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โรงเรียนชินวร 

คู่มือนักเรียนและ
ผู้ปกครอง   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

๒๔/๕ ซอยเสรีไทย ๑๒ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม  
กรงุเทพมหานคร   ๑๐๒๔๐ 
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คำนำ 

 
 โรงเรียนชินวรตระหนัก และเห็นความสำคัญในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพดังกล่าวนั้น 
จักต้องใช้แนวทางการจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ปกครองนักเรยีน ได้มีความรู ้ความเข้าใจในการบริหารจัด
การศกึษาของโรงเรียนเพื่อที่ท่านผู้ปกครองจักได้ส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของบุตรหลาน
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้บุตรหลานเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่หลักสตูรกำหนด เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านต่างๆ โรงเรียนชินวร จึงได้จัดทำคู่มือ
นักเรียนและผู้ปกครองขึ้น 
 หวังว่าคู่มือนักเรียน และผู้ปกครองนี้จะเป็นสื่อกลาง สรา้งความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อันจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ของทุกท่าน ขอขอบคุณในความรว่มมือ ของผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอให้
ทุกท่านได้มีแตค่วามสำเร็จ ความกา้วหน้าทีด่ียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป หากเอกสารนี้มีข้อควรพัฒนาประการใด ทางโรงเรียน
ขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้มีคุณภาพยิง่ข้ึน ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             โรงเรียนชินวร 
               พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 
 
     หน้า 
 
 คำนำ 
 
 สารบัญ  
  
๑. ข้อมูลทั่วไป   ๑ 
๒. วิสัยทัศน์ (VISION)   ๔ 
๓. โครงสรา้งเวลาเรียนสถานศึกษา   ๕ 
๔. องค์ประกอบการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง   ๖ 
 การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
๕. ระเบียบปฏิบัติ ประจำโรงเรียนชินวร   ๑๔ 
๖. ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนชินวร   ๑๗ 
๗. บทบาทของผู้ปกครองที่มีความสำคัญต่อโรงเรียน   ๒๖ 
 
 ภาคผนวก   ๒๘ 
    แบบการเขียนใบลา   ๒๙ 
    ประกาศมาตรฐานโรงเรียนชินวร   ๓๐ 
    มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – ๑๙   ๓๓ 
 



๑: 
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 ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน 
 โรงเรียนชินวร ที่ตั้ง ๒๔/๕ แขวงคลองกุ่ม เขต บงึกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนโทร๐-๒๓๗๗-๙๘๘๙  โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๕๐๙๗   
e-mail :chinavorn.@gmail.com  website www.chinavorn.ac.th    
 ได้รับอนุญาตจดัตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘   เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖   เนื้อที่๕ ไร่ ๒๐๐  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
  
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนชินวร จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทชวพงศ์  จำกัดและเป็นการร่วมงานของ ๒ ตระกูลชวสินธุ์ 
และตระกูลอัศววิวัฒน์พงศ์ 
 ความหมายโรงเรียนชินวร 
 ชิน หมายความ ผู้ชนะ 
 วร หมายความ ประเสริฐ 
  
 ความเป็นมา  ทำพธิีวางศิลาฤกษ์  โดยพระครูญาณวิศิษฐ ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๒๗ เดิมมเีน้ือที่ ๑ไร่ 
๒๖ ตารางวา ในระยะแรกสร้างอาคารเรียนอนุบาลเพียงหลังเดียว ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ๑
ถึงอนุบาล ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ มนีักเรียน ๓๔ คน และไดร้ับอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ จึงขยายพื้นที่เพิ่มข้ึนอกี ๔ ไร่ ๑๗๔ ตารางวา รวมปัจจุบันมีพื้นที่ ๕ ไร ่๒๐๐ ตารางวา 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดอาคารเรียนหลังที่ ๑ ทำการสอนระดับอนุบาล ๑ 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ ขอเปิดอาคารเรียน ๕ ชัน้ ๒ หลังติดกัน เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษา 
  ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดอาคารเรียนหลัง ๔ เป็นอาคารเรียน ๕ ชั้น พร้อมสระวา่ยน้ำขนาด 

  ๒๕๑๓.๕๐เมตร ขยายห้องเรียน เปิดสอนคอมพิวเตอรต์ั้งแต่ระดับชั้น 
  ประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และสอนว่ายน้ำตั้งแตร่ะดับ 
  อนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๔ จำนวน ๗ห้อง (ป.๕/๑ –ป.๖/๓ )และห้องศิลปะ   
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงสระว่ายน้ำ และห้องน้ำชั้นล่างทั้งชายและหญิง จำนวน ๒ ห้อง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุง ห้องน้ำชั้นสอง ทั้งชายและหญิง  ปรับปรุงห้องประกอบการเรียนชั้น ๕ 
  (ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องดนตร ีและห้องนาฏศิลป์) 
          พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายนอก 
          พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 
          พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 
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 พ.ศ. ๒๕๖๓        ทำทางเดินเชื่อมตึก ทำรั้วสแตนเลสกั้นเขตเพื่อคัดกรองนักเรียน ปรับปรุงสนาม 
    เด็กเล่น ทำป้ายติดโต๊ะ เก้าอี้การเว้นระยะห่าง 
 พ.ศ. ๒๕๖๔        ปรับปรุงเรือนทรงไทย  หลังคาอาคาร 3 ป้ายตดิโต๊ะ เก้าอี้การเว้นระยะห่าง 
    และบอร์ดหลังห้องเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๖๕        ติดปา้ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัมาตรการโควิดบริเวณโรงเรียน และติดป้ายโต๊ะ เก้าอี้ 
                                     การเว้นระยะห่าง 
 
ประเภทของโรงเรียน 
 สามัญ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓เริ่มเปิดปีแรกเปิดรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ๑ – ๓ เมื่อวันที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ต่อมาขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เมื่อวันที่  ๑๗พฤษภาคม  ๒๕๓๑ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา ตามความต้องการของชุมชน 
  
 ที่ตั้งโรงเรียนชินวรตั้งอยู่เลขที่  ๒๔/๕   ซอย เสรไีทย ๑๒   ถนน เสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๔๐  โทรศพัท์   ๐ – ๒๓๗๗ – ๙๘๘๙  โทรสาร  ๐-๒๓๗๔-๕๐๙๗                         
Website:www.chinavorn.ac.th  E-mail : chinavorn.@gmail.comตัง้อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สังกดั  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน  (สช.)  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปรัชญา/ คตพิจน์ ของโรงเรียน 
 ปรัชญาของโรงเรียน “ความรู ้ คู ่ ความดี” 
 ความรู ้ หมายถึง    การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ด้วยตนเอง 
 ความด ี หมายถึง    การกระทำหรือประพฤตสิิ่งที่ถูกต้อง 
 คติพจน์ของโรงเรียน  “ซ่ือสัตย์ ขยัน กตัญญู” 
 ซื่อสัตย์      หมายถึง นักเรียนมีความซื่อสัตย์ตอ่ตนเองและผู้อื่น 
 ขยัน หมายถึง หมั่นศึกษาหาความรู ้  
 กตัญญ ู หมายถึง ทดแทนบุญคุณ ผู้มีพระคุณ 
   
 สีประจำโรงเรียนชินวร สีฟ้า – สีขาว   
 สีฟ้า    หมายถึง ความรู ้
 สีขาว หมายถึง ความด ี
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. 

