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กลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าด้วยเรื่องสิทธิและสวัสดิการของนักเรียน
นายสมเกียรติ ฐานบัญชา
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. 02-4821156
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รัฐบาลจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์		

					
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในรายการที่รัฐจัดให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการเข้ารับการศึกษาและ
อยู่ศึกษาจนครบหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      - รายหัวโรงเรียนปกติ 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน (3,500  บาท/คน/ปี)
- ปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน (30%) 1,500  บาท/คน/ภาคเรียน (3,000  บาท/คน/ปี)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      - รายหัวโรงเรียนปกติ 1,900 บาท/คน/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ปี)
2) ค่าหนังสือเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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3) อุปกรณ์การเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต้น           210
- มัธยมศึกษาตอนปลาย        230

บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน

4) เครื่องแบบนักเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต้น           450
- มัธยมศึกษาตอนปลาย        500

บาท/ปี
บาท/ปี

5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น
ประกอบไปด้วย
1) กิจกรรมวิชาการ  2) กิจกรรมคุณธรรม  3)กิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด
4) ทัศนศึกษา   5) การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
6) กิจกรรมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
- มัธยมศึกษาตอนต้น           440
บาท/ภาคเรียน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย        475 บาท/ภาคเรียน

การพิจารณารับทุนการศึกษา
ประเภทของทุนการศึกษา
-

ปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน รายการค่าอาหารกลางวัน
ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
ทุนมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง
ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า
ทุนการศึกษาวัดหทัยนเรศ
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ไทยเพสดาลอซซี่ (ทุนจากประเทศอังกฤษ)
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ❱❱❱
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- ทุนมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
- ทุนบริษัทบางกอกโพสต์มิกซ์
- ทุนผูบ้ ริหารและคณะครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน   40,000    บาท/ปี
บิดา มารดา เสียชีวิต หรือแยกทาง  ไม่สามารถส่งเสียเลี้ยงดูบุตรได้
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองพิการ ทุพพลภาพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ
มีผลการเรียนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.

ส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับส�ำนักงานกองทุน  เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)  มีเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนจริง  ที่ได้รับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน  ด้วยวิธี (Proxy Mear Tests) เป็นรายบุคคลในแต่ละภาคเรียนจัดสรร
งบประมาณให้กับนักเรียนยากจนพิเศษแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. โรงเรียน  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพ  ให้
กับนักเรียนกลุ่มนี้
2. ผู้ปกครอง  จัดสรรเงินค่าครองชีพ

❱❱❱ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
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กลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าด้วยเรื่อง หลักสูตรสถานศึกษา
ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานทะเบียน และงานห้องสมุด
น.ส.จุฑารัตน์ สายอรุณ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 02-4821155

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ❱❱❱

26

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2561
ปรัชญาโรงเรียนโครงการพระราชด�ำริและเฉลิมพระเกียรติ

“รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น�ำวิชาการ  สืบสานงานพระราชด�ำริ”

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“สถาบันแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”

วิสัยทัศน์

หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภชบวรนิ เ วศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช  2561  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้   คุณธรรม  มีจิตส�ำนึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ�ำเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2561  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภชบวรนิ เ วศศาลายา
ในพระสั ง ฆราชู ป ถั ม ภ์ พุ ท ธศั ก ราช 2561 มุ ่ ง ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะส� ำ คั ญ
5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็นประโยชน์
❱❱❱ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
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ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ   ทเี่ ผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ
มีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    เป็นความสามารถในการน�ำ
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ ง  การท�ำงาน และการอยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล     การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง  ๆ  อย่างเหมาะสม   การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก
และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสือ่ สาร การท�ำงาน  การแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภชบวรนิ เ วศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2561  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก   ดังนี้
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ❱❱❱

28
1.   รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.   ซื่อสัตย์สุจริต
3.   มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.   มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7.   รักความเป็นไทย
8.   มีจิตสาธารณะ
ทั้ ง นี้ โรงเรี ย นได้ ก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560)  และค่านิยมหลัก  ของคนไทย 12 ประการ ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.   กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4.   ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6.   มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.   เข้าใจ  เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง
8.   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9.   มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ  รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
10. รู ้ จั ก ด� ำ รงตนอยู ่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�ำเป็น
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย   และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ ไม่ ย อมแพ้ ต ่ อ อ� ำ นาจฝ่ า ยต�่ ำ
หรือกิเลส มีความละอาย  เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าประโยชน์
ของตนเอง
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มาตรฐานการเรียนรู้

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค�ำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง
และพหุปญ
ั ญา  หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จึงก�ำหนดให้ผเู้ รียนเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ร ะบุ สิ่ ง ที่ ผู ้ เ รี ย นพึ ง รู  ้
ปฏิบตั ไิ ด้  มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์เมือ่ จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนมุง่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
เสริมสร้างให้เป็นผูม้ ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั   ปลูกฝัง  และสร้างจิตส�ำนึกของ
การท�ำประโยชน์เพือ่ สังคม   สามารถจัดการตนเองได้   และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
      
เป็ น กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ รู ้ จั ก ตนเอง รู ้ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก�ำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต
ทัง้ ด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
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ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดให้ทุกระดับชั้น จ�ำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
มีการประเมินผลโดยพิจารณาจากเวลาเรียน และการร่วมกิจกรรมตามจุดประสงค์
2. กิจกรรมนักเรียน
       
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย การเป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ  การท�ำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม
ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอือ้ อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขัน้ ตอน ได้แก่   การศึกษา  วเิ คราะห์  วางแผน ปฏิบตั ติ ามแผน ประเมินและปรับปรุง
การท�ำงาน เน้นการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นประกอบด้วย
     
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนด�ำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าเสนา  
ลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าสมุทร  และยุวกาชาด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ผบู้ ำ� เพ็ญประโยชน์   และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย  การประเมินผลพิจารณาจากเวลาเรียน  และการร่วม
กิจกรรมตามจุดประสงค์
     
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   ด�ำเนินการจัดตามความเหมาะสมและ
ความพร้อม  ได้แก่   กจิ กรรมตามกลุม่ สาระการเรียนรู   ้ กจิ กรรมส่งเสริม ความสามารถพิเศษ
กิจกรรมตามนโยบายโรงเรียน  เป็นต้น  โดยจัด จ�ำนวน  1  ชวั่ โมง/สัปดาห์  การประเมินผล
พิจารณาจากเวลาเรียน และการร่วมกิจกรรมตามจุดประสงค์
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
     
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน และท้องถิน่ ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม    โรงเรียนก�ำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน   15  ชวั่ โมง/ปี  และชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำ� นวน  60  ชวั่ โมง
ตลอด  3  ปกี ารศึกษา  การประเมินผลพิจารณาจากเวลาเรียน และลักษณะของกิจกรรม
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ระดับการศึกษา

หลั ก สู ต รสถานศึก ษา โรงเรียนรัตนโกสิน ทร์สมโภชบวรนิเ วศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์  พุทธศักราช 2561 จัดระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้าย
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส�ำรวจความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด�ำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ    
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6) การศึกษาระดับนี้
เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้
วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขัน้ สูง สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุง่ พัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตน สามารถเป็นผู้น�ำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ  

โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ด�ำเนิน
การจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นห้องเรียนปกติทจี่ ดั การเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  พทุ ธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นห้องเรียนปกติทจี่ ดั การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)  มี  5 กลุ่มการเรียน ได้แก่
2.2.1 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2.2 กลุ่มการเรียนศิลป์ค�ำนวณ
2.2.3 กลุ่มการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์
2.2.4 กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษาจีน
		 2.2.5 กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

1. เกณฑ์การจบหลักสูตร
		
1.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม   โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนก�ำหนด
         (2) ผูเ้ รียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า  77  หน่วยกิต  
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
        (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียน
ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
(5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
		 1.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          (1)   ผเู้ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม โดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน  
41  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนก�ำหนด
(2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต
          (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด

เอกสารหลักฐานการศึกษา

เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส�ำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูล
และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
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1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
		
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารแสดงผลการเรียน
และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี
1.2 ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์
และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
		 1.3 แบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมตั กิ ารจบหลักสูตร
โดยบันทึกรายชือ่ และข้อมูลของผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ (ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3) และ
ผู้จบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนก�ำหนด
     
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท�ำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้
และข้อมูลส�ำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน แบบรายงาน
ประจ�ำตัวนักเรียน  ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการน�ำเอกสารไปใช้

การเทียบโอนผลการเรียน

โรงเรียนจะเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ  ได้แก่ การย้าย
สถานศึ ก ษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน
และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อ
ในประเทศ นอกจากนี้ ยั ง สามารถเที ย บโอนความรู ้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ จ าก
แหล่งการเรียนรูอ้ น่ื   ๆ  เช่น  สถานประกอบการ   สถาบันศาสนา    สถาบันการฝึกอบรม
อาชีพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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การพิจารณาการเทียบโอน  ด�ำเนินการ ดังนี้
1.   พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดง
ความรู้  ความสามารถของผู้เรียน
2.   พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ  
3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
การเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ หรื อ แนวปฏิ บั ติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ   ส�ำหรับการเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  ให้ดำ� เนินการตามแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเทียบโอนผลการเรียน
เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		1. การตัดสินผลการเรียน
		 หลักสูตรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
พุทธศักราช 2561  ก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้
        1)   ตั ด สิ น ผลการเรี ย นเป็ น รายวิ ช า   ผู ้ เ รี ย นต้ อ งมี เ วลาเรี ย นตลอด
ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
2)   ผู ้ เ รี ย นต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น ทุ ก ตั ว ชี้ วั ด และผ่ า นตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก�ำหนด
3)   ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
				4)   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก�ำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. การให้ระดับผลการเรียน
		
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของสถานศึกษาสามารถให้ใช้
ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ต�่ำกว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49
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การนับหน่วยกิตจะต้องเป็นรายวิชาทีไ่ ด้ระดับผลการเรียนตัง้ แต่ 1 ขึน้ ไป
ในกรณีทไี่ ม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8  ระดับได้ให้ใช้ตวั อักษร
ระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน  ดังนี้
“มส”   หมายถึง   ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา
และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้   เนื่องจาก
ผู ้ เ รี ย นไม่ มี ข ้ อ มู ล ผลการเรี ย นรายวิ ช านั้ น ครบถ้ ว น   ได้ แ ก่    ไม่ ไ ด้ วั ด ผล
กลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท�ำ  ซึ่งงานนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท�ำให้ประเมิน
ผลการเรียนไม่ได้
การประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น   และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน และไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้
ระดับผลการประเมินเป็น  ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน
1. การสรุ ป ผลการประเมิ น การอ่ า น   คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น
เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม

หมายถึง

ดี

หมายถึง

ผ่าน

หมายถึง

ไม่ผ่าน

หมายถึง

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ มี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการอ่ า น
คิดวิเคราะห์และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
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2. การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ
เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน�ำไปใช้
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของตนเองและสั ง คม
หมายถึง โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (3) จ�ำนวน 5-8
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่า
ระดับดี (2)

ดี

ผู ้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะในการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ เพื่ อ ให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (3) จ�ำนวน 1-4 คุณลักษณะ
        และไม่มคี ณ
ุ ลักษณะใดได้ผลการประเมินต�ำ่ กว่าระดับดี (2)  
     หรือ
หมายถึง 2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (3) จ�ำนวน 4 คุณลักษณะ
     และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่า
     ระดับผ่าน (1) หรือ
3. ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี (2) จ� ำ นวน 5-7 คุ ณ ลั ก ษณะ
  และไม่มคี ณ
ุ ลักษณะใดได้ผลการประเมินต�ำ่ กว่าระดับผ่าน (1)

ผ่าน

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษาก�ำหนด โดยพิจารณาจาก
1. ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ผ่ า น (1) ทั้ ง 8 คุ ณ ลั ก ษณะ
หมายถึง     และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่าระดับ
     ผ่าน (1) หรือ
2.  ได้ผลการประเมินระดับดี (2) จ�ำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มี
     คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่าระดับผ่าน (1)

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ไม่ผ่าน หมายถึง ที่สถานศึกษาก�ำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ
ไม่ผ่าน (0) ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ❱❱❱

38
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จะต้องพิจารณาทัง้ เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนดและให้ผล
การประเมินเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มี  3 ลักษณะ  คือ
1)    กิจกรรมแนะแนว
2)   กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย
(1)   กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  1 กิจกรรม
(2)   กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก  1 กิจกรรม
  
