
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนชนิวร 

คูม่ือนกัเรียน และผูป้กครอง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

๒๔/๕ ซอยเสรีไทย ๑๒ (ชินวร) แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๔๐ 

โทร๐๒-๓๗๗-๙๘๘๙ , ๐๒-๓๗๔-๓๐๐๕ โทรสำร.๐๒-๓๗๔-๕๐๙๗ 



ค ำน ำ 
 
 โรงเรียนชินวรตระหนกั และเห็นความส าคญัในการใหบ้ริการทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการศกึษา และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในการจดัการศกึษาใหม้ีคุณภาพ
ดงักล่าวนั้น จกัตอ้งใชแ้นวทางการจดัการศึกษา แบบมีส่วนร่วมโดยใหผู้ป้กครองนกัเรียน ไดมี้ความรู้ ความ
เขา้ใจในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื่อท่ีท่านผูป้กครองจกัไดส่้งเสริม สนบัสนุน การเรียน การปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ของบุตรหลานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้ตรหลานเป็นผูม้ีความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด เพื่อใหผู้ป้กครองมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ดา้นต่างๆ โรงเรียนชินวร จึงไดจ้ดัท าคู่มือนกัเรียนและผูป้กครองข้ึน 
 หวงัว่าคู่มือนกัเรียน และผูป้กครองน้ีจะเป็นส่ือกลาง สร้างความเขา้ใจระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง อนั
จะเกิดประโยชน์สูงสุดกบับุตรหลาน ของทุกท่าน ขอขอบคุณในความร่วมมือ ของผูป้กครองทุกท่านเป็นอยา่ง
สูง และขอใหทุ้กท่านไดมี้แต่ความส าเร็จ ความกา้วหนา้ท่ีดียิง่ๆ ข้ึนตลอดไป หากเอกสารน้ีมีขอ้ควรพฒันา
ประการใด ทางโรงเรียนขอนอ้มรับเพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ข ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน ต่อไป จกัขอบคุณยิง่ 
 
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         โรงเรียนชินวร 
             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
     หน้ำ 
 ค ำน ำ 
 สำรบัญ  
๑. ขอ้มูลทัว่ไป   ๑ 
๒. วิสยัทศัน์ (VISION)   ๔ 
๓. โครงสร้างเวลาเรียนสถานศึกษา   ๖ 
๔. องคป์ระกอบการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง   ๗ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
๕. ระเบียบปฏิบติั ประจ าโรงเรียนชินวร   ๑๕ 
๖. ระเบียบว่าดว้ยการแต่งกายของนกัเรียน โรงเรียนชินวร   ๑๘ 
๗. บทบาทของผูป้กครองท่ีมคีวามส าคญัต่อโรงเรียน   ๒๗ 
 ภาคผนวก   ๒๙ 
    แบบการเขียนใบลา   ๓๐ 
    ตารางผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐   ๓๑ 
    ประกาศโรงเรียนชินวร   ๓๓ 
 
 
 
 
 



๑ 

 

๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ประวตั/ิความเป็นมาของโรงเรียน 
 โรงเรียนชินวร ท่ีตั้ง ๒๔/๕ แขวงคลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโทร๐-๒๓๗๗-๙๘๘๙  โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๕๐๙๗   
e-mail :chinavorn.@gmail.com  website www.chinavorn.ac.th    
 ไดรั้บอนุญาตจดัตั้ง เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๘   เปิดสอนระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดบัชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖   เน้ือท่ี๕ ไร่๒๐๐  ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
  
 ประวตัโิรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนชินวร จดัตั้งขึน้โดยบริษัทชวพงศ์  จ ากดัและเป็นการร่วมงานของ ๒ ตระกูลชวสินธ์ุ 
และตระกูลอศัวววิฒัน์พงศ์ 
 ความหมายโรงเรียนชินวร 
 ชิน หมายความ ผูช้นะ 
 วร หมายความ ประเสริฐ 
  
