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2สารจากผูอำนวยการ

สารจากผูอำนวยการ

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดกอต้ังข้ึนในป พ.ศ.2550 เพ่ือจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนโดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมูลนิธิ

นวัตกรรมการศึกษาและคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และในป พ.ศ.2560 ไดรวมระดับปฐมวัยเขามาในโครงการความรวมมือ

ทางวิชาการดวย

 ตลอดปการศึกษาที่ผานมาโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดจัดการศึกษา

เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนในแตละระดับชั้น ใหพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของแตละบุคคลผานการจัดประสบการณตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและผานการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษา

ปที่ 6 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 ในขณะเดียวกันโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียน

มีความเขาใจในการอยูรวมกับผูอ่ืนรูจักตัดสินใจเลือกเรียนตามความชอบ

ความสนใจและความถนัดของตนเองเพื่อการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ตอไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกลาวเปนการจัดการเรียนรูผาน

หลักสูตรตามแนวคิด 5F (FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ

FRUITION) ที่นักเรียนระดับปฐมวัยไดเรียนอยางสนุกสนานและคนหา

ตนเอง (FUN FIND) ผานกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดใหตามระดับอายุ

เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตและคุณธรรมใหกับนักเรียนทุกคน สวนนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 จะไดเรียนรูผานตลาดนัดวิชาการเพื่อ

สำรวจความชอบ ความสนใจของตนเอง (FUN และ FIND) ในเบ้ืองตน

ในขณะเดียวกันนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3-6 นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 นอกจากจะไดเรียนอยางสนุกสนานพรอมคนหา

ศักยภาพของตนเองแลว (FUN และ FIND) นักเรียนยังมีโอกาสไดเลือก

เรียนในวิชาท่ีตนเองชอบและมีความถนัดผานรายวิชาเลือกเสรี (FOCUS)

เพื่อจะไดตอยอดและเติมเต็ม (FULFILLMENT) เมื่อนักเรียนเลื่อนชั้น

ขึ้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันจะนำไปสูการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาที่ตรงกับความรู ความสามารถ ความถนัด และ

ศักยภาพ (FRUITION) ของนักเรียนแตละคนตอไป

 หลักสูตรตามแนวคิด 5F ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดคนพบ

ศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองผานรายวิชาบังคับเลือก

ในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะศึกษา การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

ดังกลาวตามศักยภาพ ความชอบ ความถนัด และความสนใจไดอยางอิสระ

 นอกจากนี้นักเรียนยังไดรับประสบการณตรงจากการออกไป

เรียนรูโลกกวางภายนอกโรงเรียนเพื่อเสริมเติมเต็มใหครอบคลุมใน

ทุกๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เชื่อวา

เม่ือนักเรียนไดรับการพัฒนาท้ังดานความรูวิชาการและกิจกรรมท่ีสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมจะสงผลใหนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคมและประเทศชาติสืบไป

 ในปการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งฝายอนุบาลมีการเตรียมพรอม

ในการจัดประสบการณใหกับเด็กๆ ทุกคน และในสวนของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีการปรับปรุงแกไขในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสาระภูมิศาสตรเพื่อสงเสริมความเปน

เด็กไทย 4.0 ดังน้ันเพ่ือเปนการเตรียมการนักเรียนใหมีความรูความสามารถ

ดังกลาวโรงเรียนจึงมีนโยบายใหนักเรียนไดเรียนรูผานการทำโครงงาน

อันจะนำไปสูการสรางนวัตกรรมตามความสามารถและศักยภาพของ

เด็กแตละคนในทุกระดับชั้น

 ดิฉันขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความไววางใจกับโรงเรียน

ในการสงบุตร-ธิดา มาเรียนเพ่ิมจำนวนมากข้ึนทุกป ซ่ึงโรงเรียนตระหนัก

ในบทบาทของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับนักเรียนทุกคน

หวังเปนอยางย่ิงวาความรวมมือรวมแรง รวมใจของโรงเรียนและบานจะเปน

แรงผลักดันที่สำคัญในการชวยกันพัฒนาเพิ่มเติมศักยภาพใหเหมาะกับ

ความสนใจความถนัดและความสามารถของนักเรียนแตละคนเพื่อให

เขาเติบโตเปนเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน



ประวัติโรงเรียนสาธิตพัฒนา

 มูลนิธินวัตกรรมการศึกษาไดทำบันทึกขอตกลงกับ บริษัท แสนสิริ

รามอินทรา จำกัด เพื่อบริหารและจัดการโรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยขอ

ความรวมมือจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 20

มกราคม 2550 ภายใตโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการ

ศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครอบคลุมถึง

ระดับปฐมวัยในป 2551 โดยเปนไปตามขอตกลงความชวยเหลือทาง

วิชาการ 6 ดาน ไดแก

 1 การจัดระบบบริหารโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพ

 2 การจัดทำหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ

 3 การกำหนดมาตรฐานบุคลากร และอัตราเงินเดือน

 4 การรับนักเรียน

 5 การคัดเลือกและเตรียมบุคลากร

 6 การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรอยางตอเนื่อง

 สำหรับดานอาคารเรียนมีการดำเนินการตอเนื่องดังนี้

 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนมีอาคารเรียนสำหรับระดับปฐมวัย

มีลักษณะเหมือนบานท่ีอยูอาศัย 2 ช้ัน เปนอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง

สำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ระดับชั้นละ

3 และ 4 หองเรียนตามลำดับ อาคารสำหรับงานธุรการ จำนวน 1 หลัง

อาคารรับรองและหองพยาบาล จำนวน 1 หลัง และอาคารชั้นเดียว

สำหรับเปนหองรับประทานอาหารของนักเรียน จำนวน 1 หลัง สวน

นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 จำนวน 3 หองเรียน และระดับช้ันอนุบาล

ปที่ 3 จำนวน 2 หองเรียน ใชพื้นที่สวนหนึ่งของอาคารปูชนียะ ซึ่งเปน

อาคารเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมในระดับปฐมวัย

โดยกอสรางอาคารปฐมวัย 2 หลัง เปนอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ตรงขามกับ

อาคารปูชนียะ รวมทั้งไดสรางสระวายน้ำในรมขนาดมาตรฐานโอลิมปค

อาคารกีฬาในรม หองประชุม และโรงอาหารขนาด 525 ที่นั่ง เพื่อให

เพียงพอสำหรับใชเปนสถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และเปนท่ีรับประทาน

อาหารของนักเรียน

 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนไดเปดใชอาคารตนกลาสาธิต 1

และอาคารตนกลาสาธิต 2 ซึ่งเปนอาคารเรียนใหมสำหรับระดับปฐมวัย

รวมถึงไดเปดใชสนามกีฬาในรม มีที่นั่งของผูชม 744 ที่นั่ง และเปดใช

สระวายน้ำในรมขนาดมาตรฐานโอลิมปก มีที่นั่งของผูชม 645 ที่นั่ง

เพื่อเพิ่มเนื้อที่สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และนันทนาการของ

นักเรียน รวมท้ังใชเปนท่ีประชุมผูปกครองและกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ

ของโรงเรียน

 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนไดมีการปรับปรุงแหลงศึกษาคนควา

ที่ทันสมัยและเปนสากล คือ หองสมุด E-library มีเนื้อที่ขนาด 256

ตารางเมตร มีการแบงสวนของการใชบริการไดอยางครอบคลุมใหกับ

นักเรียนทั้งโรงเรียน รวมทั้งมีการปรับปรุงหองบริหารงานวิชาการ

งานกิจการนักเรียนและอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต การดำเนินงาน

ของโรงเรียน และในปนี้โรงเรียนไดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ดวย

3 ประวัติโรงเรียนสาธิตพัฒนา



 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก

และครบทุกระดับช้ัน ต้ังแตระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 โรงเรียนจึงเตรียมการวางแผนรองรับจำนวนนักเรียนในปการศึกษา

2556 โดยสรางอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาเปนอาคาร 5 ช้ัน อีก 1 หลัง

ประกอบดวยหองตางๆ ไดแก หองวิชาการ หองกิจการนักเรียน หองสมุด

หองคอมพิวเตอร หองเรียน หองปฏิบัติการทางเคมี หองปฏิบัติการ

ทางฟสิกส หองปฏิบัติการทางชีววิทยา หองปฏิบัติการทางภาษา หองเรียน

วิชาพิเศษ หองโสตทัศนศิลป หองพักครูชาวตางประเทศ และหอง

อาจารยอาวุโส รวมท้ังหองประชุมขนาดใหญท่ีรองรับการปฏิบัติกิจกรรม

ไดหลากหลาย ซ่ึงพรอมท่ีจะเปดใชในปการศึกษา 2556 ในขณะเดียวกัน

โรงเรียนไดดำเนินการปรับหองตางๆ ของอาคารปูชนียะใหรองรับ

การปฏิบัติงานและเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนมากข้ึน เชน หองวิชาการ

หองทะเบียนวัดและประเมินผล หองสหกรณ หองรับรอง หองเรียนดนตรี-

นาฏศิลป อาศรมครูผูเรียนรู และอื่นๆ

 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนมีอาคารวิชชาพัฒน เปนอาคาร 5 ช้ัน

ประกอบดวยหองเรียนท่ีมีอุปกรณครบครัน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

3 หอง สำหรับวิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยาซึ่งมีอุปกรณและเครื่องมือ

ที่ทันสมัยประกอบการจัดการเรียนรูของครู หองปฏิบัติการทางภาษา

(ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน และฝรั่งเศส) ที่สามารถรองรับนักเรียนได

เพียงพอ หองสมุด E-library ท่ีมีหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ CD DVD ไวบริการ

โดยแบงเปนมุมสำหรับนักเรียนที่ตองทำงานเปนกลุมหรือตองการ

ปลีกวิเวกคนเดียว มีโดมแหงการเรียนรูที่สามารถทำงานเฉพาะกลุม

ประมาณ 8-10 คน มุมอาศรมครูผูเรียนรูสำหรับใหครูไดศึกษาคนควา

หองคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดเรียนรูผานโลกอินเทอรเน็ต และหองประชุม

ขนาด 700 ที่นั่ง ประกอบดวย อุปกรณเครื่องเสียงและสื่อที่ทันสมัย

ไวรองรับกิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน

 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนปรับสภาพแวดลอมที่เปนแหลง

เรียนรูของนักเรียน เชน แปลงเกษตร และอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม

ตางๆ ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอนักเรียนดวย

 ปการศึกษา 2559-2560 โรงเรียนไดดำเนินการปรับปรุง

สภาพแวดลอมของแหลงเรียนรูตางๆ ใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

ตรงผานกิจกรรมตางๆ ของครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู

รวมถึงการปรับปรุงหองเรียนใหมีความพรอมตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนในทุกมิติ

 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนไดพัฒนาในสวนของแหลงเรียนรู

และอาคารรวมทั้งหองเรียนเพื่อใหตอบสนองตอการจัดการเรียนรูใหแก

นักเรียนทุกระดับชั้นในทุกกลุมสาระการเรียนรู พรอมทั้งเตรียมการ

จัดสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนในปการศึกษา 2562 เพื่อใหนักเรียน

ไดเรียนรูอยางลุมลึกในเรื่องดังกลาวอันจะตอยอดไปสูการรักและรักษ

สิ่งแวดลอมของเด็กๆ ตอไปในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเปนผูใหญที่รูจัก

อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน

4ประวัติโรงเรียนสาธิตพัฒนา



5 โครงสรางผูบริหาร ครู และเจาหนาที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ผูชวยผูอำนวยการ

ฝายกิจการนักเรียน

ดานประถมศึกษา

ผูชวยผูอำนวยการ

ฝายกิจการนักเรียน

ดานมัธยมศึกษา

- กลุมประสบการณ

 สำคัญและสาระท่ีควร

 เรียนรูระดับปฐมวัย

- งานกิจการนักเรียน- งานกิจการนักเรียน- กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

- งานทะเบียนวัดและประเมินผล

- ระบบประกันคุณภาพ

 ประสานงานกับ

 ฝายสนับสนุน

รองผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ/วิจัย

ดานอนุบาล

รองผูอำนวยการ

ฝายบริหาร

ผูชวยผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ/วิจัย

ดานอนุบาล

ผูชวยผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ/วิจัย

ดานประถมศึกษา

รองผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ/วิจัย

ดานมัธยมศึกษา

ผูชวยผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ/วิจัย

ดานมัธยมศึกษา

ผูชวยผูอำนวยการ

ฝายกิจการนักเรียน

ดานอนุบาล

รองผูอำนวยการ

ฝายกิจการนักเรียน

ดานอนุบาล

รองผูอำนวยการ
ฝายกิจการนักเรียน

ดานประถมศึกษาและ
ดานมัธยมศึกษา

รองผูอำนวยการ

ฝายวิชาการ/วิจัย

ดานประถมศึกษา

ผูอำนวยการ



6โครงสรางผูบริหาร ครู และเจาหนาที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

แผนภูมิโครงสรางโรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน

ผูจัดการ

ผูรับใบอนุญาต

ผูจัดการ

ฝายประชาสัมพันธ

ผูจัดการ

ฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการ

ฝายทรัพยากรมนุษย

- แผนกทรัพยากรมนุษย

- แผนกจัดซื้อและพัสดุ

- แผนกบัญชีและการเงิน- แผนกอาคารสถานที่

- แผนกซอมบำรุง

- แผนกธุรการ/งานอนามัย

- แผนกโภชนาการ

- แผนกเทคโนโลยี

 สารสนเทศ

- แผนกประชาสัมพันธ

- แผนกสื่อสารองคกร

- แผนกสื่อโสตทัศนศิลป



เกียรติประวัติและผลงาน
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “การบริหารงานดวยระบบขอมูล

 สารสนเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม”

 ในการประกวดงานสารสนเทศภาครัฐดีเดนครั้งที่ 2 ที่จัดโดย

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

 พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรตามแนวคิด Fun Find Focus ซึ่งเปน

 หลักสูตรท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

 เปนรายบุคคล

 กอตั้งศูนยเครือขายขอมูลแหงการเรียนรูผานสื่ออิเล็กโทรนิคส

 (Electronic Learning and Information Network Center)

 ไดรับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

 ประจำป 2550 ประเภทรางวัลสำหรับอาจารยและนักวิจัย เรื่อง

 “การพัฒนาและการนำนวัตกรรมทางการศึกษาจากหองปฏิบัติการ

 คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรสูโรงเรียนเครือขาย”

 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับชั้น

 ประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจำปการศึกษา 2547 และ

 ปการศึกษา 2551 (โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ฝายประถม)

 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

 ขนาดใหญ ประจำปการศึกษา 2558 (โรงเรียนสาธิตพัฒนา)

 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา

 ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปการศึกษา 2560

 (โรงเรียนสาธิตพัฒนา)

 ไดรับ “รางวัลทรงคุณคา เกียรติยศแหง สช.” (OPEC AWARDS)

 ประเภทรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ดานวิชาการ ระดับปฐมวัย

 ขนาดใหญ

 ไดรับ “รางวัลทรงคุณคา เกียรติยศแหง สช.” (OPEC AWARDS)

 ประเภทรางวัลผูบริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ดานวิชาการ

 ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ

 ไดรับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ป 2560

 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

ประวัติผูอำนวยการโรงเรียน

ดานการบริหาร
 ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน)

 ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม

 และรองคณบดี (พ.ศ. 2548 - 2552)

 รองคณบดีและผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ฝายประถม (พ.ศ. 2544 - 2548)

 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ-

 มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2540 - 2543)

ดานการสอน
 สอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร ระดับชั้น

 ประถมศึกษาปที่ 4 - 6

 สอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 สอนวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในระดับปริญญาโท

 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดานบริการสังคม
 นายกสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย (พ.ศ. 2549 -

 ปจจุบัน)

 ประธานสภาผูบริหารโรงเรียนสาธิตแหงประเทศไทย (คนแรก)

 พ.ศ. 2550 - 2552

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิโครงการโทรทัศนครู (Teacher TV)

 (พ.ศ. 2549 - 2553)

 ที่ปรึกษามูลนิธิ ทีช ฟอร ไทยแลนด (Teach for Thailand

 Foundation) (พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน)

 ประธานกลุมผูอำนวยการผูนำ (Thailand Principals Forum)

 (พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน)

 วิทยากรอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด Fun Find Focus

 และ Fulfillment ใหกับผูบริหารและครูโรงเรียนระดับการศึกษา

 ขั้นพื้นฐาน

 วิทยากรอบรมการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใชวิจัย

 เปนฐานทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับการศึกษา 

 วิทยากรอบรมการทำวิจัยในขั้นเรียนใหกับครูผูสอนทุกกลุมสาระ

 การเรียนรู

 วิทยากรอบรมการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ดวยแนวคิด

 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning

 Community : PLC)

7 ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา



รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา

8ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา



วิสัยทัศน

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานช้ันแนวหนา

ของประเทศที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความเปนผูนำ

ที่มีหัวใจประชาธิปไตย กลาแสดงออกอยางสรางสรรคและ

มีทักษะชีวิตอันจะนำไปสูการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ที่มีความสุขอยางยั่งยืน

เอกลักษณ

 เสริมสรางนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยใหมีความเปน

ผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย มีทักษะชีวิตและกลาแสดงออก

อยางสรางสรรค อันจะนำไปสูการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ที่มีความสุขอยางยั่งยืน

อัตลักษณ

 1 มีความเปนผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย

 2 กลาแสดงออกอยางสรางสรรค

 3 มีทักษะชีวิตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

 จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือสรางนักเรียนใหมี

ความสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และ

มีคุณธรรม

เปาหมาย

 นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตพัฒนามีความ

เปนผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย กลาแสดงออกอยางสรางสรรค

และมีทักษะชีวิต

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

ความรูคูคุณธรรม

THE PURSUIT OF KNOWLEDGE AND WISDOM

9 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา



10ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดมุงหมาย

 1 เห็นคุณคาของตัวเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรม

  ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม

  และคานิยมอันพึงประสงค ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2 มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความ

  เจริญกาวหนาทางวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ

  การคิด การสรางปญญา การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีทักษะ

  ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21

 3 มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และ

  รักการคนควา

 4 รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

  ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี 

 5 รักประเทศชาติและทองถิ่น เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย

  เปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะมุงประโยชนและสรางสิ่งดีงาม

  ใหกับสังคมยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 6 มีความภูมิใจในความเปนไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ

  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดลอม

วิสัยทัศน

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานช้ันแนวหนา

ของประเทศที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนผูนำ

ที่มีหัวใจประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก กลาแสดงออก

อยางสรางสรรค สามารถส่ือสารไดในระดับนานาชาติ เปนพลเมืองไทย

และพลเมืองโลกที่มีความสุขอยางยั่งยืน

เอกลักษณ

 สรางนักเรียนใหคนพบขีดความสามารถเฉพาะของตนเอง

มีความเปนผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก

กลาแสดงออกอยางสรางสรรค และสื่อสารไดในระดับนานาชาติ

อัตลักษณ

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดรับการพัฒนาผานการจัด

การเรียนรูเพื่อใหเกิดลักษณะเฉพาะดังนี้

 1 มีความเปนผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย

 2 มีทักษะชีวิต

 3 คิดเชิงบวก

 4 กลาแสดงออกอยางสรางสรรค

 5 สื่อสารไดในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

 1 จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสรางผูเรียน

  ใหมีความสมดุลท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

  สติปญญา มีความสามารถทางดานวิชาการ สามารถครองตน

  อยางมีคุณธรรม และเปนผูนำของสังคมท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย

 2 ศึกษาคนควาและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ

  เผยแพรในวงการศึกษาตอไป

 3 ใหบริการวิชาการดานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

  และสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

 4 ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาไทย

เปาหมาย

 1 โรงเรียนสาธิตพัฒนาเปนสถานศึกษาช้ันแนวหนาของประเทศ

 2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาใฝเรียนรู สรางองคความรู

  ไดดวยตนเอง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองเต็มตาม

  ศักยภาพอยางรอบดานและสมดุล มีความเปนผูนำท่ีมีหัวใจ

  ประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก กลาแสดงออก

  อยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารไดในระดับนานาชาติ

 3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนามีความภาคภูมิใจในความ

  เปนพลเมืองไทย และอยูรวมกับพลเมืองโลกไดอยาง

  สันติและมีความสุข

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



อาคารตนกลาสาธิต ชั้น 2

อาคารตนกลาสาธิต ชั้น 1

หอง ตอ.1 หอง ตอ.2 หอง ตอ.3 หอง ตอ.4 หอง อ.1/1 หอง อ.1/2 หอง อ.1/3 หอง อ.1/4

หองสมุด 4 3 2 1

หองน้ำ

หองดนตรีหองธุรการ หองศิลปะ

หองน้ำ

หอง อ.3/3 หอง อ.3/4 หอง อ.3/5 หอง อ.3/6 หอง อ.2/5 หอง อ.1/7 หอง อ.1/6 หอง อ.1/5

หอง อ.2/2 หอง อ.2/1หอง อ.2/4 หอง อ.2/3หอง อ.3/1หอง อ.3/2 หองวิทยาศาสตร หอง อ.2/6

1  หองรองผูอำนวยการ    2  Common Room

3  หองพยาบาล             4  หองพัสดุ

Play Room หองกิจกรรมสงเสริมประสบการณดวย Bricks

11 แผนผังอาคารตนกลาสาธิต



อาคารตนกลาสาธิต

หองสมุด อาคารตนกลาสาธิต

หองดนตรี อาคารตนกลาสาธิต

 หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ไดแก หองดนตรี หองศิลปะ

หองสมุด หอง Play Room หองวิทยาศาสตร หองกิจกรรม หองพยาบาล

และโรงอาหาร

 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก พื้นที่การแสดง เวทีในรม

สนามเด็กเลนพรอมเคร่ืองเลน สนามวงกต สนามหญา บอทราย และแปลงเกษตร

12แผนผังอาคารตนกลาสาธิต



อาคารปูชนียะ ชั้น 1

หอง
กิจกรรม 1

หอง
กิจกรรม 2

หองน้ำ

หองน้ำ หองน้ำ

หองกิจการนักเรียน
ฝายประถมศึกษา

หองน้ำ

หองผูจัดการ
หอง

คอมพิวเตอร
หองทะเบียนวัด
และประเมินผล

หอง ป.1/4

หอง ป.1/5 หองการงาน
อาชีพ

หอง ป.1/3

หอง ป.1/2 หอง ป.1/6

หอง ป.1/1

หองพยาบาล

หองสมุด
e-Library

หองน้ำ

หองน้ำหองน้ำ

หอง
ผูอำนวยการ

หองประชุม 1

หองประชุม 3

หอง IT

หองพัสดุ

หองสหกรณ

หองวิชาการ
ฝายประถม-

ศึกษา

Common Room

หอง
เครื่องไฟฟา

ลิฟต

13 แผนผังอาคารปูชนียะ



อาคารปูชนียะ ชั้น 2

หอง
กิจกรรม 7

หองน้ำ

หองน้ำ หองน้ำ

หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 2

หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 1

หองน้ำ

หอง ป.2/5

หอง
กิจกรรม 3

หอง
กิจกรรม 4

หอง
กิจกรรม 5

หอง
กิจกรรม 6หอง ป.2/4

หอง ป.2/3

หอง ป.4/2

หอง ป.4/3

หอง ป.4/1

หองศิลปะ

หอง ป.2/2

หอง ป.2/1 หองดนตรีไทยและนาฏศิลป

หองน้ำ

หองน้ำหองน้ำ

หองพักครูตางประเทศ

หองประชุม 2

หอง ป.3/5

หอง ป.3/4

หอง ป.3/3

หอง ป.3/2

หอง ป.3/1

หองสื่อฯ
หองพัก
อาจารย
อาวุโส

หอง ป.4/4

ลิฟต

แหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา

หอง
สมุด

หอง
กิจกรรม

8

14แผนผังอาคารปูชนียะ



หองสมุด e-Library อาคารปูชนียะ

อาคารปูชนียะ

แผนผังอาคารปูชนียะ15



 สถานที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ไดแก หองประชุม

หองศิลปะ หองนาฏศิลป หองดนตรีไทย หองดนตรีสากล หองพยาบาล

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร อาคารกีฬาในรม

หองกิจกรรมอเนกประสงค  โรงอาหาร เปนตน

 พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก โถงกลาง สนามหญา

สนามกีฬาพรอมลูวิ่ง สนามเด็กเลนพรอมเครื่องเลน 

 

 หองสมุด e-Library อาคารปูชนียะ มีขนาด 256 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีใชสอยแบงเปน 4 สวน ไดแก สวนบริการดูแลระบบยืม-คืน หนังสือ

และบริการท่ัวไป สวนศึกษาหาความรูดวยส่ือสารสนเทศมีคอมพิวเตอร

ใหนักเรียนไดคนควาหาขอมูล สวนเรียนรูและการแสดงออก และ

สวนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการชม

ภาพยนตร DVD, VCD ที่เกี่ยวกับการเรียนอันจะสงเสริมใหนักเรียน

มีความรูความเขาใจมากขึ้น

สระวายน้ำในรมขนาดมาตรฐานโอลิมปค

บริเวณโถงกลางอาคารปูชนียะสนามเด็กเลนพรอมเคร�องเลน

อาคารกีฬาในรม

แผนผังอาคารปูชนียะ 16



หองน้ำ

หองน้ำ

ลิฟต

หองสมุด

หองวิชาการ
ฝายมัธยมศึกษา

หองคอมพิวเตอร

หองกิจการนักเรียน
ฝายมัธยมศึกษา

ลิฟต

ลิฟต

หอง
ถายเอกสาร

ลิฟต

อาคารวิชชาพัฒน ชั้น 1

อาคารวิชชาพัฒน ชั้น 2

หองน้ำ

ลิฟตลิฟต

ลิฟต

ลิฟต

หองปฏิบัติการเคมีหอง ป.5/4 หอง ป.5/3

หองกิจกรรม 4 หองกิจกรรม 3 หองกิจกรรม 2 หองกิจกรรม 1

หอง ป.5/2 หอง ป.5/1

หองพยาบาล
หองน้ำ

ราน
จำหนายอาหาร

17 แผนผังอาคารวิชชาพัฒน



อาคารวิชชาพัฒน ชั้น 3

อาคารวิชชาพัฒน ชั้น 4

หองน้ำ

ลิฟตลิฟต

ลิฟต

ลิฟต

หองปฏิบัติการชีววิทยาหอง ป.6/4 หอง ป.6/3 หอง ป.6/2 หอง ป.6/1

หองปฏิบัติการทางภาษาหอง ม.1/1หอง ม.2/2 หอง ม.2/1 หอง ม.1/2
หองน้ำ

หองน้ำ

ลิฟตลิฟต

ลิฟต

ลิฟต

หองปฏิบัติการฟสิกส

หองสื่อโสตทัศนศิลปCommon Room
หองพัก

ครูตางประเทศ

หองน้ำ

หอง ม.5 หอง ม.4

หอง ม.6 หองกิจกรรม 5

หอง ม.3/2 หอง ม.3/1

18แผนผังอาคารวิชชาพัฒน



19 แผนผังอาคารวิชชาพัฒน

หองน้ำ

ลิฟตลิฟต

ลิฟต

ลิฟต

อาคารวิชชาพัฒน ชั้น 5

หองประชุม

หองน้ำหองน้ำ

อาคารวิชชาพัฒน

หองประชุม อาคารวิชชาพัฒน 

หองเรียน อาคารวิชชาพัฒน 



20แผนผังอาคารวิชชาพัฒน

บุคลากรโรงเรียนสาธิตพัฒนา

1 ฝายวิชาการ จำนวน คน

 จำแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา

  ปริญญาเอก จำนวน คน

  ปริญญาโท จำนวน คน

  ปริญญาตรี จำนวน คน

  ประกาศนียบัตร จำนวน คน

 จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ

  รองศาสตราจารย จำนวน คน

  ผูชวยศาสตราจารย จำนวน คน

  อาจารยอาวุโสและครู จำนวน คน

2 ฝายสนับสนุนวิชาการ จำนวน คน

  ปริญญาโท จำนวน คน

  ปริญญาตรี จำนวน คน

  ประกาศนียบัตร จำนวน คน

3 นักเรียน จำนวน คน

  ปฐมวัย จำนวน คน

  ประถมศึกษา จำนวน คน

  มัธยมศึกษา จำนวน คน

                                          (ขอมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

131

2

24

103

2

4

5

122

62

8

35

19

1,416

551

678

187

หองสมุด อาคารวิชชาพัฒน

การชำระคาธรรมเนียมการศึกษา

 สามารถชำระคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันและเวลาที่โรงเรียน

กำหนดได ดังนี้

 ชำระเปนเงินสด

 เช็คหรือแคชเชียรเช็คสั่งจายในนาม “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”

 ชำระผานธนาคารโดยนำใบแจงการชำระเงินผานธนาคาร

 (Bill Payment) ไปชำระท่ีเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขา

 (โดยผูปกครองสงหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงิน

 มายังฝายบัญชีผานทางอีเมล : accfin@satitpattana.ac.th หรือ

 โทรสาร 02 508 4448)

กำหนดภาคเรียน

 โรงเรียนสาธิตพัฒนา กำหนดเปด-ปดภาคเรียน โดยแบงเปน

2 ภาคเรียน ดังนี้

 ภาคตน เปดเรียน วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

  ปดเรียน วันศุกรที่ 4 ตุลาคม 2562

 ภาคปลาย เปดเรียน วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน 2562

  ปดเรียน วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2563

กำหนดเรียนวันจันทร-ศุกร เวนวันหยุดราชการ

 เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 7.30 น.-15.00 น.

 ประถมศึกษาปที่ 1-6 7.45 น.-15.30 น.

 มัธยมศึกษาปที่ 1-6 7.45 น.-15.30 น.

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได



21 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา



22อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา



23 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา



24อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา



25 หนวยทะเบียน วัดและประเมินผล

หนวยทะเบียน วัดและประเมินผล

 หนวยทะเบียน วัดและประเมินผลมีหนาที่จัดเก็บขอมูลประวัติ

และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับนักเรียน จัดทำเอกสาร และดำเนินการ

ในเรื่องตอไปนี้

 1.1 การขอใบรับรองทางการศึกษา (สธพ/ท.1)

 1.2 การขอแกไขขอมูลในทะเบียนประวัตินักเรียน (สธพ/ท.2)

 1.3 การขอลาพักการเรียน (สธพ/ท.3)

 1.4 การขอกลับเขาศึกษาตอ (สธพ/ท.4)

 1.5 การขอลาออก (สธพ/ท.5)

1.1 การขอใบรับรองทางการศึกษา
 เมื่อตองการขอใบรับรองทางการศึกษา ผูปกครองกรอกแบบคำรอง

ขอหนังสือรับรองการศึกษา (สธพ/ท.1) อยางละเอียด พรอมแนบรูปถาย

ของนักเรียนท่ีสวมเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด 1.5 น้ิว ท่ีถายมาแลวไมเกิน

6 เดือน ใชเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ

1.2 การขอแกไขขอมูลในทะเบียนประวัตินักเรียน
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนหรือผูปกครอง

รวมถึงที่อยูและขอมูลที่จำเปน ผูปกครองกรอกขอมูลในแบบคำรอง

ขอแกไขขอมูลในทะเบียนประวัตินักเรียน (สธพ/ท.2) พรอมทั้งแนบ

เอกสารหลักฐานการเปล่ียนแปลงขอมูลพรอมตนฉบับใหหนวยทะเบียน

วัดและประเมินผล เพื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูลของโรงเรียน

ใหถูกตองตามความเปนจริงและแจงผูที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ควรแจง

กอนเปดภาคเรียนอยางนอย 3 สัปดาห



1.3 การขอลาพักการเรียน
 ผูปกครองจะติดตอขอลาพักการเรียนนักเรียนในความปกครอง

ของตนเองไดในกรณีดังตอไปนี้

 1 ติดตามผูปกครองไปตางประเทศ

 2 มีปญหาหรือขอบกพรองทางการเรียนตามวุฒิภาวะโดยมีการ

  รับรองจากแพทยและผานการอนุมัติจากผูอำนวยการของ

  โรงเรียน สวนการลาพักในกรณีอื่นๆ ตองไดรับการพิจารณา

  เปนรายกรณีไป

 ข้ันตอนการขอลาพักการเรียนและรักษาสภาพนักเรียน
 1 กรอกขอความในแบบ (สธพ/ท.3) ยื่นเจาหนาที่ทะเบียนและ

  รอผลการพิจารณา

 2 หลังจากไดรับอนุมัติใหรักษาสภาพ เจาหนาที่จะติดตอให

  ผูปกครองทราบ

 3 ผูปกครองชำระเงินคารักษาสภาพการเปนนักเรียนท่ีฝายการเงิน

 4 ผูปกครองตองติดตอขอรักษาสภาพการเปนนักเรียนทุกปการศึกษา

  โดยตองดำเนินการใหเสร็จภายใน 3 สัปดาห กอนเปดภาคเรียน

การติดตอหนวยงานทะเบียน

รับเอกสารตามกำหนด 

แจงความประสงค

กรอกขอมูลอยางละเอียดชัดเจน

ชำระคาธรรมเนียม

1

2

3

4

1.4 การขอลาออก
 ผูปกครองกรอก (สธพ/ท.5) ใหครบถวนและชัดเจนที่หนวยงาน

ทะเบียนหากตองการใบรับรองทางการศึกษาใหกรอกแบบคำรอง

(สธพ/ท.1) ดวย (ดูรายละเอียดขอ 1.1) ผูปกครองตองติดตอกับ

หนวยทะเบียนดวยตนเองลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาห เพื่อกรอก

แบบฟอรมตามกรณีที่ตองการ

 หมายเหต ุ: ผูปกครองสามารถติดตอขอรับเอกสารแบบคำรอง

(สธพ1/ท.1 - สธพ1/ท.5) และขอรับเอกสารท่ีดำเนินการเสร็จแลวจาก

เจาหนาที่หนวยทะเบียนวัดและประเมินผล

1.5 การขอกลับเขาศึกษาตอ
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาขอลาพักการศึกษา และตองการจะกลับเขา

ศึกษาตอในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ใหผูปกครองติดตอหนวยทะเบียน

กรอกเอกสาร สธพ/ท.4 พรอมแนบเอกสารรายงานผลการเรียนของ

โรงเรียนที่นักเรียนไปศึกษาระหวางขอลาพักการศึกษา โรงเรียนจะ

ดำเนินการสอบวัดความรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและ/หรือ

กลุมสาระการเรียนรูอื่นตามความเหมาะสมพรอมทั้งพิจารณาเอกสาร

รายงานผลการเรียนเพื่อจัดเขาชั้นเรียนตามเกณฑมาตรฐานของ

โรงเรียนตอไป

26หนวยทะเบียน วัดและประเมินผล



1 งานบริการรักษาความสะอาด
 มีการตรวจสอบการทำความสะอาดตามแผนงานประจำวัน

เชน บริเวณหองเรียน หองน้ำ เครื่องเลน โถงกลาง อาคารกีฬาในรม

โรงอาหาร เปนตน ใชน้ำยาฆาเชื้อทำความสะอาด โตะ เกาอี้ และลาง

ของเลนเด็กอนุบาลอยางสม่ำเสมอ

2 งานดานวิศวกรรมและการซอมบำรุง
 มีการดูแลงานดานวิศวกรรมและการซอมบำรุงโดยมีการตรวจสอบ

ความเรียบรอยของสถานท่ี อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ทำความสะอาด

สระวายน้ำ จดมิเตอรน้ำและไฟฟาทุกอาคารเพื่อบันทึกหนวยการใชงาน

ในแตละวัน

27 หนวยงานอาคารสถานที่

4 งานบริการรักษาความปลอดภัย
 มีการกำหนดจุดและหนาท่ีปฏิบัติงานท้ังดานการอำนวยความสะดวก

ในการจราจร และดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบอาคารเรียน

โดยจัดเจาหนาที่ประจำจุดทุกวัน รวมทั้งเขมงวดในการตรวจสอบการ

เขา-ออก ของผูปกครอง ผูมาติดตองานกับทางโรงเรียน ชางผูรับเหมา

ที่เขามาแกไขงานภายในบริเวณโรงเรียน โดยใหแลกบัตรประจำตัว

ประชาชน และบันทึกการเขา-ออก ของรถทุกคันทั้งในและนอกเวลา

ทำการ

3 งานกำจัดแมลง ยุง ปลวก มด หนู
 มีการวาจางใหบริษัท กำจัดแมลง เขาดำเนินการในพื้นที่ของ

โรงเรียนเปนประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ในวันเสาร-อาทิตย

ทุกครั้งที่เขาดำเนินการ ทางโรงเรียนจะมีการสงขาวแจงทางอีเมล

และเอกสารใหผูเก่ียวของทราบ มีการทำแผนการดำเนินการประจำป

แจงใหทางฝายบริหารรับทราบ เพ่ือเตรียมสถานท่ีในการเขาดำเนินการ

ชวงที่ไมมีการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

งานกำจัดแมลง ยุง ปลวก มด หนู

งานดานวิศวกรรม และการซอมบำรุง

งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการรักษาความสะอาด

หนวยงานอาคารสถานที่

 ฝายอาคารไดกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อควบคุมดูแลและ

ตรวจสอบการปฏิบัติ ของงานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด

งานดูแลสวน งานกำจัดแมลงรวมถึงดานวิศวกรรมและการซอมบำรุง

การใชอาคารตางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้



หนวยงานโภชนาการ

 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดบริการอาหารในโรงเรียน โดยมีโภชนากร

โรงเรียนเปนผูดูแลกำกับการจัดบริการอาหารกลางวันและอาหารวาง

แกนักเรียน ครูและเจาหนาท่ี โดยคำนึงถึงคุณคาอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย

ของนักเรียน ความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยของผูประกอบการ

รวมทั้งกระบวนการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

 งานโภชนาการเนนดานการดูแลความสะอาด สุขอนามัยเพ่ือความ

ปลอดภัยของผูบริโภค ตลอดจนการบริการอาหารกลางวันและอาหารวาง

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พอเพียงและทันเวลาแกนักเรียนทุกระดับช้ัน

นอกจากนี้ยังมีบริการดานอื่นๆ ไดแกการจัดเลี้ยงอาหารวางแกครู

เจาหนาที่ตามโอกาสและวาระตางๆ ของโรงเรียนรวมทั้งเปนแหลง

การเรียนรูและใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

หลักการจัดอาหารกลางวัน
 หนวยโภชนาการมีวัตถุประสงคในการจัดอาหารกลางวันดังนี้

 1 มีคุณคาทางอาหารตามหลักโภชนาการ

 2 เหมาะกับวัยและความตองการของรางกาย

 3 สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปน

 กรณีนักเรียนมีขอจำกัดในการรับประทานอาหาร เชน งดการ

รับประทานเน้ือหมูหรือแพอาหารบางประเภท ผูปกครองนักเรียนจะตอง

แจงผานครูประจำชั้น โดยใชแบบสำรวจการแพอาหารของโรงเรียน

สาธิตพัฒนา หนวยโภชนาการจะจัดอาหารแยกไวเฉพาะกรณี นอกจากน้ี

หนวยโภชนาการยังไดจัดอาหารสำหรับนักเรียนที่ปวยไวบริการทุกวัน

28หนวยงานโภชนาการ

5 การตรวจสอบความเรียบรอยภายในอาคารและการใหบริการ
ดานสถานที่
 มีการตรวจสอบความเรียบรอยของอาคารสถานที่ เพื่อใหอาคาร

มีความพรอมในการใชและรองรับงานบริการผูปกครอง ครู นักเรียน

ดูแลความเรียบรอยในการเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมตางๆ

จัดอบรมซอมดับเพลิงเบื้องตน และเตรียมความพรอมการซอม

อพยพหนีไฟ เปนตน

โรงอาหาร ระดับอนุบาล

จัดอบรมซอมดับเพลิงเบื้องตน

งานดูแลสวนและภูมิทัศน

6 งานดูแลสวนและภูมิทัศน
 มีการดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดูแลสวน ใหดำเนินการดูแลรักษาตนไม ตัดหญาบริเวณสนามฟุตบอล

และบริเวณรอบโรงเรียน รวมท้ังกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกไมประดับ

ขัดลางความสะอาดบอปลา จัดหาตนไม ดอกไมตางๆ มาปลูกใหโรงเรียน

ดูรมรื่นอยูเสมอ



หนวยงานโภชนาการ

 กำหนดเวลาในการดื่มนม การรับประทานอาหารกลางวันและ

อาหารวางของนักเรียนในแตละระดับชั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 เวลาดื่มนม

  ระดับเตรียมอนุบาล เวลา

  ระดับอนุบาล 1 เวลา

  ระดับอนุบาล 2-3 เวลา

  ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 เวลา

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เวลา

 เวลารับประทานอาหารกลางวัน

  ระดับเตรียมอนุบาล เวลา

  ระดับอนุบาล 1 เวลา

  ระดับอนุบาล 2-3 เวลา

  ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 เวลา

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เวลา

 เวลารับประทานอาหารวางบาย

  ระดับเตรียมอนุบาล เวลา

  ระดับอนุบาล 1-2 เวลา

  ระดับอนุบาล 3 เวลา

  ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 เวลา

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เวลา

9.50 น.

9.50 น.

10.20 น.

9.20 น.

9.20 น.

12.00 น.

12.10 น.

12.50 น.

11.50 น.

12.40 น.

15.00 น.

15.00 น.

15.00 น.

15.30 น.

15.30 น.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.30 น.

9.30 น.

10.00 น.

9.10 น.

9.10 น.

11.10 น.

11.20 น.

12.05 น.

11.00 น.

11.50 น.

14.45 น.

14.45 น.

14.50 น.

15.10 น.

15.10 น.

การบริการจำหนายอาหาร
 งานสวัสดิการโรงเรียนไดจัดบริการรานคาเพื่อจำหนายอาหาร

และเครื่องดื่มใหแกนักเรียนและผูปกครอง 2 แหง

เฉพาะรานมุมอาหาร

 นักเรียนระดับประถมศึกษา จะตองมีผูปกครองเปนผูพาไปในชวงเชา

เวลา 6.30 น.-7.40 น. และหลังเลิกเรียนเวลา 15.40 น.

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถออกไปซื้ออาหารไดในชวงเชา

เวลา 6.30 น.-7.40 น. และหลังเลิกเรียนเวลา 16.20 น.

โรงอาหาร ระดับประถมศึกษา

รานมุมอาหาร
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รานคา

รานมุมอาหาร

รานคา (อาคารวิชชาพัฒน)

ชวงเชา (เวลา)

6.30 น.-9.00 น.

7.00 น.-7.45 น.

ชวงบาย (เวลา)

14.00 น.-17.00 น.

15.40 น.-17.00 น.



นักเก็ตไก

ขาวหมูแดง + กุนเชียง + ไขตม + ซุปผัก

ปลาทอดสามรส แกงสมกุงผักรวม

กลวยไข ขนมน้ำดอกไม

สังขยาฟกทองมะมวง

พายไกฝรั่ง

แอปเปล มัฟฟนชอคโกแลตบะหมี่นองไกตุนยาจีน + ขาวเหนียวดำเปยก

อาหารวางเชา อาหารวางบาย

ขาว อาหารคาว 1 อาหารคาว 2 ผลไม

อาหารกลางวัน

นมไทยเดนมารค ขาวสวย ไกอบซอสฮองกง ตมจืดหมูสับผักรวม ทัมทิมกรอบ

นมไทยเดนมารค ขาวกลองผสม

ขาวกลองผสม

ทอดมันกุง แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา

นมไทยเดนมารค

นมไทยเดนมารค

นมไทยเดนมารค

วัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

ตัวอยางรายการอาหารกลางวันและอาหารวางของระดับปฐมวัย

ตัวอยางรายการอาหารกลางวันและอาหารวางของระดับประถมศึกษา

ตัวอยางรายการอาหารกลางวันและอาหารวางของระดับมัธยมศึกษา

หนวยงานโภชนาการ

อาหารวางเชา อาหารวางบาย

ขาว อาหารคาว 1 อาหารคาว 2 ผลไม

อาหารกลางวัน

วัน

จันทร นม ครัวซองตหมูหยอง ขาวสวย หมูอบซอสเกาหลี ตมจืดผักกาดขาวเตาหูไข กลวยไข ตะโกเผือก

อังคาร นม มินิพิซซาไสกรอก ขาวกลองผสม ผัดวุนเสนใสไข แกงจืดฟกเห็ดหอมหมูสับ ฝรั่ง เคกบราวนี่

พุธ นม มัฟฟนกลวยหอม ขาวสวย ไกอบซีอิ้ว เตาฮวยฟรุตสลัดมะละกอแกงจืดหัวไชเทาหมูสับ

พฤหัสบดี นม เดนิชไสกรอก ขาวกลองผสม วุนกะทิแอปเปลปลาผัดคื่นชาย แกงจืดลูกเงาะหมูสับ

ศุกร นม คุกกี้เนยสด ราดหนาหมูสับผักรวม + ไสกรอกนึ่ง แคนตาลูป ขนมเทียนแกว

ขาวสวย ปลาทอดซอสมะขาม แกงจืดแตงกวายัดไสหมูสับ มะมวง วุนกะทิซาหริ่ม

ขาวกลองผสม ผัดบร็อคโคลี่กุงสด แกงสมชะอมทอด ลอดชอง ซาลาเปาไสหมูสับ

ขาวคลุกกะปหมูหวาน + ไกตุนเห็ดหอม ลูกชุบผลไมแตงโม

ขาวสวย พายสับปะรดสาลี่

ฝรั่ง เอแคลร 

หมูทอดทงคัตสึ ซุปมิโซะ

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ + หวานเย็น (ลูกชิด + ขนมปง + ขาวโพดตม)

อาหารวางเชา อาหารวางบาย

ขาว อาหารคาว 1 อาหารคาว 2 ผลไม

อาหารกลางวัน

นมไทยเดนมารค

นมไทยเดนมารค

นมไทยเดนมารค

นมไทยเดนมารค

นมไทยเดนมารค

วัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร
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หนวยงานอนามัย

 โรงเรียนจัดใหมีหองพยาบาลและเวชภัณฑพยาบาล ไวใชในการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำหองพยาบาล

ตลอดเวลา ท่ีอาคารเรียนระดับอนุบาล อาคารเรียนระดับประถมศึกษา

และอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรณีที่มีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

หรือเจ็บปวยมาก พยาบาลวิชาชีพประจำหองพยาบาลจะแจงให

ผูปกครองทราบโดยดวนและถาผูปกครองไมสามารถมารับนักเรียน

ไปรักษากับแพทยประจำตัวนักเรียนดวยตัวเองได เจาหนาที่จะพา

นักเรียนไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด

 ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปวยที่บาน โรงเรียนขอความรวมมือ

ผูปกครองดูแลใหนักเรียนเขารับการรักษาจากแพทยและใหนักเรียน

พักรักษาตัวที่บานพรอมทั้งแจงใหครูประจำชั้นรับทราบ

  ฝายกิจการนักเรียนระดับอนุบาล

  หมายเลขโทรศัพท 062 603 9555 ตอ 53113 , 53118

  และ 065 518 8461 , 065 518 8462

  ฝายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  หมายเลขโทรศัพท 062 603 9555 ตอ 51126 , 51127

  และ 065 518 8468 , 065 518 8469

หองพยาบาล อาคารวิชชาพัฒน

หองพยาบาล อาคารตนกลาสาธิต

การประกันอุบัติเหตุ
 1 โรงเรียนไดทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งเปนการประกันภัยกลุม

(นักเรียนทุกคนในโรงเรียน) โดยมีระยะเวลาการคุมครอง 1 ปการศึกษา

เร่ิมต้ังแต 15 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2563 คุมครองตลอด

24 ช่ัวโมง ท่ัวโลก (ไมรวมการเจ็บปวยท่ัวไป) ภายใตวงเงิน 10,000 บาท

/อุบัติเหตุ 1 ครั้ง

 2 กรณีเกิดอุบัติเหตุ

  เกิดอุบัติเหตุนอกโรงเรียน

   ภายหลังจากการพบแพทย และประสงคขอรับคาสินไหม

  ทดแทน สามารถทำไดโดยนำใบรับรองแพทยและใบเสร็จรับเงิน

  ตัวจริงสงที่สวนงานธุรการ ณ อาคารปูชนียะ เพื่อทางโรงเรียน

  จะไดรวบรวมสงใหบริษัทประกันภัยตอไป

  เกิดอุบัติเหตุระหวางอยูโรงเรียน

   ครูประจำชั้นจะแจงใหผูปกครองทราบ เจาหนาที่จะพา

  นักเรียนเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดทันที โดย

  ผูปกครองไมตองสำรองจาย หากอยูภายใตความคุมครอง

  และวงเงินตามกำหนด

 3 อายุกรมธรรม-การประกันภัยแบบกลุม 1 ป โดยคิดระยะเวลา

ตั้งแต 15 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2563 จึงขอความรวมมือ

ใหทานผูปกครองทำเรื่องในระยะเวลาที่กำหนด หากพนระยะเวลา

ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์

ยกเวน
 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุชวงใกลหมดอายุกรมธรรม และตองทำการ

รักษาตอเนื่อง โปรดติดตอสวนงานธุรการโดยดวนเพื่อประสานงานกับ

บริษัทประกันภัยตอไป หากมีขอสงสัยประการใดขอรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่สวนงานธุรการ หมายเลขโทรศัพท 062 603 9555 ตอ 51149

และ 065 518 8487

กรุณาติดตอทำเรื่องรับเงินคาประกันอุบัติเหตุทันทีภายหลังเกิดเหตุ





ระดับปฐมวัย



 โรงเรียนสาธิตพัฒนา มีความมุงมั่นที่จะจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงใหกับเด็กปฐมวัย โดยจัดการศึกษาในสภาพแวดลอม

ที่ใหความรูสึกอบอุน ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาควบคูไปกับ

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางสมดุล มีทักษะการคิดสรางสรรคเชื่อมโยง สามารถใชทักษะและประสาทสัมผัสหาความรูเพิ่มเติมได เด็กจะได

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง สามารถสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย มีความสุขในการมาโรงเรียน มีทักษะชีวิต กลาแสดงออกอยางสรางสรรค

มีทัศนคติที่ดีตอตนเองและตอผูอื่น

 โรงเรียนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรม การเรียนรูท่ีเลือกสรรแลววาสอดคลองกับพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน พรอมทั้งสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนเพื่อใหการเรียนรูของเด็ก

เกิดขึ้นไดในทุกที่ทุกเวลาจากธรรมชาติรอบตัว ที่จะสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน

เปาหมายในการจัดประสบการณการเรียนรู

 1 เด็กทุกคนมีพัฒนาการทุกดานเหมาะสมกับวัย ไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดดวยการลงมือปฏิบัติอยางสนุกสนานโดยผาน

  ประสาทสัมผัสทั้งหา

 2 เด็กทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีสุนทรียภาพ และมีความสามารถในการใชศิลปะแขนงตางๆ เพื่อแสดงถึงจินตนาการ

  และความคิดริเริ่มสรางสรรคของตนเอง

 3 เด็กทุกคนสามารถชวยเหลือตนเองไดตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย สำนึก

  ความเปนไทย และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

 4 เด็กทุกคนไดรับการสงเสริมกระบวนการคิด การเช่ือมโยงสามารถใชภาษาพูดและภาษาทาทางส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับวัย มีทัศนคติท่ีดี

  ตอการเรียนรู และมีความสุขในการมาโรงเรียน

หลักสูตร

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยฝายวิชาการของโรงเรียน โดยยึดปรัชญาการศึกษา

วิสัยทัศน หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 บนพื้นฐานแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยสากล

และบนพื้นฐานของความเปนไทย

34ระดับปฐมวัย
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แนวคิดในการจัดประสบการณการเรียนรู

 การจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัยเปนการจัด

ประสบการณที่หลากหลายผานกิจกรรมที่เหมาะสมตามความสนใจ

ความตองการ ประสบการณและส่ิงแวดลอมในชีวิตจริงของเด็กตลอดจน

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่กำหนด

   1.2 ประสบการณสำคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ

    จิตใจ การสนับสนุนใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณ

    และความรูสึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนัก

    ถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เปนอัตลักษณ ความเปน

    ตัวของตนเอง มีความสุข ราเริงแจมใส การเห็นอก-

    เห็นใจผูอื่น ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดนตรี

    สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเองและความเชื่อมั่น

    ในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ

   1.3 ประสบการณสำคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสังคม

    การสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล

    และส่ิงแวดลอมตางๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรม

    ตางๆ ผานการเรียนรูทางสังคม เชน การเลน การทำงาน

    กับผูอ่ืนแบบรวมมือรวมใจ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

    การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย

    การแกปญหาขอขัดแยงตางๆ และการยอมรับใน

    ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล

   1.4 ประสบการณสำคัญที่สงเสริมพัฒนาการดาน

    สติปญญา การสนับสนุนใหเด็กไดรับรู เรียนรูส่ิงตางๆ

    รอบตัวผานการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม บุคคล

    และสื่อตางๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย

    เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กพัฒนาการใชภาษา จินตนาการ

    ความคิดสรางสรรค การแกปญหา การคิดเชิงเหตุผล

    และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวและ

    มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรและทักษะ

    กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนพื้นฐานของการ

    เรียนรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป

สาระการเรียนรู

 สาระการเรียนรู เปนสื่อกลางในการจัดประสบการณ การเรียนรู

ใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ

จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งจำเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษย

ที่สมบูรณ สาระการเรียนรูประกอบดวยประสบการณสำคัญและสาระ

ที่ควรเรียนรู ดังนี้

 1 ประสบการณสำคัญ
   ประสบการณสำคัญ เปนประสบการณที่ใชบูรณาการ

  กับสาระการเรียนรูผานการเลน และการลงมือกระทำ จาก

  ประสบการณตรงอยางหลากหลายผานการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

  เพื่อใหครอบคลุมพัฒนาการครบทุกดานแบบองครวมที่ยึดเด็ก

  เปนสำคัญ ดังตอไปนี้

   1.1 ประสบการณสำคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย

    การสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาการใชกลามเน้ือ-

    ใหญ (กลามเนื้อแขน-ขา-ลำตัว) กลามเนื้อเล็ก

    (กลามเนื้อมือ-นิ้วมือ) และการประสานสัมพันธ

    ระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท (กลามเนื้อมือ-

    ประสาทตา) ในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำ

    กิจกรรมตางๆ และสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสดูแล

    สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย การรักษาความ

    ปลอดภัย และการตระหนักรูเก่ียวกับรางกายตนเอง
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กิจกรรมเสริมศักยสรางสุขสนุกสบาย