 
 
 
 
 สัญลักษณ์โรงเรียนชินวร  เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ของคณะครูและ 
นักเรียน เป็นที่รวมของความรกัความสามัคค ีและความเสียสละ อย่างมีเหตุผล เพื่อรว่มกิจกรรมให้สำเร็จ 
ลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย นโยบาย วตัถุประสงค์และปรัชญาของโรงเรียนสัญลักษณ์ นอกจากคุณคา่ 
และความสำคัญดังกล่าวแล้ว  ยังมีความหมายที่ลกึซึ้งแฝงไว้ในรายละเอียดของตราโรงเรียนชินวร 
 อีกหลายประการ นั่นคอื 
 
 โล ่ ซึ่งเป็นโครงร่างที่สำคัญที่สุดของสัญลักษณ์โรงเรียนชินวร  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติอันยาวนาน และ
เกียรติอันสูงส่งของโรงเรยีนชินวร  บริเวณกลางของโล่มีกรอบเด็กนักเรียนกำลังนั่งทำงาน 
อยู่ที่โต๊ะ  ส่วนบนของภาพมีตัวอกัษรภาษาอังกฤษว่า  CHINAVORN มีความหมายว่านักเรียนของโรงเรียนชินวร  เป็น
ผู้มีความตั้งใจ มคีวามขยนั และมีความมานะอดทนที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จให้จงได้บริเวณสว่นบนและส่วนข้างมี
ดอกบัวและดอกเข็ม 
 
 ดอกบัว  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเปรียบได้กับดอกบัว ๔ เหล่า 
ได้แก่บัวพ้นน้ำ   บัวปริ่มน้ำ  บัวใต้น้ำ และบัวใต้โคลนตม 
 
 ดอกเข็ม  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเฉลียวฉลาด สติปัญญาหลักแหลม และเป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถ
เรียนรู้ รวมทั้งการดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น 
 
 ส่วนล่างคติพจน ์
 “ซ่ือสัตย์  ขยัน  กตัญญ”ูเป็นหลักธรรมประจำใจของนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นผลผลิตทางการศกึษาทีคุ่ณค่ายิ่ง
ของโรงเรียนชินวร 
 
 นโยบายโรงเรียนชินวร 
 ๑) ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ 
 ๒) พัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่ม 
        ๓) พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
        ๔) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีมาใช้ 
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 ๕) ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๖) ส่งเสริมการศกึษาเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 
 ๘) ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม 
 
๒. วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนชินวรพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีนวตักรรมควบคู่ 
คุณธรรมจริยธรรม นำสูค่วามเป็นสากล บนพื้นฐานของวิถีไทย 
 
   พันธกิจ  
 ๑)  พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงข้ึน 
 ๒)  ส่งเสริมการจดักิจกรรมมุ่งพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๓)  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศกึษาของโรงเรียน 
๔)  พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๕) พัฒนาสื่อเทคโนโลยนีวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการจัด

บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๖) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
๗) พัฒนาการจดัการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล 
๘)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิถีไทย 

 
    กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการ จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนากระบวนการจดัการเรียนการ   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาตามบริบทของโรงเรียน 

 
    เป้าหมาย 
 ๑)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 ๒)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑท์ี่โรงเรียนกำหนด 
 ๓)  โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔)  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๕) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม  การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการ
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๖) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
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๗) ครูสามารถจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล และผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกสู่ความเป็นสากล 
 ๘) ผู้เรียนมพีฤติกรรมของความเป็นไทยตามวิถีไทย และเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
 
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑)   รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์   ๒)   ซื่อสัตย์สจุริต 
 ๓)   มรีะเบียบวินัย    ๔)  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕)   อยู่อยา่งพอเพียง    ๖)  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗)   รักความเป็นไทย    ๘)   มีจติสาธารณะ 
 
๓.   โครงสร้างเวลาเรียนสถานศึกษา 

ฉบับปรับปรุง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
 (ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 

ระดับประถมศึกษา 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษา และ พลศกึษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชพี และ เทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 

• ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• กิจกรรมแนะแนว 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
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กิจกรรมนักเรียน  

    ลูกเสือ - เนตรนารี  

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

    ชมรมเลือกเสร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (๕) (๕) (๕) (๑๕) (๑๕) (๑๕) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ 

หมายเหตุ  ๑. ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ทุกชั้นเรียน  ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑  เรื่อง การปรับปรุงโครงสรา้งเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
   ๒. ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู ้ดังนี้ 
  ๒.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๒.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช้เวลาทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลยีทุกชั้นเรียนใช้เวลาเรยีนนอกโครงสรา้งเวลาเรยีนอีก  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
๔.    องค์ประกอบของการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน  
 พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดจุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และ
มาตรฐานการเรียนรู ้เป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชวีิตทีด่ี และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก กำหนดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด ที่
กำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ มคีวามสามารถด้านการอา่น คิด วิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้มีองค์ประกอบต่างๆ ดัง
แผนภาพที่ ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

คุณภาพผู้เรียน 
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 การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้
ในหลักสูตร ซึ่งจะนำไปสูก่ารสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ต่อไป ภารกิจของ
สถาบันการศึกษาในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้มีรายละเอียดดงันี้ 
 ๔.๑ กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน กับคะแนนปลายปี / ปลายภาค โดยให้ความสำคัญของคะแนน
ระหว่างเรียน มากกวา่คะแนนปลายปี / ปลายภาค 

โรงเรียนกำหนดสัดสว่นการประเมินระหว่างภาคเรียน : การประเมินผลปลายภาคเรียนหรือปลายปี ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระหว่างเรียน : ปลายปี หรือปลายภาคเรียน 
ภาษาไทย ๗๐ : ๓๐ 

คณิตศาสตร ์ ๗๐ : ๓๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๗๐ : ๓๐ 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๗๐ : ๓๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ : ๒๐ 

ศิลปะ ๘๐ : ๒๐ 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๘๐ : ๒๐ 

ภาษาตา่งประเทศ ๗๐ : ๓๐ 
 
 

กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยโรงเรียนกำหนดดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนนร้อยละ ความหมาย 
๔ ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๕ ๗๕-๗๙ ดีมาก 
๓ ๗๐-๗๔ ดี 

๒.๕ ๖๕-๖๙ ค่อนข้างดี 
๒ ๖๐-๖๔ ปานกลาง 

๑.๕ ๕๕-๕๙ พอใช ้
๑ ๕๐-๕๔ ผ่านเกณฑ์ 
๐ ๐-๔๙ ต่ำกว่าเกณฑ ์

 

( แผนภาพที่ ๑.๑  แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ) 
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ระดับผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน ร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมาย 
๘๕-๑๐๐ ๓ ดีเยี่ยม 
๖๕-๘๔ ๒ ด ี
๕๐-๖๔ ๑ ผ่าน 

ต่ำกว่า ๕๐ ๐ ไม่ผ่าน 
 
 

ระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับผลการเรียน ความหมาย คุณลักษณะ 

๓ ดีเยี่ยม 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์สุขของ
ตนเอง และสังคม 

๒ ด ี
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

๑ ผ่าน 
- ผู้เรียนรับรู ้และปฏิบัติตามเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ที่สถานศึกษากำหนด 