 ความเป็นมา  ท าพิธีวางศิลาฤกษ ์ โดยพระครูญาณวิศิษฐ์  เมื่อวนัท่ี ๑๙กุมภาพนัธ ์๒๕๒๗เดิมมีเน้ือท่ี ๑
ไร่ ๒๖ตารางวา ในระยะแรกสร้างอาคารเรียนอนุบาลเพียงหลงัเดียว ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดท าการสอนในระดบั
อนุบาล ๑ถึงอนุบาล ๓เมื่อวนัท่ี ๑๗พฤษภาคม ๒๕๒๘มีนกัเรียน ๓๔คน และไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ จึงขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอีก ๔ไร่ ๑๗๔ตารางวา รวมปัจจุบนัมีพ้ืนท่ี ๕ไร่ ๒๐๐ตารางวา 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดอาคารเรียนหลงัท่ี ๑ท าการสอนระดบัอนุบาล ๑ 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ ขอเปิดอาคารเรียน ๕ชั้น ๒หลงัติดกนั เปิดท าการสอนระดบัชั้นประถมศึกษา 
  ปีท่ี ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดอาคารเรียนหลงั ๔เป็นอาคารเรียน ๕ชั้น พร้อมสระว่ายน ้ าขนาด 
  ๒๕๑๓.๕๐เมตร ขยายหอ้งเรียน เปิดสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดบัชั้น 
  ประถมศึกษาปีท่ี ๓ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓และสอนว่ายน ้ าตั้งแต่ระดบั 
  อนุบาลปีท่ี ๒ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 พ.ศ. ๒๕๓๘   สร้างเวทีการแสดงบริเวณโรงอาหาร ๒เพื่อใชจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรับปรุงสถานท่ีผกัผอ่นสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ จดัสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ ปรับปรุงหอ้งธุรการ, หอ้งประชุม, หอ้งคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙   สร้างเรือนทรงไทย , ปรับปรุงสระว่ายน ้ า , ปรับปรุงเสาธง 
 พ.ศ. ๒๕๕๐   สร้างหอ้ง ICT 
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๒ 

 

 พ.ศ. ๒๕๕๑   ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
 พ.ศ. ๒๕๕๒  ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ ,ปรับปรุงสระว่ายน ้ า  
 พ.ศ. ๒๕๕๓   ปรับปรุงหอ้งน ้ า 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้น  ๒  จ  านวน ๓ หอ้ง , ปรับปรุงโต๊ะ เกา้อ้ี โรงอาหาร 
 พ.ศ. ๒๕๕๕  สร้างหอ้งเรียนอจัฉริยะ(Interactive room) ปรับปรุงสีบริเวณโรงอาหาร 
  ปรับปรุงเรือนทรงไทย 
 พ.ศ. ๒๕๕๖   ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้น ๓ จ  านวน๓หอ้ง ปรับปรุงลานจอดรถดา้นหนา้  
  ปรับปรุงสระว่ายน ้ า 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้น ๓จ านวน ๔หอ้ง (ป.๓/๒ –ป.๔/๓ )  
  สร้างศาลพระภูมิ  ปรับปรุงทางเดิน 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้น ๔จ านวน ๗หอ้ง (ป.๕/๑ –ป.๖/๓ )และหอ้งศิลปะ   
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงสระว่ายน ้ า และหอ้งน ้ าชั้นล่างทั้งชายและหญิง จ  านวน ๒ หอ้ง 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุง หอ้งน ้ าชั้นสอง ทั้งชายและหญิง  ปรับปรุงหอ้งประกอบการเรียนชั้น ๕ 
  (หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งอาเซียน  หอ้งคอมพิวเตอร์  หอ้งดนตรี และหอ้งนาฏศิลป์) 
          พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายนอก 
ประเภทของโรงเรียน 
 สามญั เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาล ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี ๓เร่ิมเปิดปีแรกเปิดรับนกัเรียน
ระดบัชั้นอนุบาล ๑ – ๓เมื่อวนัท่ี ๑๗พฤษภาคม  ๒๕๒๘ต่อมาขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓เมื่อวนัท่ี  ๑๗พฤษภาคม  ๒๕๓๑ปัจจุบนัจดัการศึกษาระดบัอนุบาล ประถมศึกษา ตามความ
ตอ้งการของชุมชน 
  
 ที่ตั้งโรงเรียนชินวรตั้งอยู่เลขที่  ๒๔/๕   ซอย เสรีไทย ๑๒   ถนน เสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๔๐  โทรศัพท์   ๐ – ๒๓๗๗ – ๙๘๘๙  โทรสาร  ๐-๒๓๗๔-๕๐๙๗                         
Website:www.chinavorn.ac.th  E-mail : chinavorn.@gmail.comตั้งอยู่ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาส านกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สังกดั  ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  (สช.)  ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 ปรัชญา/ คตพิจน์ ของโรงเรียน 
 ปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้  คู่  ความดี” 
 ความรู้ หมายถึง    การเรียนรู้จากประสบการณ์ดว้ยตนเอง 
 ความดี หมายถึง    การกระท าหรือประพฤติส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 คตพิจน์ของโรงเรียน  “ซ่ือสตัย ์ขยนั กตญัญู” 
 ซ่ือสตัย ์     หมายถึง นกัเรียนมคีวามซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 
 ขยนั หมายถึง หมัน่ศึกษาหาความรู้  
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๓ 

 

 กตญัญู หมายถึง ทดแทนบุญคุณ ผูม้ีพระคุณ 
   
 สีประจ าโรงเรียนชินวร สีฟ้า – สีขาว   
 สีฟ้า    หมายถึง ความรู้ 
 สีขาว หมายถึง ความดี 
 
 
   

. 
 