กิจกรรมหนูนอยเรียนรูเร�องอาชีพ



   2.3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก เด็กจะไดรูจักสิ่งมีชีวิตที่เปน

    ตนไม ดอกไม สัตวรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลก

    ที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติและความสัมพันธของ

    มนุษย สัตว พืช ตลอดจนการรูจักเกี่ยวกับ ดิน น้ำ

    ทองฟา ฤดูกาล สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและ

    พลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดลอมเด็ก มีความ

    รับผิดชอบตอธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอมและ

    การรักษาสาธารณสมบัติ

   2.4 ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก เด็กจะรูจักเก่ียวกับการใชภาษา

    เพื่อสื่อความหมาย การใชหนังสือ และตัวหนังสือ

    รูจักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง

    ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน สวนประกอบ การเปลี่ยน

    แปลงและความสัมพันธของสิ่งตางๆ รอบตัว เวลา

    เงิน การเลือกใชสิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ

    การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารตางๆ ที่ใช

    ในชีวิตประจำวันของเด็กอยางประหยัด ปลอดภัย

    และรักษาสิ่งแวดลอม

กิจกรรมเสริมประสบการณพิเศษ ระดับปฐมวัย

 - กิจกรรมดนตรีและการเครื่อนไหว

 - กิจกรรมนาฏศิลปเด็กเล็ก

 - กิจกรรมหองสมุด

 - กิจกรรมการเรียนรูการเคลื่อนไหวโดยใชอุปกรณ (Play room)

 - กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย

 - กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวย Bricks

 - กิจกรรมภาษาอังกฤษ

 2 สาระที่ควรเรียนรู
   ประกอบดวย 4 เรื่องไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

  เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว

  และ สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก โดยมีแนวคิดหลัก ดังนี้

   2.1 เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กรูจักช่ือ นามสกุล รูปราง

    หนาตา อวัยวะตางๆ และวิธีระวังรักษารางกายให

    สะอาดปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี การรับประทาน

    อาหารที่มีประโยชน การระมัดระวังความปลอดภัย

    ของตนเองจากผูอ่ืนและภัยใกลตัว การรูจักความเปนมา

    ของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเปนสมาชิก

    ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เรียนรูที่จะเลนและ

    ทำส่ิงตางๆ ดวยตนเองคนเดียวหรือกับผูอ่ืน การเคารพ

    สิทธิของตนเองและผูอ่ืน การกำกับตนเอง การตระหนัก

    รูในตนเอง ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของตนเอง

    ตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็นความรูสึก

    ของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การแสดง-

    ออกทางอารมณและความรูสึกท่ีเหมาะสม การแสดง

    มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม

   2.2 บุคคลและสถานที่แวดลอมตัวเด็ก เด็กมีโอกาสรูจัก

    และรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา

    ชุมชน รวมทั้งบุคคลตางๆ ที่เด็กเกี่ยวของ หรือมี

    โอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจำวัน

    ท่ีพ่ึงพาและเอ้ืออาทรตอกัน สถานท่ีสำคัญ วันสำคัญ

    อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรม

    ในชุมชน สัญลักษณสำคัญของชาติไทยและการ

    ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย

    ความกตัญูและเห็นคุณคาของผูอ่ืน รูบทบาท หนาท่ี

    และความรับผิดชอบตอสังคม

งานแสดงโครงงานอนุบาล

กิจกรรมสานตอความเปนไทย



กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรู

 โรงเรียนจัดประสบการณการเรียนรูโดยคำนึงถึงเด็กเปนสำคัญ

เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพโดยใช

กระบวนการ ดังนี้ 

 1 การเรียนรูอยางกระตือรือรน/เชิงรุก (Active Learning)

    1.1 การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)

    1.2 การเรียนรูผานกิจกรรม (Learning through activity)

    1.3 การเรียนรูผานการเลน (Learning through playing)

 2 การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)

 3 การเรียนรูอยางมีความสุข (Happy Learning)

บรรยากาศและสภาพแวดลอม

 บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนปจจัยหนึ่ง

ที่สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก โรงเรียนจึงจัดสภาพ

แวดลอมโดยคำนึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1 บรรยากาศที่สรางความสุขและความมั่นคงทางจิตใจ

 2 บรรยากาศที่เปดโอกาส และสรางโอกาสในการเรียนรู

 3 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ

 4 สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูในสาระตางๆ

หลักในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู

 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูมีความสำคัญตอเด็ก

ผูปกครองและโรงเรียน ผลการประเมินชวยใหเด็กไดรูจักตนเอง ชวยให

ผูปกครองรูจักบุตรหลานของตนไดดียิ่งขึ้น สามารถชวยสนับสนุน

สงเสริมหรือแกไขขอบกพรองได ชวยใหครูรูจักเด็กเปนรายบุคคลสามารถ

ชวยเหลือและสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการประเมิน

พัฒนาการและการเรียนรูจึงตองทำอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพจริงโดยมีหลักในการประเมินพัฒนาการและ

การเรียนรูดังนี้

 1 ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

  สติปญญา ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของแตละชวงวัย

 2 ออกแบบการประเมินใหเปนสวนหน่ึงของการจัดประสบการณ

  การเรียนรูกิจวัตรประจำวัน

 3 ใชวิธีการหลากหลาย ไดแก การสังเกต การสนทนา การเก็บ

  รวบรวมผลงาน การสัมภาษณ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

  ตัวเด็กโดยเลือกและมีการประเมินเปนระบบอยางสม่ำเสมอ

  เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนความเปนจริงของเด็กแตละคน

 4 วางแผนการประเมินเปนระบบลวงหนาเพื่อใหทราบวาจะ

  ประเมินอะไร เมื่อใดและอยางไรซึ่งจะชวยใหครูประเมินเด็ก

  ไดอยางครอบคลุมทุกดาน

 5 ประเมินอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเห็นพัฒนาการและความกาวหนา

  ในการเรียนรูของเด็ก

 6 มุงประเมินกระบวนการเรียนรูมากกวาตัวความรู

 7 เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินเปนการ

  สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบานและโรงเรียน เด็กมี

  พัฒนาการทุกดานเปนไปตามวัย มีความสามารถและมีทักษะ

  ที่จำเปนตอการเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1
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โครงการตาวิเศษ กิจกรรมทำนาขาว

กิจกรรมสนุกคิดวิทยอาเซียน



กิจกรรมประจำวัน

7.30 น. - 8.00 น.

8.00 น. - 8.50 น.

8.50 น. - 9.30 น.

9.30 น. - 10.10 น.

10.10 น. - 10.20 น.

10.20 น. - 10.50 น.

10.50 น. - 11.20 น.

11.20 น. - 12.10 น.

12.10 น. - 14.15 น.

14.15 น. - 14.45 น.

14.45 น. - 15.00 น.

15.00 น.

รับเด็ก

เขาแถวเคารพธงชาติ/กิจกรรมยามเชา

กิจกรรมกลางแจง/กิจกรรมสำรวจธรรมชาติ

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและบูรณาการ

รับประทานอาหารวางเชา

กิจกรรมสรางสรรค

กิจกรรมเสรี/กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ

รับประทานอาหารกลางวัน

นอนหลับพักผอน

เกมการศึกษา/พัฒนาทักษะชีวิต

รับประทานอาหารวางบาย

กลับบาน

 การรับนักเรียนกลับบาน
   ผูปกครองรับนักเรียนกลับบานหลังเสร็จกิจกรรมใน

 หองเรียนอยางสมบูรณแลวตั้งแตเวลา 15.00 น.-16.30 น. โดย

 ผูปกครองตองแสดงบัตรประจำตัวผูปกครองและสแกนบัตรเขา

 บริเวณโรงเรียนและสแกนบัตรออกพรอมกับนักเรียนทุกครั้ง

 หากผูปกครองไมไดนำบัตรมาตองติดตอหองธุรการเพ่ือทำเอกสาร

 ขออนุญาตรับนักเรียน หากกรณีผูปกครองจำเปนตองรับนักเรียน

 กอนเวลา ตองแจงช่ือนักเรียนและช้ันท่ีธุรการกอนเวลา 12.00 น.

 เพื่อเตรียมนักเรียนและขอสงวนสิทธิ์การรับนักเรียนในเวลา

 14.30 น. เพราะเปนเวลาท่ีนักเรียนทุกคนตองการการดูแลจากครู

ชองทางการส�อสารระหวางบานกับโรงเรียน

 บันทึกวัยสรางสรรค
   บันทึกวัยสรางสรรคเปนสมุดบันทึกที่นักเรียนจะบันทึก

 การเรียนรูของตนเองผานผลงานศิลปะในหนา “บันทึกจากลูก”

 สำหรับคุณครูและผูปกครองจะสื่อสารเรื่องราวความสนุกสนาน

 การเติบโตและการเรียนรูที่สะทอนความเปนตัวตนของนักเรียน

 ใหแกกันในมุมมองของบานและโรงเรียนบันทึกนี้จะเปนบันทึก

 ที่มีคุณคาตอนักเรียน ผูปกครอง และคุณครูซึ่งจะเปนอดีต

 ที่นาจดจำในภายภาคหนา

 การบานสรางสรรคสานสัมพันธ
   การบานท่ีสงเสริมความสัมพันธของผูปกครองและนักเรียน

 ไดรวมกันคิด รวมกันทำกิจกรรมใหเกิดความสำเร็จและสวนทาย

 ของการบานจะมีพื้นที่สำหรับการบันทึกเกี่ยวกับการทำงาน

 ของนักเรียน ขอความรวมมือผูปกครองเขียนแสดงความคิดเห็น

 และบันทึกการทำงานของนักเรียนเพื่อสะทอนพฤติกรรมและ

 ความรูสึกในการทำงาน และพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน

 การติดตอคุณครูประจำชั้น 
   ผูปกครองสามารถติดตอพูดคุยสอบถามตามปกติกับ

 คุณครูประจำชั้นไดในเวลารับนักเรียนในชวงเย็น หากมีกรณี

 เรงดวนที่ตองการติดตอในเวลา โปรดติดตอผานหองธุรการ

ระเบียบการลาหยุด

 การลากิจ
   แจงใหครูประจำชั้นทราบลวงหนากอนวันที่ลากิจ 

 การลาปวย
   แจงที่ฝายธุรการภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ลาปวย

 หมายเลขโทรศัพท 065 518 8461 และ 065 518 8462

 การลากลับกอนเวลาโรงเรียนเลิก
   แจงที่หองธุรการลวงหนา กรอกใบอนุญาตออกนอก

 สถานที่และรอรับนักเรียนตามเวลาที่แจงไว ณ หองธุรการ

การรับ-สงนักเรียน

 การสงนักเรียนที่โรงเรียน
   ผูปกครองสงนักเรียนท่ีประตูโรงเรียนไดต้ังแตเวลา 7.15 น.

 -7.50 น. นักเรียนจะเขาแถวเคารพธงชาติในเวลา 8.00 น.

 ขอความรวมมือใหผูปกครองสงนักเรียนกอนเวลาเขาแถวเคารพ

 ธงชาติ เพ่ือใหนักเรียนไดปรับตัว จัดเก็บอุปกรณเคร่ืองใชใหเรียบรอย

 พรอมที่จะเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในวันใหมอยางสดใสและ

 รวมกิจกรรมหนาเสาธง โปรดใหโอกาสนักเรียนชวยเหลือตนเอง

 ในการเดินเขาโรงเรียนโดยผูปกครองสงนักเรียนที่หนาประตู

 โรงเรียนเทานั้น

38ระดับปฐมวัย

เวลา กิจวัตรประจำวัน
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มาตรฐานการเรียนรู

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กำหนดใหผูเรียนทุกคนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

 โรงเรียนสาธิตพัฒนามุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปน

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้

 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย

 2 ซื่อสัตยสุจริต

 3 มีวินัย

 4 ใฝเรียนรู

 5 อยูอยางพอเพียง

 6 มุงมั่นในการทำงาน

 7 รักความเปนไทย

 8 มีจิตสาธารณะ

การศึกษาระดับประถมศึกษา

 การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน

การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคมและพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย

อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และคุณธรรมโดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

  โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปน 2 ระดับ ดังนี้

 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3)
   มุงเนนใหผูเรียนไดสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ

  คิดสรางสรรคและคิดแกปญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต และการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม

  มีความสมดุลทั้งทางดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถใชความรูเปนพื้นฐานในการ

  ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตอ

 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6)
   มุงเนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะดานสนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการ

  และวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

  ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนำและใหบริการชุมชนในดานตางๆ ได

หลักสูตร

 หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตพัฒนาดำเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 โดยจัดโครงสรางหลักสูตรที่เอื้อกับบริบทของโรงเรียน
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน

 โรงเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กำหนด ดังนี้

 1 ความสามารถในการสื่อสาร
   เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการ

  ใชภาษา ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจและความรูสึก

  ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ

  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม สามารถ

  เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ รวมทั้ง

  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

  ความถูกตองตลอดจนการใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม

 2 ความสามารถในการคิด
   เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห

  คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ

  เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

  เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

 3 ความสามารถในการแกปญหา
   เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ

  ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล

  คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

  เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู

  และนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีการตัดสินใจไดอยาง

  มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอตนเอง

  สังคมและสิ่งแวดลอม

 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตางๆ ไปใชในการ

  ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยาง

  ตอเน่ือง การทำงานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

  ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

  ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง

  ของสังคมและสภาพแวดลอมและรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

  ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
   เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ

  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและ

  สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา

  อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสมและมีคุณธรรม

กิจกรรม “นวัตกรรมนำไทย สรางวินัยใชภาษา อาเซียนมั่นคงกาวหนา สาธิตพัฒนากาวไกล”



กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา

อารมณ จิตใจ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม

มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพื่อสังคม

สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้

 1 กิจกรรมแนะแนว
   เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง

  รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กำหนด

  เปาหมายวางแผนชีวิตท้ังดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน

  ไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน

  ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครอง

  ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ

  ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถ

  คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนสงเสริมทักษะชีวิต วุฒิภาวะ

  ทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา

 2 กิจกรรมนักเรียน
   เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปน

  ผูนำผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การรูจัก

  แกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือ

  แบงปนกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับ

  ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติ

  ดวยตนเองในทุกขั้นตอนไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน

  ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงาน

  รวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะ

  ของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียน

  ประกอบดวย

   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร

         (สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6)

   2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามวาระสำคัญ

 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
   เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน

  ตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร

  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ ความเสียสละ

  ตอสังคม เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรค

  สังคม เปนตน
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กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปการศึกษา 2561



การจัดเวลาเรียนระดับประถมศึกษา

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดกรอบโครงสราง

เวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดตามความพรอมและจุดเนน

โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของ

ผูเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน

ปละไมเกิน 1,000 ชั่วโมง

เวลา

7.45 น. - 8.20 น.

8.20 น. - 9.10 น.

9.10 น. - 9.20 น.

9.20 น. - 10.10 น.

10.10 น. - 11.00 น.

11.00 น. - 11.50 น.

11.50 น. - 12.40 น.

12.40 น. - 13.30 น.

13.30 น. - 14.20 น.

14.20 น. - 15.10 น.

15.10 น. - 15.30 น.

กิจกรรมประจำวัน

เขาแถวเคารพธงชาติ /
สนทนายามเชาและทักษะชีวิต

คาบเรียนที่ 1

พัก (ดื่มนม)

คาบเรียนที่ 2

คาบเรียนที่ 3

อาหารกลางวัน

คาบเรียนที่ 4

คาบเรียนที่ 5

คาบเรียนที่ 6

คาบเรียนที่ 7

พัก (รับประทานอาหารวาง)

ตารางกิจกรรมประจำวันระดับประถมศึกษา

การจัดเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดปรับกรอบโครงสรางเวลาเรียนตามท่ีกำหนด

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับบริบทและ

สภาพของโรงเรียนดังนี้

 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3)
   จัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียนปละไมเกิน

  1,200 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต

  ใชเกณฑ 40 ชั่วโมง ตอภาคเรียนมีคาน้ำหนักวิชา เทากับ

  1 หนวยกิต (นก.)

 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6)
   จัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา

  1,200 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต

  ใชเกณฑ 40 ชั่วโมง ตอภาคเรียนมีคาน้ำหนักวิชาเทากับ

  1 หนวยกิต (นก.)

เวลา

7.45 น. - 8.20 น.

 
8.20 น. - 9.10 น.

9.10 น. - 9.20 น.

9.20 น. - 10.10 น.

10.10 น. - 11.00 น.

11.00 น. - 11.50 น.

11.50 น. - 12.40 น.

12.40 น. - 13.30 น.

13.30 น. - 14.20 น.

14.20 น. - 15.10 น.

15.10 น. - 15.30 น.

15.30 น. - 16.20 น.

