โรงเรียนชินวร
คูม่ ือนักเรียน และผูป้ กครอง
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑

๒๔/๕ ซอยเสรีไทย ๑๒ (ชินวร) แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๔๐
โทร๐๒-๓๗๗-๙๘๘๙ , ๐๒-๓๗๔-๓๐๐๕ โทรสำร.๐๒-๓๗๔-๕๐๙๗

คำนำ
โรงเรี ยนชินวรตระหนัก และเห็นความสาคัญในการให้บริ การทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ดังกล่าวนั้น จักต้องใช้แนวทางการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่ วมโดยให้ผปู ้ กครองนักเรี ยน ได้มีความรู ้ ความ
เข้าใจในการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเพื่อที่ท่านผูป้ กครองจักได้ส่งเสริ ม สนับสนุน การเรี ยน การปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้บุตรหลานเป็ นผูม้ ีความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความรู ้ ความ
เข้าใจ ด้านต่างๆ โรงเรี ยนชินวร จึงได้จดั ทาคู่มือนักเรี ยนและผูป้ กครองขึ้น
หวังว่าคู่มือนักเรี ยน และผูป้ กครองนี้จะเป็ นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง อัน
จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ของทุกท่าน ขอขอบคุณในความร่ วมมือ ของผูป้ กครองทุกท่านเป็ นอย่าง
สูง และขอให้ทุกท่านได้มีแต่ความสาเร็จ ความก้าวหน้าที่ดียงิ่ ๆ ขึ้นตลอดไป หากเอกสารนี้มีขอ้ ควรพัฒนา
ประการใด ทางโรงเรี ยนขอน้อมรับเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น ต่อไป จักขอบคุณยิง่

โรงเรี ยนชินวร
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สำรบัญ
หน้ ำ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คำนำ
สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
วิสยั ทัศน์ (VISION)
โครงสร้างเวลาเรี ยนสถานศึกษา
องค์ประกอบการวัด และประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระเบียบปฏิบตั ิ ประจาโรงเรี ยนชินวร
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรี ยน โรงเรี ยนชินวร
บทบาทของผูป้ กครองที่มคี วามสาคัญต่อโรงเรี ยน
ภาคผนวก
 แบบการเขียนใบลา
 ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปี การศึกษา ๒๕๖๐
 ประกาศโรงเรี ยนชินวร

๑
๔
๖
๗
๑๕
๑๘
๒๗
๒๙
๓๐
๓๑
๓๓

๑

๑

ข้ อมูลทั่วไป
ประวัต/ิ ความเป็ นมาของโรงเรียน
โรงเรี ยนชินวร ที่ต้งั ๒๔/๕ แขวงคลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนโทร๐-๒๓๗๗-๙๘๘๙ โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๕๐๙๗
e-mail :chinavorn.@gmail.com website www.chinavorn.ac.th
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิ ดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๖ เนื้อที่๕ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริ การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร
ประวัตโิ รงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนชินวร จัดตั้งขึน้ โดยบริษัทชวพงศ์ จากัดและเป็ นการร่ วมงานของ ๒ ตระกูลชวสินธุ์
และตระกูลอัศววิวฒ
ั น์พงศ์
ความหมายโรงเรี ยนชินวร
ชิน
หมายความ ผูช้ นะ
วร
หมายความ ประเสริ ฐ
ความเป็ นมา ทาพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระครู ญาณวิศิษฐ์ เมื่อวันที่ ๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗เดิมมีเนื้อที่ ๑
ไร่ ๒๖ตารางวา ในระยะแรกสร้างอาคารเรี ยนอนุบาลเพียงหลังเดียว ได้รับอนุญาตให้เปิ ดทาการสอนในระดับ
อนุบาล ๑ถึงอนุบาล ๓เมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๒๘มีนกั เรี ยน ๓๔คน และได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก ๔ไร่ ๑๗๔ตารางวา รวมปัจจุบนั มีพ้นื ที่ ๕ไร่ ๒๐๐ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๒๘
เปิ ดอาคารเรี ยนหลังที่ ๑ทาการสอนระดับอนุบาล ๑
พ.ศ. ๒๕๓๑
ขอเปิ ดอาคารเรี ยน ๕ชั้น ๒หลังติดกัน เปิ ดทาการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๓๕
เปิ ดอาคารเรี ยนหลัง ๔เป็ นอาคารเรี ยน ๕ชั้น พร้อมสระว่ายน้ าขนาด
๒๕๑๓.๕๐เมตร ขยายห้องเรี ยน เปิ ดสอนคอมพิวเตอร์ต้งั แต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๓ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓และสอนว่ายน้ าตั้งแต่ระดับ
อนุบาลปี ที่ ๒ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๓๘
สร้างเวทีการแสดงบริ เวณโรงอาหาร ๒เพื่อใช้จดั กิจกรรมต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ปรับปรุ งสถานที่ผกั ผ่อนสภาพแวดล้อมบริ เวณโรงเรี ยน
พ.ศ. ๒๕๔๓
จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
พ.ศ. ๒๕๔๔
ปรับปรุ งห้องธุรการ, ห้องประชุม, ห้องคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๔๙
สร้างเรื อนทรงไทย , ปรับปรุ งสระว่ายน้ า , ปรับปรุ งเสาธง
พ.ศ. ๒๕๕๐
สร้างห้อง ICT

๒

พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น
ปรับปรุ งสวนพฤกษศาสตร์ ,ปรับปรุ งสระว่ายน้ า
ปรับปรุ งห้องน้ า
ปรับปรุ งห้องเรี ยนชั้น ๒ จานวน ๓ ห้อง , ปรับปรุ งโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร
สร้างห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ(Interactive room) ปรับปรุ งสีบริ เวณโรงอาหาร
ปรับปรุ งเรื อนทรงไทย
ปรับปรุ งห้องเรี ยนชั้น ๓ จานวน๓ห้อง ปรับปรุ งลานจอดรถด้านหน้า
ปรับปรุ งสระว่ายน้ า
ปรับปรุ งห้องเรี ยนชั้น ๓จานวน ๔ห้อง (ป.๓/๒ –ป.๔/๓ )
สร้างศาลพระภูมิ ปรับปรุ งทางเดิน
ปรับปรุ งห้องเรี ยนชั้น ๔จานวน ๗ห้อง (ป.๕/๑ –ป.๖/๓ )และห้องศิลปะ
ปรับปรุ งสระว่ายน้ า และห้องน้ าชั้นล่างทั้งชายและหญิง จานวน ๒ ห้อง
ปรับปรุ ง ห้องน้ าชั้นสอง ทั้งชายและหญิง ปรับปรุ งห้องประกอบการเรี ยนชั้น ๕
(ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี และห้องนาฏศิลป์ )
ปรับปรุ งทาสีอาคารเรี ยนภายนอก

พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทของโรงเรียน
สามัญ เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ ๓เริ่ มเปิ ดปี แรกเปิ ดรับนักเรี ยน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓เมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๒๘ต่อมาขยายชั้นเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓เมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๓๑ปัจจุบนั จัดการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา ตามความ
ต้องการของชุมชน
ที่ต้งั โรงเรียนชินวรตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๕ ซอย เสรีไทย ๑๒ ถนน เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐ – ๒๓๗๗ – ๙๘๘๙ โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๕๐๙๗
Website:www.chinavorn.ac.th E-mail : chinavorn.@gmail.comตั้งอยู่ในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกัด สานักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปรัชญา/ คติพจน์ ของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรี ยน
“ความรู ้ คู่ ความดี”
ความรู ้
หมายถึง การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
ความดี
หมายถึง การกระทาหรื อประพฤติสิ่งที่ถูกต้อง
คติพจน์ ของโรงเรียน
“ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู”
ซื่อสัตย์ หมายถึง นักเรี ยนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ขยัน
หมายถึง หมัน่ ศึกษาหาความรู ้

๓

กตัญญู

หมายถึง

สีประจาโรงเรียนชินวร
สีฟ้า
หมายถึง
สีขาว
หมายถึง

ทดแทนบุญคุณ ผูม้ ีพระคุณ
สีฟ้า – สีขาว
ความรู ้
ความดี

.