 
 
 
 
 สญัลกัษณ์โรงเรียนชินวร  เป็นสญัลกัษณ์แห่งความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ของคณะครูและ 
นกัเรียน เป็นท่ีรวมของความรักความสามคัคี และความเสียสละ อยา่งมีเหตุผล เพื่อร่วมกิจกรรมใหส้ าเร็จ 
ลุล่วงไปไดต้ามเป้าหมาย นโยบาย วตัถุประสงคแ์ละปรัชญาของโรงเรียนสญัลกัษณ์ นอกจากคุณค่า 
และความส าคญัดงักล่าวแลว้  ยงัมีความหมายท่ีลึกซ้ึงแฝงไวใ้นรายละเอียดของตราโรงเรียนชินวร 
 อีกหลายประการ นัน่คือ 
 
 โล่  ซ่ึงเป็นโครงร่างท่ีส าคญัท่ีสุดของสญัลกัษณ์โรงเรียนชินวร  เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงเกียรติอนั
ยาวนาน และเกียรติอนัสูงส่งของโรงเรียนชินวร  บริเวณกลางของโล่มีกรอบเด็กนกัเรียนก าลงันัง่ท างาน 
อยูท่ี่โต๊ะ  ส่วนบนของภาพมีตวัอกัษรภาษาองักฤษว่า  CHINAVORN มีความหมายว่านกัเรียนของโรงเรียน
ชินวร  เป็นผูมี้ความตั้งใจ มีความขยนั และมีความมานะอดทนท่ีจะศึกษาเล่าเรียนใหส้ าเร็จใหจ้งไดบ้ริเวณ
ส่วนบนและส่วนขา้งมีดอกบวัและดอกเข็ม 
 
 ดอกบัว  เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงเปรียบไดก้บัดอกบวั ๔ 
เหล่า ไดแ้ก่บวัพน้น ้ า   บวัปร่ิมน ้ า  บวัใตน้ ้ า และบวัใตโ้คลนตม 
 
 ดอกเข็ม  เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเฉลียวฉลาด สติปัญญาหลกัแหลม และเป็นผูท่ี้มีเหตุผล สามารถ
เรียนรู้ รวมทั้งการด าเนินชีวติอยา่งราบร่ืน 
 



๔ 

 

 ส่วนล่างคตพิจน์ 
 “ซ่ือสตัย ์ ขยนั  กตญัญู”เป็นหลกัธรรมประจ าใจของนกัเรียนทุกคน ซ่ึงเป็นผลผลิตทางการศกึษาท่ีคุณค่า
ยิง่ของโรงเรียนชินวร 
 
 นโยบายโรงเรียนชินวร 
 ๑) ส่งเสริมใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ๒) พฒันาระบบการบริหารงาน และบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมี
ส่วนร่วม 
           ๓) พฒันานกัเรียนใหมี้ความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 
           ๔) พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยน าวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยมีาใช ้
 ๕) ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ๖) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๗) ส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 
 ๘) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้หมาะสม 
 
๒. วสัิยทัศน์ (VISION) 
 ภายในปีการศกึษา ๒๕๖๓ โรงเรียนชินวรพฒันาสู่มาตรฐานการศกึษา  กา้วหนา้การใชเ้ทคโนโลย ี 
นวตักรรมน าสู่ความเป็นสากล  บนพ้ืนฐานของวิถีไทย 
 
   พนัธกจิ  
 ๑)   พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการสูงข้ึน 
 ๒)  ส่งเสริมการจดักิจกรรมมุ่งพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

๓)  พฒันากระบวนการบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
๔)  พฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๕) พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในใหม้ีประสิทธิผล 
๖) พฒันาส่ือเทคโนโลยนีวตักรรมเพื่อการจดัการเรียนรู้ การน าเสนอผลงานทางวิชาการและส่งเสริม

การจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
๗) พฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นสากล 
๘)  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามวิถีไทย 

 
 
 



๕ 

 

    กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยทุธท่ี์ ๑ พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 

 กลยทุธท่ี์ ๒ พฒันากระบวนการบริหารและการ จดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 กลยทุธท่ี์ ๓ พฒันากระบวนการจดัการเรียนการ   สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 กลยทุธท่ี์ ๔ พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ   ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