๐ ไม่ผ่าน 
- เมื่อผู้เรียนปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ ไม่
ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ 
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การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตัดสินผลการเรยีน 
 การประเมินผลเพื่อตัดสนิผลการเรียนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การประเมินและตัดสินผลการเรียน
ให้ผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น จบหลักสูตรการศกึษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์การผา่น
ช่วงชั้น และจบหลักสูตรที่กำหนดไว ้ดังนี ้

๑.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ๘ กลุ่ม 
  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้๘ กลุ่ม เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับผลการตดัสินการ
เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยโรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่ม 
โดยกำหนดรายวชิาเป็นรายปี ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ที่โรงเรียนกำหนด 
    
   ๑.๑)   การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ลูกเสือ ผู้บ าเพญ็  
ชุมนุม/ชมรม 

แนะแนว กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน  
( เวลาเข้าร่วมกจิกรรม ) , ( การปฏิบัติกจิกรรม ) , ( ผลงาน ช้ินงาน ) 

ประเมิน ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน 

ซ่อม 
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  เพื่อให้การประเมินผลการเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และสนับสนุนการเรียนการสอน จึงให้นำผลการประเมิน
ระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายปี โดยใช้สดัส่วนการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่า
การประเมินผลปลายปี 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของโรงเรียนได้กำหนดสัดสว่นการประเมินใน 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
 
 
 
สัดส่วนการประเมินกลุม่สาระการเรียนรู้ ระหวา่งปี : ปลายปี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 
ประถมต้น (ป.๑-๓) ประถมปลาย (ป.๔-๖) 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
๑ ภาษาไทย ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๒ คณิตศาสตร ์ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๔ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๕ ประวัติศาสตร ์ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๖ สุขศึกษา พลศกึษา ๘๐ : ๒๐ - ๘๐ : ๒๐ - 
๗ ศิลปะ ดนตร ีนาฎศิลป ์ ๘๐ : ๒๐ - ๘๐ : ๒๐ - 
๘ การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๘๐ : ๒๐ - ๘๐ : ๒๐ - 
๙ ภาษาอังกฤษ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 

๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ 
๑๑ หน้าที่พลเมือง - ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ 

 
 กรณีที่ผู้เรียนมีผลการเรยีนต่ำกวา่เกณฑ์ที่กำหนด ให้ดำเนินการซ่อมเสรมิปรับปรุงแก้ไข ในสาระ 
การเรียนรูท้ี่ไดร้ะดับผลการเรียน “๐” โดยดำเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัรายปี  
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินด้วยวิธกีารที่โรงเรียนกำหนด จนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายปี ทุกสาระการเรียนรู้ให้เสร็จสิ้นในเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด และให้ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑-๔ 
เมื่อหมดกำหนดเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด ผู้เรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องลงเรียนซ้ำในรายวิชานั้น 
 
  ๑.๒)   การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น 
 ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ครบ ๓ ปี และได้รบัการตดัสินผลการเรียน 
ให้ “ผ่าน” ทุกรายวชิา จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น 
   ๑.๓)   การกำหนดระดบัผลการเรียน (เกรด) 
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 ให้สถานศึกษากำหนดระดับผลการเรียน (เกรด) เป็นดังนี้ 
 สำหรับผู้ที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ใช้ระดับผลการเรียนดังนี้ 

 
 ๒)   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 การประเมินการอ่าน คดิ วิเคราะห์ และเขียน เป็นรายปีหรือรายภาค โดยแบ่งพฤติกรรมของผู้เรียน ดังนี้ 
 “ดีเยี่ยม”   หมายถึง   กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับคะแนน   ๘๕-๑๐๐   ระดับผลการเรียน  ๓ 
 “ดี” หมายถึง   กลุ่มที่มพีฤตกิรรมตามเกณฑร์ะดับคะแนน   ๖๕-๘๔   ระดับผลการเรียน  ๒ 
 “ผ่าน” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับคะแนน ๕๐-๖๔   ระดับผลการเรียน   ๑ 
 “ไม่ผ่าน” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมบางประการที่ต้องปรับปรุง คะแนน  ต่ำกว่า  ๕๐ ระดบัผลการเรียน  ๐ 
 ๓)   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายปี หรือรายภาค เป็นการประเมินเพื่อวินิจฉัย โดยแบ่ง
พฤติกรรมของผู้เรียนดังนี้ 
 “ดีเยี่ยม” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับผลการเรียน  ๓ 
 “ดี” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ระดับผลการเรียน   ๒ 
 “ผ่าน” หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ ระดับผลการเรียน  ๑ 
 “ไม่ผ่าน”  หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมบางประการที่ต้องปรับปรุง ระดับผลการเรียน   ๐ 
 ๔)   การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงค์สำคัญ
ของกิจกรรมกับเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” คดิเกณฑ์ “ผ่าน” คอื 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลากิจกรรม และมีคุณลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกวา่ ๒๐ % ของการ
ประเมิน  
 ในกรณีที่ผู้เรียน “ไม่ผา่น” การเข้ารว่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริม หรือเลือกกิจกรรม
ใหม่จน “ผ่าน” ครบทุกกิจกรรม ตามหลักสตูรทีโ่รงเรียนกำหนดในแต่ละช่วงชั้น 
 ๕)   การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น จนจบการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษา 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ผลการเรียนด ี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างด ี ๖๕-๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐-๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผลการเรียนตำ่กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐-๕๔ 
๐ ผลการเรียนตำ่กว่าเกณฑ์ ๐-๔๙ 
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 ขั้นพื้นฐาน 
 การประเมินผลเพื่อตัดสนิผลการเรียนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน คือการประเมนิ ตัดสินผลการ
เรียนให้ผู้เรียนจบการศึกษา แต่ละช่วงชั้น จบหลักสูตรการศกึษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานการผ่านชว่งชัน้ และจบหลักสูตรที่กำหนดไว้ดังนี้ 
  ๕.๑) ต้องเรียนสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ตามโครงสร้างหลักสตูรสถานศกึษา และทุกรายวชิาที่
เรียนต้องได้รับการตดัสินผลการเรียน 
  ๕.๒) ต้องไดร้ับการตัดสนิผลการเรียนไม่ตำ่กวา่ “๑” ทุกรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด 
  ๕.๓) ต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินการอ่าน คดิ วิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษากำหนด 
  ๕.๔) ต้องผ่านการประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนด 
  ๕.๕) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามที่หลกัสูตรกำหนด และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุก
กิจกรรม 
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แผนภูมิแสดงการประเมนิเพื่อตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๘ กลุ่มสาระ 

การประเมิน 
คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

การประเมิน 
การอ่าน คิดวเิคราะห ์

และเขียน 

การประเมิน 
กิจกรรม 

พฒันาผูเ้รียน 

๑ ๒ ๓ ๔ 

คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณะกรรมการ ประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 

และเขียน 

คณะกรรมการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

คณะกรรมการ 
ประเมินกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

ผลการประเมินไดร้ะดบั
ผลการเรียน  

๑ , ๑.๕ , ๒ ,๒.๕ , ๓ , 
๓.๕ , ๔  

ทุกรายวิชา 

ผลการประเมิน 
“ดีเยีย่ม” 
“ดี” 
“ผา่น” 

 

ผลการประเมิน 
 “ดีเยีย่ม” 
“ดี” 
“ผา่น” 

 

ผลการประเมิน 
“ผา่น” 

ทุกกิจกรรม 
 
 