สัญลักษณ์โรงเรี ยนชินวร เป็ นสัญลักษณ์แห่งความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ของคณะครู และ
นักเรี ยน เป็ นที่รวมของความรักความสามัคคี และความเสียสละ อย่างมีเหตุผล เพื่อร่ วมกิจกรรมให้สาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์และปรัชญาของโรงเรี ยนสัญลักษณ์ นอกจากคุณค่า
และความสาคัญดังกล่าวแล้ว ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงไว้ในรายละเอียดของตราโรงเรี ยนชินวร
อีกหลายประการ นัน่ คือ
โล่ ซึ่งเป็ นโครงร่ างที่สาคัญที่สุดของสัญลักษณ์โรงเรี ยนชินวร เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงเกียรติอนั
ยาวนาน และเกียรติอนั สูงส่งของโรงเรี ยนชินวร บริ เวณกลางของโล่มีกรอบเด็กนักเรี ยนกาลังนัง่ ทางาน
อยูท่ ี่โต๊ะ ส่วนบนของภาพมีตวั อักษรภาษาอังกฤษว่า CHINAVORN มีความหมายว่านักเรี ยนของโรงเรี ยน
ชินวร เป็ นผูม้ คี วามตั้งใจ มีความขยัน และมีความมานะอดทนที่จะศึกษาเล่าเรี ยนให้สาเร็ จให้จงได้บริ เวณ
ส่วนบนและส่วนข้างมีดอกบัวและดอกเข็ม
ดอกบัว เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่งเปรี ยบได้กบั ดอกบัว ๔
เหล่า ได้แก่บวั พ้นน้ า บัวปริ่ มน้ า บัวใต้น้ า และบัวใต้โคลนตม
ดอกเข็ม เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความเฉลียวฉลาด สติปัญญาหลักแหลม และเป็ นผูท้ ี่มีเหตุผล สามารถ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งการดาเนินชีวติ อย่างราบรื่ น

๔

ส่ วนล่างคติพจน์
“ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู”เป็ นหลักธรรมประจาใจของนักเรี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นผลผลิตทางการศึกษาที่คุณค่า
ยิง่ ของโรงเรี ยนชินวร
นโยบายโรงเรียนชินวร
๑)
ส่งเสริ มให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
๒)
พัฒนาระบบการบริ หารงาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่ วม
๓)
พัฒนานักเรี ยนให้มีความพร้อม ทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
๔)
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้
๕)
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖)
ส่งเสริ มการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ประชาคมอาเซียน
๗)
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน
๘)
ปรับปรุ งอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เหมาะสม
๒.

วิสัยทัศน์ (VISION)
ภายในปี การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรี ยนชินวรพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมนาสู่ความเป็ นสากล บนพื้นฐานของวิถีไทย
พันธกิจ
๑) พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น
๒) ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
๓) พัฒนากระบวนการบริ หารและการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
๔) พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล
๖) พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ การนาเสนอผลงานทางวิชาการและส่งเสริ ม
การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๗) พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ความเป็ นสากล
๘) ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามวิถีไทย

๕

กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริ หารและการ จัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการ สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในที่มีประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาตามบริ บทของโรงเรี ยน
เป้ าหมาย
๑) ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
๒) ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด
๓) โรงเรี ยนมีระบบการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ครู มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๕) โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
๖) โรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๗) ครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้สู่ความเป็ นสากล และผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกสู่ความเป็ นสากล
๘) ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมของความเป็ นไทยตามวิถีไทย และเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๓) มีระเบียบวินยั
๕) อยูอ่ ย่างพอเพียง
๗) รักความเป็ นไทย

๒) ซื่อสัตย์สุจริ ต
๔) ใฝ่ เรี ยนรู ้
๖) มุ่งมัน่ ในการทางาน
๘) มีจิตสาธารณะ

๖
๓. โครงสร้ างเวลาเรียนสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุ ง ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
(ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ / กิจกรรม

เวลาเรี ยน (ชัว่ โมง / ปี )
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

รายวิชาพื้นฐาน

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

คณิ ตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

สุ ขศึกษา และ พลศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

ภาษาอังกฤษ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

หน้าที่พลเมือง

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

ลูกเสื อ - เนตรนารี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

ชมรมเลือกเสรี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

(๕)

(๕)

(๕)

(๑๕)

(๑๕)

(๑๕)

๑,๑๖๐

๑,๑๖๐

๑,๑๖๐

๑,๑๖๐

๑,๑๖๐

๑,๑๖๐

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรี ยนทั้งสิ้ น

หมายเหตุ ๑. ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ทุกชั้นเรี ยน ตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑ เรื่ อง การปรับปรุ งโครงสร้างเวลาเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลง
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
๒.๑ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
๒.๒ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช้เวลาทากิจกรรมนอกเวลาเรี ยน และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีทุกชั้นเรี ยนใช้เวลาเรี ยนนอกโครงสร้างเวลาเรี ยนอีก ๔๐ ชัว่ โมง/ปี

๗

๔. องค์ประกอบของการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดจุดหมายสมรรถนะสาคัญของ
ผูเ้ รี ยน และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก กาหนดให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั ที่กาหนดในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ มีความสามารถด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบต่างๆ ดังแผนภาพที่ ๑.๑
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั การเรียนรู้
ใน ๘ กลุ่มสาระ

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั การเรียนรู้
ใน ๘ กลุ่มสาระ

คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั การเรียนรู้
ใน ๘ กลุ่มสาระ

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั การเรียนรู้
ใน ๘ กลุ่มสาระ

( แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ )
การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้งั ๘ กลุ่มสาระ เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตาม
ตัวบ่งชี้ในหลักสูตร ซึ่งจะนาไปสู่การสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ต่อไป ภารกิจของ
สถาบันการศึกษาในการดาเนินการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ กาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรี ยน กับคะแนนปลายปี / ปลายภาค โดยให้ความสาคัญของคะแนน
ระหว่างเรี ยน มากกว่าคะแนนปลายปี / ปลายภาค

๘

โรงเรียนกาหนดสัดส่ วนการประเมินระหว่างภาคเรียน : การประเมินผลปลายภาคเรียนหรื อปลายปี ดังนี้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ระหว่างเรี ยน : ปลายปี หรื อปลายภาคเรี ยน
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๘๐ : ๒๐
๘๐ : ๒๐
๘๐ : ๒๐
๗๐ : ๓๐

กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยโรงเรียนกาหนดดังนี้
ระดับผลการเรี ยน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ช่วงคะแนนร้อยละ
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์

ระดับผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีรายละเอียดดังนี้
ช่วงคะแนน ร้อยละ
๘๕-๑๐๐
๖๕-๘๔
๕๐-๖๔
ต่ากว่า ๕๐