  กลยทุธท่ี์ ๕ พฒันาตามบริบทของโรงเรียน 
 
    เป้าหมาย 
 ๑)  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 ๒)  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด 
 ๓) โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๔)  ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ๕) โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็ง 
 ๖) โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยนีวตักรรม  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ
และการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๗) ครูสามารถจดัการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล และผูเ้รียนมพีฤติกรรมท่ีแสดงออกสู่ความเป็นสากล 
 ๘) ผูเ้รียนมีพฤติกรรมของความเป็นไทยตามวิถีไทย และเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด 
 
      คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑)   รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   ๒)   ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 ๓)   มีระเบียบวินยั    ๔)  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕)   อยูอ่ยา่งพอเพียง    ๖)  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๗)   รักความเป็นไทย    ๘)   มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

๓.   โครงสร้างเวลาเรียนสถานศึกษา 

ฉบบัปรับปรุง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
 (ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

ระดบัประถมศึกษา 

เวลาเรียน (ชัว่โมง / ปี) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวติัศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษา และ พลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ และ เทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาองักฤษ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 

 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

หนา้ที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 กิจกรรมแนะแนว 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนกัเรียน  

    ลูกเสือ - เนตรนารี  

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

    ชมรมเลือกเสรี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

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

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ 

หมายเหตุ  ๑. ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ทุกชั้นเรียน  ตามค าสั่ง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑  เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ลง
วนัที่  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
   ๒. ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ใหเ้ปลี่ยนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  ๒.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๒.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใชเ้วลาท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยทุีกชั้นเรียนใชเ้วลาเรียนนอกโครงสร้างเวลาเรียนอีก  ๔๐ ชัว่โมง/ปี 



๗ 

 

๔.    องค์ประกอบของการวดั และประเมนิผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
 พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ก าหนดจุดหมายสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียน และมาตรฐานการเรียนรู้ เป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และมขีีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก ก  าหนดใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ท่ีก  าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ มีความสามารถดา้นการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน มคุีณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ มีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัแผนภาพท่ี ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมนิผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ตวับ่งช้ีในหลกัสูตร ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ต่อไป ภารกิจของ
สถาบนัการศึกษาในการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ๔.๑ ก  าหนดสดัส่วนคะแนนระหว่างเรียน กบัคะแนนปลายปี / ปลายภาค โดยใหค้วามส าคญัของคะแนน
ระหว่างเรียน มากกว่าคะแนนปลายปี / ปลายภาค 
 
 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้ 
ใน ๘ กลุ่มสาระ 

คุณภาพผู้เรียน 

( แผนภาพที่ ๑.๑  แสดงองค์ประกอบการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ ) 



๘ 

 

โรงเรียนก าหนดสัดส่วนการประเมนิระหว่างภาคเรียน : การประเมนิผลปลายภาคเรียนหรือปลายปี ดงันี ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างเรียน : ปลายปี หรือปลายภาคเรียน 
ภาษาไทย ๗๐ : ๓๐ 
คณิตศาสตร์ ๗๐ : ๓๐ 
วิทยาศาสตร์ ๗๐ : ๓๐ 

สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๗๐ : ๓๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ : ๒๐ 

ศิลปะ ๘๐ : ๒๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ : ๒๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๐ : ๓๐ 
 
 

ก าหนดเกณฑ์การตดัสินผลการเรียน โดยโรงเรียนก าหนดดังนี ้
 

ระดบัผลการเรียน ช่วงคะแนนร้อยละ ความหมาย 
๔ ๘๐-๑๐๐ ดีเยีย่ม 
๓.๕ ๗๕-๗๙ ดีมาก 
๓ ๗๐-๗๔ ดี 

๒.๕ ๖๕-๖๙ ค่อนขา้งดี 
๒ ๖๐-๖๔ ปานกลาง 
๑.๕ ๕๕-๕๙ พอใช ้
๑ ๕๐-๕๔ ผา่นเกณฑ ์
๐ ๐-๔๙ ต ่ากว่าเกณฑ ์

 
ระดับผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน มรีายละเอยีดดังนี้ 

 
ช่วงคะแนน ร้อยละ ความหมาย 

๘๕-๑๐๐ ดีเยีย่ม 
๖๕-๘๔ ดี 
๕๐-๖๔ ผา่น 
ต ่ากว่า ๕๐ ไม่ผา่น 



๙ 

 

ระดับผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย คุณลกัษณะ 

๓ ดีเยีย่ม 
- ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัจนเป็นนิสยั 
และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพ่ือประโยชน์สุข
ของตนเอง และสงัคม 