การประเมินระดบัชาติ 
การตดัสินผลการเรียนผา่นช่วงชั้น 
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๕. ระเบียบปฏบิัติประจำโรงเรียนชินวร 
 
 เวลาการเข้าแถว เข้าเรียน และเลิกเรียน 
 ๐๘.๐๐ น. เข้าแถวหน้าเสาธง 
 ๐๘.๓๐ น. เริ่มเรียนคาบเรียนที่ ๑ 
 ๐๙.๓๐ น. เริ่มเรียนคาบเรียนที่ ๒ 
 ๑๐.๓๐ น.  เริ่มเรียนคาบเรียนที่ ๓ 
 ๑๑.๓๐ น.  พักกลางวัน 
 ๑๒.๓๐ น. เริ่มเรียนคาบเรียนที่ ๔ 
 ๑๓.๓๐ น. เริ่มเรียนคาบเรียนที่ ๕ 
 ๑๔.๓๐ น. พัก ๑๐ นาท ี
 ๑๔.๔๐ น.  เริ่มเรียนคาบเรียนที่ ๖ 
 ๑๕.๔๕ น. เลิกเรียน 
  
 การตรวจสอบนักเรียนมาโรงเรียน 
 ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจรายชื่อนักเรียนตอนเช้า ทกุวัน หลังเคารพธงชาติหรือขณะทำกิจกรรม 
  โฮมรูม แลว้รายงานส่งห้องธุรการ ระดับเวลา ๐๘.๔๕ น. 
 ๒) อาจารย์เวรรับนักเรียนมาสาย และลงบันทึกการมาสายของนักเรียนหลังเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 ๓) ครูประจำชั้นบันทึกการมาสาย และขาดเรียนของนักเรียน 
 ๔) หัวหน้าห้องนำสมุดบันทึกการมาเรียน เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และนำส่งห้องธุรการ 
  หลังโรงเรียนเลิกทุกวัน และมารับคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา ๐๘.๔๕ น. 
  
 การขออนุญาตนำนักเรยีนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 ๑) ผู้มาขออนุญาตตอ้งเป็นบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรยีนในวันมอบตัวนักเรียนเท่านั้น 
 ๒) ผู้มารับนักเรียนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 ๓) ปฏบิัติตามข้ันตอนที่โรงเรียนกำหนดโดย 
  - แจ้งขออนุญาตอาจารยท์ี่ปรึกษา 
  - บันทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ลงในสมุดนักเรียน ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไว้เป็น
หลักฐาน 
  - เขียนบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนลงนาม 
  - นำบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนที่สมบูรณ์แล้วไปแสดงต่อยามรักษาการณ์  
พร้อม ลงรายละเอียดอีกครั้งหลงัจากนั้นจึงออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ 
 การมาโรงเรียนในวันหยุด และวันราชการ หลงัเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 ระเบียบของโรงเรียน มีดงันี้ 



๑๕: 
 

F:\ปี2565\คู่มือนักเรียนปี2565\คู่มือนักเรียน65.docx 

 ๑) โรงเรียนจะรับผิดชอบ ดูแลความประพฤต ิความปลอดภัยให้แก่นักเรยีนที่มาทำกจิกรรมตา่งๆ วันหยุดเฉพาะ
นักเรียนที่มีหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียนเท่านัน้ 
 ๒) วันราชการ หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. นักเรียนทุกคนต้องออกจากโรงเรียนกลับบ้านหากพ้นจากเวลานี้จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
  
 
 การไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 การไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านตา่งๆ โรงเรียนพร้อม
ที่จะส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกด้าน ทกุสาขา เมื่อมีโอกาสเช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การ
แสดงละคร การแสดงศลิปะต่างๆ การนำผลผลติและผลงานของนักเรียนไปแสดงในที่ต่างๆ การศึกษานอกสถานที่ ถ้า
มีการนำนักเรียนไปทำกจิกรรมนอกโรงเรียน โรงเรียนจะทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ปกครอง
อนุญาตจึงจะนำนักเรียนไปได้ หากนักเรียนไม่นำหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองมายืนยัน ทางโรงเรยีนจะไม่อนุญาตให้
นักเรียนไปทำกิจกรรมดงักล่าว 
 
 การลา 
 ๑) ลาป่วย ให้ส่งใบลาทีม่ีลายเซ็นรับรองจากผู้ปกครองซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ปกครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัว หรือถ้า
ไม่สามารถส่งในวันที่ลาได้ อนุญาตให้ส่งในวันแรกที่มาเรียนการหยุดเรียนเน่ืองจากป่วย นักเรียนอาจแจ้งให้ทาง
โรงเรียนทราบทางโทรศพัท์เป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้ เพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักเรียนเอง ถ้าป่วยเกิน ๓ วัน 
ให้ส่งใบรับรองแพทย์ดว้ย 
 ๒) ลากิจ ให้ส่งใบลาก่อนวันลาอย่างน้อย ๑ วัน หรือส่งในวันที่ลา ถ้าจำเป็นจริงๆ ให้ส่งในวันแรกที่มาเรียน ใน
ใบลาต้องมีลายเซ็นรับรองจากผู้ปกครองซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ปกครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัว การลากิจอาจแจ้งให้ทาง
โรงเรียนทราบทางโทรศพัท์เป็นเบ้ืองต้นก่อนก็ได้ 
 
 การทำความเคารพ 
 เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน 
   ในห้องเรียน 
   - เมื่อครูเข้ามาในห้องเรยีน ให้หัวหน้าชั้นบอกทำความเคารพวา่ “นักเรียนทำความเคารพ” 
ให้นักเรียนทุกคนยืนตรงพนมมือก้มศีรษะ และกล่าวคำว่า “สวัสดคีรับ”“สวัสดีค่ะ” พร้อมกัน 
   - กรณีที่ผู้ตรวจเยี่ยมหรือผู้ที่ควรเคารพอื่นๆ เข้ามาในห้องเรียน ให้ครูผู้สอนอยู่ในขณะน้ันบอกนักเรียนทำ
ความเคารพ 
   นอกห้องเรียน 
   - เวลาพบครูหรือเดินสวนทางกับครู ให้นักเรียนทำความเคารพด้วยการยกมือขึ้นไหว้ เมื่อจะเดินแซงออกหน้า
ครู ให้พดูวา่ “ขออนุญาต” แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองาม เมื่อเวลาเดินผ่าน 
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  - กรณีที่พบผู้ตรวจเยี่ยมหรือผู้ที่เคารพอื่นๆ ภายในบริเวณโรงเรียนให้ทำความเคารพเช่นเดียวกับที่ทำความ
เคารพครูนอกห้องเรียนด้วยการยกมือขึ้นไหว้ 
   เมื่ออยู่นอกบริเวณโรงเรยีน 
 เมื่อพบครูหรือเดินสวนทางกับครู ให้นักเรียนทำความเคารพดว้ยการยกมอืไหว้พร้อมกลา่ว 
คำว่า “สวัสดีครับ “สวัสดีค่ะ” 
 
 การมาโรงเรียนสาย 
 เพื่อฝึกนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสายหากมีความจำเป็นนักเรียนต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) มีจดหมายรับรองจากผู้ปกครองเพื่อแสดงกับครทูีป่ฏิบัติหน้าที่เวรประจำวนั เพื่อขออนุญาตเข้าโรงเรียน 
 ๒) นำจดหมายรับรองจากผูป้กครองแสดงต่อครูประจำวิชา เพื่อขออนุญาตเข้าเรียน 
 ๓)  นักเรียนที่มาโรงเรียนสายโดยไม่มีจดหมายรับรองจากผู้ปกครอง จะไดร้ับการพิจารณาโทษตามระเบียบ 
 
