํวมกันจึงได๎
ก าหนดเกณฑ์ไว๎ดังนี้ 

2.1. การท าโทษหรือการตัดคะแนน 
2.1.1. ฝุายปกครองตั้งเกณฑ์การท าโทษและการตัดคะแนน 
2.1.2. ครูทุกคนมีสิทธิ์รายงานพฤติกรรมที่จ าเป็นต๎องตัดคะแนนสํงตํอฝุายปกครองโดยบันทึกใน

ใบบันทึกพฤติกรรมซึ่งฝุายปกครองจะเก็บข๎อมูลและสํงตํอให๎ครูประจ าชั้นทราบ 
2.1.3. ครูประจ าชั้นจะต๎องบันทึกลงในสมุดระเบียนสะสมพร๎อมทั้งเรียกนักเรียนมาเพ่ือสอบถาม  

อบรม  ตักเตือน  และหาแนวทางแก๎ไข 
2.1.4. นักเรียนใดท าผิดถูกต๎องคะแนนตั้งแตํ  20  คะแนนขึ้นไปให๎มีหนังสือแจ๎งให๎ผู๎ปกครอง

ทราบ 
2.1.5. นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนถึง 40 คะแนนขึ้นไป  ให๎เชิญผู๎ปกครอง   ครูประจ าชั้น  ฝุาย

ปกครอง   เพ่ือหาทางแก๎ไขรํวมกัน  ซึ่งได๎ท าสัญญาไว๎กับโรงเรียนวําจะอบรมนักเรียนใน
ปกครองให๎ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

2.1.6. นักเรียนคนใดท าผิดและถูกหักคะแนนถึง 60 คะแนน  ให๎เชิญคณะกรรมการฝุายปกครอง  
ผู๎ปกครอง  หาแนวทางแก๎ไขและรายงานให๎ผู๎อ านวยการโรงเรียนรับทราบ  และท าทัณฑ์
บน 

2.1.7. นักเรียนคนใดท าผิดถูกตัดคะแนนเกิน 80 คะแนน  ขึ้นไปให๎ประชุมคณะกรรมการฝุาย
ปกครอง  ผู๎ปกครอง  เพื่อเสนอผลการพิจารณาตํอผู๎อ านวยการโรงเรียน  วินิจฉัย สั่งการ 

2.1.8. ในกรณีที่นักเรียนกระท าผิดร๎ายแรง เชํน  ลักขโมย กํอการทะเลาะวิวาทหลายครั้ง ชู๎สาว
หรือการกระท าให๎โรงเรียนเสื่อมเสียงชื่อเสียงร๎ายแรง โรงเรียนสามารถตั้งกรรมการสอบ
สอนได๎และพิจารณาเสนอผู๎อ านวยการโรงเรียนสั่งการได๎ทันที 

2.2. การกลําวโทษ มี 5 สถานะ 
2.2.1. ตักเตือน 
2.2.2. เชิญผู๎ปกครองรับทราบ 
2.2.3. ท าทัณฑ์บน / กรณีศึกษา /เพิ่มถอนสิทธิ์ ศึกษาตํอในโรงเรียน 
2.2.4. ระงับสิทธิ์การขอรับเอกสารทางวิชาการ / ฟื้นฟู / เข๎าคําย / พักการเรียน 

 
3. เกณฑ์ความผิดและการลงโทษ 

3.1.   มาสาย      5 คะแนน 
3.2.   หนีคาบเรียน , เข๎าแถว    5 คะแนน 



[คูํมือนักเรียน-ผู๎ปกครอง โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา] 

[โรงเรยีนสวํางบริบรูณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150] หน๎า 34 

 

3.3.   แตํงกายผิดระเบียบ     10 คะแนน 
3.4.   ผมผิดระเบียบ     20 คะแนน 
3.5.   หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน   20 คะแนน 
3.6.   ปลอมแปลงลายมือผู๎ปกครอง และทุจริตการสอบ 20 คะแนน 
3.7.   ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเจตนา  20 คะแนน 
3.8.   สักตามสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกายและเจาะหู  