กิจกรรมประจำวัน

เขาแถวเคารพธงชาติ /
สนทนายามเชาและทักษะชีวิต

คาบเรียนที่ 1

พัก (ดื่มนม)

คาบเรียนที่ 2

คาบเรียนที่ 3

คาบเรียนที่ 4

อาหารกลางวัน

คาบเรียนที่ 5

คาบเรียนที่ 6

คาบเรียนที่ 7

พัก (รับประทานอาหารวาง)

คาบเรียนที่ 8 (เฉพาะชวงที่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีเรียนวิชาทหาร)

ตารางกิจกรรมประจำวันระดับมัธยมศึกษา
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กิจกรรมหลอเทียน และถวายเทียนวันเขาพรรษา



เกณฑการเลือกกลุมวิชาเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

 การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เปนพ้ืนฐาน

ที่สำคัญสำหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเนื่องจากนักเรียน

จะตองใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย

รายกลุมสาระ (GPA รายกลุมสาระ) เพื่อเปนคะแนนสวนหนึ่งในการ

สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดเลือกเรียน

ตามความถนัดและความสนใจภายใตการกำกับดูแลและติดตามของ

โรงเรียนอันสงผลใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงสุด โรงเรียนจึงได

จัดกลุมวิชาเรียนเพื่อเปนแนวทางสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายไว 8 กลุม ดังนี้

 1 กลุมวิชาเรียน วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

 2 กลุมวิชาเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร

 3 กลุมวิชาเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

 4 กลุมวิชาเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาอาเซียน

 5 กลุมวิชาเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฮินดี

 6 กลุมวิชาเรียน ภาษาอังกฤษ - พลศึกษา

 7 กลุมวิชาเรียน ภาษาอังกฤษ - แอนิเมชัน

 8 กลุมวิชาเรียน ภาษาอังกฤษ - อาหารและการโรงแรม

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

 1 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
    1.1 ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ

     เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

    1.2 ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผาน

     ตามเกณฑที่โรงเรียนกำหนด

    1.3 ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

    1.4 ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมิน

     ผานตามเกณฑที่โรงเรียนกำหนดในการอาน คิด

     วิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและ

     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 2 การตัดสินผลการเรียน 
   ในการตัดสินผลการเรียนของ 8 กลุมสาระการเรียนรู

  การอาน คิด วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค

  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น คำนึงถึงการพัฒนาของผูเรียน

  แตละคนเปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยาง

  สม่ำเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรม

  ซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ

 3 การใหระดับผลการเรียน
    3.1 การใหระดับผลการเรียนรายวิชาใชตัวเลขแสดงระดับ

     ผลการเรียนเปน 8 ระดับ ดังนี้

    3.2 การใหระดับผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห

     และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

     ใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้

    3.3 การใหระดับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

     ใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้

 4 การรายงานผลการเรียน
    การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและ

   ผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงโรงเรียน

   จะสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสาร รายงานใหผูปกครอง

   ทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง การรายงาน

   ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของ

   ผูเรียนที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู

ดี

ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ระดับ

ผลการเรียน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ชวงคะแนน

80 - 100

75.00 - 79.99

70.00 - 74.99

65.00 - 69.99

60.00 - 64.99

55.00 - 59.99

50.00 - 54.99

 0.00 - 49.99

ผลการเรียน

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

คอนขางดี

ปานกลาง

พอใช

ผานเกณฑขั้นต่ำ

ต่ำกวาเกณฑขั้นต่ำ

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

44ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา



เกณฑการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาใชเกณฑการจบการศึกษา ตามที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด ดังนี้

 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
   1 ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไมเกิน

    81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ

    รายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

   2 ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77

    หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และ

    รายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต

   3 ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน

    ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

   4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ

    ผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

   5 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมิน

    ผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

เกณฑการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาใชเกณฑการจบการศึกษา ตามที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด ดังนี้

 1 ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม

   ตามโครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

   พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด

 2 ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการ

   ประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

 3 ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห และเขียน

   ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

 4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ

   ผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

 5 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมิน

   ผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

45 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

การแสดงละครเวที Satit Pattana The Musical Youthful Dreams ความฝนแหงวัย



 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   1 ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมไมนอยกวา 81

    หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต และ

    รายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

   2 ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77

    หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต และ

    รายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต

   3 ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน

    ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

   4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ

    ผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

   5 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมิน

    ผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด

46ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมปใหม Monster Party in Galaxy #16 ปการศึกษา 2561

กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียน



กิจกรรมโรงเรียน อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

พฤษภาคม

 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน

  เปดเรียน ภาคตน (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562)

มิถุนายน

 กิจกรรมตักบาตร (ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาหที่ 3 ของเดือน)

 กิจกรรมวันสุนทรภู

 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำป 

กรกฎาคม

 กิจกรรมไหวครู

 กิจกรรมตักบาตร

 กิจกรรมวันภาษาไทย

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สิงหาคม

 สอบครั้งที่ 1

 กิจกรรมวันแมแหงชาติ

 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

 กิจกรรมคุยกับคุณครู

 กิจกรรมตักบาตร

กันยายน

 สอบครั้งที่ 2

 การซอมหนีไฟ

 กิจกรรมตักบาตร

 นำเสนอผลงานนักเรียน

ตุลาคม

 วันสุดทายของภาคตน (วันศุกรที่ 4 ตุลาคม 2562)
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พฤศจิกายน

 เปดเรียน ภาคปลาย (วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน 2562)

 กิจกรรมลอยกระทง

 กิจกรรมตักบาตร

ธันวาคม

 กิจกรรมวันพอแหงชาติ

 สอบครั้งที่ 3

 กิจกรรมวันคริสตมาส และวันปใหม

 กิจกรรมตักบาตร

มกราคม

 กิจกรรมวันเด็ก

 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน

 กิจกรรมตักบาตร

 คายลูกเสือ

กุมภาพันธ

 กิจกรรมคุยกับคุณครู

 นำเสนอผลงานนักเรียน

 สอบ O-NET , NT

 กิจกรรมตักบาตร

 คายลูกเสือ

 กิจกรรมกีฬาสี

มีนาคม

 สอบครั้งที่ 4

 พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับอนุบาล 3

 ปจฉิมนิเทศ ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6

 วันสุดทายของภาคปลาย (วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2563)

เมษายน

 รับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล
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กิจกรรมโรงเรียน อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
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ประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เร�องระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

โรงเรียนสาธิตพัฒนาขอประกาศใชระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน คือ

 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการมาโรงเรียน (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยเครื่องแบบและการแตงกาย (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยสิ่งของเครื่องใช (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยความประพฤติ (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการสอบ (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการลงโทษ (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน
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ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการมาโรงเรียน

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 เพื่อใหระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการมาโรงเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงและ

ใหตราเปนระเบียบใชดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการมาโรงเรียน ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดวาดวยการมาโรงเรียนที่มีอยูเดิม หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูอำนวยการ

  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 5 ระเบียบนี้ใชบังคับและเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

   5.1 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน

     5.1.1 นักเรียนตองแตงเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา ชุดลูกเสือ-เนตรนารี หรือชุดนักศึกษาวิชาทหารที่ถูกตองตาม

      ระเบียบของโรงเรียน

     5.1.2 นักเรียนตองนำเครื่องเขียน แบบเรียนและอุปกรณการเรียนมาใหครบ

     5.1.3 เม่ือเลิกเรียนแลวใหนักเรียนรีบกลับบาน หากกลับหลังเวลา 17.00 น. ใหนักเรียนไปรอผูปกครองท่ีหองกิจการนักเรียน

      ยกเวนการทำกิจกรรมที่มีครูควบคุมดูแลและแจงฝายกิจการนักเรียนเปนลายลักษณอักษร

     5.1.4 ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดเรียน ถาโรงเรียนมีความประสงคจะใหนักเรียนมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมใดๆ

      โรงเรียนจะมีจดหมายแจงใหผูปกครองรับทราบกอนทุกครั้ง

       ในกรณีท่ีนักเรียนมีความจำเปนตองเขามาในบริเวณโรงเรียน นักเรียนตองสงใบอนุญาตเขาโรงเรียน (สธพ/ก.5)

      ที่หองกิจการนักเรียนลวงหนาและแตงกายดวยชุดนักเรียนทุกครั้ง

     5.1.5 โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนมาคางที่โรงเรียนหรือมาโรงเรียนในวันหยุดราชการโดยไมไดรับอนุญาต

   5.2 การมาสาย

     5.2.1 นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา 08.00 น.  หากมาหลังเวลา 08.00 น.ถือวา “มาสาย”

               5.2.2 นักเรียนที่มาสายตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป ฝายกิจการนักเรียนจะดำเนินการดังตอไปนี้

       - มาสาย 3 คร้ัง แจงครูประจำช้ันใหสอบถามสาเหตุจากนักเรียนเพ่ือแกไขตักเตือน และบันทึกเปนลายลักษณอักษร

       - มาสาย 5 ครั้ง แจงครูประจำชั้นและแจงผูปกครองเพื่อแกไขตักเตือน บันทึกเปนลายลักษณอักษร

       - มาสาย10 ครั้ง แจงครูประจำชั้นและเชิญผูปกครองมาหารือเพื่อแกปญหาและบันทึกเปนลายลักษณอักษร

       - มาสายมากกวา15 ครั้ง แจงครูประจำชั้นใหประเมินนักเรียน “ไมผาน” ในกิจกรรมสนทนายามเชา

        โดยนักเรียนตองทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตามท่ีฝายกิจการนักเรียนกำหนดเพ่ือแกผลการประเมิน

        หมายเหตุ มาสายมากกวา 5 ครั้ง ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 2 คะแนน

     5.2.3 หลังเวลา 08.20 น. นักเรียนที่มาสายตองติดตอฝายกิจการนักเรียน เพื่อขอใบอนุญาตเขาชั้นเรียน
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   5.3 การปฏิบัติตนกอนเขาหองเรียน

     5.3.1 เมื่อไดยินสัญญาณเพลงใหนักเรียนเดินอยางเปนระเบียบมาเขาแถวบริเวณที่กำหนดไว

     5.3.2 เวลา 7.50 น. ใหนักเรียนทุกคนเขาแถวบริเวณที่กำหนด

     5.3.3 เวลา 8.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต แผเมตตา และยืนสงบนิ่ง 1 นาที

     5.3.4 นักเรียนเดินเขาหองเรียนอยางมีระเบียบ

   5.4 การปฏิบัติตนในหองเรียน

     5.4.1 นักเรียนตองรักษาความเปนระเบียบของหองเรียน และตั้งใจเรียน 

     5.4.2 นักเรียนตองขออนุญาตทุกครั้งเมื่อจะทำสิ่งอื่นใด ในเวลาเรียน 

   5.5 การปฏิบัติตนเมื่ออยูในอาคารเรียน

     5.5.1 โรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนขึ้นอาคารเรียนตั้งแตเวลา 7.15 น. เปนตนไปหากนักเรียนมากอนแวลาใหนั่งรอบริเวณ

      โถงอาคารเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ลงจากอาคารเรียนกอนเวลา 16.00 น. และนักเรียนระดับ

      มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ลงจากอาคารเรียนกอนเวลา 17.00 น. หากมีกิจกรรมพิเศษหลังเวลาดังกลาว ครูจะตองแจง

      รองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน เพื่อขออนุญาตกอนทุกครั้งโดยตองมีครูอยูดูแลรับผิดชอบ

     5.5.2 นักเรียนไมสงเสียงอึกทึก รบกวนหองเรียนหรือชั้นเรียนอื่นที่กำลังเรียนอยู 

     5.5.3 นักเรียนไมวิ่งหรือเลนในหองเรียน ในอาคาร โถงหรือบริเวณทางเดิน

     5.5.4 การไปเรียนวิชาพิเศษหรือไปทำกิจกรรมเปนหอง ใหจัดแถวและเดินแถวใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยใหเดินตาม

      เสนทางที่กำหนด

     5.5.5 หลังเวลาเลิกเรียนใหนักเรียนนำกระเปาและสัมภาระตางๆ เก็บไวในล็อคเกอรหรือสถานที่ที่ทางโรงเรียนจัดให

      และไมอนุญาตใหเก็บของมีคาในตูล็อกเกอร

   5.6 การปฏิบัติตนเมื่อตองออกนอกหองเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน

     5.6.1 นักเรียนตองขออนุญาตจากครูผูสอนในชั่วโมงนั้น ในกรณีที่ไมสบายใหแจงครูผูสอนเพื่อขออนุญาตไปหองพยาบาล

      โดยครูผูสอนเขียนใบขออนุญาตไปหองพยาบาล (สธพ/ก.3)

     5.6.2 ถานักเรียนมีความจำเปนตองไปรวมกิจกรรมตางๆ ใหสงใบขออนุญาตใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม (สพธ/ก.8)

      แกครูผูสอนตามจำนวนชั่วโมงที่ไปรวมกิจกรรมเพื่อใหตรวจสอบได

   5.7 การปฏิบัติตนในการออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเวลา

     เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแลวจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของครูที่เกี่ยวของ ไมออกไปนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมได

    รับอนุญาตจนกวาจะถึงเวลาเลิกเรียน ถามีความจำเปนตองออกไปนอกโรงเรียน ใหดำเนินการดังนี้

     5.7.1 กรณีที่ผูปกครองมาขออนุญาตดวยตัวเอง ใหปฏิบัติดังนี้ 

       - ติดตอแจงที่หองกิจการนักเรียน เพื่อเขียนใบขออนุญาตรับนักเรียนกลับกอนเวลา (สธพ/ก.2) โรงเรียน

        ไมอนุญาตใหผูปกครองขึ้นไปตามนักเรียนบนหองเรียน  

       - ฝายกิจการนักเรียนจะประสานติดตามนักเรียนกับครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาที่สอน  

       - ผูปกครองสงใบขออนุญาตรับนักเรียนกลับกอนเวลา (สธพ/ก.2) ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

        หนาประตูโรงเรียน

     5.7.2 กรณีผูมาขอรับนักเรียน ไมใช ผูมีสิทธิ์รับนักเรียน ใหปฏิบัติดังนี้

       - ติดตอแจงที่ฝายกิจการนักเรียน เพื่อเขียนใบขออนุญาตรับแทนผูปกครอง (สธพ/ก.4) พรอมแนบสำเนา

        บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และผูปกครองทุกครั้ง

       - นำใบขออนุญาตรับแทนผูปกครอง (สธพ/ก.4) ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหนาประตูโรงเรียนหรือ

        ครูดูแลความปลอดภัยประจำวัน ณ จุดสแกนบัตร เพื่อลงนามและเก็บรวบรวมสงคืนฝายกิจการนักเรียน



   5.8 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ ลาปวย

     5.8.1 การลาหยุดเรียนทุกครั้ง นักเรียนสามารถขอใบลากิจ/ลาปวย (สธพ/ท.6) ไดที่หองกิจการนักเรียน โดยใบลากิจ

      ใหนักเรียนยื่นลวงหนา ที่ครูประจำชั้น สวนใบลาปวยใหยื่นที่ครูประจำชั้นเมื่อมาโรงเรียนในวันแรก หากลาปวย

      เกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทย แนบมา

     5.8.2 ในกรณีท่ีนักเรียนเขียนใบลาเองจะตองใหผูปกครอง บันทึกตอทายวา “ขอรับรองวาเปนความจริง” และลงนามกำกับ

     5.8.3 หากมีเหตุฉุกเฉินตองหยุดเรียน ใหผูปกครองแจงลาเรียนไดที่ฝายกิจการนักเรียน หมายเลขโทรศัพท 062 603 9555

      ตอ 51126 , 51127 และ 065 518 8468 , 065 518 8469 เมื่อกลับมาเรียนใหสงใบลา ที่ครูประจำชั้นตามปกติ

     5.8.4 ถานักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผูปกครอง ฝายกิจการนักเรียนจะแจงใหผูปกครองทราบและบันทึกความประพฤติ

      ที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน (สธพ/ก.11 : ว1) ฐานปลอมแปลงเอกสารและแจงความเท็จ

      แกทางโรงเรียน

   5.9 การปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบในหองเรียน

     5.9.1 นักเรียนตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ

     5.9.2 นักเรียนตองรับผิดชอบดูแลโตะเรียน ชองของใช และทรัพยสินตางๆ ในหองเรียนใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย

      อยูเสมอ หามเคลื่อนยายโตะเรียน เกาอี้ โดยไมไดรับอนุญาตจากครู 

     5.9.3 ไมขีดเขียนขอความใดๆ ลงบนโตะเรียน เกาอี้ ฝาผนังหองเรียน หองน้ำ อาคารเรียนตางๆ หรือตามโตะ เกาอี้ที่จัดไว

      บริการตามที่ตางๆ รวมถึงปายนิทรรศการตางๆ

     5.9.4 นักเรียนรับผิดชอบรวมกันในการดูแลทรัพยสมบัติของโรงเรียนไมใหแตกหัก เสียหาย

   5.10 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

     5.10.1 นักเรียนรับประทานอาหารใหหมดดวยกิริยามารยาทที่สุภาพเหมาะสม 

     5.10.2 ใหนักเรียนรับประทานในโรงอาหารหรือบริเวณที่โรงเรียนกำหนดใหโดยไมวิ่งเลน พูดคุยสงเสียงดังหรือจับกลุม

        เลนสนุกสนานซึ่งจะเปนการรบกวนผูอื่น

     5.10.3 นักเรียนรับผิดชอบนำภาชนะไปเก็บวางในที่ที่จัดไวให โดยดูแลความสะอาดโตะและบริเวณที่นั่งใหสะอาดเรียบรอย

   5.11 การปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพ

      การแสดงความเคารพเปนวินัยที่นักเรียนทุกคนควรถือปฏิบัติใหเคยชินเปนนิสัย ดังนี้

     5.11.1 แสดงความเคารพครูและผูใหญดวยการไหว โดยวางกระเปาหนังสือและสัมภาระใหเรียบรอยกอนแสดงความเคารพ

        เมื่อพบกันเปนครั้งแรกและเมื่อจะลากลับบาน 

     5.11.2 ในชั้นเรียนหรือการทำกิจกรรมเปนหมูคณะใหหัวหนาหองหรือตัวแทนบอกทำความเคารพเปนสวนรวม

        (นักเรียนพนมมือ-กราบ-สวัสดีครับ สวัสดีคะคุณครู หรือขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณคะคุณครู) 

     5.11.3 ลูกเสือและเนตรนารี ในเครื่องแบบ ใหทำความเคารพดวยการทำวันทยาหัตถ ไมวาจะสวมหมวกหรือไมสวมก็ตาม 

     5.11.4 เม่ือพบครูท่ีไดสวัสดีทักทายกันไปแลว ควรแสดงความเคารพดวยการหยุด ยืนสำรวม เม่ือครูเดินผานหรือกมศีรษะ

       เมื่อเดินสวนทางกัน ถาครูทักทายหรือสนทนาดวยควรหยุดยืนนิ่งประสานมือและคอมตัวลง

     5.11.5 ในกรณีที่นักเรียนเดินตามครู หากจำเปนตองรีบไป ใหกลาวขอโทษหรือขออนุญาตกอน 

     5.11.6 เมื่อนักเรียนเขาพบครูเพื่อรับหรือสงงาน หรือติดตอเรื่องอื่นใด ใหยืนหางจากโตะประมาณ 1 กาว ยืนตรงในลักษณะ

        สำรวม กอนรับของและหลังจากสงของใหแสดงความเคารพดวยการไหวทุกคร้ัง ถาตองเขาไปพบจำนวนหลายคน