 การใช้บัตรประจำตัวนักเรียน 
 เพื่อแสดงตนว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนชินวร เพือ่ความสะดวกและความถูกต้องในการใช้สิทธิตา่งๆ นักเรียนจะต้อง
นำบัตรนักเรียนติดตัวอยูเ่สมอ 
 
 การติดต่อกับผู้ปกครอง 
 โรงเรียนจะมีหนังสือราชการเชิญประชุม นดัพบหรือติดต่อกับผู้ปกครองตามโอกาสอันควร ในกรณทีี่นักเรียนมี
ปัญหาเรื่องความประพฤติ ฝ่ายกิจการนักเรียน จะมีจดหมายหรือโทรศัพท์เชิญผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน เพื่อ
ปรึกษาหารือในการที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข และมีระเบียบวินัยอันดีงาม 
 ในการติดต่อทางโทรศพัท์ โรงเรียนจะโทรศัพท์ถึงท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทา่นได้ให้ไว้กับทางโรงเรียน (บ้าน
และสถานที่ทำงาน) 
 
 ผู้ปกครองมาพบฝ่ายกิจการนักเรยีน 
 ๑) แต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย 
 ๒) เป็นบิดา มารดา หรือญาติที่นักเรียนอาศัยอยูด่้วย 
 ๓) พบตามกำหนดเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด 
  
 การมีสิทธิ์เข้าห้องสอบกลางภาค-ปลายภาคเรยีน 
 ๑) ชำระคา่เล่าเรียน เรียบร้อย 
 ๒)  ผู้ปกครองต้องมาประชุม ตามที่โรงเรียนกำหนดเชิญประชุมทุกครั้ง 
 ๓)  มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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 ๔)  แต่งกายชุดนักเรียนตามปกต ิเรียบร้อย ไม่สว่นใส่ชุดพลศึกษา 
 ๕) ไม่ถูกสั่งพักการเรียน 
 
 การนำสิ่งของมาโรงเรียน 
 ๑)   ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมีค่าใดๆ มาโรงเรียน มิฉะนั้นทางโรงเรียน 
    จะยึดของไว้ และผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้มารับคืน 
 ๒)   กรณีสิ่งของมีค่าสูญหายภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 
๖.   ระเบียบว่าด้วยการแตง่กายของนักเรียนโรงเรยีนชินวร 
 ๑ )   นักเรียนชาย 
   ทรงผม 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้าปิดหน้าผากไม่เกิน ๕ ซม. ไม่
ไว้หนวดเครา  ไม่ย้อมสีผม ไม่ใช่เจลและน้ำมัน 
    เสื้อ 
 เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวไมบ่างเกินไป ลำตัวตรงไม่รดัรูป ไม่มีเกล็ดหลัง มีสาบอกตลอด ด้านนอกกว้าง ๔ ซม. ใช้
กระดุมสีขาวใสแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. มีกระเป๋าทางอกซ้าย มีตราสัญลักษณข์องโรงเรียน บน
กระเป๋าเสื้อปักชื่อ – สกลุ ของนักเรียน(ด้ายสีแดง) เวลาสวมใส่ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง 
   กางเกง 
 ใช้ผ้าสีน้ำเงิน มีจีบดา้นหน้า ข้างละ ๒ จีบ ขาสั้นเพียงเหนือเข่าพ้นกลางสะบ้า ประมาณ ๕ ซม. สว่นกว้างของ
กางเกง เมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต ่๘ ซม. – ๑๒ ซม. ตามขนาดของขา ปลายขาพับชายข้างในกวา้ง ๕ ซม. มี
กระเป๋าตรงดา้นข้าง ข้างละ ๑ ใบ ห้ามมกีระเป๋าหลัง 
    
    เข็มขัด 
 ใช้สีดำแบบนักเรียน ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ ซม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยโลหะสีขาว และมีเข็มเพื่อ
สอดรูเข็มขัด เพียงเข็มเดียว 
     
   รองเท้า 
 ทำด้วยหนังหรือผา้ใบ หุม้ส้นสีดำ ผูกเชือก ขอบและตาไก่สำหนรับร้อยเชือกสีดำ ห้ามสวมรองเทา้มีลวดลาย หรือ
หนังกลับ หัวเหลี่ยม ส้นสูง ขอบสีที่ต่างจากตัวรองเท้า 
    ถุงเท้า 
 สีขาวแบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย เป็นถุงเท้าแบบยาว ห้ามสวมถุงเท้าที่ทำด้วยลูกฟูกชนิดหนา เวลาสวมใส่ถุงเท้า
ห้ามพับ 
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 ๒) นักเรียนหญิง 
   ผม 
 - ผมสั้น  ตดัผมสั้นให้ต่ำกว่าระดับติ่งหูไม่เกิน ๒ ซม. ปลายผมเสมอกัน  
 - ผมยาว ต้องรวบผมให้เรียบร้อย โดยการรดัผม หรือดัดผมเปีย ผูกโบว์สดีำ , สีน้ำเงิน , ส ี
น้ำตาล หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง ไม่เกนิ ๑ นิ้ว และไม่ซอยผม ไม่ดัดผม ไม่เซ็ทผม  
 - การรวบผมสูงจะต้องอยู่กึ่งกลางศีรษะ ไม่สูงหรอื ต่ำเกินไป  
 - การแสกผมตรงกลางตอ้งใช้กิ๊บหนีบผมสีดำเท่านั้น ขนาดเล็กหนีบทั้ง ๒ ข้าง 
    
    เสื้อ 
 ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร คอปกบัวแหลม ไม่มีสาบเสื้อแขนสั้น เหนือศอก จีบรอบแขนรัด  
เสื้อตรงและยาวพอดีกับตัว  
 - กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน ใต้สัญลักษณ ์มีชื่อ  
 “ชินวร” ปักดว้ยไหมสีแดง เหนือกระเป๋ามี ชื่อ – สกุล ของนักเรียน ปักดว้ยไหมสีแดง 
 - โบว์รอบคอนักเรียนเป็นสีเดียวกับกระโปรงและผูกเชือกแบบคอกระต่าย 
    
   กระโปรง 
 - ผ้ามีลายสก๊อตสีแดง แบบจีบรอบตัว เย็บทับระหว่าง ๖-๗ ซม. เว้นระยะพอประมาณ  
ให้ยาวคลุมเข่า 
    
    รองเท้า 
 ร้องเท้านักเรียนสีดำ หุ้มปลายเท้าชนิดมน มีสายรัดระหวา่งกลาง ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม.  
    