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น

๙

ระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับผลการเรี ยน

ความหมาย

๓

ดีเยีย่ ม

๒

ดี

๑

ผ่าน

๐

ไม่ผา่ น

คุณลักษณะ
- ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อประโยชน์สุข
ของตนเอง และสังคม
- ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามเกณฑ์
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
- ผูเ้ รี ยนรับรู ้ และปฏิบตั ิตามเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากาหนด
- เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิไม่ได้ตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กาหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ ไม่
ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

๑๐

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว

ลูกเสื อ ผู้บาเพ็ญ
ชุมนุม/ชมรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
( เวลาเข้ าร่ วมกิจกรรม ) , ( การปฏิบัตกิ จิ กรรม ) , ( ผลงาน ชิ้นงาน )

ประเมิน

ไม่ผ่าน

ซ่ อม

ผ่าน

ส่ งผลการประเมิน

การตัดสินผลการเรียน
การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรี ยนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การประเมินและตัดสินผลการ
เรี ยนให้ผเู ้ รี ยนจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น และจบหลักสูตรที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
การตัดสินผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่ม เป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนทุกคนต้องได้รับผลการ
ตัดสินการเรี ยนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด โดยโรงเรี ยนต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ทั้ง ๘ กลุ่ม โดยกาหนดรายวิชาเป็ นรายปี ซึ่งครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ที่โรงเรี ยนกาหนด

๑๑

๑.๑) การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี
เพื่อให้การประเมินผลการเรี ยนมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และสนับสนุนการเรี ยนการสอน จึงให้นาผลการ
ประเมินระหว่างเรี ยนไปใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินผลการเรี ยนปลายปี โดยใช้สดั ส่วนการประเมินผล
ระหว่างเรี ยนมากกว่าการประเมินผลปลายปี
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรี ยนได้กาหนดสัดส่วนการประเมินใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
สัดส่ วนการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปี : ปลายปี
ประถมต้น (ป.๑-๓)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/รายวิชา
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
๑ ภาษาไทย
๗๐ : ๓๐
๒ คณิ ตศาสตร์
๗๐ : ๓๐
๓ วิทยาศาสตร์
๗๐ : ๓๐
๔ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๗๐ : ๓๐
๕ ประวัติศาสตร์
๗๐ : ๓๐
๖ สุขศึกษา พลศึกษา
๘๐ : ๒๐
๗ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
๘๐ : ๒๐
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘๐ : ๒๐
๙ ภาษาอังกฤษ
๗๐ : ๓๐
๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๗๐ : ๓๐
๑๑ หน้าที่พลเมือง
๗๐ : ๓๐

ประถมปลาย (ป.๔-๖)
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๘๐ : ๒๐
๘๐ : ๒๐
๘๐ : ๒๐
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐
๗๐ : ๓๐

กรณี ที่ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้ดาเนินการซ่อมเสริ มปรับปรุ งแก้ไข ในสาระ
การเรี ยนรู ้ที่ได้ระดับผลการเรี ยน “๐” โดยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี
ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ การประเมินด้วยวิธีการที่โรงเรี ยนกาหนด จนผูเ้ รี ยนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี ทุกสาระการเรี ยนรู ้ให้เสร็ จสิ้นในเวลาที่ทางโรงเรี ยนกาหนด และให้ได้ระดับผลการ
เรี ยนตั้งแต่ ๑-๔ เมื่อหมดกาหนดเวลาที่ทางโรงเรี ยนกาหนด ผูเ้ รี ยนยังไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ต้องลงเรี ยนซ้ า
ในรายวิชานั้น
๑.๒) การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้งั ๘ กลุ่ม ครบ ๓ ปี และได้รับการตัดสินผลการเรี ยน
ให้ “ผ่าน” ทุกรายวิชา จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น

๑๒

๑.๓) การกาหนดระดับผลการเรียน (เกรด)
ให้สถานศึกษากาหนดระดับผลการเรี ยน (เกรด) เป็ นดังนี้
สาหรับผูท้ ี่เรี ยนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ใช้ระดับผลการเรี ยนดังนี้
ระดับผลการเรี ยน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ผลการเรี ยนดีเยีย่ ม
ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนค่อนข้างดี
ผลการเรี ยนน่าพอใจ
ผลการเรี ยนพอใช้
ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ข้นั ต่า
ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนน
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

๒) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็ นรายปี หรื อรายภาค โดยแบ่งพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน ดังนี้
“ดีเยีย่ ม” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับคะแนน ๘๕-๑๐๐ ระดับคุณภาพ ๓
“ดี”
หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับคะแนน ๖๕-๘๔ ระดับคุณภาพ ๒
“ผ่าน” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับคะแนน ๕๐-๖๔ ระดับคุณภาพ ๑
“ไม่ผา่ น” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมบางประการที่ตอ้ งปรับปรุ ง คะแนน ต่ากว่า ๕๐ ระดับคุณภาพ ๐
๓) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายปี หรื อรายภาค เป็ นการประเมินเพื่อวินิจฉัย โดย
แบ่งพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนดังนี้
“ดีเยีย่ ม” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๓
“ดี”
หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๒
“ผ่าน”
หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพ ๑
“ไม่ผา่ น” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมบางประการที่ตอ้ งปรับปรุ ง ระดับคุณภาพ ๐
๔) การตัดสินการเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การตัดสินการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงค์
สาคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เข้าร่ วมกิจกรรม โดยให้ระดับผลการประเมินเป็ น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่ น” คิดเกณฑ์
“ผ่าน” คือ เข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า ๘๐% ของเวลากิจกรรม และมีคุณลักษณะที่กาหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐
% ของการประเมิน

๑๓

ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยน “ไม่ผา่ น” การเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนเข้ารับการซ่อมเสริ ม หรื อเลือก
กิจกรรมใหม่จน “ผ่าน” ครบทุกกิจกรรม ตามหลักสูตรที่โรงเรี ยนกาหนดในแต่ละช่วงชั้น
๕) การตัดสินผลการเรียนผ่านช่ วงชั้น จนจบการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการประเมิน ตัดสิน
ผลการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนจบการศึกษา แต่ละช่วงชั้น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการผ่านช่วงชั้น และจบหลักสูตรที่กาหนดไว้ดงั นี้
๕.๑) ต้องเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ท้งั ๘ กลุ่ม ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
รายวิชาที่เรี ยนต้องได้รับการตัดสินผลการเรี ยน
๕.๒) ต้องได้รับการตัดสินผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า “๑” ทุกรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด
๕.๓) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๕.๔) ต้องผ่านการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๕.๕) ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ทุกกิจกรรม

๑๔

แผนภูมแิ สดงการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนผ่านช่ วงชั้น
๑
.
การประเมินการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๘ กลุ่มสาระ

๒

๓

การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

การประเมิน
กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

คณะอนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

คณะกรรมการ ประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน

คณะกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

คณะกรรมการ
ประเมินกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

ผลการประเมินได้ระดับ
ผลการเรี ยน
๑ , ๑.๕ , ๒ ,๒.๕ , ๓ ,
๓.๕ , ๔
ทุกรายวิชา

ผลการประเมิน
“ดีเยีย่ ม”
“ดี”
“ผ่าน”

ผลการประเมิน
“ดีเยีย่ ม”
“ดี”
“ผ่าน”