        ใหเขาแถวตามลำดับกอนหลัง ไมควรรุมลอมโตะครู หรือยืนค้ำศีรษะซึ่งเปนมารยาทที่ไมสมควร

     5.11.7 เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยือนโรงเรียน นักเรียนควรแสดงความเคารพ 

     5.11.8 ในขณะที่นักเรียนอยูในระเบียบแถวไมตองทำความเคารพ ใหคอมตัวลงเล็กนอย เพราะการอยูในระเบียบแถว

        ถือเปนการแสดงความเคารพแลว

     5.11.9 เมื่อพบครูทานใดภายนอกโรงเรียน ใหนักเรียนทักทายแสดงความเคารพดวยการไหวทุกครั้งตามโอกาสอันควร
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   5.12 การใชบัตรประจำตัวนักเรียน

      บัตรประจำตัวนักเรียนใชบันทึกเวลาเขาและออกจากโรงเรียน นักเรียนตองเก็บรักษาบัตรประจำตัวไวใหดี ถาทำสูญหาย

      หรือชำรุดตองทำบัตรใหม เสียคาใชจายใบละ 150 บาท โดยกรอกแบบคำรองขอทำบัตร(สธพ/ก.7) ที่ฝายกิจการนักเรียน

      เปนหนาที่ของนักเรียนทุกคนที่ตองใชบัตรบันทึกเวลามาเรียนและกลับทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

      หากนักเรียนไมนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป หรือนำบัตรมาโรงเรียนแตไมบันทึกเวลามาเรียน

      หรือกลับ ฝายกิจการนักเรียนจะดำเนินการดังตอไปนี้

       - ไมใชบัตรประจำตัวนักเรียนบันทึกเวลา 3 คร้ัง แจงครูประจำช้ันใหสอบถามสาเหตุจากนักเรียนเพ่ือแกไขตักเตือน

        และบันทึกเปนลายลักษณอักษร

               - ไมใชบัตรประจำตัวนักเรียนบันทึกเวลา 5 ครั้ง แจงครูประจำชั้นและแจงผูปกครองเพื่อแกไขตักเตือนและ

        บันทึกเปนลายลักษณอักษร

               - ไมใชบัตรประจำตัวนักเรียนบันทึกเวลา 10 ครั้ง แจงครูประจำชั้นและเชิญผูปกครองมาหารือแกปญหาและ

        บันทึกเปนลายลักษณอักษร

               - ไมใชบัตรประจำตัวนักเรียนบันทึกเวลามากกวา 15 ครั้ง แจงครูประจำชั้นใหประเมินนักเรียน “ไมผาน”

        ในกิจกรรมสนทนายามเชา โดยนักเรียนตองทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมตามที่ฝายวิชาการและ

        ฝายกิจการนักเรียนกำหนดเพื่อแกผลการประเมิน

        หมายเหตุ ไมใชบัตรประจำตัวนักเรียนบันทึกเวลามากกวา 5 คร้ัง ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ 2 คะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน



เคร�องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล เคร�องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา เคร�องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยเคร�องแบบและการแตงกาย

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 เพ่ือใหการแตงกายของนักเรียนเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงใหตราระเบียบวาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกาย

ของนักเรียนสาธิตพัฒนาไวดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยเครื่องแบบและการแตงกาย ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดวาดวยเครื่องแบบและการแตงกายที่มีอยูเดิม หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4 ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูอำนวยการ

  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 5 โรงเรียนกำหนดเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

   5.1 ระดับอนุบาล

     เสื้อ เสื้อนักเรียนสีขาว ผาอกตลอด มีกระเปาเสื้อ 1 ใบ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ปกตราสัญลักษณโรงเรียน

     ที่ปกคอเสื้อดานซาย

     กางเกงและกระโปรง ลายสกอตสีเขียว - มวง

     ถุงเทา สีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา

     รองเทา รองเทาหนังเรียบ หุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย
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   5.2 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
    เครื่องแบบนักเรียนชาย 
     เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีขาว ผาอกตลอด ดานซายมีกระเปาเสื้อ 1 ใบ บริเวณเหนือกระเปาเสื้อปกตราสัญลักษณโรงเรียนดวยไหม
     สีกรมทา ลักษณะเสื้อไมมีจีบสวมใสโดยใสชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอยและเห็นหัวเข็มขัดกางเกง
     กางเกง กางเกงขาสั้น สีดำ ซิปหนา ดานหนามีจีบ 2 จีบ ดานขางมีกระเปาตามแนวตะเข็บ ขางละ 1 ใบ มีหูกางเกง
     สำหรับสอดเข็มขัด 6-7 หู ความยาวจากปลายขากางเกงอยูสูงจากเขาประมาณ 6-19 ซม. ปลายขากางเกงพับเขาดานใน
     กวางประมาณ 5 ซม.
     เข็มขัด สายเข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดโลหะตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
     ถุงเทา สีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา
     รองเทา รองเทาหนังเรียบหรือผาใบ หุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย แบบผูกเชือก
    เครื่องแบบนักเรียนหญิง
     เส้ือ เส้ือสีขาวปลอยตรง ปกเส้ือคอบัว ผาอกตลอดติดกระดุม 5 เม็ด มีแถบสีกรมทากวางประมาณ 2 ซม. สอดไวรอบคอ
     ใตปกเส้ือไขวปลายท้ังสองขางไวดานหนาติดกระดุมโลหะตราสัญลักษณโรงเรียน อกเส้ือดานซายปกตราสัญลักษณโรงเรียน
     ดวยไหมสีกรมทา มีกระเปาดานลางขวา 1 ใบ
     กระโปรง สีกรมทา ดานหนาและหลังมีจีบขางละ 3 จีบ ความยาวคลุมเขา
     ถุงเทา สีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา
     รองเทา รองเทาหนังเรียบ หุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย

ขอ 6 เครื่องแบบพลศึกษา เปนเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการเรียนพลศึกษาหรือใชในการเลนกีฬา ดังนี้

   6.1 ระดับอนุบาล และประถมศึกษา
     เส้ือ เส้ือคอปก ผายืด สีฟา ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด ปกตราสัญลักษณโรงเรียนบริเวณระดับอกดานซาย ปกช่ือและนามสกุล
     บริเวณระดับอกดานขวา ใสชายเสื้อในกางเกง
     กางเกง ผายืด ขายาว สีกรมทา ตามที่โรงเรียนกำหนด
     ถุงเทา สีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา
     รองเทา รองเทาผาใบ สีขาวลวน ไมมีลวดลาย ระดับประถมศึกษาใชแบบผูกเชือก

เคร�องแบบพลศึกษา ระดับอนุบาล เคร�องแบบพลศึกษา ระดับประถมศึกษา เคร�องแบบพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา



เคร�องแบบลูกเสือสำรอง

   6.2 ระดับมัธยมศึกษา

     เสื้อ เสื้อคอปก ผาโทเร สีฟา ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ปกตราสัญลักษณโรงเรียนตรงกระเปาเสื้อ ปกชื่อและนามสกุล

     บริเวณระดับอกดานขวา ปลอยชายเสื้อนอกกางเกง

     กางเกง กางเกงวอรม ผารม ขายาว สีดำ หรือผายืด ขายาว สีกรมทา ตามที่โรงเรียนกำหนด

     ถุงเทา สีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา

     รองเทา รองเทาผาใบ สีขาวลวน ไมมีลวดลาย แบบผูกเชือก

ขอ 7 เครื่องหมายโรงเรียน 

   7.1 ปกตราสัญลักษณตามแบบที่โรงเรียนกำหนด บนอกเสื้อดานซายดวยไหมสีกรมทาทั้งชายและหญิง 

   7.2 ปกช่ือและนามสกุล ขนาดสูงประมาณ 0.5 ซม. ดวยไหมสีเดียวกับตราสัญลักษณของโรงเรียน ระดับอกดานขวาท้ังชายและหญิง

    สำหรับระดับอนุบาลปกชื่อเลนบริเวณใตชื่อและนามสกุล

ขอ 8 บัตรประจำตัวนักเรียน

   -  หามเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง เปลี่ยนสภาพ หรือทำการใดๆ ที่ทำใหเกิดความเสียหายตอบัตรประจำตัวนักเรียน

   -  ตองแขวนบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียนทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบนักเรียน

   -  บัตรประจำตัวนักเรียนถือเปนเครื่องแบบนักเรียน

   -  ตองสแกนบัตรเขาและออกทุกครั้งที่มาโรงเรียนและกลับ

ขอ 9 เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี

   9.1 เครื่องแบบลูกเสือสำรอง (ป.1-ป.3)

     หมวก ทรงกลมมีกะบังหนาหมวกทำดวยผาสีกรมทา ทาบดวยไหมถักสีเหลืองรอบหมวก

     มีตราหนาหมวกรูปหนาเสือ และอักษรใตหนาเสือเขียนวา “ลูกเสือ”

     เสื้อนักเรียน ติดกระดุมบน

     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

      - เครื่องหมายรูปหนาเสือ ติดเหนือชื่อดานขวาขึ้นไป 1 ซม.

      - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.

      - เครื่องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.

      - เครื่องหมายหมู รูปสามเหลี่ยมดานเทาติดแขนเสื้อดานซายลงมาจากตะเข็บ

       ดานบน 1 ซม.

      - เครื่องหมายนายหมู แถบผาสีเหลือง 2 เสน ติดรอบแขนเสื้อดานซาย เสนที่ 1

       เหนือตะเข็บดานลาง เสนที่ 2 เหนือเสนที่ 1 หางกัน 1 ซม.

      - เครื่องหมายรองนายหมู แถบผาสีเหลือง 1 เสน ติดรอบแขนเสื้อดานซาย

       เหนือตะเข็บดานลาง

     ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว พื้นสีฟาเขม ขลิบริมสีฟาออน มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

     หวงสวมผาผูกคอ เปนหนัง มีตรารูปหนาเสือ หรือหวงที่ไดรับอนุญาต

     กางเกง ขาสั้น สีดำ (กางเกงนักเรียน)

     เข็มขัด หนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเปนโลหะสีทอง มีตรารูปหนาเสือ

     ถุงเทา ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา

     รองเทา รองเทาผาใบสีขาว
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เคร�องแบบลูกเสือสามัญ

   9.2 เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง (ป.1-ป.3)

     หมวก ทรงกลมมีกะบังหนาหมวกทำดวยผาสีกรมทา ทาบดวยไหมถักสีแดงรอบหมวก

     มีตราเนตรนารีเขียนวา “นน”

     เสื้อนักเรียน

     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

      - เครื่องหมายเนตรนารี เข็มนางฟา ติดเหนือชื่อดานขวาขึ้นไป 1 ซม.

      - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.

      - เครื่องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.

      - เครื่องหมายหมู รูปสามเหลี่ยมดานเทาติดแขนเสื้อดานซายลงมาจากตะเข็บ

       ดานบน 1 ซม.

      - เครื่องหมายนายหมู แถบผาสีเหลือง 2 เสน ติดรอบแขนเสื้อดานซาย เสนที่ 1

       เหนือตะเข็บดานลาง เสนที่ 2 เหนือเสนที่ 1 หางกัน 1 ซม.

      - เครื่องหมายรองนายหมู แถบผาสีเหลือง 1 เสน ติดรอบแขนเสื้อดานซาย

       เหนือตะเข็บดานลาง

     ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว พื้นสีฟาเขม ขลิบริมสีฟาออน มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

     หวงสวมผาผูกคอ เปนหนัง มีตราเนตรนารี หรือหวงที่ไดรับอนุญาต

     กระโปรง สีกรมทา ดานหนาและหลังมีจีบขางละ 3 จีบ ความยาวคลุมเขา

     ถุงเทา ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา

     รองเทา รองเทาผาใบสีขาว

   9.3 เครื่องแบบลูกเสือสามัญ (ป.4-ป.6)

     หมวก หมวกปกกวาง สีกากี พับปกขางขวาขึ้น ประดับดวยดอกจันชั้นเดียวสีเหลือง

     กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ มีสายพลาสติกพันรอบหมวก

     เสื้อ สีกากีแขนสั้น ติดกระดุมบน

     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

      - ปายชื่อ-นามสกุล พื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ ขนาด 1 ซม. ปกติดเหนือกระเปา

       ดานขวา 1 ซม.

      - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.

      - เครื่องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.

      - เคร่ืองหมายหมู ริบบ้ิน (สีตามหมูช่ือของตนเอง) มีเข็มกลัดติดแขนเส้ือดานซาย

       ลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.

      - เครื่องหมายนายหมู แถบผาสีขาว แนวตั้ง 2 เสน ติดกระเปาเสื้อดานซาย

      - เครื่องหมายรองนายหมู แถบผาสีขาว แนวตั้ง 1 เสน ติดกระเปาเสื้อดานซาย

     ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว สีเหลือง มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

     หวงสวมผาผูกคอ เปนโลหะ สีทอง มีตรารูปหนาเสือ

     กางเกง ขาสั้น สีกากี

     เข็มขัด หนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเปนโลหะสีทอง มีตรารูปหนาเสือ

     ถุงเทา แบบยาว สีกากี พับขอบไวใตเขา

     รองเทา รองเทาผาใบ สีน้ำตาล หุมสน ไมมีลวดลาย แบบผูกเชือก
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   9.4 เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ (ป.4-ป.6)
     หมวก ทรงปกแคบ สีเขียวเขม มีเข็มเนตรนารีรูปดอกจิกติดตรงกลางหนาหมวก
     เสื้อ สีเขียวเขม แขนสั้น ติดกระดุมบน
     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
      - ปายชื่อ-นามสกุล พื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ ขนาด 1 ซม. ปกติดเหนือกระเปา
       ดานขวา 1 ซม.
      - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.
      - เครื่องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.
      - เครื่องหมายหมู รูปดอกไม มีชื่อดอกไมดานลางตามหมูของตนเองติดที่แขนเสื้อ
       ดานซายใตตะเข็บบนประมาณ 1 ซม.
      - เคร่ืองหมายเนตรนารี เข็มรูปดอกจิก เปนโลหะสีทองดานลางเขียนวา “สามัญ”
       ติดเหนือกระเปาดานซายขึ้นมา 1 ซม.
      - เครื่องหมายนายหมู แถบผาสีขาว แนวตั้ง 2 เสน ติดกระเปาเสื้อดานซาย
      - เครื่องหมายรองนายหมู แถบผาสีขาว แนวตั้ง 1 เสน ติดกระเปาเสื้อดานซาย
     ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว สีเหลือง มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
     หวงสวมผาผูกคอ ปนโลหะ สีทอง มีตราเนตรนารี
     กระโปรง สีเขียวเขม ยาวลงมาเกินเขา
     เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเปนโลหะ สีทอง มีตราเนตรนารี
     ถุงเทา ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา
     รองเทา รองเทาผาใบสีขาว
   9.5 เครื่องแบบลูกเสือสามัญ รุนใหญ (ม.1-ม.3)
     หมวก หมวกทรงออน สีเลือดหมู มีตราหนาหมวกเปนโลหะสีทอง รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ
     เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
     เสื้อ สีกากีแขนสั้น ติดกระดุมบน
     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
      - ปายช่ือ-นามสกุล พ้ืนสีแดง ตัวอักษรสีเหลือง ขนาด 1 ซม. ปกติดเหนือกระเปา
       ดานขวา 1 ซม.
      - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.
      - เครื่องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.
      - อินทรธนู สีเลือดหมู มีอักษร ล.ญ. ติดที่บาทั้งสองขาง
      - เครื่องหมายหมู ผารูปสีเหลี่ยมจัตุรัส สีตามสีประจำหมูของตนเองติดที่แขนเสื้อ
       ดานซายใตตะเข็บบนประมาณ 1 ซม.
      - เครื่องหมายนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวตั้ง 2 เสน ติดกระเปาเสื้อดานซาย
      - เคร่ืองหมายรองนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวต้ัง 1 เสน ติดกระเปาเส้ือดานซาย
     ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว สีเหลือง มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
     หวงสวมผาผูกคอ เปนโลหะ สีทอง มีตรารูปหนาเสือ
     กางเกง ขาสั้น สีกากี
     เข็มขัด หนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเปนโลหะสีทอง มีตรารูปหนาเสือ
     ถุงเทา แบบยาว สีกากี พับขอบไวใตเขา
     พู สีเลือดหมู ใสไวใตขอบพับถุงเทา ใหเหลือปลายพูไวประมาณ 1 ซม. ทั้ง 2 ขาง
     รองเทา รองเทาผาใบ สีน้ำตาล หุมสน ไมมีลวดลาย แบบผูกเชือก
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   9.6 เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ รุนใหญ (ม.1-ม.3)

     หมวก ทรงปกแคบ สีเขียวเขม มีเข็มเนตรนารีรูปดอกจิกติดตรงกลางหนาหมวก

     เสื้อ สีเขียวเขม แขนสั้น ติดกระดุมบน

     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

      - ปายชื่อ-นามสกุล พื้นสีแดง ตัวอักษรสีเหลือง ขนาด 1 ซม. ปกติดเหนือกระเปา

       ดานขวา 1 ซม.

      - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.

      - เครื่องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.

      - อินทรธนู สีเลือดหมู มีอักษร น.น. ติดที่บาทั้งสองขาง

      - เครื่องหมายหมู รูปนกมีชื่อนกดานลางตามหมูของตนเองติดที่แขนเสื้อดานซาย

       ใตตะเข็บบนประมาณ 1 ซม.