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้
“ผ”     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
“มผ”   หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก�ำหนด
ในกรณี ที่ ผู ้ เ รี ย นได้ ผ ลการเรี ย น “มผ” โรงเรี ย นจั ด ซ่ อ มเสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย น
ท�ำกิจกรรมในส่วนทีผ่ เู้ รียนไม่ได้เข้าร่วม  หรือไม่ได้ทำ� จนครบถ้วน  แล้ว จึงเปลีย่ นผลการเรียน
จาก “มผ” เป็น “ผ”ได้ ทั้งนี้จะต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ  
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไป
อีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
3. การเปลี่ยนผลการเรียน
3.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “0”
โรงเรี ย นจั ด ให้ มี ก ารสอนซ่ อ มเสริ ม ในตั ว ชี้ วั ด ที่ ผู ้ เ รี ย นสอบ
ไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้  2 ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะ
เวลาที่สถานศึกษาก�ำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน 1
			ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้
นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ�้ำรายวิชานั้น
3.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
ให้ผู้เรียนด�ำเนินการแก้ไข  “ร”  ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนได้แก้ไข
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เสร็จแล้ว  ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)
			ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการแก้ไข “ร” ให้ผู้สอนน�ำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสิน
ผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของโรงเรียนทีจ่ ะขยายเวลาการแก้
“ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้วหากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด�ำเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์
3.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
มี 2 กรณี ดังนี้
1)   กรณีผเู้ รียนได้ผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ
80   แต่ มี เ วลาเรี ย นไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมด ให้ โ รงเรี ย น
เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือ
มอบหมายงานให้ ท� ำ  จนมี เ วลาเรี ย นครบตามที่ ก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ รายวิ ช านั้ น
แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ   ผลการแก้ “มส” ได้ระดับผลการเรียน
ไม่เกิน “1”  การแก้  “มส”  กรณีนใี้ ห้กระท�ำให้เสร็จสิน้ ภายในปีการศึกษานัน้   ถา้ ผูเ้ รียน
ไม่มาด�ำเนินการแก้  “มส”  ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้นใี้ ห้เรียนซ�ำ  
้ ยกเว้น มีเหตุสดุ วิสยั
ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของโรงเรียนทีจ่ ะขยายเวลาการแก้  “มส”  ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน
แต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว  ให้นักเรียนเรียนซ�้ำในรายวิชานั้น
2)   กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้นักเรียนเรียนซ�้ำในรายวิชานั้น
				การเรียนซ�้ำรายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและ
สอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดให้เรียนซ�้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เหมาะสม เช่น
พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
				ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” ,
“มส” ให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป
		
3.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน   พุ ท ธศั ก ราช   2551
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ก� ำ หนดให้ ผู ้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น
3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
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ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้
ผู้เรียนท�ำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท�ำจนครบถ้วน แล้วจึง
เปลี่ยนผลการเรียนจาก  “มผ”   เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนนัน้ ๆ ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของโรงเรียนทีจ่ ะพิจารณาขยาย
เวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่ตอ้ งด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในปีการศึกษานัน้
4. การเลื่อนชั้น
		
การพิ จารณาเลื่อนชั้น ถ้า ผู้เรียนมีข ้อ บกพร่องเพียงเล็กน้อยและ
โรงเรียนพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
โรงเรียนที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา   ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น   เมื่อมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
4.1  รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ได้รับการตัดสินผลการเรียน
ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
4.2   ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์
ทีโ่ รงเรียนก�ำหนด  ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.3   ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต�่ำกว่า 1.00
  
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป
5. การเรียนซ�้ำชั้น
		
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียน
ซ�้ำชั้น			
โดยการเรียนซ�้ำชั้น  มี  2  ลักษณะ  คือ
1)   ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต�่ำกว่า 1.00  
และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2) ผู้เรียนมีผลการเรียน  0, ร, มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
❱❱❱ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

41
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง  2  ลักษณะ โรงเรียน
จะให้ซ�้ำชั้น   โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  
6. การสอนซ่อมเสริม
การสอนซ่ อ มเสริ ม เป็ น การสอนกรณี พิ เ ศษนอกเหนื อ ไปจากการสอน
ตามปกติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
การสอนซ่อมเสริมสามารถด�ำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละ
รายวิชานั้น ควรจัดการสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
2)   ผูเ้ รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ /
คุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน
3)   ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0”  ให้จัดการสอนซ่อมเสริม
ก่อนสอบแก้ตัว
4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ ่า น   โรงเรีย นสามารถสอน
ซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
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งานทะเบียน

งานทะเบียน

		1. การมอบตัว การลงทะเบียนรายวิชา
   
ผู้ปกครองจะต้องน�ำนักเรียนมามอบตัวด้วยตนเอง และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 เตรียมเอกสารที่ถูกต้องได้แก่ ใบ ปพ.1 :  ป (นักเรียนชั้น ป.6) และ
ใบ ปพ. 1:บ (นักเรียนชัน้ ม.3) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ส�ำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
บิดา มารดา ถ้าผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา ต้องน�ำบัตรประชาชนของผู้ปกครองมา
ด้วย พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร
   
1.2 ผู้ท�ำหน้าที่มอบตัวนักเรียนต้องเป็นบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
ซึง่ ดูแลรับผิดชอบนักเรียนโดยแท้จริง มีชื่ออยูใ่ นส�ำเนาทะเบียนเดียวกับนักเรียนและ
บรรลุนติ ภิ าวะ กรณีทบี่ ดิ า-มารดา ไม่มชี อื่ อยูใ่ นส�ำเนาทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียนก็
สามารถมอบตัวได้ แต่ตอ้ งมีผทู้ อี่ ยูใ่ นส�ำเนาทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียน และดูแลรับ
ผิดชอบนักเรียนได้ เป็นผู้ปกครองคนที่ 1 ซึ่งต้องมีลายเซ็นต์อยู่ในใบมอบตัว
    
1.3 การบันทึกในประวัตินักเรียนให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
พร้อมหลักฐานมอบตัวดังที่ระบุไว้ในข้อ 1.1
		2. การจ�ำหน่ายนักเรียน
		การจ�ำหน่าย  โรงเรียนจะจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนในกรณีตอ่ ไปนี้
- เรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)   และจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
- ลาออกโดยผู้ปกครองยื่นค�ำร้องลาออก
- ขาดเรียนนานเกินสมควร  และผู้ปกครองมิได้มาติดต่อหรือชี้แจง
ให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
		3. การลาออกจากโรงเรียน
ผู ้ ป กครองต้ อ งมายื่ น ค� ำ ร้ อ งขอลาออกที่ ง านทะเบี ย นวั ด ผลพร้ อ ม
รูปถ่ายขาว-ด�ำ  หรือรูปสีที่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขนาด  1.5 นิว้   จำ� นวน 4 ใบ  เพือ่ ใช้ตดิ หลักฐาน
นักเรียนที่ลาออก
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		4. การขอลาพักการเรียน
นักเรียนทีจ่ ะขอลาพักการเรียนเพือ่ ไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือมีปญ
ั หา
เกี่ยวกับสุขภาพให้ยื่นค�ำร้องพร้อมแนบหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล
เมื่อนักเรียนได้รับอนุญาตให้ลาพักแล้ว งานทะเบียนวัดผลแจ้งให้ครู
ผูส้ อนทุกท่านทราบ การลาพักการเรียนแต่ละครัง้ จะลาได้ครัง้ ละไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
และเมื่อครบก�ำหนดลาพักแล้วผู้ปกครองนักเรียนต้องมาติดต่อยื่นค�ำร้องขออนุญาต
ให้นักเรียนกลับเข้าเรียนต่อในช่วงวันที่  1-5 พฤษภาคมของทุกปี
		5. การผ่อนผันเวลาเรียน
			นั ก เรี ย นที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งขาดเรี ย น เนื่ อ งจากเป็ น ตั ว แทนของ
โรงเรียนไปท�ำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  แข่งขันกีฬา ตอบปัญหา  หรือประกวดแข่งขันในงานต่าง ๆ
ให้นักเรียนติดต่อขอรับใบลาพิเศษที่ห้องทะเบียนวัดผลพร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี)
และแจ้งให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ขาดเรียนรับทราบ
		6. การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด
- ยื่นค�ำร้องขอแก้ วัน เดือน ปี เกิดที่งานทะเบียน  
- น�ำสูติบัตรและส�ำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเป็นหลักฐาน
		 7. การขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
บิดา มารดา หรือนักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล จาก
กระทรวงมหาดไทย แล้วประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุลที่โรงเรียน ให้ด�ำเนินการ  ดังนี้
- ยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ที่งานทะเบียน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- น�ำใบส�ำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ส�ำเนาทะเบียนบ้าน  ที่ได้แก้ไข
ชื่อ-สกุล  และฉบับถ่ายเอกสารมาแสดงเป็นหลักฐาน
		8. การเปลี่ยนยศบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
			ในกรณีทผี่ ปู้ กครองของนักเรียน  บดิ า-มารดา  ซงึ่ รับราชการทหาร-ต�ำรวจ
เมื่อได้รับพระราชทานเลื่อนยศให้ตรงกับความเป็นจริง ยื่นค�ำร้องที่งานทะเบียน
พร้อมหลักฐาน
		9. การขอหลักฐานการศึกษา
รูปถ่ายที่ใช้จะต้องเป็นภาพ ขาว-ด�ำ  หรือภาพสี   ห้ามใช้โพลารอยด์
ถ้าเป็นใบรับรองภาษาไทย ใบ ปพ.1 ใช้ขนาด 1.5 นิว้ หรือ 3×4  เซนติเมตร จ�ำนวน 1 ใบ
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9.1 การขอใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7)
นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้โรงเรียนออกใบรับรองว่าเป็น
นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์จริง เพือ่
ไปใช้ในการรับทุนการศึกษาหรือสมัครเรียนต่อทีอ่ นื่ ให้ยนื่ ค�ำร้องพร้อมรูปถ่าย ขาว-ด�ำ 
หรือภาพสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3×4 เซนติเมตร จ�ำนวน 1 ใบ และมารับหลังจากยื่น
ค�ำร้องเแล้ว  3 วันท�ำการ  ใบรับรองนี้จะมีผลใช้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกให้
			9.2 ใบรับรองภาษาอังกฤษ
ให้ยื่นค�ำร้อง โดยต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงกับหนังสือเดินทาง
(PASSPORT) และมารับได้หลังจากยื่นค�ำร้องแล้ว  7  วันท�ำการ
			9.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ( ติดปพ.1)
ปพ.1 เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชา ทางโรงเรียน
จะออกให้เมื่อนักเรียนจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นแล้ว ส�ำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ที่ต้องการใช้ ปพ.1 ในการสมัครโควตา หรือสอบตรง ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ทางโรงเรียนจะออกส�ำเนา ปพ.1 ให้
ในกรณีที่นักเรียนจบไปแล้ว ต้องการขอ ปพ.1 ฉบับที่ 2 ให้ยื่น
ค�ำร้องใบแจ้งความพร้อมแนบรูปถ่าย ขาว-ด�ำ หรือภาพสี ขนาด 1.5 นิว้ หรือ 3×4 เซนติเมตร
และให้มารับหลังจากยื่นค�ำร้องแล้ว 3 วันท�ำการ (นักเรียนที่จบจากโรงเรียนไปแล้ว
ถ้าต้องการ ปพ.1 ฉบับที่ 2 ให้ใช้รูปถ่ายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน)
		 9.4 ใบรายงานผลเป็นภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT)
เป็ น หลั ก ฐานแสดงผลการเรี ย น แต่ ล ะวิ ช าเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ให้นักเรียนยื่นค�ำร้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เท่ากับจ�ำนวนชุดที่ขอ และอีก 1 รูป  
ส�ำหรับติดต้นฉบับ  และให้มารับได้หลังจากที่ยื่นค�ำร้องแล้ว  7  วันท�ำการ
			9.5 ใบรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่น�ำมาให้ทางโรงเรียนรับรอง
ให้นกั เรียนน�ำแบบค�ำร้องมาติดต่อทีง่ านทะเบียน  โดยไม่ตอ้ งเขียน
ข้อความใด ๆ ในเอกสาร เพือ่ งานทะเบียนจะได้จดั พิมพ์เสนอท่านผูอ้ ำ� นวยการลงนาม
ใบรับรองนี้ให้มารับได้หลังจากยื่นค�ำร้องแล้ว 3  วันท�ำการ
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ค�ำแนะน�ำในการขอหลักฐานการศึกษา
1. นักเรียนควรยื่นค�ำร้องขอหลักฐานล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท�ำการ ยกเว้น
TRANSCRIPT ต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันท�ำการ
2. รู ป ถ่ า ยที่ น� ำ มาให้ ท างโรงเรี ย นจะต้ อ งเป็ น ภาพ ขาว-ด� ำ   หรื อ ภาพสี
ขนาด1.5 นิ้ว ห้ามใช้โพลารอยด์   ไม่ได้ตัดมาจากรูปถ่ายอื่น ๆ   และถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน  6 เดือน
3. รูปถ่ายของนักเรียนปัจจุบัน   ต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส�ำหรับนักเรียน
ที่จบจากโรงเรียนแล้ว ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาว
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งานห้องสมุด
ชื่อ

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอบข่ายงานห้องสมุดและขัน้ ตอนแนวปฏิบตั ิ เมือ่ นักเรียนเข้าใช้บริการศึกษา
ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล

ขอบข่าย

1. เปิดให้บริการเวลา 07.30 น.-16.00 น.
2. เวลาให้บริการยืม-คืนหนังสือ
ม.ต้น
เวลา 11.00 น.-11.50 น.
ม.ปลาย
เวลา 11.50 น. -12.40 น.
3. ให้บริการสืบค้นข้อมูล และจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาต่าง ๆ
โดยท�ำการบันทึกขอเข้าใช้ตามแบบฟอร์ม ของ 5 ห้องแหล่งเรียนรู้
4. ให้บริการหน่วยงาน ชุมชนที่เข้ามาขอใช้บริการตามรายกรณี เช่น
แนะแนวการศึกษา อบรม ประชุมย่อย จัดกิจกรรมทางการศึกษา เป็นต้น
5. ให้บริการพิมพ์ข้อมูลและพิมพ์เอกสาร
ขั้นตอนแนวปฏิบัติ
1. เข้าใช้ตามเวลาที่ก�ำหนดหรือขออนุญาตตามแต่กรณี
2. ยืม-คืนหนังสือ สื่อสารสนเทศ  ตามเวลาโดยยืมหนังสือได้ 3 เล่ม/คน
มีก�ำหนดยืมได้ 3 วัน
3. ก่อนเข้าใช้ห้องให้ขออนุญาตและท�ำการลงบันทึกกับครูบรรณารักษ์
หรือเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ เพือ่ ท�ำการให้บริการและบันทึกสถิตใิ นการเข้าใช้ตามระบบ
4. ไม่นำ� หนังสือ สือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิดออกนอกห้องสมุดก่อนได้รบั อนุญาต
5. ถอดรองเท้าวางบนชัน้ วางให้เป็นระเบียบ ไม่สวมใส่เข้ามาภายในห้องสมุด
6. ไม่นำ� เครือ่ งดืม่ และอาหารทุกชนิดเข้ามารับประทาน และไม่พกพาอาวุธ
เข้ามาภายในห้องสมุด
7. ไม่ส่งเสียงดัง คุย ชาร์ตแบตเตอร์ร่ีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้
สือ่ ต่าง ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดเสียงดัง พฤติกรรมชูส้ าว ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ และสือ่ วัสดุ
ทุกชนิดภายในห้องสมุด
8. เมือ่ อ่านหนังสือแล้วให้นำ� ไปวางทีโ่ ต๊ะวางหนังสืออ่านแล้ว เพือ่ น�ำจัดขึน้
ชั้นหนังสือต่อไป
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กลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบ วินัย และการปฏิบัติตน
ของนักเรียน และผู้ปกครอง
งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานอนามัย
นายพิชิต ล�่ำประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 02-4821154

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ❱❱❱

48

ระเบียบโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ว่าด้วยแนวปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ. 2561
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
จึงวางระเบียบดังต่อไปนี้
1. บททั่วไป
     
1.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2548
(ปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ. 2558”
1.2   ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ขัดต่อระเบียบนี้
1.3   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ทุกคน
2. เวลาเรียน
โรงเรียนก�ำหนดให้เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 9 คาบ คาบละ 50 นาที  
(รวมคาบโฮมรูมและพักกลางวัน) เข้าเรียน เวลา 07.50 น. เลิกเรียนเวลา 15.40 น.
วันหยุดเรียนประจ�ำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ มีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
3. การมาโรงเรียน
นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
เวลา 07.50 น. ถ้าเลยก�ำหนดนี้ถือว่ามาโรงเรียนสาย
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4. การกลับบ้าน
หลังเลิกเรียนแล้วนักเรียนจะอยูใ่ นบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกินเวลา 17.00 น.
ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย โดยครูผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ
ต้องแจ้งให้ครูเวรประจ�ำวันและฝ่ายปกครองทราบ
5. การลา
5.1 การลาป่วย เมื่อนักเรียนคนใดป่วยไม่สามารถมาโรงเรียนได้
ให้ผปู้ กครองแจ้งให้โรงเรียนทราบด่วน เมือ่ นักเรียนหายป่วยและกลับมาเรียนตามปกติ
ต้องมีใบลาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองการลา ในวันแรกที่มาโรงเรียนต่อฝ่ายปกครอง
และครูที่ปรึกษา  ซึ่งลายเซ็นผู้ปกครองต้องตรงกับใบมอบตัวของโรงเรียน
5.2 การลากิจ นักเรียนจะต้องส่งใบลาที่มีผู้ปกครองลงชื่อรับรอง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนหยุดเรียน  ในกรณีทไี่ ม่สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้ เมือ่ กลับ
มาเรียนให้รบี ส่งใบลาทันทีกบั ฝ่ายปกครองและครูทปี่ รึกษาในการลาตามข้อ 5.1 และ
5.2   เมือ่ ส่งใบลากับครูทปี่ รึกษารับทราบแล้วครูทปี่ รึกษา เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ภาคเรียน
และต้องใช้แบบใบลาของโรงเรียนเท่านั้น
5.3   การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อนักเรียนเข้าไปใน
โรงเรียนแล้ว ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียน จนกว่าโรงเรียนจะเลิก หากมีกจิ ธุระจ�ำเป็น
ต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายปกครอง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และต้องมีบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน และกลับ
เข้าโรงเรียนตามเวลาที่ก�ำหนด
ในกรณีที่ออกนอกบริเวณโรงเรียนและจะไม่กลับเข้าโรงเรียนอีกต้องมี
จดหมายของผูป้ กครองมาแสดงด้วย  หรือผูป้ กครองมาติดต่อขอรับนักเรียนด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายปกครองจึงอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
5.4 การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน เมื่อนักเรียนมีความจ�ำเป็น
จะต้องออกนอกห้องเรียนในขณะทีม่ กี ารเรียนการสอน ให้ขออนุญาตจากครูประจ�ำวิชา
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกนอกห้องเรียนได้ และต้องกลับเข้าห้องเรียนตามที่
ครูประจ�ำวิชาอนุญาต นักเรียนคนใดออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่า
หลบหนีการเรียน
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6. การปฏิบัติตนเองของนักเรียนตั้งแต่เข้าโรงเรียนถึงโรงเรียนเลิก
6.1 นักเรียนทุกคนต้องไม่หลบเลี่ยงการเข้าแถว
6.2   นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ถ้าเข้าชั้นเรียนหลังจาก
เริ่มท�ำการสอนไปแล้ว 10 นาที ให้ถือว่าขาดเรียนในคาบเรียนนั้น
6.3   ก่อนเข้าชั้นเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
6.4   นักเรียนจะน�ำบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานศึกษาไม่ได้   ยกเว้น
บุคคลนั้นมาติดต่อราชการและต้องแต่งกายสุภาพ
6.5   นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด (ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย ข้อ 4  หน้า  56)
ถ้าฝ่าฝืนระเบียบเมื่อเกิดสูญหายขึ้น โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
6.6   นักเรียนต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ
6.7 นักเรียนต้องมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ไม่กอ่ การทะเลาะ
วิวาทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้รวมไปถึงการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอกโรงเรียนด้วย
ซึ่งโรงเรียนถือเป็นความผิดร้ายแรง  อาจจะถูกลงโทษให้ออกจากโรงเรียน
6.8   นักเรียนต้องมีคุณธรรม  ศีลธรรม  ความสามัคคี   น�ำชื่อเสียง
ทางที่ดีมาสู่โรงเรียน เมื่อนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือเพราะเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้นักเรียนปรึกษากับ
ครูที่ปรึกษา  ครูฝ่ายแนะแนว หรือรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายปกครอง หรือผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน
6.9   นักเรียนต้องมีบัตรประจ�ำตัวทุกคน และต้องพกติดตัวทุกครั้งที่
แต่งเครื่องแบบนักเรียน บัตรนี้มีอายุ 3  ปี   หากเกิดการสูญหายต้องขอท�ำบัตรใหม่
โดยด่วนที่งานทะเบียนฝ่ายปกครอง
6.10 ถ้ า นั ก เรี ย นเจ็ บ ป่ ว ยภายในโรงเรี ย นให้ ติ ด ต่ อ ที่ ห ้ อ งพยาบาล
เพื่อการปฐมพยาบาล  หรือน�ำส่งโรงพยาบาล  ห้ามนักเรียนหยิบยารับประทานเอง
หากนักเรียนต้องการพักในห้องพยาบาล ครูพยาบาลเท่านัน้ ทีจ่ ะพิจารณา
อนุญาต
6.11 เมื่อเก็บสิ่งของได้ให้น�ำส่งที่งานประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายปกครอง
เพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป
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6.12 ไม่ลกั ขโมยของเพือ่ นและผูอ้ นื่ ซึง่ ถือเป็นความผิดร้ายแรง อาจจะ
ต้องถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
6.13 ช่วยรักษาพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ของโรงเรียน ถ้าผูใ้ ดท�ำเสียหายต้องชดใช้
		
หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม  การใช้น�้ำ   ใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนต้องใช้อย่างประหยัด
ก๊อกน�้ำ  สวิตซ์ไฟ เมื่อพบว่าไม่มีผู้ใช้ควรปิดทุกครั้ง
6.14 นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนฝ่าฝืน    กฎกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ซึ่งออกความตามในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 2 ลงวันที่
22  เมษายน  2515
7. การใช้อาคารเรียน
7.1 การเดิ น ขึ้ น -ลงอาคารเรี ย น ให้ เ ดิ น ชิ ด ขวาตลอด   และต้ อ ง
ไม่ส่งเสียงดัง  ให้เดินอย่างมีระเบียบในกรณีเดินเป็นแถว เช่น ย้ายห้องเรียน เดิน
แถวจากสนามขึ้นห้องเรียน เดินแถวเข้า-ออก ห้องประชุม ฯลฯ ต้องเดินเป็นแถว
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
7.2 ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
7.3 ไม่นั่งในที่ ที่ไม่ควรนั่ง เช่น บนโต๊ะครู   โต๊ะนักเรียน โต๊ะปิงปอง
โต๊ะอาหาร วงกบอาคาร  พนักพิงระเบียงอาคาร เป็นต้น
7.4 ห้ามขีดเขียนหรือแกะสลัก กระท�ำการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของโรงเรียน
7.5  ห้ามน�ำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวขึ้นไปรับประทานบน
อาคารเรียน
7.6   ห้ามน�ำอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียน
7.7   ก่ อ นเรี ย นต้ อ งจั ด โต๊ ะ เก้ า อี้ ใ ห้ เ ป็ น ระเบี ย บ ถ้ า มี ข ยะในโต๊ ะ
พื้ น ห้ อ งเรี ย นต้ อ งน� ำ ไปทิ้ ง ถั ง ขยะ และเมื่ อ เรี ย นหมดคาบเรี ย นแล้ ว ให้ ส� ำ รวจ
ความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนออกจากห้องเรียน
7.8   เมื่อเรียนถึงคาบเรียนสุดท้ายของแต่ละวัน ให้ท�ำความสะอาด
ห้องเรียนด้วยความระมัดระวัง  ไม่ให้โต๊ะ เก้าอี้ ช�ำรุดเสียหาย