ผลการประเมิน
“ผ่าน”
ทุกกิจกรรม

การประเมินระดับชาติ
การตัดสินผลการเรี ยนผ่านช่วงชั้น

๔

๑๕

๕. ระเบียบปฎิบัตปิ ระจาโรงเรียนชินวร
เวลาการเข้ าแถว เข้าเรียน และเลิกเรียน
๐๘.๐๐ น. เข้าแถวหน้าเสาธง
๐๘.๓๐ น. เริ่ มเรี ยนคาบเรี ยนที่ ๑
๐๙.๓๐ น. เริ่ มเรี ยนคาบเรี ยนที่ ๒
๑๐.๓๐ น. เริ่ มเรี ยนคาบเรี ยนที่ ๓
๑๑.๓๐ น. พักกลางวัน
๑๒.๓๐ น. เริ่ มเรี ยนคาบเรี ยนที่ ๔
๑๓.๓๐ น. เริ่ มเรี ยนคาบเรี ยนที่ ๕
๑๔.๓๐ น. พัก ๑๐ นาที
๑๔.๔๐ น. เริ่ มเรี ยนคาบเรี ยนที่ ๖
๑๕.๔๕ น. เลิกเรี ยน
การตรวจสอบนักเรียนมาโรงเรียน
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษาจะตรวจรายชื่อนักเรี ยนตอนเช้า ทุกวัน หลังเคารพธงชาติหรื อขณะทากิจกรรม
โฮมรู ม แล้วรายงานส่งห้องธุรการ ระดับเวลา ๐๘.๔๕ น.
๒) อาจารย์เวรรับนักเรี ยนมาสาย และลงบันทึกการมาสายของนักเรี ยนหลังเวลา ๐๘.๐๐ น.
๓) ครู ประจาชั้นบันทึกการมาสาย และขาดเรี ยนของนักเรี ยน
๔) หัวหน้าห้องนาสมุดบันทึกการมาเรี ยน เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา และนาส่งห้องธุรการ
หลังโรงเรี ยนเลิกทุกวัน และมารับคืนเช้าวันรุ่ งขึ้นเวลา ๐๘.๔๕ น.
การขออนุญาตนานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑) ผูม้ าขออนุญาตต้องเป็ นบิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองที่มามอบตัวนักเรี ยนในวันมอบตัวนักเรี ยนเท่านั้น
๒) ผูม้ ารับนักเรี ยนต้องแต่งกายสุภาพเรี ยบร้อย
๓) ปฎิบตั ิตามขั้นตอนที่โรงเรี ยนกาหนดโดย
- แจ้งขออนุญาตอาจารย์ที่ปรึ กษา
- บันทึกการขออนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน ลงในสมุดนักเรี ยน ขออนุญาตออกนอกบริ เวณ
โรงเรี ยนไว้เป็ นหลักฐาน
- เขียนบัตรออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน โดยมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรี ยนลงนาม
- นาบัตรออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนที่สมบูรณ์แล้วไปแสดงต่อยามรักษาการณ์
พร้อม ลงรายละเอียดอีกครั้งหลังจากนั้นจึงออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนได้
การมาโรงเรียนในวันหยุด และวันราชการ หลังเวลา ๑๗.๐๐ น.

๑๖

ระเบียบของโรงเรี ยน มีดงั นี้
๑) โรงเรี ยนจะรับผิดชอบ ดูแลความประพฤติ ความปลอดภัยให้แก่นกั เรี ยนที่มาทากิจกรรมต่างๆ วันหยุด
เฉพาะนักเรี ยนที่มีหนังสือขออนุญาตจากโรงเรี ยนเท่านั้น
๒) วันราชการ หลังเวลา ๑๘.๓๐ น. นักเรี ยนทุกคนต้องออกจากโรงเรี ยนกลับบ้านหากพ้นจากเวลานี้จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การไปทากิจกรรมนอกโรงเรียน
การไปทากิจกรรมนอกโรงเรี ยน เป็ นการพัฒนาและส่งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนในด้านต่างๆ
โรงเรี ยนพร้อมที่จะส่งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนทุกด้าน ทุกสาขา เมื่อมีโอกาสเช่น การแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการ การแสดงละคร การแสดงศิลปะต่างๆ การนาผลผลิตและผลงานของนักเรี ยนไปแสดงในที่
ต่างๆ การศึกษานอกสถานที่ ถ้ามีการนานักเรี ยนไปทากิจกรรมนอกโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะทาหนังสือขออนุญาต
ผูป้ กครองก่อนทุกครั้ง เมื่อผูป้ กครองอนุญาตจึงจะนานักเรี ยนไปได้ หากนักเรี ยนไม่นาหนังสืออนุญาตจาก
ผูป้ กครองมายืนยัน ทางโรงเรี ยนจะไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนไปทากิจกรรมดังกล่าว
การลา
๑) ลาป่ วย ให้ส่งใบลาที่มีลายเซ็นรับรองจากผูป้ กครองซึ่งเป็ นคนเดียวกับผูป้ กครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัว
หรื อถ้าไม่สามารถส่งในวันที่ลาได้ อนุญาตให้ส่งในวันแรกที่มาเรี ยนการหยุดเรี ยนเนื่องจากป่ วย นักเรี ยนอาจ
แจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบทางโทรศัพท์เป็ นเบื้องต้นก่อนก็ได้ เพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักเรี ยนเอง
ถ้าป่ วยเกิน ๓ วัน ให้ส่งใบรับรองแพทย์ดว้ ย
๒) ลากิจ ให้ส่งใบลาก่อนวันลาอย่างน้อย ๑ วัน หรื อส่งในวันที่ลา ถ้าจาเป็ นจริ งๆ ให้ส่งในวันแรกที่มา
เรี ยน ในใบลาต้องมีลายเซ็นรับรองจากผูป้ กครองซึ่งเป็ นคนเดียวกับผูป้ กครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัว การลากิจ
อาจแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบทางโทรศัพท์เป็ นเบื้องต้นก่อนก็ได้
การทาความเคารพ
เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน
ในห้องเรียน
- เมื่อครู เข้ามาในห้องเรี ยน ให้หวั หน้าชั้นบอกทาความเคารพว่า “นักเรี ยนทาความเคารพ”
ให้นกั เรี ยนทุกคนยืนตรงพนมมือก้มศีรษะ และกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ”“สวัสดีค่ะ” พร้อมกัน
- กรณี ที่ผตู ้ รวจเยีย่ มหรื อผูท้ ี่ควรเคารพอื่นๆ เข้ามาในห้องเรี ยน ให้ครู ผสู ้ อนอยูใ่ นขณะนั้นบอก
นักเรี ยนทาความเคารพ
นอกห้องเรียน
- เวลาพบครู หรื อเดินสวนทางกับครู ให้นกั เรี ยนทาความเคารพด้วยการยกมือขึ้นไหว้ เมื่อจะเดินแซง
ออกหน้าครู ให้พูดว่า “ขออนุญาต” แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองาม เมื่อเวลาเดินผ่าน