  ลิ้น จมูก หรือสํวนตํางๆของรํางกาย   20 คะแนน 
3.9.   อนาจาร      20 คะแนน 
3.10. การพนัน / ลักทรัพย์ / ขํมขูํกรรโชกทรัพย์  30 คะแนน 
3.11. ทะเลาะวิวาท  ท าร๎ายรํางกายผู๎อ่ืนได๎รับบาดเจ็บ  

  ยุยงสํงเสริม  สนับสนุนให๎บุคคลอื่นกระท าผิด  30 คะแนน 
3.12. ซื้อ ขาย จ าหนําย จํายแจก เสพสุราสิ่งมึนเมา 

   บุหรี่ หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด    50 คะแนน 
3.13. ชู๎สาว      80 คะแนน 
3.14. ปีนรั้ว หนีเรียน ออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให๎ย๎ายสถานที่เรียน 
3.15. อ่ืนๆ      พิจารณาตามความเหมาะสม 

 
4. เกณฑ์ความดีท่ีเพ่ิมคะแนน 

4.1. เก็บสิ่งของแล๎วน ามาแจ๎งตํอโรงเรียนประกาศหาเจ๎าของ 
  มูลคํามาเกิน  100  บาท    5 คะแนน 
  มูลคํา  101 – 500 บาท    10 คะแนน 
 มูลคํา  501 – 1,000     20 คะแนน 

4.2. ให๎ความรํวมมือในการหาผู๎กระท าผิด   10 คะแนน 
4.3. ชํวยเหลือกิจการของโรงเรียนหรือกิจกรรม 

 สาธารณะหรือกระท าตนสมควรแกํการยกยํอง  10 คะแนน  
4.4. น าชื่อเสียงมาสูํโรงเรียนจากการประกวดหรือ 

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

4.5. นักเรียนที่ท าความดีนอกเหนือจากที่ระบุไว๎ข๎างต๎นให๎อยูํในดุลพินิจของคณะกรรมการฝุาย  
  ปกครอง  การกระท าความดีข๎อ 4.1 – 4.4 นี้  อาจได๎รับหนังสือชมเชยจากโรงเรียนอีกด๎วย 
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     โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา  เป็นสถาบันการศึกษาในระดับกํอนปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ

มัธยมศึกษา  มีจุดมุํงหมายที่จะให๎การอบรมด๎านศีลธรรม  จรรยา  มารยาท  ควบคูํกับการให๎ความรู๎ด๎าน

วิชาการ  เพื่อให๎เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ  โรงเรียนจึงขอความรํวมมือจากทํานผู๎ปกครองและ

นักเรียนได๎เข๎าใจยอมรับและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอยํางเครํงครัด 

1. เครื่องแบบและการแตํงกาย 

 ต๎องสะอาดเรียบร๎อยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในทุกต๎นเดือนจะมีการตรวจทรงผม เสื้อ  

กางเกง  กระโปรง  ถุงเท๎า  รองเท๎า  กระเป๋า  ให๎เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

2. เครื่องประดับ และของมีคํา 

 ห้ามสวมใส่ของมีค่าราคาแพงมาโรงเรียน  เชํน  สร๎อยทอง  สร๎อยข๎อมือ  ข๎อเท๎า  แหวน  นอกจาก

ของใช๎ที่จ าเป็น  นาฬิกา  รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพห๎ามใช๎นาฬิกาแฟนซีที่หน๎าปัดมีสีสัน 

ลวดลายรูปเรือนขนาดที่ผิดปกติ  นาฬิกาที่สํอแสดงความฟุุมเฟือยในการใช๎งาน  แวํนตา  ต๎องใช๎แวํนสายตา  