    ถุงเท้า 
 สีขาวยาว ไม่มีลูกฟกู ไมบ่าง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้พับ 
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เคร่ืองแต่งกายของนักเรียนชาย ระดบัประถม 

ทรงผมนักเรียนชาย 
 ใหไ้วผ้มทรง“รองทรงสูง” 

เส้ือ 
เป็นเส้ือแบบคอเช้ิตสีขาว เน้ือเรียบ  
ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ไม่รัดรูป หรือใหญ่
จนเกินไป มีกระเป๋า ๑ ใบ ท่ีอกดา้นซา้ย 
ผา่หนา้ มีสาบเส้ือกวา้ง ๓ ซ.ม. ปักช่ือ-
สกุล เหนือกระเป๋าดว้ยไหมสีแดง 
กระเป๋าเส้ือติดตราสัญลกัษณ์โรงเรียน 

ชินวร ปักดว้ยไหมสีน ้าเงิน ใตต้รา    
   สัญลกัษณ์ มีช่ือ CHINAVORN     

SCHOOL  ปักดว้ยไหมสีแดง 

กางเกง 
เป็นกางเกงสีน ้าเงิน เน้ือเรียบ มีจีบ
ดา้นหนา้ ดา้นละ ๒ จีบ มีหูท่ีขอบกวา้ง 
๑ ซ.ม. ระยะห่าง ๖-๗ หู มีกระเป๋าตรง
ดา้นขา้ง ขา้งละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลงั
ขากางเกง ยาวเหนือก่ึงกลางเข่า ๕ ซ.ม. 
เวลาสวมกางเกง ใหป้ลายขากวา้งจาก
ขาของผูส้วม ๑๐ ซ.ม. 

รองเท้า 
เป็นรองเทา้หนงั หรือผา้ใบสีด า ชนิด
ผกูเชือก หุม้ส้น ขอบสีด า ไม่มีลวดลาย 

เข็มขัด 

เป็นเขม็ขดัหนงัสีด า กวา้ง ๔ ซ.ม. หวั
เขม็ขดัเป็นโลหะสีขาว รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ และมีเขม็ส าหรับสอด 

รูเขม็ขดั เพียงเขม็เดียว 

ถุงเท้า 
เป็นถุงเทา้สีขาวเกล้ียงไม่มีลวดลาย  
ไม่บางเกินไป และไม่ใช่ชนิดลูกฟูก 
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เคร่ืองแต่งกายของนักเรียนหญิง ระดบัประถม 

ทรงผมนักเรียนหญิง 
ทรงผมตดัส้ันเสมอตน้คอ ระดบัต่ิงหู ปลาย
ผมดา้นขา้งและหลงัยาวเสมอกนั ไม่ซอย
ผม ไม่ท าสีผม ไม่ดดัหรือเซ็ทผม ไวผ้ม
แสกตอ้งติดก๊ิบ ใหเ้รียบร้อย (ดว้ยก๊ิบ 

สีด าขนาดเลก็ ไม่เกิน ๒ อนั) 

เส้ือ 
เป็นเส้ือแบบคอดอกบวัแหลม ไม่มี
สาบเส้ือ แขนส้ันเหนือศอก มีจีบปลาย
แขนรัด ชายขอบเส้ือดา้นล่างมีความกวา้ง    
  พอเหมาะกบัล าตวั ใส่ไวใ้นกระโปรง  
   กระเป๋าเส้ือ ดา้นซา้ยปักสัญลกัษณ์ 

   ของโรงเรียน (ปักดว้ยไหมสีน ้า เงิน)  
   ใตต้รา สัญลกัษณ์ มีช่ือ  
 CHINAVORN SCHOOL 

   ปักดว้ยไหมสีแดง เหนือกระเป๋าเส้ือ 
   ดา้นซา้ยปักช่ือ-สกุล ดว้ยไหมสีแดง  
   มีโบวสี์เดียวกบักระโปรง 

กระโปรง 
เป็นกระโปรงผา้สีลายสก๊อตสีแดง 
   ติดแถบมีจีบรอบ จีบออกดา้นนอก 
  เยบ็ทบัจีบเอวลงมาระหวา่ง ๖-๗ ซม. 
เวน้ระยะความกวา้งพองาม  กระโปรง
คลุมเข่า มีสายกระโปรงพาดบ่า ๒ ขา้ง 

รองเท้า 
ใชร้องเทา้หนงัสีด า หุม้ปลายเทา้ 
ชนิดมน มีสายรัดรองเทา้ ไม่มีลวดลาย  
ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. 

ถุงเท้า 
สีขาวยาวคร่ึงน่อง ไม่เป็นลูกฟูก  
ไม่บาง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมใหพ้บั
ขอ้ ส่วนพบักวา้งประมาณ ๒ น้ิว 

โบว์ 
เป็นโบวสี์เดียวกบักระโปรง 
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เคร่ืองแต่งกายชุดพลศึกษา โรงเรียนชินวร 

เส้ือ 
เส้ือแขนส้ัน คอไปโลสีฟ้า มีกระเป๋า  
  ขา้งซา้ย 1 ใบ ท่ีกระเป๋ามีเคร่ืองหมาย
ประจ าโรงเรียน ปักช่ือเหนือกระเป๋า   
      ดา้นซา้ยสูงจากกระเป๋า 1 ซม.  

กางเกง 
         กางเกงขายาวผา้ยดืสีน ้าเงิน มีแถบ  
       ขาว 3 แกน ดา้นขา้ง ปลายขากางเกง 
     ทั้ง 2 ขา้ง พอดีขอ้เทา้ 

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -ใชร้องเทา้ผา้ใบ หุม้ส้นสีขาวลว้น  
    ผกูเชือก ไม่มีลวดลาย 
- ใชถุ้งเทา้ตามแบบชุดนกัเรียนปกติ 
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เคร่ืองแต่งกาย ชุดลูกเสือส ารอง 

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -เป็นรองเทา้หนงั หรือผา้ใบสีด า 
ชนิดผกูเชือก หุม้ส้น ไม่มีลวดลาย  
- ใชถุ้งเทา้ตามแบบชุดนกัเรียนปกติ 

เข็ดขัดหนังสีน ้าตาล 

เคร่ืองหมายหมู่ 

เคร่ืองหมายลกูเสือส ารอง 

ตราหน้าหมวก 
ห่วงสวมผ้าผูกคอ 

เคร่ืองหมาย กลุ่ม กอง 

หมายเลข กลุ่ม กอง 

ผ้าผูกคอแถบสีฟ้า-ขาว 
ติดเคร่ืองหมายประจ าจังหวดั  
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เคร่ืองแต่งกาย ชุดเนตรนารีส ารอง 

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -รองเทา้หนงัสีด า หุม้ปลายชนิดมน 
มีสายรัด ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 
๓ ซม. 
- ใชถุ้งเทา้ตามแบบชุดนกัเรียนปกติ 

เคร่ืองหมายหมู่ 

เคร่ืองหมายเนตรนารีส ารอง 

ตราหน้าหมวก ห่วงสวมผ้าผูกคอ 

เคร่ืองหมาย ช่ือโรงเรียน 

หมายเลข กลุ่ม กอง 

ผ้าผูกคอแถบสีฟ้า-ขาว 
ติดเคร่ืองหมายประจ าจังหวดั  
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เคร่ืองแต่งกาย ชุดลูกเสือสามัญ 

ห่วงสวมผ้าผูกคอ 
ผ้าผูกคอตามภาค 
ติดเคร่ืองหมาย 
ประจ าจังหวดั 

เคร่ืองหมายหมู่ 
เข็มขัดหนังสีน ้าตาล 

เคร่ืองหมายช่ือโรงเรียน 

หมวกปีกกว้าง ติดดอกจัน 

ข้างขวา 

เลขกลุ่มกอง 

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -รองเทา้สีน ้าตาลแก่ 
- ถุงเทา้สีกากี เตม็
น่อง 
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เคร่ืองแต่งกาย ชุดเนตรนารีสามัญ 