๑๗

- กรณี ที่พบผูต้ รวจเยีย่ มหรื อผูท้ ี่เคารพอื่นๆ ภายในบริ เวณโรงเรี ยนให้ทาความเคารพเช่นเดีย วกับที่ทา
ความเคารพครู นอกห้องเรี ยนด้วยการยกมือขึ้นไหว้
เมื่ออยู่นอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อพบครู หรื อเดินสวนทางกับครู ให้นกั เรี ยนทาความเคารพด้วยการยกมือไหว้พร้อมกล่าว
คาว่า “สวัสดีครับ “สวัสดีค่ะ”
การมาโรงเรียนสาย
เพื่อฝึ กนิสยั ให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ คี วามรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรี ยนสายหากมีความจาเป็ นนักเรี ยน
ต้องปฎิบตั ิ ดังนี้
๑) มีจดหมายรับรองจากผูป้ กครองเพื่อแสดงกับครู ที่ปฎิบตั ิหน้าที่เวรประจาวัน เพื่อขออนุญาตเข้า
โรงเรี ยน
๒) นาจดหมายรับรองจากผูป้ กครองแสดงต่อครู ประจาวิชา เพือ่ ขออนุญาตเข้าเรี ยน
๓) นักเรี ยนที่มาโรงเรี ยนสายโดยไม่มีจดหมายรับรองจากผูป้ กครอง จะได้รับการพิจารณาโทษตาม
ระเบียบ
การใช้ บตั รประจาตัวนักเรียน
เพื่อแสดงตนว่าเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนชินวร เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการใช้สิทธิต่างๆ นักเรี ยน
จะต้องนาบัตรนักเรี ยนติดตัวอยูเ่ สมอ
การติดต่อกับผู้ปกครอง
โรงเรี ยนจะมีหนังสือราชการเชิญประชุม นัดพบหรื อติดต่อกับผูป้ กครองตามโอกาสอันควร ในกรณี ที่
นักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องความประพฤติ ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน จะมีจดหมายหรื อโทรศัพท์เชิญผูป้ กครองมาพบที่
โรงเรี ยน เพื่อปรึ กษาหารื อในการที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนให้อยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุข และมีระเบียบวินยั อันดีงาม
ในการติดต่อทางโทรศัพท์ โรงเรี ยนจะโทรศัพท์ถึงท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้กบั ทาง
โรงเรี ยน (บ้านและสถานที่ทางาน)
ผู้ปกครองมาพบฝ่ ายกิจการนักเรียน
๑) แต่งกายสุภาพเรี ยบร้อย
๒) เป็ นบิดา มารดา หรื อญาติที่นกั เรี ยนอาศัยอยูด่ ว้ ย
๓) พบตามกาหนดเวลาที่ทางโรงเรี ยนกาหนด

๑๘

การมีสิทธิ์เข้ าห้ องสอบกลางภาค-ปลายภาคเรียน
๑) ชาระค่าเล่าเรี ยน เรี ยบร้อย
๒) ผูป้ กครองต้องมาประชุม ตามที่โรงเรี ยนกาหนดเชิญประชุมทุกครั้ง
๓) มีเวลาเรี ยนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔) แต่งกายชุดนักเรี ยนตามปกติ เรี ยบร้อย ไม่ส่วนใส่ชุดพลศึกษา
๕) ไม่ถูกสัง่ พักการเรี ยน
การนาสิ่งของมาโรงเรียน
๑) ทางโรงเรี ยนไม่อนุญาตให้นาสิ่งของมีค่าใดๆ มาโรงเรี ยน มิฉะนั้นทางโรงเรี ยน
จะยึดของไว้ และผูป้ กครองจะต้องเป็ นผูม้ ารับคืน
๒) กรณี สิ่งของมีค่าสูญหายภายในโรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๖. ระเบียบว่าด้ วยการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนชินวร
๑ ) นักเรียนชาย
ทรงผม
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้าไม่เกิน ๕ ซม.
ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ไว้จอนข้างหู ไม่หวีแทรกกลาง ไม่ยอ้ มสีผม ไม่ใช่เยลและน้ ามัน
เสื้ อ
เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวไม่บางเกินไป ลาตัวตรงไม่รัดรู ป ไม่มเี กล็ดหลัง มีสาบอกตลอด ด้านนอกกว้าง ๔ ซม.
ใช้กระดุมสีขาวใสแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. มีกระเป๋ าทางอกซ้าย มีตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรี ยน บนกระเป๋ าเสื้อปักชื่อ – สกุล ของนักเรี ยน(ด้ายสีแดง) เวลาสวมใส่ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง
กางเกง
ใช้ผา้ สีน้ าเงิน มีจีบด้านหน้า ข้างละ ๒ จีบ ขาสั้นเพียงเหนือเข่าพ้นกลางสะบ้า ประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้าง
ของกางเกง เมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘ ซม. – ๑๒ ซม. ตามขนาดของขา ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ ซม.
มีกระเป๋ าตรงด้านข้าง ข้างละ ๑ ใบ ห้ามมีกระเป๋ าหลัง
เข็มขัด
ใช้สีดาแบบนักเรี ยน ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ ซม. หัวเข็มขัดเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาด้วยโลหะสีขาว และมี
เข็มเพื่อสอดรู เข็มขัด เพียงเข็มเดียว
รองเท้ า
ทาด้วยหนังหรื อผ้าใบ หุม้ ส้นสีดา ผูกเชือก ขอบและตาไก่สาหนรับร้อยเชือกสีดา ห้ามสวมรองเท้ามี
ลวดลาย หรื อหนังกลับ หัวเหลี่ยม ส้นสูง ขอบสีที่ต่างจากตัวรองเท้า

๑๙

ถุงเท้า
สีขาวแบบนักเรี ยน ไม่มีลวดลาย เป็ นถุงเท้าแบบยาว ห้ามสวมถุงเท้าที่ทาด้วยลูกฟูกชนิดหนา เวลาสวมใส่
ถุงเท้าห้ามพับ
๒) นักเรียนหญิง
ผม
- ผมสั้น ตัดผมสั้นให้ต่ากว่าระดับติ่งหูไม่เกิน ๒ ซม. ปลายผมเสมอกัน
- ผมยาว ต้องรวบผมให้เรี ยบร้อย โดยการรัดผม หรื อดัดผมเปี ย ผูกโบว์สีดา , สีน้ าเงิน , สี
น้ าตาล หรื อสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง ไม่เกิน ๑ นิ้ว และไม่ซอยผม ไม่ดดั ผม ไม่เซ็ทผม
- การรวบผมสูงจะต้องอยูก่ ่ ึงกลางศีรษะ ไม่สูงหรื อ ต่าเกินไป
- การแสกผมตรงกลางต้องใช้กิ๊บหนีบผมสีดาเท่านั้น ขนาดเล็กหนีบทั้ง ๒ ข้าง
เสื้ อ
ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร คอปกบัวแหลม ไม่มีสาบเสื้อแขนสั้น เหนือศอก จีบรอบแขนรัด
เสื้อตรงและยาวพอดีกบั ตัว
- กระเป๋ าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรี ยน ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน ใต้สญ
ั ลักษณ์ มีชื่อ
“ชินวร” ปักด้วยไหมสีแดง เหนือกระเป๋ ามี ชื่อ – สกุล ของนักเรี ยน ปักด้วยไหมสีแดง
- โบว์รอบคอนักเรี ยนเป็ นสีเดียวกับกระโปรงและผูกเชือกแบบคอกระต่าย
- มัธยมเสื้อปก เช่นเดียวกับประถม ยกเว้นแขนเสื้อปล่อยยาว และเอวจัม๊ รู ดเล็กน้อยรอบตัว
กระโปรง
- ผ้ามีลายสก๊อตสีแดง แบบจีบรอบตัว เย็บทับระหว่าง ๖-๗ ซม. เว้นระยะพอประมาณ
ให้ยาวคลุมเข่า
รองเท้ า
ร้องเท้านักเรี ยนสีดา หุม้ ปลายเท้าชนิดมน มีสายรัดระหว่างกลาง ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม.
ถุงเท้า
สีขาวยาว ไม่มีลูกฟูก ไม่บาง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้พบั

๒๐

เครื่ องแต่ งกายของนักเรียนชาย ระดับประถม

ทรงผมนักเรียนชาย
ให้ไว้ผมทรง“รองทรงสูง”

เข็มขัด

เป็ นเข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๔ ซ.ม. หัว
เข็มขัดเป็ นโลหะสีขาว รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีเข็มสาหรับสอด
รู เข็มขัด เพียงเข็มเดียว