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ❱❱❱

52
8. การรับประทานอาหาร
นักเรียนต้องรับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนก�ำหนด และให้
รับประทานอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนเท่านัน้ ไม่นำ� อาหารและภาชนะใส่อาหาร
ออกนอกโรงอาหารโดยเด็ดขาด
9. การใช้ห้องสุขา อ่างล้างมือ ตู้น�้ำเย็น
9.1   นักเรียนต้องใช้หอ้ งสุขา อ่างล้างมือ และตูน้ ำ�้ เย็น เฉพาะทีโ่ รงเรียน
จัดไว้ให้ส�ำหรับนักเรียนเท่านั้น
9.2   ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะลงในอ่างล้างมือให้
ทิ้งขยะลงในถังขยะ
9.3   หากพบข้อบกพร่องใด   ๆ ให้รบี แจ้งงานสถานที่ เพือ่ ด�ำเนินการแก้ไข
10. การใช้ห้องเรียน
10.1  ห้ามวิ่งเล่นบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน ไม่ท�ำเสียงอึกทึกใน
ห้องเรียน  หรือบนอาคารเรียน ตลอดจนการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ
10.2  ไม่ใช้ห้องเรียน ห้องประชุม เป็นที่เล่นกีฬา ให้เล่นในสถานที่
ที่จัดไว้เท่านั้น
10.3   ห้ามออกไปเล่นทีก่ นั สาดหรือระเบียงอาคาร ห้ามปีนป่ายหน้าต่าง
ออกไปนอกอาคารเรียน
10.4 สถานที่ต่อไปนี้เป็นสถานที่ห้ามเล่น
(1) พื้นที่หอประดิษฐานสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
(2)  สระน�้ำทุกแห่ง
(3)  โรงอาหาร และใต้ถุนอาคาร
(4)  พื้นที่จอดรถ
10.5  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ซึ่งนอกจากจะผิดระเบียบของโรงเรียน
อย่างร้ายแรงแล้วอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
11. การแสดงความเคารพ
11.1  ตอนเช้าก่อนเข้าแถว จะมีครูเวรยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียน หรือ
ตามจุดต่าง ๆ ที่โรงเรียนก�ำหนด เมื่อนักเรียนเดินผ่านต้องแสดงความเคารพทุกครั้ง
ด้วยการไหว้
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11.2 เมื่อนักเรียนพบครูควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้
11.3 ไม่ล้อเล่น หรือกล่าวค�ำไม่สุภาพต่อครู
11.4 ต้องเคารพสถานที่ รู้ว่าอะไรควรท�ำหรือควรงดเว้น
11.5   ในกรณีทพี่ บผูต้ รวจเยีย่ ม หรือผูม้ าเยีย่ มโรงเรียน หรือผูท้ คี่ วรเคารพ
อื่น ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน ให้ท�ำความเคารพด้วยการไหว้
12. การเปลื้องพันธะของฝ่ายปกครอง
เมือ่ นักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
จะต้องให้ฝา่ ยปกครองลงลายมือชือ่ ในใบเปลือ้ งพันธะ เพือ่ แสดงว่านักเรียนไม่มพี นั ธะ
กับฝ่ายปกครอง กรณีไม่เปลื้องพันธะให้กับนักเรียนมีดังนี้
12.1 นักเรียนไม่น�ำผู้ปกครองพบกับฝ่ายปกครอง เมื่อมีหนังสือเชิญ
ผู้ปกครอง
12.2 นักเรียนมีภาระกับฝ่ายปกครอง เช่น ยืมชุดนักเรียน   ชุดกีฬา  
กระเป๋านักเรียน ฯลฯ จากฝ่ายปกครองแล้วไม่น�ำมาคืน
12.3 นักเรียนมีพฤติกรรมท�ำผิดซ�้ำซาก ไม่ได้รับการแก้ไขจากนักเรียน
และผู้ปกครอง
12.4 นักเรียนไม่พบกับฝ่ายปกครองในกรณีที่ท�ำผิด เมื่อฝ่ายปกครอง
เชิญให้พบ
     ถ้านักเรียนด�ำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและข้อตกลงของฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายปกครองจึงจะเปลื้องพันธะให้ การไม่เปลื้องพันธะจะไม่ออกหลักฐาน
ใบเปลื้องพันธะให้กับนักเรียนจนกว่าจะด�ำเนินการเปลื้องพันธะให้เสร็จเรียบร้อย
13. การโดยสารรถไป-กลับของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน  โดยใช้รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง
และรถโดยสารส่วนบุคคล ซึ่งทางโรงเรียนจะรับผิดชอบในการแนะน�ำเส้นทาง และ
ประสานงานกับรถโดยสารส่วนบุคคลเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้นกั เรียนมีรถโดยสาร
ไป-กลับ  เพียงเท่านัน้ ส่วนการช�ำระเงินให้กบั รถโดยสารส่วนบุคคล  หรือกรณีอบุ ตั เิ หตุ
ต่าง ๆ ในการเดินทางไป-กลับ หรือมีข้อพิพาทระหว่างการเดินทาง ทางโรงเรียนจะ
ไม่รับผิดชอบ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของรถเอง        
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14. ความรับผิดชอบของโรงเรียนในกรณีทนี่ กั เรียนอยูน่ อกบริเวณโรงเรียน
ถ้านักเรียนไม่อยู่ในโรงเรียนในช่วงเวลาเรียนด้วยเหตุผลเพราะหนี
โรงเรียน หรือไปท�ำกิจธุระนอกบริเวณโรงเรียน (ยกเว้นการไปร่วมกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนด�ำเนินการ) ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
15. การตรวจหาสารเสพติด
ทางโรงเรียนจะด�ำเนินการตรวจหาสารเสพติดนักเรียนทุกคน ตลอดปี
การศึ ก ษา โดยอาจมี ก ารสุ ่ ม ตรวจเป็ น รายบุ ค คล   เป็ น ระดั บ ชั้ น หรื อ ทั้ ง หมด
ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านรับทราบไว้ ณ โอกาสนี้ ถ้าหากพบว่า  
นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาด�ำเนินการแก้ไข
16. การน�ำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
โรงเรี ย นไม่ ส นั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นน� ำ รถจั ก รยานยนต์ ม าโรงเรี ย น
แต่ ถ ้ า ผู ้ ป กครองมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ นั ก เรี ย นน� ำ รถจั ก รยานยนต์ ม าโรงเรี ย น
ด้วยสาเหตุบ้านไกล ไม่มีรถประจ�ำทาง เส้นทางไม่สะดวก โรงเรียนจัดสถานที่ให้จอด
ภายในโรงเรียน แต่ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ปกครองต้องมา
ประสานกับฝ่ายปกครองก่อนน�ำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2561
  ว่าที่ร้อยตรี
        (พิษณุพล  แตงอ่อน)
  ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
       ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ระเบียบโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ. 2561
ด้วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี และ
เป็นโรงเรียนในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนจึงออกระเบียบเพื่อความเหมาะสม
กั บ สถานภาพของโรงเรี ย น และเพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของนั ก เรี ย น
จึงวางระเบียบปฏิบัติ  ดังนี้
ข้อ 1 เครื่องแบบนักเรียนชาย
			1.1 เสื้อ
(1) เสือ้ เชิต้ สีขาวเกลีย้ ง  ไม่บางจนเกินไป  ตอ่ บ่าหลัง  ไม่มจี บี หลัง
ไม่ต่อเติม  หรือมีลวดลายใด ๆ บนตัวเสื้อ ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป
(2) ผ่าอกตลอด  ใช้กระดุมขาวกลมแบน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 1 เซนติเมตร  จ�ำนวน 5 เม็ด มีสาบเสื้อกว้าง 3 เซนติเมตร
(3) แขนสั้นเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับเข้าด้านใน
ตะเข็บเดี่ยว  ไม่ผ่าปลายแขน
(4) มีกระเป๋าไม่มฝี า  ตดิ แนวราวนมด้านซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้าง
ประมาณ  8-12  เซนติเมตร  ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร
(5) ปักอักษรย่อ รส.บศ. ขนาดเท่ากับแบบพิมพ์ตรายางของ
โรงเรียนด้วยไหมสีนำ�้ เงินเข้มทีห่ น้าอกด้านขวา  หรือระดับราวนมไม่ตำ�่ กว่าปากประเป๋า
ห้ามปักบนเนื้อผ้าอื่นแล้วน�ำไปเย็บติดภายหลัง และห้ามใช้สติ๊กเกอร์ติด ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายติดเข็มเครื่องหมายตราโรงเรียนไว้เหนืออักษรย่อ
รส.บศ. ประมาณ 1 เซนติเมตร
(6) ให้ปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมสีน�้ำเงินเข้ม เหนือกระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้าย  ประมาณ 1 เซนติเมตร
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(7)  ให้ปกั เครือ่ งหมายระดับชัน้ ด้วยไหมสีนำ�้ เงินเข็ม ตรงกลาง
เหนือชื่อ-สกุล ขนาดเท่าที่โรงเรียนก�ำหนด (ดังรูป)

ม. 4
ม. 5
ม. 6
ม. 1
ม. 2
ม. 3
			1.2 กางเกง
(1)   กางเกงผ้าสีดำ � ขนาดได้สดั ส่วนกับร่างกาย มีจบี ข้างละ 2 จีบ
ไม่เย็บตาย (ห้ามใช้ผ้าลูกฟูก ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยต์)
(2)   ขาสั้ น เหนื อ เข่ า พ้ น กลางลู ก สะบ้ า หั ว เข่ า ประมาณ
5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงยาวกว่าได้เล็กน้อย  แต่ต้องไม่สั้นกว่านี้
(3)   ส่ ว นกว้ า งของกางเกง เมื่ อ ยื น ตรงห่ า งจากขา 8-12
เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง 5 เซนติเมตร
(4)   ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ซิบซ่อนไว้ข้างใน
(5) มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มกี ระเป๋าหลังและ
กระเป๋าพิเศษที่มองเห็น
(6) ขอบกางเกงมีหูส�ำหรับสอดเข็มขัด 6-7 หู ขนาดกว้าง
ไม่เกิน 1 เซนติเมตร
			1.3 เข็มขัด
(1) เข็มขัดหนังสีดำ� ขนาดกว้าง  3-4  เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็น
โลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน ชนิดหัวกลัดเดียว
(2)   ไม่ตดั ปลายหรือเขียนลวดลาย หรือตอกปุม่ ใด ๆ  บนเข็มขัด
(3)  คาดพอตึง มองเห็นหัวเข็มขัดติดขอบกางเกง ให้สอดใน
หูกางเกงให้เรียบร้อย  ต้องมองเห็นเข็มขัดได้รอบเอว ไม่ดึงเสื้อมาปิดเข็มขัด
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1.4 ถุงเท้า
(1)   ถุงเท้าแบบธรรมดาสีขาว แถบด�ำ-เหลือง   (แบบของ
โรงเรียนก�ำหนด)  ไม่พับ  ไม่ม้วน
(2)  ไม่สวมถุงเท้า 2 ชั้น  หรือมากกว่านั้น
			1.5 รองเท้า
(1) รองเท้าผ้าใบสีด�ำ  ไม่มีลวดลาย  หุ้มส้น ไม่หุ้มถึงตาตุ่ม
ชนิดมีเชือกผูกสีด�ำ
(2)   ส้นตรงปกติ ไม่เรียวสูง ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร
			1.6 นักเรียนชายจะไว้ผมสัน้ หรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง
ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสม
และมีความเรียบร้อย โดยมีขอ้ ห้าม คือ ห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผดิ ไปจากเดิม ไว้หนวด
หรือเครา การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย  หากมีความ
จ�ำเป็นทีต่ อ้ งไว้ผมแบบอืน่ ทีต่ า่ งจากข้างต้น  เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาหรือการด�ำเนิน
กิจกรรมของสถานศึกษา  ให้ขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง
			2.1 เสื้อนักเรียนหญิงชั้น ม.ต้น  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป
เป็นเสือ้ คล้ายคอพับในตัวสวมศีรษะได้สะดวก  ปกด้านหลังเป็นแบบทหารเรือ  วดั จาก
ต้นคอลงไปพองาม ไม่ตื้นหรือลึกเกินไป ใช้ผ้าสองชิ้นเย็บแบบเข้าถ�้ำ   แขนยาวเหนือ
ข้อศอกเล็กน้อย  ปลายจีบประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง  3  เซนติเมตร และความกว้าง
ของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับล�ำตัวไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านขวา ติดกระเป๋ามีขนาด
พองาม ปากกระเป๋าพับริมประมาณ 2 เซนติเมตร และให้มีเสื้อชั้นใน ชนิดคอกระเช้า
สีขาวทับเสือ้ ชัน้ ในปกติอกี ชัน้ หนึง่   มโี บหูกระต่าย ใช้ผา้ สีกรมท่าขนาดมาตรฐานตาม
ที่โรงเรียนก�ำหนด  และผูกห้อยโบว์ให้เรียบร้อย   ชายเป็นสามเหลี่ยมกว้างไม่เกิน
10 เซนติเมตร ผูกรอบคอแบบเงื่อนกะลาสีและให้ปักอักษรย่อ, เครื่องหมายต่าง ๆ
เช่นเดียวกับนักเรียนชาย
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		2.2 เสื้อนักเรียนหญิงชั้น ม.ปลาย   ใช้ผ้าขาว เกลี้ยงไม่บางจนเกินไป
คอเชิ้ตผ่าอกตลอด  ที่อกเสื้อท�ำเป็นสาบตลบเข้าด้านในกว้าง 3 เซนติเมตร แขนยาว
เพี ย งเหนื อ ข้ อ ศอกเล็ ก น้ อ ย ปลายแขนมี จี บ หกจี บ ซ้ า ยและขวาข้ า งละ 3 จี บ
การสวมให้ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง และให้มีเสื้อชั้นในชนิดคอกระเช้าสีขาวทับเสื้อ
ชัน้ ในปกติอกี ชัน้ หนึง่ และให้ปกั อักษรย่อ เครือ่ งหมายต่าง ๆ เช่นเดียวกับนักเรียนชาย
			2.3 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ด้านหน้าและด้านหลังพับ
เป็นกลีบด้านละ 6 กลีบ โดยหันกลีบออกด้านซ้ายขวาด้านละ 3 กลีบ แต่ละกลีบลึก 3.5
เซนติเมตร เอวเหนือสะดือ จากขอบเอวด้านล่างตีเกล็ดยาวไม่เกิน 9 เซนติเมตร และ
ยาวคลุมเข่าเล็กน้อยประมาณ 5 เซนติเมตร ชายกระโปรงพับเข้าด้านใน 5 เซนติเมตร
			2.4 เข็มขัด ใช้สำ� หรับนักเรียนหญิงชัน้ ม.ปลาย  เป็นเข็มขัดหนังสีดำ �
ไม่มลี วดลายกว้าง 3-4 เซนติเมตร พอเหมาะกับตัวนักเรียน หัวเป็นแบบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
หัวกลัดใช้หนังหรือผ้าสีดำ� หุม้   มปี ลอกหนังสีเดียวกันขนาด 1 เซนติเมตร ส�ำหรับแบบ
ของโรงเรียนก�ำหนดสอดปลายเข็มขัดให้คาดทับขอบกระโปรง
			2.5 ถุงเท้า แบบธรรมดาสีขาวแถบด�ำ-เหลือง (แบบของโรงเรียน
ก�ำหนด) ไม่พันไม่ม้วน
2.6 รองเท้ า ใช้ ร องเท้ า หุ ้ ม ส้ น สี ด� ำ ไม่ มี ล วดลาย มี ส ายหนั ง รั ด หลั ง เท้ า
ส้นสูงไม่เกิน  3  เซนติเมตร ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลายเมือ่ สวมให้พบั ถุงเท้า
ลงมาสองชั้นกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร และถุงเท้าไม่สั้นจนพับไม่ได้ตามที่ก�ำหนด
			2.7 นั ก เรี ย นหญิ ง จะไว้ ผ มสั้ น หรื อ ผมยาวก็ ไ ด้ กรณี ไ ว้ ผ มยาว
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย โดยมีข้อห้าม คือ ห้ามดัดผม
ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย  
หากมีความจ�ำเป็นที่ต้องไว้ผมแบบอื่นที่ต่างจากข้างต้น  เพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนา
หรือการด�ำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา  ให้ขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้
รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 3 กระเป๋าหนังสือ
นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือเรียน สีด�ำตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า เบอร์ 6) หรือกระเป๋าของโรงเรียน นอกนั้นห้ามใช้
ไม่ติดหรือประดับตกแต่งลวดลายต่าง ๆ
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ข้อ 4 ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับและของมีค่าใด ๆ ตกแต่งเครื่องแบบ
นักเรียน หรือร่างกายมาโรงเรียน ยกเว้น นาฬิกาข้อมือที่มีลายสุภาพ และห้ามตกแต่ง
ร่างกายด้วยเครื่องส�ำอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย เช่น สักยันต์หรือเจาะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย อนุญาตให้สวมสายสร้อยสแตนเลสชนิดธรรมดา ส�ำหรับห้อยพระ
เมื่อสวมแล้วมองไม่เห็นสายสร้อยและพระ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปและ
ของมีค่าทุกชนิด ห้ามน�ำมาโรงเรียน
ข้อ 5 เครื่องแบบพลศึกษา
5.1 กางเกงวอร์มสีด�ำตามแบบของโรงเรียน
5.2 เสื้อโปโลสีเหลือง ตามแบบของโรงเรียน ห้ามดัดแปลง  ให้ปัก
ชื่ อ -สกุ ล เครื่ อ งหมายระดั บ ชั้ น ด้ ว ยไหมสี น�้ ำ เงิ น เข้ ม ขนาดสู ง 1 เซนติ เ มตร
เหนือกระเป๋าเสือ้ ด้านซ้าย และปักเครือ่ งหมายระดับชัน้ ด้วยไหมสีนำ� เ้ งินเข้ม ตรงกลาง
เหนือชื่อ-สกุลขนาดเท่าที่โรงเรียนก�ำหนด (หน้า 56)
5.3  นกั เรียนชาย สวมถุงเท้าสีขาวไม่พบั   และสวมรองเท้าผ้าใบสีดำ�
5.4 นักเรียนหญิงสวมถุงเท้าสีขาวพับ 2 ทบและสวมรองเท้า
ผ้าใบสีขาว
5.5 ให้แต่งเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนพลศึกษาเท่านั้น
ข้อ 6 เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
ให้ ใ ช้ ต ามระเบี ย บของคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ยุ ว กาชาดและ
ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์โดยให้แต่งในวันที่มีการเรียนกิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์  หรือวันที่โรงเรียนก�ำหนดให้แต่ง
ข้อ 7 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
ให้ใช้เครื่องแบบตามระเบียบของกรรมการรักษาดินแดน ติด
เครื่องหมายโรงเรียน (อาร์ม) ที่ต้นแขนเสื้อด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ 5 เซนติเมตร
ข้อ 8 การแต่งกาย
8.1 ในโอกาสที่ใช้แต่งเครื่องแบบนักเรียนทั้งในและนอกสถานที่
นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน
ให้เรียบร้อย
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8.2 เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น ห้ า มใช้ เ ครื่ อ งประดั บ หรื อ
อาภรณ์ใด ๆ ไม่ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส�ำอาง
8.3 ไม่ใช้เครือ่ งแบบนักเรียนในทางทีเ่ สียหาย ให้เกิดความเสือ่ มเสีย
ต่อชื่อเสียงโรงเรียน
8.4 ไม่สวมรองเท้าแตะมาโรงเรียนทัง้ ในวันเรียนปกติ หรือวันหยุด
ทีม่ าติดต่อกับโรงเรียน  ยกเว้นนักเรียนทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บทีเ่ ท้าจนไม่สามารถสวมรองเท้า
นักเรียนได้  ให้สวมรองเท้าแตะที่สุภาพ
			8.5 ไม่สวมเสื้อนักเรียนร่วมกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบ
นักเรียน
8.6  แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ ถูกวัฒนธรรม เหมาะสมแก่สุภาพชน
8.7  ห้ามสวมหมวกที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเครื่องแบบใด ๆ
นักเรียนคนใดทีแ่ ต่งกายผิดไปจากระเบียบทีโ่ รงเรียนก�ำหนดไว้ โรงเรียน
จะยึดไว้และให้ผู้ปกครองมารับคืน
ข้อ 9  ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือผู้ที่ผู้อ�ำนวยการ
แต่งตั้งรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ�ำนาจติดตาม  และวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561
                ว่าที่ร้อยตรี