      - เครื่องหมายนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวตั้ง 2 เสน ติดกระเปาเสื้อดานซาย

      - เคร่ืองหมายรองนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวต้ัง 1 เสน ติดกระเปาเส้ือดานซาย

     ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว สีเหลือง มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

     หวงสวมผาผูกคอ เปนโลหะ สีทอง มีตราเนตรนารี

     กระโปรง สีเขียวเขม ยาวลงมาเกินเขา

     เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเปนโลหะ สีทอง มีตราเนตรนารี

     ถุงเทา ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอื่นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว ไมพับขอบถุงเทา

     รองเทา รองเทาผาใบสีขาว

   หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถสวมใสเครื่องแบบของโรงเรียนบางอยางได ตองใชแบบอื่นแทน เชน นักเรียนที่ดัดขา

   หรือขอเทาผูปกครองตองทำบันทึกแจงฝายกิจการนักเรียน และแนบใบรับรองแพทยมาเปนหลักฐาน

ขอ 10  ทรงผม

   นักเรียนชาย เปนทรงผมที่เหมาะกับสภาพการเปนนักเรียน โดยไวผมรองทรง ดานหนายาวไมเกินกวาคิ้ว ดานขางและดานหลัง

  แบบรองทรง หามไวจอนและรากไทร ไมทำสีผมหรือดัดผม และไมใสเจลหรือน้ำมันใสผมทุกชนิด

   นักเรียนหญิง เปนทรงผมที่เหมาะกับสภาพการเปนนักเรียน ใหไวผมสั้นหรือผมยาวได กรณีไวยาวตองรวบหรือถักเปยใหเรียบรอย

  และใชท่ีคาดผมหรือใชส่ิงติดผมสีสุภาพ ไมมีลวดลาย โดยกำหนด 4 สี คือ ดำ ขาว กรมทา น้ำตาลเทาน้ัน ไมทำสีผมหรือดัดผม และไมใสเจล

  หรือน้ำมันใสผมทุกชนิด

ขอ 11  หนวดเครา 

    ไมอนุญาตใหนักเรียนไวหนวดหรือเครา



ขอ 12 เครื่องประดับ

   12.1 นักเรียนตองไมใชเครื่องประดับที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน เชน สรอยคอ แหวน กำไล แวนกันแดด ฯลฯ

   12.2 นักเรียนหญิงที่เจาะหู อนุญาตใหเจาะหูขางละ 1 รู และใสตางหู ขางละ 1 อัน เฉพาะแบบที่เปนหวงหรือแปนขนาดเล็ก

     สีเงิน หรือสีทองเทานั้น นักเรียนชายไมอนุญาตใหเจาะหูและใสตางหู

   12.3 กรณีที่นักเรียนตองสวมสรอยเพื่อแขวนพระใหใชสรอยเงินหรือสแตนเลส โดยไมสวมในลักษณะเปนเครื่องประดับ

   12.4 กรณีท่ีนักเรียนสวมนาิกาขอมือ ตองเปนแบบสุภาพและราคาไมแพง โดยใชสีดำ สีกรมทา สีน้ำตาลเขม สีเงิน หรือสีทองเทาน้ัน

     ไมมีลวดลาย ไมมีเกมกดเลน และไมมีเสียงหรือแสงรบกวนผูอื่น 

   12.5 แวนตา อนุญาตเฉพาะแวนสายตา ใชแบบสีสุภาพ ไมมีลวดลาย

   12.6 โบผูกผมใหใชสีสุภาพ เชน สีดำ สีกรมทา สีขาว หรือสีน้ำตาลเขมเทานั้น ไมมีลวดลาย

   12.7 อื่นๆ ที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน ไดแก คอนแทคเลนสสีตางๆ เครื่องสำอาง ฯลฯ

   หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนตองการสวมใสสิ่งของซึ่งเปนความเชื่อหรือบทบัญญัติทางศาสนา หรือตองสวมหมวก โพกผา

   ดวยความจำเปนตามท่ีแพทยส่ังตองทำจดหมายแจงขออนุญาตผูอำนวยการ ซ่ึงจะพิจารณาตามความจำเปนและความเหมาะสม

   เปนรายกรณี

ขอ 13 เครื่องหมายกรรมการสภานักเรียน เปนเครื่องหมายที่โรงเรียนกำหนดเพื่อเปนสัญลักษณแสดงการเปนคณะกรรมการสภานักเรียน

  ใชติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือชื่อนักเรียน

ขอ 14 นักเรียนที่ฝาฝนระเบียบนี้ โรงเรียนจะยึดของที่ผิดระเบียบไวที่ฝายกิจการนักเรียน และใหผูปกครองมาติดตอรับคืนภายใน 7 วัน

  ถาไมมารับคืนจะรวบรวมนำบริจาคตอไป 

ขอ 15 ผูฝาฝนหรือทำผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการลงโทษนักเรียน ฉบับแกไข คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

61 ภาคผนวก



62ภาคผนวก

ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยสิ่งของเคร�องใช

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 เพื่อใหระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยสิ่งของเครื่องใชมีความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุง

และใหตราเปนระเบียบใชดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยสิ่งของเครื่องใช ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดวาดวยสิ่งของเครื่องใชที่มีอยูเดิม หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4 ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูอำนวยการ

  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 5 สิ่งของเครื่องใชของนักเรียน

   5.1 นักเรียนใชกระเปาของโรงเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ไมตกแตงกระเปานักเรียนดวยวัสดุอื่น

     ระดับอนุบาล เปนแบบกระเปาสะพาย ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

     ระดับประถมศึกษาปที่ 1 เปนแบบกระเปาลาก ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

     ระดับประถมศึกษาปที่ 2-6 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เปนแบบกระเปาสะพาย ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

   5.2 การใชถุงผา หรือถุงพลศึกษา สำหรับใสอุปกรณกีฬา ใหใชตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

   5.3 นักเรียนตองไมนำสิ่งของตอไปนี้มาโรงเรียน ไดแก ของเลน เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีแบบตางๆ ของที่มีคาราคาแพง

    อาวุธ และอื่นๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบตอการเรียนการสอนหรือสวัสดิภาพของบุคคลอื่นในโรงเรียน

ขอ 6 การใชโทรศัพทเคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารแบบตาง ๆ 

   6.1 โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนนำโทรศัพทเคลื่อนที่มาใชในโรงเรียน

   6.2 ในกรณีที่มีความจำเปนตองใช ฝายกิจการนักเรียนจะพิจารณาเปนรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     6.2.1 ใหทำบันทึกขอความถึงผูอำนวยการโรงเรียน ผานรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนเพื่อชี้แจงเหตุผล

     6.2.2 ไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารตางๆ ตั้งแตเวลาเขาแถวเคารพธงชาติ จนถึงสิ้นสุดการเรียน

      ในแตละวัน โดยนักเรียนตองนำโทรศัพทเคลื่อนที่ฝากไวที่ครูประจำช้ันกอนเคารพธงชาติทุกคร้ัง และมารับโทรศัพท

      เคลื่อนที่คืนหลังเลิกเรียน

      - โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่นำมาตองเปนรูปแบบของโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น



ขอ 7 นักเรียนตองดูแล รับผิดชอบส่ิงของเคร่ืองใชทุกส่ิงทุกอยางท่ีนักเรียนนำมาโรงเรียนดวยตนเอง ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบความเสียหาย

  ที่เกิดขึ้นไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขอ 8 ผูฝาฝนหรือทำผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการลงโทษ ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562

ขอ 9 ฝายกิจการนักเรียนจะพิจารณายกเลิกบัตรอนุญาตนำโทรศัพทและเครื่องมือสื่อสาร (สธพ/ก.6) เมื่อครูประจำชั้นหรือครูผูสอนทานใด

  พบเห็นการแอบใชเครื่องมือสื่อสาร ใหเก็บและแจงครูประจำชั้นเพื่อดำเนินการดังนี้

    ครั้งที่ 1 ตักเตือน และบันทึกเปนลายลักษณอักษร

    ครั้งที่ 2 ตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ 2 คะแนน และบันทึกเปนลายลักษณอักษร

    ครั้งที่ 3 ตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ 2 คะแนน บันทึกเปนลายลักษณอักษร และแจงใหผูปกครองรับทราบ

    ครั้งที่ 4 ฝายกิจการนักเรียนจะพิจารณายกเลิกบัตรอนุญาต (สธพ/ก.6)

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

63 ภาคผนวก



64ภาคผนวก

ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยความประพฤติ

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 เพื่อใหระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยความประพฤติมีความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุง

และใหตราเปนระเบียบใชดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยความประพฤติ ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดวาดวยความประพฤติที่มีอยูเดิม หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูอำนวยการ

  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 5 พฤติกรรมทั่วไป

   นักเรียนพึงรูตัววาเปน “นักเรียน” ตองปฎิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด ดังนี้

    5.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนวาดวยการแตงกายในวันที่มีการเรียนการสอนหรือมาติดตอกับโรงเรียน

    5.2 ปฎิบัติตามระเบียบวาดวยการมาโรงเรียน

    5.3 ดูแลรักษาสุขอนามัยของตนอยูเสมอ

    5.4 แสดงความเคารพใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล

    5.5 ใชวาจาสุภาพ รูจักกลาวขอบคุณและขอโทษในสิ่งที่ตนไดรับหรือกระทำ

    5.6 ตระหนักในบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นในฐานะเปนสมาชิกของสังคม

    5.7 มีความขยัน หมั่นเพียร มีน้ำใจชวยเหลือผูอื่น และพึงชวยเหลืองานบานเทาที่จะทำได

    5.8 มีความซื่อสัตย สุจริต ทั้งตอตนเองและผูอื่น

    5.9 มีความมัธยัสถ รูจักใชจายในสิ่งที่เปนประโยชนและคุมคา

    5.10 มีความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกันและรุนพี่กับรุนนอง

    5.11 สนับสนุนใหความรวมมือ และชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน

    5.12 ปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยและอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม

    5.13 นักเรียนหญิงพึงสำนึกในศักดิ์ศรีของความเปนกุลสตรี นักเรียนชายพึงปฏิบัติเยี่ยงสุภาพบุรุษ

    5.14 ไมนำสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน

    5.15 ไมกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเดือดรอน รำคาญหรือเปนการรบกวนผูอื่น

    5.16 ไมพูดเท็จ กลาวคำหยาบ ลอเลียน เหยียดหยาม สอเสียด เสียดสี จาบจวง ทำใหผูอื่นไดรับความเสียหายทั้งทาง

      รางกายและจิตใจ

    5.17 ไมเลนบนอาคารเรียน



ขอ 6 พฤติกรรมการเรียน

   ในฐานะนักเรียน นักเรียนควรตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการศึกษาเลาเรียนโดยปฏิบัติตนดังนี้

    6.1 เขาเรียนตรงเวลา

    6.2 นำอุปกรณมาเรียนใหครบ

    6.3 ปฏิบัติตามขอตกลงของครูผูสอน

    6.4 มีสมาธิในการเรียนและตั้งใจเรียน

    6.5 รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทำงานอยางซื่อสัตย ประณีตและสงงานครบตามกำหนดเวลา ใหความรวมมือ

     ในกิจกรรมการเรียนการสอน ไมรบกวนการเรียนการสอนของหองอื่น ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของศิษยที่พึงปฏิบัติ

     ตอครูตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รักษาความสะอาดของหองเรียนและโตะเรียน

    6.6 ขออนุญาตครูที่กำลังสอนเมื่อตองการเขาหรือออกจากหองเรียน

    6.7 เคารพสิทธิของผูอื่นไมรื้อคนสิ่งของเครื่องใชของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต

ขอ 7 พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน

    7.1 ทำลายสมบัติของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสาธารณสมบัติ

    7.2 หนีเรียน

    7.3 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต

    7.4 มั่วสุม ทะเลาะวิวาท ชกตอย ทำรายรางกาย กอความไมสงบเรียบรอยทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

    7.5 ทุจริตในการสอบ

    7.6 ปลอมแปลงแกไขเอกสารโรงเรียน และหรือปลอมแปลงลายมือผูปกครอง ครู และผูอื่น

    7.7 เลนการพนัน

    7.8 ลักขโมย

    7.9 ประพฤติตนไมอยูในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

    7.10 กระทำการใดๆ ที่เขาขายขมขู คุกคาม ทำราย กรรโชกทรัพย

    7.11 มีวัตถุหรือสิ่งของที่เปนอันตรายตอผูอื่น

    7.12 เสพสิ่งเสพติดใหโทษหรือมีไวครอบครอง

    7.13 ขับรถยนตหรือรถจักรยานยนตมาโรงเรียน

    7.14 ใชสื่อสารสนเทศในการลวงละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น

    7.15 ลบหลู ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

    7.16 อื่นๆ ที่โรงเรียนพิจารณาเห็นวาเปนความประพฤติที่ไมเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน
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66ภาคผนวก

ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการสอบ

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรปรับปรุงและใหตราเปนระเบียบใชดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการสอบ ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดวาดวยการสอบที่มีอยูเดิม หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ใหรองผูอำนวยการฝายวิชาการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูอำนวยการ

  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 5 ขอปฏิบัติในการสอบ

   เพื่อใหการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย นักเรียนตองปฏิบัติตนวาดวยระเบียบการสอบดังตอไปนี้

    5.1 แสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งที่เขาหองสอบ

    5.2 นำอุปกรณการสอบเขาหองใหครบ และไมขอยืมกันระหวางการสอบ

    5.3 ไมนำอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ

    5.4 วางกระเปาหรืออุปกรณอื่นๆ ไวในสถานที่ที่กำหนด

    5.5 เขาหองสอบใหตรงเวลา ในกรณีที่นักเรียนเขาหองสอบชากวากำหนดเกิน 10 นาที นักเรียนจะตองไดรับอนุญาตจากครู

     ผูคุมสอบกอนจึงจะเขาหองสอบได และในกรณีที่มาชากวากำหนดเกิน 15 นาที ไมอนุญาตใหนักเรียนเขาหองสอบ

    5.6 ในกรณีที่นักเรียนขาดสอบเนื่องจากปวยไมสามารถเขาหองสอบไดตามกำหนดเวลา ใหผูปกครองเขียนบันทึกขอความ

     ถึงรองผูอำนวยการฝายวิชาการ พรอมแนบใบรับรองแพทยเพื่อพิจารณาเปนรายกรณี

    5.7 หามพูดคุยหรือสงเสียง หรือแสดงกิริยาอาการไมเหมาะสมในหองสอบ

    5.8 อานหรือฟงคำชี้แจงในการทำขอสอบแตละวิชา และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

    5.9 กรอกขอมูลลงในหัวกระดาษสอบใหถูกตอง ชัดเจน ครบถวน

    5.10 ไมกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่สอทุจริตในการสอบ

    5.11 ไมอนุญาตใหออกนอกหองสอบจนกวาจะหมดเวลา

    5.12 ตรวจทานการทำขอสอบใหเรียบรอย กอนออกจากหองสอบ



ขอ 6 เกณฑการพิจารณาพฤติกรรมการทุจริตในการสอบ

   พฤติกรรมทุจริตในการสอบ ไดแก พฤติกรรม ดังตอไปนี้

    6.1 พฤติกรรมที่มีการวางแผนไวลวงหนา เชน

       - นำเอกสารที่เกี่ยวของกับขอสอบเขาหองสอบ

       - ลอกคำตอบเขาหองสอบ

       - สงคำถามหรือคำตอบใหเพื่อน

       - ขโมยขอสอบ

       - ฯลฯ

    6.2 พฤติกรรมที่สอทุจริตในขณะสอบ เชน

       - คุยในขณะสอบ

       - แอบดูคำตอบจากเพื่อน

       - เปดโอกาสใหเพื่อนลอกคำตอบ

       - ใหสัญญาณโดยใชเสียง สัญลักษณ หรือวิธีอื่นๆ

       - ลุกจากที่นั่งสอบโดยไมไดรับอนุญาต

       - ฯลฯ

ขอ 7 การลงโทษกรณีทุจริตในการสอบ

   ระดับประถมศึกษา การลงโทษเบื้องตนใหวากลาวตักเตือนและหากมีพฤติกรรมทุจริตในการสอบซ้ำอีกใหครูประจำชั้นหรือ

  คณะกรรมการระดับชั้นพิจารณา หรือใชระเบียบเชนเดียวกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนรายกรณี

   ระดับมัธยมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษามีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

    7.1 กรณีท่ีนักเรียนทุจริต ใหนักเรียนไดคะแนน “0” ในการสอบวิชาน้ัน ท้ังน้ีนักเรียนไมมีสิทธ์ิสอบแกตัวคร้ังน้ัน หากนำผลคะแนน

     ที่ไดไปประเมินรวมกับสวนอื่นๆ แลวผลสรุปรายวิชาไมผาน จะตองสอบแกตัวภายในเวลาที่โรงเรียนกำหนด

    7.2 ในกรณีที่ขอสอบรั่ว โดยไมสามารถหาผูกระทำผิดไดใหถือวาการสอบครั้งนั้นเปนโมฆะ และจัดใหมีการสอบใหม

    7.3 นักเรียนที่ทุจริตการสอบวิชาหนึ่งวิชาใดแลวยังกระทำการทุจริตซ้ำ กรรมการที่แตงตั้งโดยรองผูอำนวยการฝายวิชาการ

     จะพิจารณาโทษเปนรายกรณี

     

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

67 ภาคผนวก



68ภาคผนวก

ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการลงโทษ

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 เพื่อเปนมาตรการปรามและปองกัน ใหนักเรียนทุกคนใชชีวิตในโรงเรียนอยางสันติสุข ไมรบกวน ลวงเกินสิทธิของผูอื่นและเพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอยของสวนรวมจึงใหตราระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนไว ท้ังน้ีโดยยึดระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการลงโทษ ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3 ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูอำนวยการ

  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 4 นักเรียนที่ประพฤติขัดตอระเบียบของโรงเรียนตอไปนี้ ถือวามีความผิด ตองถูกลงโทษ

    4.1 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการมาโรงเรียน (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

    4.2 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยเครื่องแบบและการแตงกาย (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

    4.3 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยสิ่งของเครื่องใช (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

    4.4 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยความประพฤติ (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

    4.5 ระเบียบโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการสอบ (ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

ขอ 5 การลงโทษนักเรียนทุกวิธีตองคำนึงถึงอายุ สภาพรางกาย จิตใจ มูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดตางๆ และผลกระทบที่เกิดจาก

  การลงโทษเปนประการสำคัญ

ขอ 6 ผูมีอำนาจหนาที่ในการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด ไดแก ครูประจำชั้น ครูผูสอน รองผูอำนวยการ ผูอำนวยการ และ/หรือ

  ครูที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการ

ขอ 7 การลงโทษตองลงโทษตามลำดับ เวนแตเม่ือวิเคราะหถึงมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด พฤติกรรมของการกระทำความผิด จำนวนคร้ัง

  ของการกระทำความผิดและผลของการลงโทษ จึงนำโทษประกอบการพิจารณาในการลงโทษครั้งเดียวกันได