ถุงเท้า
เป็ นถุงเท้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย
ไม่บางเกินไป และไม่ใช่ชนิดลูกฟูก

เสื้ อ
เป็ นเสื้อแบบคอเชิ้ตสีขาว เนื้อเรี ยบ
ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ไม่รัดรู ป หรื อใหญ่
จนเกินไป มีกระเป๋ า ๑ ใบ ที่อกด้านซ้าย
ผ่าหน้า มีสาบเสื้อกว้าง ๓ ซ.ม. ปักชื่อสกุล เหนือกระเป๋ าด้วยไหมสีแดง
กระเป๋ าเสื้อติดตราสัญลักษณ์โรงเรี ยน
ชินวร ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน ใต้ตรา
สัญลักษณ์ มีชื่อ CHINAVORN
SCHOOL ปักด้วยไหมสีแดง

กางเกง
เป็ นกางเกงสีน้ าเงิน เนื้อเรี ยบ มีจีบ
ด้านหน้า ด้านละ ๒ จีบ มีหูที่ขอบกว้าง
๑ ซ.ม. ระยะห่าง ๖-๗ หู มีกระเป๋ าตรง
ด้านข้าง ข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋ าหลัง
ขากางเกง ยาวเหนือกึ่งกลางเข่า ๕ ซ.ม.
เวลาสวมกางเกง ให้ปลายขากว้างจาก
ขาของผูส้ วม ๑๐ ซ.ม.

รองเท้ า
เป็ นรองเท้าหนัง หรื อผ้าใบสีดา ชนิด
ผูกเชือก หุม้ ส้น ขอบสีดา ไม่มีลวดลาย

๒๑

เครื่ องแต่ งกายของนักเรียนหญิง ระดับประถม
ทรงผมนักเรียนหญิง
ทรงผมตัดสั้นเสมอต้นคอ ระดับติ่งหู ปลาย
ผมด้านข้างและหลังยาวเสมอกัน ไม่ซอย
ผม ไม่ทาสีผม ไม่ดดั หรื อเซ็ทผม ไว้ผม
แสกต้องติดกิ๊บ ให้เรี ยบร้อย (ด้วยกิ๊บ
สีดาขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒ อัน)

โบว์
เป็ นโบว์สีเดียวกับกระโปรง

เสื้ อ
เป็ นเสื้อแบบคอดอกบัวแหลม ไม่มี
สาบเสื้อ แขนสั้นเหนือศอก มีจีบปลาย
แขนรัด ชายขอบเสื้อด้านล่างมีความกว้าง
พอเหมาะกับลาตัว ใส่ไว้ในกระโปรง
กระเป๋ าเสื้อ ด้านซ้ายปักสัญลักษณ์
ของโรงเรี ยน (ปักด้วยไหมสีน้ า เงิน)
ใต้ตรา สัญลักษณ์ มีชื่อ
CHINAVORN SCHOOL
ปักด้วยไหมสีแดง เหนือกระเป๋ าเสื้อ
ด้านซ้ายปักชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีแดง
มีโบว์สีเดียวกับกระโปรง
กระโปรง
เป็ นกระโปรงผ้าสีลายสก๊อตสีแดง
ติดแถบมีจีบรอบ จีบออกด้านนอก
เย็บทับจีบเอวลงมาระหว่าง ๖-๗ ซม.
เว้นระยะความกว้างพองาม กระโปรง
คลุมเข่า มีสายกระโปรงพาดบ่า ๒ ข้าง

ถุงเท้า
สีขาวยาวครึ่ งน่อง ไม่เป็ นลูกฟูก
ไม่บาง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้พบั
ข้อ ส่วนพับกว้างประมาณ ๒ นิ้ว

รองเท้ า
ใช้รองเท้าหนังสีดา หุม้ ปลายเท้า
ชนิดมน มีสายรัดรองเท้า ไม่มีลวดลาย
ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม.

๒๒

เครื่ องแต่ งกายชุ ดพลศึกษา โรงเรียนชินวร

เสื้ อ
เสื้อแขนสั้น คอไปโลสีฟ้า มีกระเป๋ า
ข้างซ้าย 1 ใบ ที่กระเป๋ ามีเครื่ องหมาย
ประจาโรงเรี ยน ปักชื่อเหนือกระเป๋ า
ด้านซ้ายสูงจากกระเป๋ า 1 ซม.

กางเกง
กางเกงขายาวผ้ายืดสีน้ าเงิน มีแถบ
ขาว 3 แกน ด้านข้าง ปลายขากางเกง
ทั้ง 2 ข้าง พอดีขอ้ เท้า

รองเท้ า-ถุงเท้ า
-ใช้รองเท้าผ้าใบ หุม้ ส้นสีขาวล้วน
ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย
- ใช้ถุงเท้าตามแบบชุดนักเรี ยนปกติ

๒๓

เครื่ องแต่ งกาย ชุดลูกเสื อสารอง

ห่ วงสวมผ้าผูกคอ

ตราหน้ าหมวก

เครื่ องหมาย กลุ่ม กอง
หมายเลข กลุ่ม กอง

เครื่ องหมายลูกเสื อสารอง
เครื่ องหมายหมู่

ผ้าผูกคอแถบสี ฟ้า-ขาว
ติดเครื่ องหมายประจาจังหวัด
เข็ดขัดหนังสี น้าตาล

รองเท้ า-ถุงเท้ า
-เป็ นรองเท้าหนัง หรื อผ้าใบสีดา
ชนิดผูกเชือก หุม้ ส้น ไม่มีลวดลาย
- ใช้ถุงเท้าตามแบบชุดนักเรี ยนปกติ

เครื่ องแต่ งกาย ชุดเนตรนารีสารอง

ห่ วงสวมผ้าผูกคอ

เครื่ องหมาย ชื่ อโรงเรียน

หมายเลข กลุ่ม กอง

๒๔

ตราหน้ าหมวก

เครื่ องหมายเนตรนารีสารอง

เครื่ องหมายหมู่

ผ้าผูกคอแถบสี ฟ้า-ขาว
ติดเครื่ องหมายประจาจังหวัด

รองเท้ า-ถุงเท้ า
-รองเท้าหนังสีดา หุม้ ปลายชนิดมน
มีสายรัด ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน
๓ ซม.
- ใช้ถุงเท้าตามแบบชุดนักเรี ยนปกติ

๒๕

เครื่ องแต่ งกาย ชุดลูกเสื อสามัญ

หมวกปี กกว้ าง ติดดอกจัน
ข้ างขวา

ห่ วงสวมผ้าผูกคอ
ผ้าผูกคอตามภาค
ติดเครื่ องหมาย
ประจาจังหวัด

เครื่ องหมายชื่ อโรงเรียน
เลขกลุ่มกอง

เครื่ องหมายหมู่
เข็มขัดหนังสี น้าตาล

รองเท้ า-ถุงเท้ า
-รองเท้าสีน้ าตาลแก่
- ถุงเท้าสีกากี เต็ม
น่อง

๒๖

เครื่ องแต่ งกาย ชุดเนตรนารีสามัญ

หมวกทรงหม้ อตาล
ติดสั ญลักษณ์ เนตรนารี
ที่หมวก
เครื่ องหมาย ชื่ อโรงเรียน

ห่ วงสวมผ้าผูกคอ
ผ้าผูกคอตามภาค
ติดเครื่ องหมาย
ประจาจังหวัด
เครื่ องหมายเนตรนารี
เครื่ องหมายหมู่