๒ ดี 
- ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามเกณฑ ์
เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม 

๑ ผา่น 
- ผูเ้รียนรับรู้ และปฏิบติัตามเกณฑ ์และเง่ือนไข 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๐ ไม่ผา่น 
- เมื่อผูเ้รียนปฏิบติัไม่ไดต้ามเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ี
ก  าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบั ไม่
ผา่นตั้งแต่ ๑ คุณลกัษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตดัสินผลการเรียน 
 การประเมินผลเพ่ือตดัสินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การประเมินและตดัสินผลการ
เรียนใหผู้เ้รียนจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น จบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
เกณฑก์ารผา่นช่วงชั้น และจบหลกัสูตรท่ีก  าหนดไว ้ดงัน้ี 

๑.  การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
  การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม เป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งไดรั้บผลการ
ตดัสินการเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด โดยโรงเรียนตอ้งจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่ม โดยก าหนดรายวิชาเป็นรายปี ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี ท่ีโรงเรียนก าหนด 
    

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ลูกเสือ ผู้บ าเพญ็  
ชุมนุม/ชมรม 

แนะแนว กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมนิ  
( เวลาเข้าร่วมกจิกรรม ) , ( การปฏบิัตกิจิกรรม ) , ( ผลงาน ช้ินงาน ) 

ประเมนิ ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ส่งผลการประเมนิ 

ซ่อม 



๑๑ 

 

   ๑.๑)   การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี 
  เพื่อใหก้ารประเมินผลการเรียนมีส่วนเก่ียวขอ้งสมัพนัธ ์และสนบัสนุนการเรียนการสอน จึงใหน้ าผลการ
ประเมินระหว่างเรียนไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมนิผลการเรียนปลายปี โดยใชส้ดัส่วนการประเมนิผล
ระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลปลายปี 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของโรงเรียนไดก้  าหนดสดัส่วนการประเมินใน 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
สัดส่วนการประเมนิกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปี : ปลายปี 

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

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 
๑ ภาษาไทย ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๒ คณิตศาสตร์ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๓ วิทยาศาสตร์ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๔ สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๕ ประวติัศาสตร์ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๖ สุขศึกษา พลศกึษา ๘๐ : ๒๐ - ๘๐ : ๒๐ - 
๗ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ๘๐ : ๒๐ - ๘๐ : ๒๐ - 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ : ๒๐ - ๘๐ : ๒๐ - 
๙ ภาษาองักฤษ ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ - 
๑๐ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร - ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ 
๑๑ หนา้ท่ีพลเมือง - ๗๐ : ๓๐ - ๗๐ : ๓๐ 

 
 
 กรณีท่ีผูเ้รียนมีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด ใหด้  าเนินการซ่อมเสริมปรับปรุงแกไ้ข ในสาระ 
การเรียนรู้ท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน “๐” โดยด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี  
ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์การประเมนิดว้ยวิธีการท่ีโรงเรียนก าหนด จนผูเ้รียนสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี ทุกสาระการเรียนรู้ใหเ้สร็จส้ินในเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนด และใหไ้ดร้ะดบัผลการ
เรียนตั้งแต่ ๑-๔ เม่ือหมดก าหนดเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนด ผูเ้รียนยงัไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ตอ้งลงเรียนซ ้า
ในรายวิชานั้น 
 
  ๑.๒)   การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
 ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ครบ ๓ ปี และไดรั้บการตดัสินผลการเรียน 
ให ้“ผา่น” ทุกรายวิชา จึงถือว่าผา่นเกณฑก์ารประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น 



๑๒ 

 

   ๑.๓)   การก าหนดระดบัผลการเรียน (เกรด) 
 ใหส้ถานศึกษาก าหนดระดบัผลการเรียน (เกรด) เป็นดงัน้ี 
 ส าหรับผูท่ี้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ใหใ้ชร้ะดบัผลการเรียนดงัน้ี 