(พิษณุพล  แตงอ่อน)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น

เครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย
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ชุดลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าสมุทร

ชุดลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าเสนา
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ชุดพลศึกษา

ชุดนักศึกษาวิชาทหาร
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ระเบียบว่าด้วยการท�ำความเคารพ
จุดมุ่งหมาย : เพื่อกล่าวย�้ำระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  ให้นักเรียน  
ท�ำความเคารพครูหรือผู้ที่ควรเคารพตามโอกาส    และสถานที่
อันสมควร  และปฏิบัติให้ถูกต้อง
เนื้อหา
: จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการท�ำความเคารพของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2530  ประกาศ  ณ  วนั ที  ่ 24  เมษายน  2530
นักเรียนต้องแสดงความเคารพครูในโรงเรียนทุกคน ทั้งในและนอก
โรงเรียน  และการแสดงความเคารพผู้ที่ควรเคารพ  โดยให้นักเรียน
ถือปฏิบัติ  ดังนี้  
1. การท�ำความเคารพในห้องเรียน
  
1.1   เมือ่ ครูเข้ามาในห้องเรียน  ให้หวั หน้าห้องเป็นผูบ้ อกท�ำความเคารพ
โดยใช้ค�ำบอก “ นักเรียน” ให้นักเรียนทุกคนนั่งตัวตรง  หัวหน้าห้องบอกต่อว่า  
“เคารพ”  ให้นักเรียนทุกคนยกมือไหว้  และกล่าวค�ำว่า  “ สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ”
เมือ่ หมดชัว่ โมง  ครูจะออกมาจากห้องเรียนให้หวั หน้าห้องบอกเช่นเดียว
กับตอนที่ครูเข้าห้องเรียน  นักเรียนทุกคนยกมือไหว้  และกล่าวค�ำว่า “ขอบคุณครับ/
ขอบคุณค่ะ”
1.2 กรณีทผี่ ตู้ รวจเยีย่ มหรือผูค้ วรเคารพอืน่ ๆ เข้ามาในห้องเรียน ให้ครู
ผู้ควบคุมชั้นในขณะนั้นเป็นผู้บอกท�ำความเคารพและรายงานตัว  ถ้าไม่มีครูควบคุม
ชั้นอยู่ในขณะนั้น  ให้หัวหน้าชั้นเป็นผู้บอกท�ำความเคารพ
1.3   เมื่อนักเรียนยืนพูดกับครู  ให้ยืนตรงด้วยอาการส�ำรวม  เมื่อกลับมา
ที่โต๊ะเรียนให้ยกมือไหว้
2. การท�ำความเคารพนอกห้องเรียน (ในบริเวณโรงเรียน)
2.1   เมื่อนักเรียนอยู่ในแถวใช้ค�ำบอกว่า  “ทั้งหมด  แถวตรง”  นักเรียน
ทุกคนยืนตรง
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2.2 การท�ำความเคารพผูค้ วรเคารพในทางศาสนาให้ทำ� ความเคารพตาม
ประเพณีนิยม
2.3   เมื่อผู้ที่ควรเคารพผ่านมา  ให้ยืนตรงแล้วไหว้
2.4 เมื่ อ เดิ น สวนกั บ ผู ้ ค วรเคารพ   นั ก เรี ย นต้ อ งหยุ ด หั น ไปทาง
ผู้ควรเคารพ  ยืนตรงแล้วไหว้  เมื่อผู้ควรเคารพผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป
2.5   เมือ่ ผูค้ วรเคารพอยูก่ บั ที  ่ นกั เรียนจะเดินผ่านไปให้หยุดยืนตรงแล้ว
ไหว้  แล้วจึงเดินผ่านไปโดยก้มตัวเล็กน้อย
3. การท�ำความเคารพครูเวรประจ�ำวันที่หน้าประตูโรงเรียนและตามจุดต่าง ๆ
3.1 เมือ่ นักเรียนเดินผ่านประตูโรงเรียนพบครูเวรให้นกั เรียนหยุดยืนตรง
ห่างจากครูพอสมควร   วางกระเป๋าหนังสือแล้วยกมือไหว้  แล้วกล่าวค�ำว่า “สวัสดีครับ”
“สวัสดีค่ะ”
4. การท�ำความเคารพนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อนักเรียนพบครูนอกโรงเรียน  ให้ท�ำความเคารพโดยการยกมือไหว้
หรือตามความเหมาะสม
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ระเบียบว่าด้วยการเข้าแถว
จุดมุ่งหมาย : เพื่อกล่าวย�้ำระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบก�ำหนด  ให้นักเรียนมาเข้าแถวทันเวลา
ร้องเพลงชาติ   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงบวรฯที่รัก
กล่ า วค� ำ ปฏิ ญ าณตน ไหว้ พ ระสวดมนต์    นั่ ง สมาธิ    แผ่ เ มตตา  
กิจกรรมน้องไหว้พี่
เนื้อหา
:   เพื่อให้การเข้าแถวรวดเร็ว   และเรียบร้อย   นักเรียนต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา
1.1 เวลา   07.40 น. จะมีเพลงมาร์ชบวร ให้นักเรียนรีบท�ำภารกิจ
ส่วนตัวให้เรียบร้อย   และรีบไปเข้าแถวหน้าเสาธง  โดยไม่ชักช้า
1.2   เวลา   07.50  น. นักเรียนทุกคนเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน
1.3   การเข้าแถวทุกครั้งต้องเรียงจากต�่ำไปสูง   พร้อมทั้งจัดแถวโดย
ยึดหัวแถวเป็นหลัก  หัวแถวทุกแถวต้องตรงกัน
1.4   เวลา  08.00 น. ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ให้นักเรียนทุกคนร้องเพลง
ชาติด้วยความตั้งใจ
1.5   การไหว้พระสวดมนต์   การแผ่เมตตา   การปฏิญาณตน   และ
ร้องเพลงประจ�ำโรงเรียนนักเรียนต้องกระท�ำด้วยความตั้งใจและส�ำรวม
2. การมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถว (มาสาย)
2.1 นั ก เรี ย นที่ เ ดิ น เข้ า ประตู โ รงเรี ย นขณะที่ นั ก เรี ย นในแถวก� ำ ลั ง
ท�ำกิจกรรมตอนเช้าอยู่   นักเรียนผู้นั้นต้องหยุดที่ประตู   ตามที่ครูเวรก�ำหนดให้และ
ให้นักเรียนผู้นั้นท�ำกิจกรรมตอนเช้าไปพร้อมกับนักเรียนในแถว   การมาโรงเรียน
ในกรณีนี้ถือว่ามาไม่ทันเข้าแถว
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2.2   นักเรียนทีม่ าโรงเรียนหลังจากท�ำกิจกรรมในตอนเช้าเสร็จเรียบร้อย
ไปแล้วถือว่ามาสายนักเรียนผู้นั้นต้องปฏิบัติต่อไปนี้
(1)   ไปพบครูเวรฝ่ายปกครองเพื่อขอรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียน
และน�ำไปแสดงต่อครูประจ�ำวิชา
				(2) ครูเวรท�ำโทษว่ากล่าวตักเตือนจนถึงขัน้ ท�ำโทษด้วยการท�ำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์    และเชิ ญ ผู ้ ป กครองไปพบ   และฝ่ า ยปกครองจะบั น ทึ ก ไว้
ในทะเบียนประวัติของนักเรียน  เพื่อตัดคะแนนความประพฤติ
3. การเดินแถว
3.1  เดินแถวเข้าห้องเรียนต้องเดินเป็นแถว  และเดินด้วยความสงบ
เรียบร้อย
3.2   การเดินขึ้น-ลงบันไดอาคารเรียน  ให้เดินชิดขวามือของตนเอง
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ระเบียบว่าด้วยการรับประทานอาหาร
จุดมุ่งหมาย : เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ท ราบระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การใช้ โ รงอาหาร และ
มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
เนื้อหา
: การมีมารยาทในการซือ้   การรับประทานอาหาร  และการใช้โรงอาหาร
นักเรียนต้องปฏิบัติ  ดังนี้
1.   นักเรียนต้องซื้ออาหารเฉพาะร้านที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น  
ห้ามซื้ออาหารจากร้านภายนอกโรงเรียน  ยกเว้นอาหารที่นักเรียนน�ำมาจากบ้าน
2.   ในการซื้ อ อาหาร   นั ก เรี ย นควรเข้ า แถวตามล� ำ ดั บ ก่ อ นหลั ง
3.   การซื้ออาหาร  เครื่องดื่ม  กระท�ำได้ตามเวลาที่โรงเรียนก�ำหนด
4.   รับประทานอาหารเฉพาะในโรงอาหาร  หรือสถานที่ที่โรงเรียน
จัดไว้ให้
5.   ต้ อ งรั บ ประทานอาหารด้ ว ยการส� ำ รวม   ระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้
หกเรี่ยราด  และนักเรียนควรเก็บเศษอาหารซึ่งนักเรียนท�ำหกไว้ให้เรียบร้อย
6.   ไม่น�ำอาหาร  ขนม  เครื่องดื่ม  ออกนอกบริเวณโรงอาหารและ
ไม่เดินรับประทานอาหารทุกชนิด
7.   หลังรับประทานอาหารแล้ว  นักเรียนต้องเก็บภาชนะใส่อาหาร
เช่น  จาน  ชาม  ถ้วย  แก้ว  ไปไว้ในสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้เรียบร้อย  ห้ามวางทิ้ง
ไว้บนโต๊ะที่รับประทานอาหาร
8. ถ้ ว ยกระดาษ   หลอดกาแฟ   ถุ ง พลาสติ ก    ไม้ เ สี ย บอาหาร
เศษขยะที่หุ้มห่อ  ให้ทิ้งลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดไว้ให้
9.   เมื่อนักเรียนรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ควรรีบออกจาก
โรงอาหารทันทีเพื่อให้นักเรียนคนอื่นใช้โรงอาหารต่อ
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ระเบียบ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการนักเรียน พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ. 2558
เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและฝึก
อบรม ให้นักเรียนได้มีส่วนพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี บ�ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม  ทั้งยังเป็นการสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีม่ งุ่ ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงตราระเบียบ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ว่าด้วยเรื่อง
คณะกรรมการนักเรียน  พ.ศ. 2554   ขึ้นบังคับใช้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บโรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์   ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการนักเรียน พ.ศ. 2554
(ปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ.2558”
ข้อ 2   ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ นับตั้งแต่ผู้อำ� นวยการโรงเรียนลงนามประกาศ
ใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3   เมือ่ ระเบียบนีม้ ผี ลบังคับใช้ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คณะกรรมการซึ่งขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้ถูกยกเลิกไปสิ้น
ข้อ 4 ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบฉบับนี  ้ และให้มอี ำ� นาจจัดให้มกี ารยกเลิก แต่งตัง้ ถอดถอน แก้ไข เปลีย่ นแปลง
ยับยัง้ ซึง่ กิจการใดเกีย่ วด้วยคณะกรรมการนักเรียน  โดยความเห็นชอบของผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนลงนามประกาศต่อไป