ห่วงสวมผ้าผูกคอ 
ผ้าผูกคอตามภาค 
ติดเคร่ืองหมาย 
ประจ าจังหวดั 

เคร่ืองหมายเนตรนารี 

เคร่ืองหมายหมู่ 

หมวกทรงหม้อตาล 
ติดสัญลกัษณ์เนตรนารี 

 ที่หมวก 

เคร่ืองหมาย ช่ือโรงเรียน 

เลข กลุ่ม กอง 

เข็มขัดหนังสีน ้าตาล 
หัวเข็มขัดสัญลกัษณ์ 

เนตรนารี 

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -รองเทา้หนงัสีด า หุม้ปลายชนิดมน 
มีสายรัด ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 
3 ซม. 
- ใชถุ้งเทา้ตามแบบชุดนกัเรียนปกติ 
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๗.   บทบาทของผู้ปกครองที่มีความสำคัญต่อโรงเรียน 
 

๑) ช่วยกวดขันการมาโรงเรยีนของนักเรียนให้ทันเวลาเคารพธงชาติ คือ เวลา ๘.๐๐ น. และการกลับ 
 บ้านให้เป็นเวลา ถ้าปรากฎว่านักเรียนกลับบ้านชา้กวา่ปกติบ่อยครั้งหรือกลับผิดเวลา โปรดแจ้ง 
 ให้ทางโรงเรียนทราบโดยด่วน ทางจดหมายหรือทางโทรศพัท์ เพื่อทางโรงเรียนจะได้รับทราบ 
 ข้อมูลและหาทางแก้ไขต่อไป 
 ๒) โปรดอย่าอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านไปโรงเรียนในวันหยุดราชการ หรือใน 
 วันหยุดเรียน เว้นแต่มีหนังสือขออนุญาตจากทางโรงเรียนหรือครูอาจารยป์ระจำวิชา 
 ๓) อย่าเชื่อคำแอบอ้าง เมื่อนักเรียนขอเงินเพื่อซื้อวัสดุฝึกงานตา่งๆ  เว้นแต่จะมีหนังสือจากทาง 
 โรงเรียนแจ้งให้ทราบ 
 ๔) ในวันหยุดเรียนควรเป็นเวลาที่นักเรียนควรจะไดพ้ักผ่อนอยู่กับบ้านและช่วยผู้ปกครองทำงาน 
 ตามสมควร ฉะน้ันโปรดอย่างอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของทา่นได้เที่ยวเตร่นัด 
 หมายกับเพื่อนบ่อยๆ โดยที่ท่านไม่ทราบว่าไปกันที่ไหนหรือไปบ้านใคร เพราะอาจจะเป็น 
 หนทางนำไปสู่ความเสื่อมเสีย หรือไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนได้ 
 ๕) ขอให้ช่วยกวดขันและห้ามปรามหรือสอดส่อง มิให้นักเรียนในปกครองของท่านมีโอกาส 
 พกอาวุธหรือนำสิ่งที่มีอันตราย เช่น ระเบิด วตัถุอนัตรายอื่นๆ ตดิตัวมาโรงเรียน เพราะถ้า 
 โรงเรียนตรวจพบจะถูกลงโทษตามกฎหมายกำหนด 
 ๖) โปรดช่วยกวดขันและสอดส่องดูแลการคบเพื่อนของนักเรียนในการปกครองของท่านว่า สนิท 
 กับใครเป็นพิเศษ เพราะอาจจะชักนำกันไปให้ประพฤติตนในทางเสียหาย เช่น มีปัญหาเรื่อง 
 ชู้ สาว ยาเสพตดิ การพนัน และพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 
 ๗) ช่วยสอดส่องและสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หากนักเรยีนในปกครองของ 
 ท่านมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จะมพีฤติกรรมที่นา่สงสัยเช่น มีอาการมึน ซึม เหม่อ  
 เฉ่ือยชา เล็บซีดเหลือง เวลาพดูมักจะหลบสายตา ถ้าพบพฤติกรรมดังกล่าว ควรรีบหาทางแก้ไข 
 โดยบำบัดรักษาหรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ 
 ๘) อย่าอนุญาตให้นักเรียนไปนอนค้างบ้านเพื่อน โดยนักเรียนมักอ้างว่าไปทำการบ้าน ทำกจิกรรม  
 ทำรายงาน และขณะเดียวกันควรปรามเพื่อนของลูกอย่าให้มาบ้านบ่อยๆ สังเกตอาการอื่นๆ ว่า 
 ผิดไปจากปกต ิได้โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ จะได้ช่วยป้องกันและแก้ไขก่อนที่จะสาย 
 เกินไป 
 ๙) ช่วยกวดขันให้นักเรียนเรียนหนังสือที่บ้าน เช่น ทำการบ้าน ทบทวนบทเรยีน สวดมนต์ไหว้ 
 พระก่อนนอน นักเรียนคนใดอ้างวา่ทำการบ้านแล้วที่โรงเรียนหรืออาจารยไ์ม่ให้การบ้านแสดง 
 ว่านักเรียนคนนั้นโกหก นักเรียนคนนั้นอาจไม่เรียน และไม่สนใจการเรียน 
 ๑๐) ให้ความชว่ยเหลือเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน หนังสือและ 
 อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้ครบเสมอ โดยการตรวจตราเป็นประจำ 
 ๑๑) ตรวจสมุดของนักเรยีนว่ามีการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ำเสมอหรือไม่ 
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 ๑๒)หมั่นสอบถามทางโรงเรียนจะเป็นทางจดหมาย หรือโทรศัพท์หรือการไปเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้ 
 ได้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกบัเด็กมากยิ่งข้ึน 
 ๑๓)ปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้น หากไม่อาจแก้ไขได้ ควรปรึกษาคร ู– อาจารย์ ทันที มิฉะน้ันจะทำ 
 ให้ปัญหาลุกลามแก้ไขยาก 
 ๑๔)โปรดระลึกเสมอวา่การปล่อยให้นักเรียนว่างโดยไม่ดูแล เด็กอาจจะเสยีคน ควรใช้เวลาว่างให ้
 เป็นประโยชน์ พ่อแม่ ผูป้กครองควรหากิจกรรมทำรว่มกับนักเรียนบ้าง 
 ๑๕)นักเรียนจะประสบความสำเรจ็ในชีวติตามความประสงค์ของบิดา-มารดา และผู้ปกครองได้ต้อง 
 มีองค์ประกอบที่สำคัญบางประการ คือความพร้อมของเด็ก สิ่งแวดล้อม เพื่อนนักเรียน และ 
 บุคคลภายนอกที่เด็กคบค้าสมาคมด้วย ด้านเศรษฐกิจ การรู้จักตนเอง ความรับผิดชอบ ผู้คอย 
 ช่วยเหลือ คือบิดา มารดา คร-ูอาจารย์ ฯลฯ 
 ๑๖) กรณีที่ผู้ปกครองย้ายบ้านที่อยู่ใหม่ กรุณาแจง้ให้โรงเรียนทราบโดยด่วน เพราะโรงเรียนมีความ 
 จำเป็นจะต้องติดต่อท่าน 
 ๑๗)โรงเรียนมีการประชมุผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จะมีหนังสือแจ้งไป หาก 
 ผู้ปกครองไม่มาประชุม หรือนักเรียนไม่นำหนังสือไปให้ผู้ปกครอง จะทำให้ผู้ปกครองไม่ 
 สามารถทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของลูก ผู้ปกครองจึงควรติดตามทวงถามเรื่อง 
 ดังกล่าวจากนกัเรียน 
 ๑๘) ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียนผ่านเบอรโ์ทรศัพท์ ๐๒-๓๗๗-๙๘๘๙  
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ภาคผนวก 
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แบบการเขียนใบลา 
 
                   ที ่.............................................. 
             วันที่ ..............เดือน ........................................พ.ศ................ 
 
เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .................... 
 
 ด้วยข้าพเจา้ (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.) ..................................................................ชั้น..................... 
ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ เน่ืองจาก ................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอลาหยุดเรียนตัง้แต่วันที่ .................เดือน.................................................พ.ศ.......................... 
ถึงวันที่...................เดือน...............................................พ.ศ...................... เป็นเวลา .........................วัน 
 
 เมื่อครบกำหนดแล้ว ข้าพเจ้าจะมาเรียนตามปกติ 
 
 
 
                  ดว้ยความเคารพอย่างสูง 
               ลงชื่อ....................................... 
                   (...................................) 
                 นักเรียน 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในจดหมายของ (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.) …………………………... 
……………………………………………………………. เป็นความจริงทุกประการ 
 
   
                 ลงชื่อ.......................................... 
              (........................................) 
               ผู้ปกครอง 
 
สถานที่ติดต่อ...................................................................................................................................... 
เบอร์โทร ............................................................................................................................................ 
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ประกาศโรงเรียนชินวร 
เรื่อง   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
..................................................... 

 
 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพ  คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โรงเรียนชินวรจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชินวรและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนของโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และบุคคลในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 โรงเรียนชินวรจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และ ระดับคุณภาพของโรงเรียนไว้ดังตอ่ไปน้ี 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายความสำเรจ็ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1) มีความสามารถในการอา่น  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น  และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
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หมายเหต ุ
* แปลผลการประเมินคุณภาพ 
 ร้อยละ   00.00 – 49.99   = กำลังพัฒนา   
 ร้อยละ   50.00 – 59.99   = ปานกลาง 
 ร้อยละ   60.00 – 74.99   = ดี 
 ร้อยละ   75.00 – 89.99   = ดีเลิศ 
 ร้อยละ   90.00 – 100.00  = ยอดเย่ียม 
** ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ 
 1.00 – 1.49   ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 
 1.50 – 2.49   ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 2.50 – 3.49   ระดับคุณภาพ ดี 
 3.50 – 4.49   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 4.50 – 5.00   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
*** กรณีมาตรฐานที่ 2 สรุปผลการประเมิน 
 กรณีที่ 1   ให้ใช้ฐานนิยม (Mode) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
 กรณีที่ 2   หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ค่ากลาง ของระดับคุณภาพในที่นี้  
     คอื ดีเลิศ 
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มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด - ๑๙ 
 จากสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ ท่ีแพร่ระบาดในประเทศไทย เพื่อให้ผูป้กครองมีความมัน่ใจในการส่งบุตร
หลานมาเรียนท่ีโรงเรียนชินวร ทางโรงเรียนจึงขอแจง้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด - ๑๙ ดงัน้ี 

๑. ให้นักเรียน ผูป้กครอง ครู เจา้หน้าท่ีโรงเรียนและผูม้าติดต่อ สวมหน้ากากผา้ / หน้ากากอนามยั / หรือ
หน้ากากอ่ืนตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขให้การยอมรับ และให้สวมตลอดเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของ
โรงเรียน 

๒. มีการวางขวดแอลกอฮอลเ์จลในบริเวณพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
๓. โรงเรียนมีการตรวจคดักรองนกัเรียน  ก่อนข้ึนตึกเรียน โดยการตรวจอาการของโรค เช่น อาการไอ จาม มี

น ้ามูก และวดัอุณหภูมิของร่างกาย  มีการลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลก่์อนข้ึนตึกเรียนเรียนในตอนเชา้ทุกวนั 
๔. ส าหรับนักเรียนท่ีข้ึนรถโรงเรียน จะมีการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วย

แอลกอฮอลก่์อนข้ึนรถโรงเรียนทุกคร้ัง  
หากนกัเรียนในขอ้ ๓ หรือ ๔ มีอาการของโรค เช่น อาการไอ จาม มีน ้ามูก หรืออุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๓ 
องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตใหข้ึ้นรถโรงเรียน/ตึกเรียน ซ่ึงอาจมีการตรวจอุณหภูมิร่างกายซ ้า
อีกคร้ัง และจะใหน้กัเรียนท่ีมีอาการของโรคหรืออุณหภูมิร่างกายเกินก าหนดหยดุเรียน ๑๔ วนั  

๕. ไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองและผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งข้ึนตึกเรียนเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่เช้ือโรค 
๖. ปรับเวลาการรับประทานอาหารกลางวนัของนกัเรียน นกัเรียน ป.๑-ป.๔ รับประทานอาหารเวลา ๑๑.๓๐-

๑๒.๓๐ น. และนักเรียน ป.๕-ป.๖ รับประทานอาหารเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.โดยนักเรียนป.๑ จะ
รับประทานอาหารกลางวนับนห้องเรียน ส่วนนักเรียน ป.๒-ป.๖ จะรับประทานอาหารบริเวณโรงอาหาร
โดยยดึหลกัการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในระหวา่งการรับประทานอาหาร 

๗. การจัดห้องเรียน ให้โต๊ะเรียนมีระยะห่างระหว่างกันโดยยึดหลักการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) 

๘. มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชมื้อจบัดว้ยผลิตภณัฑฆ่์าเช้ือโรคทุกวนั เช่น ราวบนัได ลูกบิดหอ้งน ้า ฯลฯ 
๙. มีการพ่นฆ่าเช้ือโรคในหอ้งเรียน บริเวณอาคารเรียน และรถนกัเรียนทุกวนั 
๑๐. งดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มกนัเป็นจ านวนมากของนกัเรียน เช่น การเขา้แถวหนา้เสาธง การจดักิจกรรมเขา้

ค่ายลูกเสือ กีฬาสี และการจดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ฯลฯ 
 
ทางโรงเรียนจะด าเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการยบัย ั้งไม่ใหเ้กิดโรคระบาดท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดภ้ายในโรงเรียน ในขณะเดียวกนัโรงเรียนก็มีความห่วงใยเม่ือเด็กนักเรียนอยูใ่นสังคมภายนอกโรงเรียน
หรือชุมชนท่ีอยู่อาศัย รวมทั้งสุขภาพ สภาพร่างกายของนักเรียน ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ผูป้กครองโปรดศึกษา
รายละเอียดและการป้องกนัโรคระบาดดงักล่าวรวมทั้งปัจจยัเส่ียงภายในครอบครัวของท่านดว้ย เพราะแมโ้รงเรียน
จะปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดอาจยงัเกิดเหตุท่ีไม่คาดคิดจากโรคโควิด-๑๙ได ้เน่ืองจากตามขอ้มูลผูป่้วยสามารถแพร่เช้ือ
ไดแ้มไ้ม่มีอาการใดๆซ่ึงเป็นการพน้วิสัยท่ีโรงเรียนจะป้องกนัและรับผิดชอบกบัส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากลกัษณะ
พิเศษและความซบัซอ้นของโรค การแพร่ การติดต่อเช้ือจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ น้ีได ้