เลข กลุ่ม กอง

เข็มขัดหนังสี น้าตาล
หัวเข็มขัดสั ญลักษณ์
เนตรนารี

รองเท้ า-ถุงเท้ า
-รองเท้าหนังสีดา หุม้ ปลายชนิดมน
มีสายรัด ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน
3 ซม.
- ใช้ถุงเท้าตามแบบชุดนักเรี ยนปกติ

๒๗

๗. บทบาทของผู้ปกครองที่มคี วามสาคัญต่อโรงเรียน
๑) ช่วยกวดขันการมาโรงเรี ยนของนักเรี ยนให้ทนั เวลาเคารพธงชาติ คือ เวลา ๘.๐๐ น. และการกลับ
บ้านให้เป็ นเวลา ถ้าปรากฎว่านักเรี ยนกลับบ้านช้ากว่าปกติบ่อยครั้งหรื อกลับผิดเวลา โปรดแจ้ง
ให้ทางโรงเรี ยนทราบโดยด่วน ทางจดหมายหรื อทางโทรศัพท์ เพื่อทางโรงเรี ยนจะได้รับทราบ
ข้อมูลและหาทางแก้ไขต่อไป
๒) โปรดอย่าอนุญาตให้นกั เรี ยนในความปกครองของท่านไปโรงเรี ยนในวันหยุดราชการ หรื อใน
วันหยุดเรี ยน เว้นแต่มีหนังสือขออนุญาตจากทางโรงเรี ยนหรื อครู อาจารย์ประจาวิชา
๓) อย่าเชื่อคาแอบอ้าง เมื่อนักเรี ยนขอเงินเพื่อซื้อวัสดุฝึกงานต่างๆ เว้นแต่จะมีหนังสือจากทาง
โรงเรี ยนแจ้งให้ทราบ
๔) ในวันหยุดเรี ยนควรเป็ นเวลาที่นกั เรี ยนควรจะได้พกั ผ่อนอยูก่ บั บ้านและช่วยผูป้ กครองทางาน
ตามสมควร ฉะนั้นโปรดอย่างอนุญาตให้นกั เรี ยนในความปกครองของท่านได้เที่ยวเตร่ นดั
หมายกับเพื่อนบ่อยๆ โดยที่ท่านไม่ทราบว่าไปกันที่ไหนหรื อไปบ้านใคร เพราะอาจจะเป็ น
หนทางนาไปสู่ความเสื่อมเสีย หรื อไม่ปลอดภัยแก่นกั เรี ยนได้
๕) ขอให้ช่วยกวดขันและห้ามปรามหรื อสอดส่อง มิให้นกั เรี ยนในปกครองของท่านมีโอกาส
พกอาวุธหรื อนาสิ่งที่มีอนั ตราย เช่น ระเบิด วัตถุอนั ตรายอื่นๆ ติดตัวมาโรงเรี ยน เพราะถ้า
โรงเรี ยนตรวจพบจะถูกลงโทษตามกฎหมายกาหนด
๖) โปรดช่วยกวดขันและสอดส่องดูแลการคบเพื่อนของนักเรี ยนในการปกครองของท่านว่า สนิท
กับใครเป็ นพิเศษ เพราะอาจจะชักนากันไปให้ประพฤติตนในทางเสียหาย เช่น มีปัญหาเรื่ อง
ชู ้ สาว ยาเสพติด การพนัน และพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรี ยน
๗) ช่วยสอดส่องและสังเกตพฤติกรรมที่เก่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หากนักเรี ยนในปกครองของ
ท่านมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเช่น มีอาการมึน ซึม เหม่อ
เฉื่อยชา เล็บซีดเหลือง เวลาพูดมักจะหลบสายตา ถ้าพบพฤติกรรมดังกล่าว ควรรี บหาทางแก้ไข
โดยบาบัดรักษาหรื อแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ
๘) อย่าอนุญาตให้นกั เรี ยนไปนอนค้างบ้านเพื่อน โดยนักเรี ยนมักอ้างว่าไปทาการบ้าน ทากิจกรรม
ทารายงาน และขณะเดียวกันควรปรามเพื่อนของลูกอย่าให้มาบ้านบ่อยๆ สังเกตอาการอื่นๆ ว่า
ผิดไปจากปกติ ได้โปรดแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ จะได้ช่วยป้องกันและแก้ไขก่อนที่จะสาย
เกินไป
๙) ช่วยกวดขันให้นกั เรี ยนเรี ยนหนังสือที่บา้ น เช่น ทาการบ้าน ทบทวนบทเรี ยน สวดมนต์ไหว้
พระก่อนนอน นักเรี ยนคนใดอ้างว่าทาการบ้านแล้วที่โรงเรี ยนหรื ออาจารย์ไม่ให้การบ้านแสดง
ว่านักเรี ยนคนนั้นโกหก นักเรี ยนคนนั้นอาจไม่เรี ยน และไม่สนใจการเรี ยน
๑๐) ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน หนังสือและ
อุปกรณ์การเรี ยนต่างๆ ให้ครบเสมอ โดยการตรวจตราเป็ นประจา

๒๘

๑๑) ตรวจสมุดของนักเรี ยนว่ามีการทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสม่าเสมอหรื อไม่
๑๒)หมัน่ สอบถามทางโรงเรี ยนจะเป็ นทางจดหมาย หรื อโทรศัพท์หรื อการไปเยีย่ มโรงเรี ยน เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งเกี่ยวกับเด็กมากยิง่ ขึ้น
๑๓)ปัญหาของนักเรี ยนที่เกิดขึ้น หากไม่อาจแก้ไขได้ ควรปรึ กษาครู – อาจารย์ ทันที มิฉะนั้นจะทา
ให้ปัญหาลุกลามแก้ไขยาก
๑๔)โปรดระลึกเสมอว่าการปล่อยให้นกั เรี ยนว่างโดยไม่ดูแล เด็กอาจจะเสียคน ควรใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ พ่อแม่ ผูป้ กครองควรหากิจกรรมทาร่ วมกับนักเรี ยนบ้าง
๑๕)นักเรี ยนจะประสบความสาเร็ จในชีวติ ตามความประสงค์ของบิดา-มารดา และผูป้ กครองได้ตอ้ ง
มีองค์ประกอบที่สาคัญบางประการ คือความพร้อมของเด็ก สิ่งแวดล้อม เพื่อนนักเรี ยน และ
บุคคลภายนอกที่เด็กคบค้าสมาคมด้วย ด้านเศรษฐกิจ การรู ้จกั ตนเอง ความรับผิดชอบ ผูค้ อย
ช่วยเหลือ คือบิดา มารดา ครู -อาจารย์ ฯลฯ
๑๖) กรณี ที่ผปู ้ กครองย้ายบ้านที่อยูใ่ หม่ กรุ ณาแจ้งให้โรงเรี ยนทราบโดยด่วน เพราะโรงเรี ยนมีความ
จาเป็ นจะต้องติดต่อท่าน
๑๗)โรงเรี ยนมีการประชุมผูป้ กครองอย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง จะมีหนังสือแจ้งไป หาก
ผูป้ กครองไม่มาประชุม หรื อนักเรี ยนไม่นาหนังสือไปให้ผปู ้ กครอง จะทาให้ผปู ้ กครองไม่
สามารถทราบผลการเรี ยน และพฤติกรรมของลูก ผูป้ กครองจึงควรติดตามทวงถามเรื่ อง
ดังกล่าวจากนักเรี ยน
๑๘) ผูป้ กครองสามารถติดต่อโรงเรี ยนผ่านเบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๗๗-๙๘๘๙

๒๙

ภาคผนวก

๓๐

แบบการเขียนใบลา
ที่ ..............................................
วันที่ ..............เดือน ........................................พ.ศ................
เรี ยนอาจารย์ที่ปรึ กษาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ....................
ด้วยข้าพเจ้า (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.) ..................................................................ชั้น.................
ไม่สามารถมาเรี ยนได้ตามปกติ เนื่องจาก ............................................................................................
ข้าพเจ้าขอลาหยุดเรี ยนตั้งแต่วนั ที่ .................เดือน.................................................พ.ศ..........................
ถึงวันที่...................เดือน...............................................พ.ศ......................
เมื่อครบกาหนดแล้ว ข้าพเจ้าจะมาเรี ยนตามปกติ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลงชื่อ.......................................
(...................................)
นักเรี ยน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในจดหมายของ (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.) …………………………...
……………………………………………………………. เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ..........................................
(........................................)
ผูป้ กครอง
สถานที่ติดต่อ......................................................................................................................................
เบอร์โทร ............................................................................................................................................