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ  5   ในระเบียบฉบับนี้
โรงเรียน
หมายถึง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน    หมายถึง       ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ      
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ครู
หมายถึง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
							 ในพระสังฆราชูปถัมภ์
นักเรียน   
หมายถึง นักเรียนปัจจุบันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
คณะกรรมการนักเรียน หมายถึง คณะกรรมการนักเรียนชุดปัจจุบันโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ ดังนี้
6.1 ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำ � ผู้ตาม รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
			 6.2 ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียนในการเสนอความคิดเห็นและ
ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน
6.3  ฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านบริหาร และด้านปกครอง
นักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนนักเรียน
			 6.4   ปลูกฝังให้นกั เรียนเข้าใจระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการนักเรียนไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารงานโรงเรียน

หมวดที่ 2 องค์คณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 7   คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย
7.1 คณะกรรมการนักเรียน
7.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
ข้อ 8  คณะกรมการนักเรียน มีจ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย
8.1   ประธานนักเรียน
1
8.2   รองประธานนักเรียน
4
8.3 ผู้แทนคณะสี
4
8.4   เหรัญญิก
1
8.5   ประชาสัมพันธ์
1

คน
คน
คน
คน
คน
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8.6   กิจกรรม
1
คน
8.7   ผู้ช่วยกิจกรรม
1
คน
8.8   เลขานุการ
1
คน
8.9   ผู้ช่วยเลขานุการ
1
คน
ข้อ 9   คณะกรรมการที่ปรึกษา  จ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย
9.1   ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
1
คน
9.2   รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
4
คน
9.3   ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง
3
คน
9.4   หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน
1
คน
ข้อ 10 คุณสมบัติของคณะกรรมการนักเรียน
10.1 คุณสมบัติทั่วไป
10.1.1 ต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
         10.1.2 ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยต้องโทษ
ทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์
          10.1.3 ต้องได้รบั การรับรองจากครูทปี่ รึกษานักเรียน หัวหน้า
ระดับชัน้ รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารวิชาการ รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล
10.2 คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
          10.2.1 ต�ำแหน่งประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียน
ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน
10.2.2 ต้องเป็นประธานคณะสีของโรงเรียน

หมวดที่ 3 การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง

ข้อ 11 คณะกรรมการนักเรียน ให้ได้มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยตรงจากนักเรียนทั้งโรงเรียน
ข้อ 12 ผู้แทนคณะสี ให้ได้มาจากการเลือกตั้งจากคณะสี
ข้อ 13 คณะกรรมการต�ำแหน่งอื่น ๆ  ให้ได้มาจากการแต่งตั้งจากประธาน
นักเรียนและรองประธานนักเรียนเป็นผู้แต่งตั้ง
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ข้อ 14 คณะกรรมการทั้ง 15 ต�ำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และเสนอผู้อ�ำนวยการลงนามแต่งตั้งต่อไป
ข้อ 15 การเลือกตัง้ คณะกรรมการนักเรียนตามข้อ 11 ให้คณะกรรมการชุด
ที่จะหมดวาระจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ข้อ 16 ให้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน  หลังจากการเลือกตั้ง

หมวดที่ 4 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 17 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าทีจ่ ดั การประชุม เพือ่ ฟังความคิดเห็น
วางแผนงาน และด�ำเนินงานต่าง ๆ โดย
17.1 จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
โดยก่อนการประชุม เลขานุการ  คณะกรรมการนักเรียนต้องแจ้งให้องค์คณะกรรมการ
นักเรียนทราบล่วงหน้า   อย่างน้อย 3 วัน โดยระบุวันเวลา สถานที่ประชุม และ
วาระการประชุม
17.2 จัดให้มีการประชุมวิสามัญ โดยทันที ถ้า
							17.2.1    คณะกรรมการนักเรียน 1 ใน 3 มีความเห็นให้เรียกประชุม
17.2.2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามีความเห็นให้เรียก
ประชุม
17.3 การจั ด ประชุ ม สามั ญ หรื อ วิ ส ามั ญ ต้ อ งมี ค ณะกรรมการ
เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
17.4   การลงมติใด ๆ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
จึงจะถือว่ามตินั้นเห็นชอบ
17.5 มติใด ๆ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากการประชุมจะด�ำเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ข้อ 18 วางแผนด�ำเนินกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมกีฬา
กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศภายใน กิ จ กรรมวั น เด็ ก กิ จ กรรมนิ ท รรศการ ฯลฯ โดย
ความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการ
ข้อ 19 เสนอแนะแก่ โ รงเรี ย นในเรื่ อ งความมี วิ นั ย ความสะอาด และ
สวัสดิการของนักเรียน
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ข้อ 20 ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับนักเรีย น และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนักเรียน
ข้อ 21 หน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนต�ำแหน่งต่าง ๆ
21.1 ประธานนักเรียนมีหน้าที่
21.1.1  เป็นหัวหน้านักเรียน
21.1.2   เป็นตัวแทนนักเรียนทัง้ โรงเรียนในการติดต่อสัมพันธ์
ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  ทั้งที่เป็นเป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ
21.1.3 เป็นหัวหน้าในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจกรรมของ
กรรมการในแต่ละต�ำแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
21.2   รองประธานนักเรียน มีหน้าที่ ท�ำการแทนประธานนักเรียน
เมื่อประธานนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
21.3   ผู ้ แ ทนคณะสี    มี ห น้ า ที่ ประสานงานการจั ด กิ จ กรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะสีทุกกิจกรรม
21.4   เหรัญญิก มีหน้าที่
21.4.1  เก็บรักษาเงินของคณะกรรมการนักเรียนในวงเงิน
ที่คณะกรรมการนักเรียนก�ำหนด  แต่ไม่เกิน 500 บาท
21.4.2 ท� ำ บั ญ ชี ร ายรั บ -จ่ า ย และบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ของ
คณะกรรมการนักเรียน
21.4.3  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
21.5  ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
21.5.1   ประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการนักเรียน
21.5.2   ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพือ่
ช่วยเหลืองานด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
21.5.3  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
21.6 กิ จ กรรม มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของโรงเรียน เช่น วันไหว้ครู กีฬาภายใน นิทรรศการ ฯลฯ โดยประสานงานกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
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21.7   ผู้ช่วยกิจกรรม มีหน้าที่เช่นเดียวกับ ต�ำแหน่งกิจกรรม
21.8   เลขานุการ มีหน้าที่
							21.8.1   รวบรวม เก็บรักษาเอกสารของคณะกรรมการนักเรียน
21.8.2 แจ้งระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการ
นักเรียนทราบ
21.8.3 จดบันทึกการประชุม
21.8.4   จัดเตรียมสถานที่ประชุม
21.8.5   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
21.9 ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่เช่นเดียวกับเลขานุการ
ข้อ 22   การเงินของคณะกรรมการนักเรียน
22.1   การเงินของคณะกรรมการนักเรียน ได้มาจาก
22.1.1  เงินสนับสนุนจากโรงเรียน
22.1.2  เงินบริจาค
22.1.3  เงินที่ได้มาจากการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
22.2   การเก็บรักษาเงิน ให้มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจ�ำนวน
3 คน ประกอบด้วยประธานนักเรียน เหรัญญิก และอาจารย์ทปี่ รึกษาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เป็นผู้เก็บรักษาเงินโดยฝากไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน   หรือฝากธนาคารพาณิชย์
นอกเหนือจากเงินสดที่ถือไว้ในมือเหรัญญิกไม่เกิน 500 บาท
22.3  อ�ำนาจการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปโดยมติของคณะกรรมการ
นักเรียน

หมวด 5 สมาชิกภาพคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 23   คณะกรรมการนักเรียนทุกต�ำแหน่งจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งตามวาระ
วาระละ 1 ปีการศึกษา
ข้อ 24 นอกจากพ้ น วาระตามข้ อ 23 แล้ ว กรรมการนั ก เรี ย นจะพ้ น
ต�ำแหน่ง เมื่อ
24.1 ตาย
24.2   ลาออก
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24.3  คณะกรรมการนักเรียน จ�ำนวน 2 ใน 3 มีมติให้ออก
24.4  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10.1
ข้อ 25 เมือ่ กรรมการต�ำแหน่งใดว่างลง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอาจจะสัง่ การ
ให้มกี ารเลือกตัง้ ซ่อม หรือ แต่งตัง้ ผูอ้ นื่ แทนก็ได้ และผูท้ รี่ บั เลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ จะอยู่
ในต�ำแหน่งได้ตามวาระที่เหลือเท่านั้น
ข้อ 26 ให้แต่งตั้งหัวหน้าห้องเรียนทุกห้องเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง เมื่อมีการเปลี่ยนหัวหน้าห้องเรียนให้เปลี่ยนได้ตามจริง

หมวดที่ 6 การแก้ไขระเบียบ

ข้อ 27 ระเบียบของคณะกรรมการนักเรียนจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุม
คณะกรรมการนักเรียนมีมติเห็นชอบ
ข้อ 28   การขอแก้ไขระเบียบจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อ กรรมการนักเรียนจ�ำนวน
2 ใน 3 เสียงเสนอขอแก้ไข
ข้อ 29 เมือ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไข ให้ประธานนักเรียนเสนอ
ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิจารณา  และลงนามประกาศต่อไป

หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล

ข้อ 30 เนื่องจากระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
คณะกรรมการนักเรียนให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2558 และใน
เดือนมิถุนายนของทุกปี
ข้อ 31   ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
      ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน พ.ศ. 2558
ว่าที่ร้อยตรี

(พิษณุพล  แตงอ่อน)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
              โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครอง
นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 26 กันยายน 2515 จึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียน ลงวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2505 และ
ให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ก�ำลังรับการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรีใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติดังนี้
            1.   “ผู ้ ป กครอง” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง รั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาไว้ ใ น
ความปกครอง  หรืออุปการะเลี้ยงดู  หรือบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย
           2.   ให้นกั เรียน  นกั ศึกษา ทีก่ ำ� ลังรับการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับปวส.
ปกศ.สูง หรือเทียบเท่าลงมาในสถานศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่  มีผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
            3.  ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน
นักศึกษา พร้อมกับส่งหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด  ถา้ ผูป้ กครอง
ไม่อาจมามอบตัวนักศึกษาได้ตามก�ำหนด ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษา
ก�ำหนดวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
             4. ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อควบคุมความประพฤติ
และการศึกษาเล่าเรียนต่อโดยให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกาย แต่งเครื่องแบบและ
ประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ หรือค�ำสัง่ ของสถานศึกษา  และหรือของกระทรวง
ศึกษาธิการตามที่กฎหมายก�ำหนด
         5.   ผูป้ กครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยูเ่ สมอ เพือ่ จะได้ทราบปัญหาต่าง  ๆ
เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้น ๆ
6.   เมือ่ ผูป้ กครองย้ายทีอ่ ยู่ หรือความเป็นผูป้ กครองสิน้ สุดลงด้วยประการใด  ๆ
ให้ผู้ปกครองแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
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        7.   ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่รับการศึกษาอยู่สถานศึกษาแล้ว ให้สถาน
ศึกษาตรวจสอบติดตามหลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใดไม่มีผู้ปกครอง  หรือผู้ปกครองไม่เหมาะสม ก็ให้สถานศึกษา
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
								 			
ก่อ    สวัสดิพาณิชย์
(นายก่อ    สวัสดิพาณิชย์)
   
รัฐมนตรีช่วยว่าการปฏิบัติราชการแทน
     
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน โดยการตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดต่าง ๆ ที่นักเรียนกระท�ำ  พอแบ่งประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้  คือ
ก.  ความผิดสถานเบาตัดคะแนน 5-10 คะแนน ได้แก่   ความผิดแสดงถึง
พฤติกรรมอันมีอุปนิสัยไม่ดี  เช่น
     
1. แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
-   ผมยาวหรือทรงผมผิดระเบียบ
-   เสื้อไม่ปัก  รส.บศ.,  ชื่อ-สกุล,  เครื่องหมายชั้นปี   หรือ ปักผิด
แบบอักษรที่ก�ำหนดไว้
			 -   กางเกง กระโปรง ผิดระเบียบ  เช่น  สั้น  พอง  เอวลอย  ผิดทรงนักเรียน
-   เข็มขัดผิดระเบียบ
-  รองเท้า  ถุงเท้าผิดระเบียบ
   
2. หนีเรียน  แต่ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน
  
3. จอด  ขับขี่  จักรยานยนต์  ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
  
4. ส่งเสียงเอะอะบนอาคารเรียน  หรือห้องเรียนโดยไม่มีเหตุผล
    
5. เล่นเกมต่าง ๆ  บนอาคารเรียน
  
6. ไม่รักษาความสะอาดของเครื่องแต่งกาย  ร่างกาย  ห้องเรียน  หรือ
อาคารเรียน  โดยไม่มีเหตุผล
    