ขอ 8 การลงโทษวากลาวตักเตือนใหกระทำโดยวาจา และบันทึกเปนลายลักษณอักษร

ขอ 9 การลงโทษริบทรัพยสิน ใชในกรณีที่นักเรียนนำมาซึ่งทรัพยสินหรือสิ่งของที่หามมิใหมีไวในครอบครองของนักเรียนภายในโรงเรียน

  ส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกตนเองหรือผูอ่ืน ส่ิงของท่ีใชกระทำความผิดถานักเรียนมีไวในครอบครองจะไดรับโทษตามกฏหมายอาญา

  เมื่อถูกตรวจคนโดยเจาหนาที่ตำรวจ



ขอ 10 ในกรณีที่มีทรัพยสินหรือสิ่งของที่ไมเหมาะสม หรือใชทำความผิดหลายครั้ง หามมิใหคืนแกนักเรียน เวนแตผูปกครองมารับคืนถาเปน

   ทรัพยสินอันมีคามาก ถาเปนสิ่งผิดกฏหมายใหนำสงรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน เพื่อเชิญผูปกครองมารับคืนหรือสงมอบตอ

   เจาหนาที่ตำรวจแลวแตกรณี

ขอ 11 การลงโทษใหปฏิบัติงานหรือกระทำการอยางใดอยางหน่ึง หมายถึงการใหนักเรียนท่ีกระทำผิดทำใหถูกตอง หรือลงโทษใหออกกำลังกาย

   อยางใดอยางหน่ึง หรือทำงานบางสวนเพ่ือสวนรวม โดยคำนึงถึงวัย สุขภาพ รางกาย จิตใจ ท้ังน้ีตองไมใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย

   จิตใจ และไมเปนการทรมานนักเรียน

ขอ 12 การปฏิบัติกับนักเรียนในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิดระเบียบ มีดังนี้

    12.1 อบรมหรือวากลาวตักเตือน/ริบทรัพยสิน และบันทึกการอบรมหรือวากลาวตักเตือน

    12.2 ตัดคะแนนความประพฤติ

    12.3 บันทึกความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน (สธพ/ก.11 : ว1)

    12.4 ทำหนังสือสัญญาทัณฑบน (สธพ/ก.12 : ว2)

    12.5 ทำหนังสือสัญญาพักการเรียน (สธพ/ก.13)

    12.6 พิจารณาใหออก

ขอ 13 เกณฑการตัดคะแนนและบทลงโทษ

    13.1 ระดับประถมศึกษา

            13.1.1 มาสายหลังเวลา 8.00น. และไมนำบัตรมาบันทึกการเขาเรียน ใหตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบ

        โรงเรียนสาธิตพัฒนาวาดวยการมาโรงเรียน ฉบับแกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

            13.1.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 2 คะแนน และหรือริบทรัพย ชดใชคาเสียหาย เชน ในกรณีตอไปนี้ 

         - ผิดระเบียบการแตงกายของโรงเรียน  

         - พูดเท็จ กลาวคำหยาบ ลอเลียน เหยียดหยาม ทำใหผูอื่นไดรับความเสียหายทั้งทางรางกายและจิตใจ

         - เลนบนอาคารเรียน

          ไมเขาเรียนตามเวลาเรียนของตนเอง

         - เลนกีฬาผิดประเภทกับสถานที่โดยไมไดรับอนุญาต

            13.1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 6-10 คะแนน และหรือริบทรัพย ชดใชคาเสียหาย เชน ในกรณีตอไปนี้ 

         - นำวัตถุหรือสิ่งของที่เปนอันตรายตอผูอื่นเขามาในบริเวณโรงเรียนหรือมีไวครอบครอง

         - ลบหลู ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

         - ทำลายทรัพยสินของโรงเรียนหรือของบุคคลอื่น

         - ทะเลาะวิวาท ชกตอย กอความไมสงบเรียบรอยทั้งในและนอกหองเรียน

         - ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต

         - ลักขโมย

         - กระทำการใดๆ ที่เขาขายขมขู คุกคาม ทำราย กรรโชกทรัพย

         - ใชสื่อสารสนเทศในการลวงละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น

       13.1.4 ความผิดที่ระบุไวในขอ 13.1.3 และความผิดอื่นนอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการที่รวมกัน

        พิจารณาโทษตามหมายเหตุ
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    หมายเหตุ การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ  ใหตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนในกรณีที่ นักเรียนไมปฏิบัติตามระเบียบ

    วาดวยการลงโทษ ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 30 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบใน

         แบบบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ (สพธ/ก.10)

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 50 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบใน

         แบบบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ (สพธ/ก.10) และไมผานคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งมีผลทำใหไมจบ

         หลักสูตรการศึกษา

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 70 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบใน

         แบบบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ (สพธ/ก.10)

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 100 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาพบผูอำนวยการ

         เพื่อลงนามรับทราบหนังสือสัญญาพักการเรียน (สพธ/ก.13)

    13.2 ระดับมัธยมศึกษา

       13.2.1 มาสายหลังเวลา 8.00น. และไมนำบัตรมาบันทึกการเขาเรียน ใหตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบ

        โรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยการมาโรงเรียน ฉบับบแกไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560

            13.2.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 2 คะแนน และหรือริบทรัพย ชดใชคาเสียหาย เชน ในกรณีตอไปนี้

         - ผิดระเบียบการแตงกายของโรงเรียน

         - มาสาย หลังเวลา 8.00 น.

         - ไมนำบัตรมาบันทึกการเขาเรียน

         - พูดเท็จ กลาวคำหยาบ ลอเลียน เหยียดหยาม ทำใหผูอื่นไดรับความเสียหายทั้งทางรางกายและจิตใจ

         - เลนบนอาคารเรียน

         - เลนกีฬาผิดประเภทกับสถานที่โดยไมไดรับอนุญาต

           13.2.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 6-10 คะแนน และริบทรัพย เชน ในกรณีตอไปนี้

         - นำสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน

         - ทะเลาะวิวาท ชกตอย กอความไมสงบเรียบรอยทั้งในและนอกหองเรียน

         - ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต

         - ปลอมแปลง แกไขเอกสารโรงเรียน และหรือ ปลอมแปลงลายมือผูปกครอง ครูและผูอื่น

         - เลนการพนัน

         - ลักขโมย

         - กระทำการใด ๆ ที่เขาขายขมขู คุกคาม ทำราย กรรโชกทรัพย

         - ใชสื่อสารสนเทศในการลวงละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น

         - แสดงกิริยาไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ หรือประพฤติทำนองชูสาว

         - ทำลายทรัพยสินของโรงเรียนหรือของบุคคลอื่น

         - หนีเรียน



           13.2.4 ตัดคะแนนความประพฤติ 11-15 คะแนน และริบทรัพย เชน ในกรณีตอไปนี้

         - นำวัตถุหรือสิ่งของที่เปนอันตรายตอผูอื่นเขามาในบริเวณโรงเรียนหรือมีไวครอบครอง

         - เสพสิ่งเสพติดใหโทษหรือมีไวครอบครอง

         - ขับรถยนตหรือรถจักรยานยนตมาโรงเรียน

         - ลบหลู ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

         - นำบุคคลภายนอกเขามาในโรงเรียนและกอการทะเลาะวิวาทหรือทำใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน

           13.2.5 ความผิดที่ระบุไวในขอ 13.2.3 , 13.2.4 และความผิดอื่นนอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

        ที่รวมกันพิจารณาโทษ ตามหมายเหตุ

    หมายเหตุ การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ  ใหตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนในกรณีที่ นักเรียนไมปฏิบัติตามระเบียบ

    วาดวยการลงโทษ ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 30 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบใน

         แบบบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ (สพธ/ก.10)

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 50 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบใน

         แบบบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ (สพธ/ก.10) และไมผานคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งมีผลทำใหไมจบ

         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 70 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบใน

         แบบบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ (สพธ/ก.10)

       - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 100 คะแนน ใหครูประจำชั้นเชิญผูปกครองมาพบผูอำนวยการ

         เพื่อลงนามรับทราบหนังสือสัญญาพักการเรียน (สพธ/ก.13)

ขอ 14 ครูของโรงเรียนสาธิตพัฒนาทุกคน มีสิทธิในการวากลาวตักเตือนหรือลงโทษนักเรียนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบเพื่ออบรมบมนิสัย

   ใหนักเรียนทุกคนเปนคนดีและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตั้งแตเบื้องตนและบันทึกแจงเปนลายลักษณอักษรตอฝายกิจการนักเรียน

   เพื่อฝายกิจการนักเรียนดำเนินการตัดคะแนนความประพฤติและแจงใหครูประจำชั้นบันทึกพฤติกรรมลงประวัติของนักเรียนตอไป

ขอ 15 ความผิดในขั้นรายแรง ผูที่รวมกันพิจารณาโทษ ไดแก ครูประจำชั้น ครูผูแทนระดับ รวมกับฝายกิจการนักเรียนหรือผูอำนวยการโรงเรียน

   ในกรณีสำคัญ/หรือผูที่ผูอำนวยการมอบหมาย

ขอ 16 นักเรียนที่เคยทำความผิดมาแลว ถายังทำผิดซ้ำอีก อาจถูกลงโทษเพิ่มหรือหนักขึ้นตามสมควรแกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน
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ประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา วาดวยเกณฑการพิจารณาบัตรเกียรติยศ

(ฉบับแกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562)

 ตามที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ไดประกาศเรื่องเกณฑการพิจารณาบัตรเกียรติยศ โรงเรียนสาธิตพัฒนา พุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกยองนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี เรียนดี หรือทำคุณประโยชน ใหเปนแบบอยางแกนักเรียนท่ัวไปและสรางขวัญกำลังใจ

ใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและทำกิจกรรมตามความถนัดของตนใหประสบความสำเร็จนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ใหใชประกาศฉบับนี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เร่ืองเกณฑการพิจารณาบัตรเกียรติยศ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฉบับแกไข คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2562”

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศนี้

    “ผูอำนวยการ” หมายถึง ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา

    “คณะกรรมการพิจารณาบัตรเกียรติยศ” หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณา

    บัตรเกียรติยศทุกประเภท

ขอ 4 โรงเรียนจะพิจารณาบัตรเกียรติยศเพื่อมอบใหแกนักเรียนในพิธีไหวครูเปนประจำทุกป

  โดยแบงประเภทและหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้

    เกณฑการพิจารณาบัตรเกียรติยศทุกประเภท
     4.1 นักเรียนจะตองมีความประพฤติดี มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในบัตรเกียรติยศแตละประเภท

     4.2 นักเรียนตองไดรับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑการประเมินที่โรงเรียนกำหนด

  

    ผูเก่ียวของเสนอช่ือนักเรียนในแบบกรอกขอมูลเพ่ือขอรับการพิจารณามอบบัตรเกียรติยศ ซ่ึงไดผานกระบวนการพิจารณาตามข้ันตอน

   ใหแลวเสร็จกอนวันพิจารณาบัตรเกียรติยศของทุกป หากผลงานของนักเรียนไดรับหลังกำหนดวันดังกลาวใหนำไปพิจารณาในปการศึกษา

   ตอไป ยกเวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือนักเรียนที่ไดรับการเสนอชื่อในที่ประชุมพิจารณาบัตรเกียติยศแลว แตรอหลักฐาน

   เพื่อประกอบการพิจารณา ในกรณีที่นักเรียนมีผลงานที่สมควรไดรับบัตรเกียตรยศหลังวันพิจารณาบัตรเกียรติยศ ตองนำเรื่องเขารับ

   การพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน

    ทั้งนี้การพิจารณาบัตรเกียรติยศทุกประเภทอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาบัตรเกียรติยศ



    บัตรเกียรติยศประเภทที่ 1 ประเภทเรียนดี มีความประพฤติดีและทำชื่อเสียงใหกับประเทศชาติหรือโรงเรียน
     ระดับประถมศึกษา มอบแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี เฉลี่ยตลอดป 4.00

     ระดับมัธยมศึกษา มอบแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี เฉลี่ยตลอดปตั้งแต 3.75 ขึ้นไป

      ท้ังน้ี นักเรียนตองมีผลงานดี ทำประโยชนใหแกโรงเรียน ไดรับรางวัลจากการประกวดหรือการแขงขันอยางนอย 1 ใน 4 ขอ

     ที่กำหนดไว ดังนี้

      1 เปนผูแทนของประเทศในการประกวดหรือการแขงขันระดับนานาชาติ

      2 ไดรับทุนเต็มจำนวนจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ไปศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยไมสละสิทธิ์

      3 ไดรับรางวัลที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3 ในการประกวดหรือการแขงขันระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

      4 ไดรับรางวัลที่ 1 จากการประกวดหรือแขงขันระดับโรงเรียน / สถาบันที่ไดรับการยอมรับโดยมีผูเขารวมประกวด

       หรือแขงขันตั้งแต 8 โรงเรียน / สถาบันขึ้นไป (พิจารณาตามมติของที่ประชุมพิจารณาบัตรเกียรติยศ)

    บัตรเกียรติยศประเภทที่ 2 ประเภทเรียนดีและมีความประพฤติดี
     ระดับประถมศึกษา มอบแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี เฉลี่ยตลอดป 4.00

     ระดับมัธยมศึกษา มอบแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี เฉลี่ยตลอดปตั้งแต 3.75 ขึ้นไป

  

    บัตรเกียรติยศประเภทที่ 3 ประเภทพัฒนาการดานการเรียนเห็นเดนชัดและมีความประพฤติดี
     มอบแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความกาวหนาทางการเรียน ดังนี้

     ระดับประถมศึกษา

      1 นักเรียนที่ศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ที่ไดรับผลการเรียนดีขึ้นรอยละ 10 ของกลุมสาระการเรียนรู

       จาก 3 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา

       และวัฒนธรรม

     ระดับมัธยมศึกษา

      1 นักเรียนที่ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ไมมีวิชาใดได 0, ร, มผ, มส

      2 ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จาก 3 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ

       ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

      หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่เปลี่ยนกลุมวิชาเรียน ไมมีสิทธิ์ไดรับบัตรเกียรติยศประเภทที่ 3

    บัตรเกียรติยศประเภทท่ี 4 ประเภททำช่ือเสียงหรือทำประโยชนใหแกโรงเรียนในระดับชาติและมีความประพฤติดี
     มอบแกนักเรียนที่มีความประพฤติดีและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนในระดับชาติิ อยางนอย 1 ใน 3 ขอ ดังนี้

      1 เปนผูแทนของประเทศไทยเขารวมกิจกรรมในระดับนานาชาติ

      2 ไดรับรางวัลที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3  ในการประกวดหรือการแขงขันระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ

      3 ไดรับคะแนนเต็มจากการทดสอบระดับชาติรายวิชาใดวิชาหนึ่ง

73 ภาคผนวก



74ภาคผนวก

เกณฑประกอบการพิจารณาบัตรเกียรติยศ
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมสาระฯ เปนผูเสนอชื่อเขาพิจารณา ดังนี้

    1 ดานดนตรี-นาฏศิลป
     1.1 การประกวดหรือแขงขันระดับนานาชาติ จะพิจารณาใหแกผูที่ไดรับรางวัลหรือมีผลงานดีเดน และตองเปนรายการที่

          มีผูเขาแขงขันจากหลายประเทศหรือผูเขาแขงขันเปนจำนวนมาก

     1.2 การประกวดหรือแขงขันในประเทศ จะพิจารณารายการที่มีผูเขารวมแขงขันเปนจำนวนมาก จัดประกวดหรือแขงขัน

          โดยหนวยงานที่เปนที่ยอมรับและพิจารณาใหแกตำแหนงที่ 1, 2 และ 3 เทานั้น

    2 ดานศิลปะ
     2.1 การประกวดหรือแขงขันระดับนานาชาติ จะพิจารณาใหแกผูที่ไดรับรางวัลหรือมีผลงานดีเดน และตองเปนรายการที่

          มีผูเขาแขงขันจากหลายประเทศหรือผูเขาแขงขันเปนจำนวนมาก

     2.2 การประกวดหรือแขงขันในประเทศ จะพิจารณารายการที่มีผูเขารวมแขงขันเปนจำนวนมาก จัดประกวดหรือแขงขัน

          โดยหนวยงานที่เปนที่ยอมรับและพิจารณาใหแกตำแหนงที่ 1, 2 และ 3 เทานั้น

     2.3 สำหรับรางวัล Pentel Award จะพิจารณาใหเฉพาะรางวัล Supreme Award, Gold Award, Silver Award และ

          Bronze Award

    3 ดานวิชาการและทักษะ
     3.1 การแขงขันระดับนานาชาติ จะพิจารณารางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย

     3.2 การแขงขันภายในประเทศจะพิจารณาใหแกตำแหนง 1, 2 และ 3 ในกรณีที่นักเรียนใชความสามารถเชิงทักษะการพูด

          การอาน และการเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมหรือหนวยงาน

          ที่ยอมรับทั่วไปและมีการดำเนินการแขงขันหลายรอบเพื่อตำแหนงผูชนะ

    4 ดานกีฬา
     4.1 การแขงขันระดับนานาชาติ จะพิจารณารางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย

     4.2 การแขงขันภายในประเทศจะพิจารณาใหแกตำแหนง 1, 2 และ 3 ที่จัดขึ้นโดยกรมพลศึกษา กีฬานักเรียนนักศึกษา

          แหงประเทศไทย, กีฬาเยาวชนแหงชาติ, กีฬาแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร, กีฬาสาธิตสามัคคี และสมาคมกีฬาตางๆ

          ที่มีผูเขารวมแขงขันจำนวนมาก มีการแขงขันหลายรอบเพื่อหาตำแหนงชนะเลิศ

ขอ 5 เพ่ือใหการดำเนินการพิจารณาบัตรเกียรติยศเปนไปดวยความเรียบรอย ผูอำนวยการโรงเรียนสามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ

  ตามประกาศนี้

ขอ 6 ใหผูอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน



โรงอาหาร

อาคารตนกลาสาธิต2

อาคารตนกลาสาธิต1

อาคารสำนักงาน

รานมุมอาหาร



อาคารปูชนียะ

อาคารวิชชาพัฒน

อาคารกีฬาในรมและสระวายน้ำ

โรงอาหาร



เลขที่ 380 ถนนปญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท : 062 603 9555   โทรสาร : 02 508 4448 

อีเมล : info@satitpattana.ac.th   เว็บไซต : www.satitpattana.ac.th        : โรงเรียนสาธิตพัฒนา Satit Pattana School