 
 ๒)   การประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 
 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นรายปีหรือรายภาค โดยแบ่งพฤติกรรมของผูเ้รียน ดงัน้ี 
 “ดีเยีย่ม”   หมายถึง   กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมตามเกณฑร์ะดบัคะแนน   ๘๕-๑๐๐   ระดบัคุณภาพ  ๓ 
 “ดี” หมายถึง   กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมตามเกณฑร์ะดบัคะแนน   ๖๕-๘๔   ระดบัคุณภาพ  ๒ 
 “ผา่น” หมายถึง กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมตามเกณฑร์ะดบัคะแนน ๕๐-๖๔   ระดบัคุณภาพ  ๑ 
 “ไม่ผา่น” หมายถึง กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมบางประการท่ีตอ้งปรับปรุง คะแนน  ต ่ากว่า  ๕๐ ระดบัคุณภาพ  ๐ 
 ๓)   การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายปี หรือรายภาค เป็นการประเมนิเพื่อวินิจฉยั โดย
แบ่งพฤติกรรมของผูเ้รียนดงัน้ี 
 “ดีเยีย่ม” หมายถึง กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมตามเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ๓ 
 “ดี” หมายถึง กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมตามเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ๒ 
 “ผา่น” หมายถึง กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมตามเกณฑ ์ระดบัคุณภาพ ๑ 
 “ไม่ผา่น”  หมายถึง กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมบางประการท่ีตอ้งปรับปรุง ระดบัคุณภาพ ๐ 
 ๔)   การตดัสินการเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 การตดัสินการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแต่ละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงค์
ส าคญัของกิจกรรมกบัเวลาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น “ผา่น” และ “ไม่ผา่น” คิดเกณฑ ์
“ผา่น” คือ เขา้ร่วมกิจกรรมไมน่อ้ยกว่า ๘๐% ของเวลากิจกรรม และมีคุณลกัษณะท่ีก  าหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่า ๒๐ 
% ของการประเมิน  

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
๔ ผลการเรียนดีเยีย่ม ๘๐-๑๐๐ 
๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนขา้งดี ๖๕-๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐-๖๔ 
๑.๕ ผลการเรียนพอใช ้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑข์ั้นต ่า ๕๐-๕๔ 
๐ ผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ ์ ๐-๔๙ 



๑๓ 

 

 ในกรณีท่ีผูเ้รียน “ไม่ผา่น” การเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเขา้รับการซ่อมเสริม หรือเลือก
กิจกรรมใหม่จน “ผา่น” ครบทุกกิจกรรม ตามหลกัสูตรท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ละช่วงชั้น 
 ๕)   การตดัสินผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน จนจบการศึกษาภาคบังคบั และจบหลกัสูตรการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน 
 การประเมินผลเพ่ือตดัสินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการประเมิน ตดัสิน
ผลการเรียนใหผู้เ้รียนจบการศึกษา แต่ละช่วงชั้น จบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามเกณฑม์าตรฐานการผา่นช่วงชั้น และจบหลกัสูตรท่ีก  าหนดไวด้งัน้ี 
  ๕.๑) ตอ้งเรียนสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา และทุก
รายวิชาท่ีเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียน 
  ๕.๒) ตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนไมต่  ่ากว่า “๑” ทุกรายวิชาพ้ืนฐานทั้งหมด 
  ๕.๓) ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
  ๕.๔) ตอ้งผา่นการประเมนิ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
  ๕.๕) ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และมีผลการประเมินผา่น
เกณฑทุ์กกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

แผนภูมแิสดงการประเมนิเพ่ือตดัสินผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๘ กลุ่มสาระ 

การประเมิน 
คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

การประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน 

การประเมิน 
กิจกรรม 

พฒันาผูเ้รียน 

๑ ๒ ๓ ๔ 

คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณะกรรมการ ประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 

และเขียน 

คณะกรรมการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

คณะกรรมการ 
ประเมินกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

ผลการประเมินไดร้ะดบั
ผลการเรียน  

๑ , ๑.๕ , ๒ ,๒.๕ , ๓ , 
๓.๕ , ๔  

ทุกรายวิชา 

ผลการประเมิน 
“ดีเยีย่ม” 

“ดี” 
“ผา่น” 

 

ผลการประเมิน 
 “ดีเยีย่ม” 

“ดี” 
“ผา่น” 

 

ผลการประเมิน 
“ผา่น” 

ทุกกิจกรรม 
 
 

การประเมินระดบัชาติ 
การตดัสินผลการเรียนผา่นช่วงชั้น 

 
 



๑๕ 

 

๕. ระเบียบปฎบิัตปิระจ าโรงเรียนชินวร 
 
 เวลาการเข้าแถว เข้าเรียน และเลกิเรียน 
 ๐๘.๐๐ น. เขา้แถวหนา้เสาธง 
 ๐๘.๓๐ น. เร่ิมเรียนคาบเรียนท่ี ๑ 
 ๐๙.๓๐ น. เร่ิมเรียนคาบเรียนท่ี ๒ 
 ๑๐.๓๐ น.  เร่ิมเรียนคาบเรียนท่ี ๓ 
 ๑๑.๓๐ น.  พกักลางวนั 
 ๑๒.๓๐ น. เร่ิมเรียนคาบเรียนท่ี ๔ 
 ๑๓.๓๐ น. เร่ิมเรียนคาบเรียนท่ี ๕ 
 ๑๔.๓๐ น. พกั ๑๐ นาที 
 ๑๔.๔๐ น.  เร่ิมเรียนคาบเรียนท่ี ๖ 
 ๑๕.๔๕ น. เลิกเรียน 
  