7.   ปกปิดความลับของนักเรียนผูก้ ระท�ำความผิด  โดยนิง่ เงียบทัง้ ๆ ทีร่ ู้
    
8. มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุจ�ำเป็น
    
9. แสดงกิริยา วาจา หยาบคาย
   
10. ขัดค�ำสั่งของครูในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
    
11. หลีกเลี่ยง หลบซ่อน  ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า
    
12. ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม
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ข.   ความผิดสถานกลางตัดคะแนน  10-20   คะแนน   ได้แก่   ความผิด
ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสือ่ มเสียชือ่ เสียงต่อโรงเรียน  หรือเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
ไม่ร้ายแรง  หรือเป็นความผิดที่อาจ  เป็นเหตุให้เกิดความผิดระดับร้ายแรงต่อไปได้
    
1.   สูบบุหรี่  หรือมีบุหรี่ในครอบครอง
2.   หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
		 3.   ท�ำลายสิง่ ของทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม  (ต้องชดใช้คา่ เสียหายด้วย)
   
4.   ขีดเขียนข้อความ  หรือรูปบนฝาผนัง  หรือสิง่ ก่อสร้างของโรงเรียน
    
5.   ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาว
    
6.   แสดงกิริยาวาจาไม่สมควรต่อครู
    
7. พูดจาขู่กรรโชก  เพื่อนนักเรียน
    
8.   เที่ยวเวลากลางคืนเป็นนิจ  หรือเข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม
    
9.   แต่งกายฝ่าฝืนระเบียบโดยเจตนา
   
10. ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียน
    
11. เล่นการพนัน  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ค.   ความผิดสถานหนักตัดคะแนน  20-50  คะแนน  ได้แก่  ความผิดทัง้ หลาย
ทีน่ ำ� ความเสือ่ มเสียร้ายแรงมาสูโ่ รงเรียนและส่วนรวม  หรือความผิดทีก่ ระทบกระเทือน
ต่อระเบียบวินัยของส่วนรวม
    
1.   เจตนาขโมย  ยักยอก  ขู่กรรโชกทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อื่น
    
2.   ดื่มสุรา  เครื่องดองของเมา
    
3. เสพฝิน่   กญ
ั ชา  เฮโรอีน  หรือยาเสพติดอืน่ ๆ  หรือมีไว้ในครอบครอง
    
4.   แสดงอาการกระด้างกระเดื่องต่อครู
    
5.   เป็นผู้ยุยงให้เกิดการแตกความสามัคคี   หรือต่อต้านระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
    
6.   ก่อการทะเลาะวิวาทกันเป็นพวกเป็นหมู่
    
7.   ประพฤติตนในท�ำนองชู้สาวที่มีหลักฐาน
   
8.   มีอาวุธ  วัตถุระเบิด  ไว้ในครอบครองหรือพกพาอาวุธมาโรงเรียน
9.   ก่อการทะเลาะวิวาทภายนอกโรงเรียน  ทำ� ให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงสูโ่ รงเรียน
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10. ท�ำลายทรัพย์สินของโรงเรียน
11. เป็นนักเลงการพนัน
ง.   ความผิดขั้นร้ายแรงตัดคะแนน  50-100  คะแนน
1.   มีพฤติกรรมชู้สาว
    
2.   ขโมยทรัพย์สนิ ของโรงเรียนโดยมีหลักฐาน  จบั ของกลางได้เด่นชัด
    
3. การกระท�ำใด ๆ อันเป็นความผิดทางอาญา  จนถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ด�ำเนินคดีส่งฟ้องศาลแล้วมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา

การลงโทษนักเรียน

         ทางโรงเรียนจะลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   “ว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนนักศึกษา”   ที่เป็นปัจจุบัน   โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษา  หรือครูที่สถานศึกษามอบหมาย  และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กระท�ำไว้
กับผู้ปกครองนักเรียนในวันมอบตัวนักเรียน
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2   ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. 2543
ข้อ 4   ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”   หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
ผู้อ�ำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือต�ำแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระท�ำความผิด”   หมายความว่า การทีน่ กั เรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝา่ ฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�ำ
ความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่ จ ะลงโทษแก่ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท� ำ ความผิ ด
มี 4  สถาน ดังนี้
(1)  ว่ากล่าวตักเตือน
(2)  ท�ำทัณฑ์บน
(3)  ตัดคะแนนความประพฤติ
(4)  ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ข้อ 6   ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธรี นุ แรง หรือแบบกลัน่ แกล้ง
หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค�ำนึงถึงอายุของนักเรียน
หรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  การลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รสู้ ำ� นึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางทีด่ ตี อ่ ไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
มอบหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7   การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนกั เรียนหรือนักศึกษากระท�ำความผิด
ไม่ร้ายแรง
ข้อ 8 การท�ำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำ� ให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงและเกียรติศกั ดิข์ องสถานศึกษา
หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว   แต่ยัง
ไม่เข็ดหลาบ การท�ำทัณฑ์บนให้ท�ำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
บันทึกรับทราบความผิด และรับรองการท�ำทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9   การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วย
การตัดคะแนน ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก�ำหนด
และให้ท�ำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
  
ข้อ 10 ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ
นักศึกษากระท�ำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดนี้และให้มีอ�ำนาจตีความ และวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ   ณ   วันที่  18 มกราคม   พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ❱❱❱

84
ผู้ปกครองควรบอกอะไรให้โรงเรียนทราบบ้าง

เมื่อผู้ปกครองน�ำนักเรียนมาเข้าโรงเรียน หรือมอบให้กับโรงเรียนแล้วก็
กลับไปโดยไม่มาโรงเรียนอีกเลย ซึง่ ทางโรงเรียนโดยเฉพาะครูประจ�ำชัน้ ครูประจ�ำวิชา
ต้องหาข้อมูลเกีย่ วกับเด็กนักเรียนเอง ซึง่ บางครัง้ จะทราบข้อเท็จจริงก็สายเกินไป ด้วย
เหตุนผี้ ปู้ กครองควรมีสว่ นช่วยให้รจู้ กั เด็กนักเรียนเสียตัง้ แต่แรกเข้าโรงเรียนจึงควรจะ
บอกให้ทางโรงเรียนทราบ เช่น
1. เด็กมีความผิดปกติทางสายตาหรือไม่
2. เด็กมีความพิการเกี่ยวกับหูหรือไม่
3. เด็กมีโรคประจ�ำตัวหรือไม่
4. เด็กมีปัญหาในครอบครัวหรือไม่
5. เด็กก�ำพร้าพ่อแม่หรือไม่
6. เด็กมีนิสัยหวาดกลัวง่ายหรือไม่
7. เด็กมีปมด้อยหรือไม่
8. เด็กมีปมเด่นหรือไม่
9. เด็กมีนิสัยชอบเกเรเพื่อน หรือรังแกน้องหรือไม่
10. เด็กมีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือไม่
11. เด็กมีสภาพอารมณ์ผิดปกติหรือไม่
12. เด็กมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่
13. เด็กมีนิสัยเงียบขรึม  ไม่ชอบคบเพื่อนหรือไม่
14. เด็กมีนิสัยชอบคุย  พูดมากหรือไม่
15. เด็กมีภาระต้องช่วยงานบ้านหรือไม่  ฯลฯ
เท่าที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน
ที่โรงเรียนและครูควรทราบตั้งแต่แรก ซึ่งถ้าเด็กของท่านมีปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว
หรือท�ำนองเดียวกันนี้ก็ควรแจ้งให้โรงเรียนหรือครูทราบ   เพื่อช่วยป้องกัน และ
ขจัดปัญหาส่วนตัวของนักเรียนต่อไป
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การขอพบนักเรียน

1. ผู้ปกครองมีความประสงค์จะขอพบนักเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1.1 แจ้งชื่อ ระบุชั้น/ห้อง ของนักเรียนที่จะมาขอพบ
1.2 แจ้งความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอพบและนักเรียน
1.3 ติดต่อขอพบนักเรียนได้ที่ห้องปกครองเท่านั้น
1.4 เวลาทีข่ ออนุญาตให้พบจะต้องเป็นเวลาพัก  เวลาเปลีย่ นคาบเรียน
หรือเวลาที่จ�ำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
2. บุคคลภายนอก
โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่ติดต่อ
กับบุคคลภายนอก หากมีกิจธุระจ�ำเป็นจริง ๆ นักเรียนต้องแจ้งฝ่ายปกครอง หรือ
ครูที่ปรึกษาด้วยตนเอง  และให้บุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อรอที่ฝ่ายปกครองเท่านั้น
บุคคลภายนอกทีม่ าขอพบนักเรียนอาจไม่ได้รบั การอนุญาตให้มาพบ  หากพิจารณาว่า
ไม่เหมาะสม  หรือไม่จ�ำเป็น
หากนักเรียนแอบพาบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการอนุญาตเข้ามาภายใน
โรงเรียน จะได้รับการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
นักเรียนที่จะต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อให้ทราบและเข้าใจว่า  จะเข้ามา
ในโรงเรียนตามความพอใจไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
นักเรียน
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งานอาคารสถานที
่
งานอาคารสถานที�
งอาคารสถานที�ของโรงเรี
ยน ยน
แผนผังแผนผั
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31. ศูนย์การเรี ยนรู้บา้ นดิน
32. อาคารเรี ยนคอมพิวเตอร์
33. นาคาแคมป์

34. ห้องประชุมนาคาแคมป์
35. บ้านพักครู
36. บ้านพักครู
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37. โรงกรองนํ�า
38. บ้านพักครู

1. สนามฟุตบอล
2. ห้องประชาสัมพันธ์
3. โดมกีฬา
4. ห้องกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
5. อาคารเรี ยน 3
6. เสาธง
7. ห้องกลุ่มบริ หารงานบุคคล
8. อาคารทรงคนอง
9. อาคารพระพิพฒั น์วิริยาภรณ์
10.โดมวิชาการ
11. ศูนย์การเรี ยนรู้ภาษาจีน
12. ศูนย์การเรี ยนรู้โต๊ะจีน
13. ห้องผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์
14. อาคารเรี ยน 1
15. อาคารเรี ยน 2
16. ห้องนาฏศิลป์
17. ห้องดนตรี ไทย
18. ห้องดนตรี สากล
19. CENTER POINT
20. โรงอาหาร
21. ห้องสมุดและหอประชุม
22. ศาลาท่าตําหนัก
23. ลานจอดรถ
24. ห้องกิจการนักเรี ยน
25. ห้องพยาบาล
26. ลานประดู่
27. พระบรมราชานุสาวรี ย ์ ร.6
28. ศาลสมเด็จฯ
29. นาคา 12
30. นาคา 11
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งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหนึง่ ของกลุม่ บริหารทัว่ ไป เพือ่ ให้บริการ
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำแก่บุคคลที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน
2. เผยแพร่ข่าวสารความรู้ ทั้งที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน
- บริการเสียงตามสาย
ช่วงเช้าเวลา  07.00-07.50  น.
จัดท�ำวารสารประชาสัมพันธ์  “บวรศาลายาสาร”   ปกี ารศึกษาละ  1  เล่ม
จัดท�ำ  ป้ายประกาศต่าง ๆ
3.   ช่วยประสานแนวความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในหมู่คณะ
4.   ให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
5.   จัดสรรผู้เป็นพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
6. ปฏิบัติงานพิเศษอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

การบริการของงานประชาสัมพันธ์

1.   การรับฝากของ หากท่านต้องการฝากสิ่งของให้กับครูหรือนักเรียน
ทางห้องประชาสัมพันธ์จะมีสมุดให้ท่านกรอกและเจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ครูหรือ
นักเรียนผู้นั้นมารับของและให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2.  การรับแจ้งของหาย  นักเรียนที่ท�ำของใด ๆ หาย  ให้มาติดต่อที่ห้อง
ประชาสัมพันธ์   โดยแจ้งชื่อ-สกุล  ชั้น  สิ่งของที่หาย  ส่วนนักเรียนที่เก็บของได้  
ให้น�ำส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์  เพื่อจะได้ติดต่อเจ้าของมารับคืน
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งานอนามัย (พยาบาล)
ขอบข่ า ยงานอนามั ย และขั้ น ตอนแนวปฏิ บั ติ    เมื่ อ นั ก เรี ย นเกิ ด อาการ
เจ็บป่วย  หรือได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน

ขอบข่าย

1.   งานประจ�ำวันคือให้บริการปฐมพยาบาล  อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
2.   ส่งต่อสถานพยาบาลในกรณีที่จ�ำเป็นหรือฉุกเฉิน
3. ให้ภมู คิ มุ้ กันตามสถานการณ์การระบาดของโรคโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
4.   ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยด้วยสื่อต่าง ๆ  เช่น  แผ่นภาพ  แผ่นพับ  
เอกสาร  และต�ำรา  เป็นต้น
5.   จัดท�ำบันทึกสุขภาพประจ�ำปี   พร้อมทั้งตรวจสุขภาพประจ�ำปี   โดย
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6.   จัดท�ำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน

การใช้ห้องพยาบาล

1.   ขออนุญาตครูประจ�ำวิชาเพื่อมาใช้บริการห้องพยาบาล
2.   แจ้งครูห้องพยาบาลให้ทราบถึงอาการเจ็บป่วย
3.   เมื่อรับยาแล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
4.   หากจ�ำเป็นต้องนอนพัก  ตอ้ งขออนุญาตคุณครูประจ�ำวิชา  แล้วขอแบบ
บันทึกที่ห้องพยาบาล
5.   ก่อนนอนถอดถุงเท้า  เมือ่ ลุกจากเตียง  จดั ทีน่ อนให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
6.   ถ้ า นั ก เรี ย นป่ ว ยต้ อ งการกลั บ บ้ า น   ขอแบบอนุ ญ าตกลั บ บ้ า น
จากฝ่ายปกครองแล้วติดต่อผู้ปกครองมารับ
7.   ห้ามใช้บริการก่อนได้รับอนุญาต
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ภาคผนวก
บทสวดมนต์ไหว้พระประจ�ำวัน (ตอนเช้า))
(ผู้แทนนักเรียนสวดน�ำ  ผู้อื่นสวดตาม)  