กรอบสีสุภาพ  คือ  กรอบน้ าเงิน  ทอง  ด า  น้ าตาลไหม๎ หรือสีเทาแกํ  ไมํใชํแวํนตาที่มีรูปแบบแปลกๆแบบ

ของแวํนตาต๎องสุภาพตามลักษณะของผู๎เป็นนักเรียนโรงเรียนไมํอนุญาตให๎นักเรียนน าของมีคํา  โทรศัพท์มือถือ 

เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียนหากน ามาและเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

3. การมาเรียน  เวลาเรียน 

 เพ่ือเป็นการปลูกฝังวินัย เรื่องการตรงตํอเวลาของนักเรียนต๎องมาให๎ทันเวลากํอนเข๎าแถวเคารพธงชาติ 

เวลา 07.40 น. และเวลาเรียนครบตามหลักสูตร มาสายต๎องขอใบอนุญาตเข๎าห๎องเรียน การขาดเรียนทุกครั้ง

ควรแจ๎งให๎ทางโรงเรียนทราบทันทีทางโทรศัพท์ และต๎องยื่นทุกใบลาตามแบบของโรงเรียนตํอครูประจ าชั้น

กํอนเข๎าเรียนในวันที่มาเรียนตามปกติ กรณีลากิจให๎ยื่นใบกํอนลํวงหน๎า ต๎องมีลายมือชื่อของผู๎ปกครองรับรอง

ทุกครั้ง และโรงเรียนมีสิทธิ์ตรวจสอบได๎และการออกนอกบริเวณโรงเรียน ผู๎ปกครองต๎องเขียนใบลาเพ่ือขอ

อนุญาต จากฝุายปกครอง 

4. กิจกรรมตําง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

นักเรียนทุกคนต๎องมารํวมทุกครั้ง จะหลีกเลี่ยงหรือขอลาในวันที่มีกิจกรรมไมํได๎ยกเว๎นมีความจ าเป็น 

ให๎ผู๎ปกครองติดตํอขออนุญาตที่ฝุายปกครอง กรณีท่ีนักเรียนต๎องท ากิจกรรมใด ๆ ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ๎ง

ผู๎ปกครองรับทราบและลงลายมือชื่อในใบตอบรับสํงคืนครูประจ าชั้น ผู๎ปกครองควรให๎ความรํวมมือกับทาง

โรงเรียนเข๎ารํวมประชุมประจ าภาคเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ กับทางโรงเรียน 

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
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5. การรับ – สํงนักเรียน 

ไมํอนุญาตให๎ผู๎ปกครองขึ้นบนอาคารเรียน ให๎ผู๎ปกครองรับ – สํงนักเรียนตามสถานที่ ที่โรงเรียน

ก าหนด  กรณีผู๎ปกครองมีกิจธุระให๎ติดตํอห๎องธุรการหรือฝุายปกครอง 

6. การเรียน 

 ขอความรํวมมือผู๎ปกครอง ดูแลการบ๎าน การอํานหนังสือทบทวนบทเรียนของนักเรี ยนสม่ าเสมอ ลง

ชื่อรับทราบทุกวันในสมุดจดการบ๎าน 

7. การจอดรถในโรงเรียน 

ขอความรํวมมือ ให๎ปฏิบัติตามกฎจราจรและค าแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยของนักเรียน

และโรงเรียน 

8. การติดตํอฝายปกครอง 

กรณีนักเรียนเกิดปัญหาไมํวําจะเป็นด๎านการเรียนหรือด๎านความประพฤติ ทางโรงเรียนจะติดตํอ 

กับผู๎ปกครองทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายเพ่ือจะได๎รํวมกันพิจารณาหาแนวทางแก๎ปัญหาหรือมีความคิดเห็น 

ข๎อเสนอแนะส าหรับโรงเรียน กรุณามาพบฝุายปกครองหรือผู๎อ านวยการโรงเรียนได๎ทุกเวลา 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

       

 

 