 การตรวจสอบนกัเรียนมาโรงเรียน 
 ๑) อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตรวจรายช่ือนกัเรียนตอนเชา้ ทุกวนั หลงัเคารพธงชาติหรือขณะท ากิจกรรม 
  โฮมรูม แลว้รายงานส่งหอ้งธุรการ ระดบัเวลา ๐๘.๔๕ น. 
 ๒) อาจารยเ์วรรับนกัเรียนมาสาย และลงบนัทึกการมาสายของนกัเรียนหลงัเวลา ๐๘.๐๐ น. 
 ๓) ครูประจ าชั้นบนัทึกการมาสาย และขาดเรียนของนกัเรียน 
 ๔) หวัหนา้หอ้งน าสมุดบนัทึกการมาเรียน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และน าส่งหอ้งธุรการ 
  หลงัโรงเรียนเลิกทุกวนั และมารับคืนเชา้วนัรุ่งข้ึนเวลา ๐๘.๔๕ น. 
  
 การขออนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 ๑) ผูม้าขออนุญาตตอ้งเป็นบิดา-มารดา หรือผูป้กครองท่ีมามอบตวันกัเรียนในวนัมอบตวันกัเรียนเท่านั้น 
 ๒) ผูม้ารับนกัเรียนตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 ๓) ปฎิบติัตามขั้นตอนท่ีโรงเรียนก าหนดโดย 
  - แจง้ขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  - บนัทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ลงในสมดุนกัเรียน ขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  - เขียนบตัรออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยมีอาจารยฝ่์ายกิจการนกัเรียนลงนาม 
  - น าบตัรออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีสมบูรณ์แลว้ไปแสดงต่อยามรักษาการณ์  
พร้อม ลงรายละเอียดอีกคร้ังหลงัจากนั้นจึงออกนอกบริเวณโรงเรียนได ้
 การมาโรงเรียนในวนัหยดุ และวนัราชการ หลงัเวลา ๑๗.๐๐ น. 



๑๖ 

 

 ระเบียบของโรงเรียน มีดงัน้ี 
 ๑) โรงเรียนจะรับผดิชอบ ดูแลความประพฤติ ความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมาท ากิจกรรมต่างๆ วนัหยดุ
เฉพาะนกัเรียนท่ีมีหนงัสือขออนุญาตจากโรงเรียนเท่านั้น 
 ๒) วนัราชการ หลงัเวลา ๑๘.๓๐ น. นกัเรียนทุกคนตอ้งออกจากโรงเรียนกลบับา้นหากพน้จากเวลาน้ีจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
  
 การไปท ากจิกรรมนอกโรงเรียน 
 การไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียน เป็นการพฒันาและส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ 
โรงเรียนพร้อมท่ีจะส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนทุกดา้น ทุกสาขา เมื่อมีโอกาสเช่น การแข่งขนัตอบ
ปัญหาทางวิชาการ การแสดงละคร การแสดงศิลปะต่างๆ การน าผลผลิตและผลงานของนกัเรียนไปแสดงในท่ี
ต่างๆ การศึกษานอกสถานท่ี ถา้มีการน านกัเรียนไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียน โรงเรียนจะท าหนงัสือขออนุญาต
ผูป้กครองก่อนทุกคร้ัง เม่ือผูป้กครองอนุญาตจึงจะน านกัเรียนไปได ้หากนกัเรียนไม่น าหนงัสืออนุญาตจาก
ผูป้กครองมายนืยนั ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตใหน้กัเรียนไปท ากิจกรรมดงักล่าว 
 
 การลา 
 ๑) ลาป่วย ใหส่้งใบลาท่ีมีลายเซ็นรับรองจากผูป้กครองซ่ึงเป็นคนเดียวกบัผูป้กครองท่ีเซ็นไวใ้นวนัมอบตวั 
หรือถา้ไม่สามารถส่งในวนัท่ีลาได ้อนุญาตใหส่้งในวนัแรกท่ีมาเรียนการหยดุเรียนเน่ืองจากป่วย นกัเรียนอาจ
แจง้ใหท้างโรงเรียนทราบทางโทรศพัทเ์ป็นเบ้ืองตน้ก่อนกไ็ด ้เพ่ือความปลอดภยัในสวสัดิภาพของนกัเรียนเอง 
ถา้ป่วยเกิน ๓ วนั ใหส่้งใบรับรองแพทยด์ว้ย 
 ๒) ลากจิ ใหส่้งใบลาก่อนวนัลาอยา่งนอ้ย ๑ วนั หรือส่งในวนัท่ีลา ถา้จ  าเป็นจริงๆ ใหส่้งในวนัแรกท่ีมา
เรียน ในใบลาตอ้งมีลายเซ็นรับรองจากผูป้กครองซ่ึงเป็นคนเดียวกบัผูป้กครองท่ีเซ็นไวใ้นวนัมอบตวั การลากิจ
อาจแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบทางโทรศพัทเ์ป็นเบ้ืองตน้ก่อนก็ได ้
 