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์   ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบ
ได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
ข้าพเจ้า  อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ
ข้าพเจ้า  นมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์  สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ
ข้าพเจ้า  นอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

บทแผ่เมตตาสวดพร้อมค�ำแปล
สัพเพ สัตตา
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ

สัตว์ทงั้ หลายทีเ่ ป็นเพือ่ นทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  ดว้ ยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้อาฆาตพยาบาทเบียดเบียน
ซึ่งกันและกันเลย  
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็ น สุ ข เป็ น สุ ข เถิ ด    อย่ า ได้ มี ค วามทุ ก ข์ ก าย   ทุ ก ข์ ใ จเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทัง้ สิน้ เทอญ

สมาธิปฏิบัติ 3 นาที
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ค�ำปฏิญาณตน
เราคนไทย  ใจกตัญญู   รู้คุณชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์   เรานักเรียน
จักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  เรานักเรียนจักไม่ท�ำตน  ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

สวดมนต์ไหว้พระประจ�ำสัปดาห์
(ให้นักเรียนนั่งคุกเข่าลงพร้อมกัน โดยนักเรียนชายนั่งท่าเทพบุตร และนักเรียนหญิง
นั่งท่าเทพธิดา  ประนมมือ  ให้หัวหน้าน�ำสวด  และคนอื่นว่าตาม)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
(ให้นักเรียนลุกขึ้นยืนพร้อมกัน  ประนมมือ)

(ผู้น�ำว่า)
(รับพร้อมกัน)

บทสวดนมัสการ
(สวดท�ำนองสังโยค)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ )
สวดพระพุทธคุณ
(สวดท�ำนองสังโยค)

(ผู้น�ำว่า)
(รับพร้อมกัน)

อิติปิโสภะคะวา
อะระหัง  สมั มาสัมพุทโธ  วชิ ชาจะระณะสัมปันโน  สคุ ะโต  โลกะวิท  ู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะ  มนุสสานัง พุทโธ  
ภะคะวาติ

❱❱❱ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

91
(สวดท�ำนองสรภัญญะ)
(ผู้น�ำว่า) องค์ใดพระสัมพุทธ
ตัดมูลกิเสสมาร
หนึ่งในพระทัยท่าน
ราคี บ่ พันพัว
องค์ใดประกอบด้วย
โปรดหมู่ประชากร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์
ชี้ทางพระนฤพาน
พร้อมเบญจะพิธจักเห็นเหตุที่ใกล้ไกล
ก�ำจัดน�้ำใจหยาบ
สัตว์โลกได้พึ่งพิง
ข้าฯ ขอประณตน้อม
สัมพุทธะการุญ-

(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
บ มิหม่นมิหมองมัว
ก็เบิกบานคือดอกบัว
สุวคนธะก�ำจร
พระกรุณาดังสาคร
มะละโอฆะกันดาร
และชี้สุขเกษมศานต์
อันพ้นโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลใส
ก็เจนจบประจักษ์จริง
สันดานบาปแห่งชายหญิง
มละบาปบ�ำเพ็ญบุญ
ศิรเกล้าบังคมคุณ
ญะภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

สวดพระธรรมคุณ
(สวดท�ำนองสังโยค)
(ผู้น�ำว่า)
(รับพร้อมกัน)

สวากขาโต
ภะคะวะตา  ธมั โม  สนั ทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปสั สิโก  โอปะนะยิโก  
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหี  ติ
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(สวดท�ำนองสรภัญญะ)
(ผู้น�ำว่า)  ธรรมะคือคุณากร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์
สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล
และเก้านับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางด�ำเนินดุจครอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าฯ  ขอโอนอ่อนอุตมงค์
ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

(รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร
ส่องสัตว์สันดาน
เป็นแปดพึงยล
อันลึกโอฬาร
นามขนานขานไข
ให้ล่วงลุปอง
นบธรรมจ�ำนง

สวดพระสังฆคุณ
(สวดท�ำนองสังโยค)
(ผู้น�ำว่า)
(รับพร้อมกัน)

สุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  
อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ
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(สวดท�ำนองสรภัญญะ)
(ผู้น�ำว่า) สงฆ์ใดสาวกศาสดา
แต่องค์สมเด็จภะคะวันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรรระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง  
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-  
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล  
อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าฯ  ขอนบหมู่พระศรานุคุณประดุจร�ำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์  
อุดมดิเรกนิรัติสัย
จงช่วยขจัดโพยภัย  
จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)

(รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
ลุทางที่อัน
ปัญญาผ่องใส
บ่  มิล�ำพอง
ศาลแด่โลกัย
มีคุณอนนต์
พกทรงคุณาพระไตรรัตน์อัน
อันตรายใดใด
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สวดบทชยสิทธิคาถา
(สวดท�ำนองสังโยค)
(ผู้น�ำว่า)
พาหุง
(รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินมิ   มติ ะสาวุธนั ตัง  ครีเมขะลัง  อทุ ติ ะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธมั มะวิธนิ า   ชติ ะวา   มนุ นิ โท   ตนั เตชะสา   ภะวะตุเตชะยะสิทธินจิ จัง

(สวดท�ำนองสรภัญญะ)
(ผู้น�ำว่า) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท-      (รับพร้อมกัน) ธวิสุทธะศาสดา
ตรัสรู้อะนุตตะระสะมา-                      
ธิ  ณ โพธิบัลลังก์
ขุนมารสะหัสสะพาหุพา-                   หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขะละประทัง
คะชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสร้งเสกสราวุธะประดิษฐ์                กะละคิดจะรอนราญ
รุมพลพหลพะยุหะปาน                    
พระสมุทรทะนองมา
หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-                    ทะสุชินะราชา
พระปราบพะหลพะยุหะมา                 
ระมะเลืองมลายสูญ
ด้วยเดชะองค์พระทศพล                    สุวิมละไพบูลย์
ทานาทิธัมมะวิธิกูล                            
ชะนะน้อมมะโนตาม
ด้วยเดชะสัจจะวัจนา                        และนะมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพะละสยาม                          
ชะยะสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                              พะละเดชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ                    
อะริแม้นมุนินทร
(กราบ  3 ครั้ง)
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บทสวดสรรเสริญคุณบิดา-มารดา
(ผู้น�ำว่า)
อนันตะคุณะสัมปันนา
(รับพร้อมกัน) ชะเนติชะนะกา  อโุ ภ  มยั หัง  มาตา  ปติ นู งั วะ  ปาเท  วนั ทามิ  สาทะรัง ฯ

(สวดท�ำนองสรภัญญะ)
        
       
       
        
       
        
       
       
        

(ผู้น�ำว่า) ข้าขอนบชนกคุณ      
ผู้กอบนุกูลพูน             
ฟูมฟักทนุถนอม              
แสนยากเท่าไรไร             
ตรากทนระคนทุกข์           
ปกป้องซึ่งอันตราย           
เปรียบหนักชนกคุณ          
ใหญ่พื้นพสุนธรา               
เหลือที่จะแทนทด           
แท้ปูชไนยอัน                 

(รับพร้อมกัน) ชนนีเป็นเค้ามูล
ผดุงจวบเจริญวัย
บ่  บ�ำราศนิราไกล
บ่  คิดยากล�ำบากกาย
ถนอมเลี้ยง  ฤ  รู้วาย
จนได้รอดเป็นกายา
ชนนีคือภูผา
ก็  บ่  เทียบ  บ่  เทียมทัน
จะสนองคุณานันต์
อุดมเลิศประเสริฐคุณ (กราบ)

เพลงสรรเสริญพระบารมี
ท�ำนอง พระประดิษฐ  ไพเราะ (มี)
เนื้อร้อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
         
ข้าวรพุทธเจ้า
เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล
บุญดิเรก
เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล
ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย
ชโย
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มาร์ชบวร

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท�ำนอง
อาจารย์เอ็นดู ส่องแสง
จังหวะ มาร์ช
						 จากทุ่งนาฟ้ากว้างอย่างที่เห็น
				 หลอมรวมเป็นบวรอันยิ่งใหญ่
				 รัตนโกสินทร์ถิ่นเกรียงไกร
				 ภาคภูมิใจไทยฉลองสองร้อยปี
						 เราร่วมกันสรรค์สร้างอย่างมุ่งหวัง
				 งามสมดังทรงบาดาลนามราศี
				 เรียนเด่นเน้นน�ำจิตมิตรไมตรี
				 รู้หน้าที่มีวินัยใจนักกีฬา
						 บวรฯ ศาลายาสง่าศักดิ์
				 ร่วมใจภักดิ์รักชาติศาสนา
				 เทิดทูนองค์ราชันย์ขวัญประชา
				 ลูกนาคาเหลืองด�ำทรนง
						 องค์สมเด็จพระญาณสังวรฯ
				 เป็นอมรรัตนอันสูงส่ง
				 เป็นศูนย์รวมจิตใจไว้มั่นคง
				 ให้ด�ำรงแต่คุณงามและความดี
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บวรรวมใจ
โดย ครูกมลทิพย์ เศวตมาลย์
บวร ศาลายา รัตนโกสินทร์ศาลายา รัตนโกสินทร์ศาลายา
บวร ศาลายา รัตนโกสินทร์ศาลายา รัตนโกสินทร์ศาลายา
		 (สร้อย) พวกเรารัตนโกสินทร์ถิ่นบวรศาลายา ศาลายา ฝึกตนให้เป็นคนมีค่า
เพื่อพัฒนาชื่อเสียงมาสู่บวรเพื่อพัฒนาชื่อเสียงมาสู่บวร
		 ฝึ ก ฝน หมั่ น ฝึ ก ฝน เราประพฤติ ต นให้ มี วิ นั ย เราประพฤติ ต นให้ มี วิ นั ย
ด้วยน�้ำใจ ด้วยน�้ำใจ อ่อนน้อมอารีมีกรุณาอ่อนน้อมอารีมีกรุณา ศึกษา หมั่นศึกษา
ต�ำรับต�ำราวิชาที่มี ต�ำรับต�ำราวิชาที่มี ด้วยรักดี ด้วยรักดี รู้จักหน้าที่ใฝ่ใจวัยเรียน
รู้จักหน้าที่ใฝ่ใจวัยเรียน
		 บวร คูน่ าคา ทรงบาดาลโสภางามล�ำ้ ลูกบวร เลือดเหลืองด�ำ จะจดจ�ำสัญลักษณ์นี้
บวรศาลายา ก่อเกิดมาด้วยพระญาณฯท่านมี เมตตาธรรม น�ำราศี แผ่บารมีคุ้มเกล้า
เหล่าบวร
		 (สร้อย) พวกเรารัตนโกสินทร์ถ่ินบวรศาลายา ศาลายา ฝึกตนให้เป็นคนมีค่า
เพื่อพัฒนาชื่อเสียงมาสู่บวรเพื่อพัฒนาชื่อเสียงมาสู่บวร
		 พี่น้อง เอื้ออาทร เราต่างปรองดองและมีเมตตา เราต่างปรองดองและ
มีเมตตา จะรักษา ช่วยรักษา วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ชื่นชมและ
สร้างสรรค์ ศิลปกรรมเลิศล�ำ้ หนักหนา ศิลปกรรมเลิศล�ำ้ หนักหนา การกีฬา น�ำ้ ใจนักกีฬา
พร้อมสามัคคีมีคุณธรรม พร้อมสามัคคีมีคุณธรรม
		 ธ�ำรงและจงรัก ร่วมใจภักดิร์ กั สถาบัน ชาติศาสนา องค์ราชัน จะฝ่าฟันสรรสร้าง
ความดี บวร สร้างผู้น�ำ มีคุณธรรมเรารักศักดิ์ศรี เพื่อเตรียมตนเป็นพลเมืองดี ให้ไทยนี้
เฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง
		 (สร้อย) พวกเรารัตนโกสินทร์ถิ่นบวรศาลายา ศาลายา ฝึกตนให้เป็นคนมีค่า
เพื่อพัฒนาชื่อเสียงมาสู่บวร เพื่อพัฒนาชื่อเสียงมาสู่บวร
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��นที��่แ
ส�งที
�ต�งั ่ตั้ง
แผนที
สดงที

โรงเรีโรงเรี
ยนรัยนรัตตนโกสิ
สมโภชบวรนิ
เวศศาลายา
นโกสิ นนทร์ทร์
สมโภชบวรนิ
เวศศาลายา
ในพระสั
งฆราชู
ในพระสั งฆราชู
ปถัมป
ภ์ ถัมภ์
รพ.ศาลายา

ทางรถไฟ

โรงพิมพ์มลู นิธิ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ถ.ศาลายา-นครชัยศรี

สํานักช่างสิบหมู่
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
กรมยุทธศึกษา
ทหารเรื อ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พุทธมณฑลสาย 4

หอภาพยนต์

โตโยต้ า

ฮอนด้ า
ไปนครปฐม

แม็คโค

วิทยาลัยนาฏศิลป์

ถ.พุทธมณฑลสาย 5

โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

สถานี
อ.พุทธมณฑล
ตํารวจ
หอนาฬิกา

ถ.ปิ� นเกล้ า-นครชัยศรี

ไป กทม.

โลตัส

การเดินทาง
1. เดินทางโดยรถส่วนตัว  หรือรถโดยสารประจ�ำทาง  จากท่ารถศาลายา  
ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
2. เดินทางโดยรถส่วนตัว  หรือรถโดยสารประจ�ำทาง  จากท่ารถนครชัยศรี  
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
หมายเหตุ รถโดยสารประจ�ำทางที่ผ่าน  สาย 84ก, 124, 388, 547, 515
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