๓๑

ตารางผลสัมฤทธิ์การเรียนคิดเป็ นร้ อยละเฉลีย่ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปลายปี ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ภาษา
ไทย

คณิต

วิทย์

สั งคม

ประวัติ

สุ ขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

อังกฤษ

อังกฤษ
เพิ่มเติม

หน้ าที่
พลเมือง

คะแนน
เฉลีย่

ป.๑ (๗๓)
คน

๘๓.๙๑

๘๑.๒๓

๗๗.๙๘

๘๒.๗๗

๘๑.๗๘

๘๔.๖๖

๘๔.๔๙

๘๔.๑๘

๘๐.๙๙

๘๐.๑๗

๘๔.๔๘

๘๒.๔๒

ป.๒ (๖๕)
คน

๘๔.๙๗

๘๕.๔

๗๙.๕๕

๘๓.๔๑

๘๑.๕๕

๘๓.๓๗

๘๔.๑๗

๘๕.๙๔

๘๔.๓๙

๘๒.๘๕

๘๔.๓๕

๘๓.๖๓

ป.๓ (๕๙)
คน

๘๔.๗๔

๘๓.๘๘

๘๐.๘๓

๘๒.๘๒

๘๐.๔๙

๘๗.๑๔

๘๑.๐๙

๘๕.๙๑

๘๒.๕

๘๑.๙๒

๘๓.๗๑

๘๓.๑๘

ร้ อยละเฉลีย่
ชั้น ป.๑-๓

๘๔.๕๔

๘๓.๕

๗๙.๔๕

๘๓

๘๑.๒๗

๘๕.๐๖

๘๓.๒๕

๘๕.๓๔

๘๒.๖๓

๘๑.๖๕

๘๔.๑๘

๘๓.๐๘

ป.๔ (๗๓)
คน

๘๓.๐๗

๘๑.๓๒

๗๘.๒๓

๗๖.๕๓

๗๖.๐๒

๘๗.๔๗

๗๘.๖๖

๙๓.๕๘

๘๓.๔๙

๘๐.๐๘

๘๓.๑๔

๘๑.๙๖

ป.๕ (๔๗)
คน

๘๒.๓๑

๗๖.๐๕

๗๖.๐๑

๗๖.๗๔

๗๗.๗๗

๘๘.๑๗

๗๙.๖๘

๘๖.๘๔

๘๔.๗๙

๘๐.๙๗

๘๕.๓๒

๘๑.๓๓

ป.๖ (๗๙)
คน

๗๘.๗๕

๗๗.๓

๗๗.๔๗

๗๗.๐๙

๗๖.๙๕

๘๑.๙๑

๗๘.๐๘

๘๕.๓๑

๘๓.๒๒

๘๒.๐๓

๘๔.๙๕

๘๐.๒๘

ร้ อยละเฉลีย่
ชั้น ป.๔-๖

๘๑.๓๘

๗๘.๒๒

๗๗.๒๔

๗๖.๗๙

๗๖.๙๑

๘๕.๘๕

๗๘.๘๑

๘๘.๕๘

๘๓.๘๓

๘๑.๐๓

๘๔.๔๗

๘๑.๑๙

ร้ อยละเฉลีย่
โรงเรียน

๘๒.๙๖

๘๐.๘๖

๗๘.๓๕

๗๙.๘๙

๗๙.๐๙

๘๕.๔๕

๘๑.๐๓

๘๖.๙๖

๘๓.๒๓

๘๑.๓๔

๘๔.๓๓

๘๒.๑๔

ระดับชั้น

จากตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนชินวรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็ นร้ อย
ละเฉลีย่ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดีมาก เฉลีย่ ร้ อยละ ๘๒.๑๔

๓๒

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
จาแนกตามรายวิชา
สาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

จานวนนักเรี ยน (คน)
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙

คะนนเฉลี่ยโรงเรี ยน
๕๔.๖๘
๕๖.๘๑
๔๖.๐๖
๕๔.๙๔

คะแนนเฉลี่ยสังกัด
๔๒.๐๖
๕๐.๓๐
๔๒.๑๘
๔๖.๖๕

คะแนนเฉลี่ยประเทศ
๓๗.๑๒
๔๖.๕๘
๓๙.๑๒
๓๖.๓๔

สถิตนิ ักเรียนสอบเข้ ามัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๔
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โรงเรี ยนที่เข้าเรี ยน
บางกะปิ (บ.ป.)
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสรนีย)์ ๒ (บ.ด.๒)
เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (ต.อ.น.)
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ (ส.อ.)
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.)
สวนกุหลาบ
นวมินทราชินูทิศเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (น.ต.อ.น.)
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสรนีย)์ (บ.ด.๑)
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ (ศ.บ.)
นวมินทร์สตรี วิทยา ๒
หนองจอกพิทยา
นวมินทร์กรุ งเทพ
สาธิตธรรมศาสตร์
ต่างจังหวัดและเอกชน
รวม

จานวน (คน)
๓๑
๑๒
๑๑
๖
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗
๗๙

ร้อยละ
๓๙.๒๔
๑๕.๑๙
๑๓.๙๒
๗.๕๙
๒.๕๓
๒.๕๓
๒.๕๓
๑.๒๗
๑.๒๗
๑.๒๗
๑.๒๗
๑.๒๗
๑.๒๗
๘.๘๖
๑๐๐.๐๐

๓๓

ประกาศโรงเรียนชินวร
เรื่ อง การใช้ มาตรฐานการศึกษา และค่าระดับคุณภาพ ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่
กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัด เจนในการพัฒ นาคุณ ภาพ คนไทยและการศึก ษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมี
การประเมิน คุ ณ ภาพในรอบต่ อไป รวมทั้งอัต ลัก ษณ์ และจุ ด เน้น ของสถานศึก ษา โรงเรี ยนชิ น วรจึ งปรั บ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนชินวรและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนของโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และบุคคลใน
ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนชินวรจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และ ระดับคุณภาพของโรงเรี ยนไว้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสูตร
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน หรื อการทางาน

ระดับคุณภาพ/
ค่าเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม

๓๔

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา
๑.๒คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็ นไทย
๓) ยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่ างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่ วมของผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้ มคี ุณภาพและได้ มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้เู รียนทุกคนมีส่วนร่ วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้ องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรียนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระสิทธิผล
การใช้ ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียงิ่ ขึน้
ทั้งนี้ให้ใช้กบั โรงเรี ยนชินวรทุกระดับชั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวชฏิลรัตน์ อัศววิวฒั น์พงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนชินวร

ระดับคุณภาพ/
ค่าเป้ าหมาย

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