 การท าความเคารพ 
 เม่ืออยู่ในบริเวณโรงเรียน 
   ในห้องเรียน 
   - เม่ือครูเขา้มาในหอ้งเรียน ใหห้วัหนา้ชั้นบอกท าความเคารพว่า “นกัเรียนท าความเคารพ” 
ใหน้กัเรียนทุกคนยนืตรงพนมมือกม้ศีรษะ และกล่าวค าว่า “สวสัดีครับ”“สวสัดีค่ะ” พร้อมกนั 
   - กรณีท่ีผูต้รวจเยีย่มหรือผูท่ี้ควรเคารพอ่ืนๆ เขา้มาในหอ้งเรียน ใหค้รูผูส้อนอยูใ่นขณะนั้นบอก
นกัเรียนท าความเคารพ 
   นอกห้องเรียน 
   - เวลาพบครูหรือเดินสวนทางกบัครู ใหน้กัเรียนท าความเคารพดว้ยการยกมือข้ึนไหว ้เม่ือจะเดินแซง
ออกหนา้ครู ใหพู้ดว่า “ขออนุญาต” แลว้เดินกม้หลงัเลก็นอ้ยพองาม เมื่อเวลาเดินผา่น 



๑๗ 

 

  - กรณีท่ีพบผูต้รวจเยีย่มหรือผูท่ี้เคารพอ่ืนๆ ภายในบริเวณโรงเรียนใหท้ าความเคารพเช่นเดียวกบัท่ีท า
ความเคารพครูนอกหอ้งเรียนดว้ยการยกมือข้ึนไหว ้
   เม่ืออยู่นอกบริเวณโรงเรียน 
 เมื่อพบครูหรือเดินสวนทางกบัครู ใหน้กัเรียนท าความเคารพดว้ยการยกมือไหวพ้ร้อมกล่าว 
ค าว่า “สวสัดีครับ “สวสัดีค่ะ” 
 
 การมาโรงเรียนสาย 
 เพื่อฝึกนิสยัใหน้กัเรียนเป็นผูม้คีวามรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสายหากมคีวามจ าเป็นนกัเรียน
ตอ้งปฎิบติั ดงัน้ี 
 ๑) มีจดหมายรับรองจากผูป้กครองเพื่อแสดงกบัครูท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีเวรประจ าวนั เพ่ือขออนุญาตเขา้
โรงเรียน 
 ๒) น าจดหมายรับรองจากผูป้กครองแสดงต่อครูประจ าวิชา เพือ่ขออนุญาตเขา้เรียน 
 ๓)  นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนสายโดยไม่มีจดหมายรับรองจากผูป้กครอง จะไดรั้บการพิจารณาโทษตาม
ระเบียบ 
 
 การใช้บตัรประจ าตวันักเรียน 
 เพื่อแสดงตนว่าเป็นนกัเรียนโรงเรียนชินวร เพื่อความสะดวกและความถูกตอ้งในการใชสิ้ทธิต่างๆ นกัเรียน
จะตอ้งน าบตัรนกัเรียนติดตวัอยูเ่สมอ 
 
 การตดิต่อกบัผู้ปกครอง 
 โรงเรียนจะมีหนงัสือราชการเชิญประชุม นดัพบหรือติดต่อกบัผูป้กครองตามโอกาสอนัควร ในกรณีท่ี
นกัเรียนมีปัญหาเร่ืองความประพฤติ ฝ่ายกิจการนกัเรียน จะมีจดหมายหรือโทรศพัทเ์ชิญผูป้กครองมาพบท่ี
โรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือในการท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่ง 
มีความสุข และมีระเบียบวนิยัอนัดีงาม 
 ในการติดต่อทางโทรศพัท ์โรงเรียนจะโทรศพัทถึ์งท่านตามหมายเลขโทรศพัทท่ี์ท่านไดใ้หไ้วก้บัทาง
โรงเรียน (บา้นและสถานท่ีท างาน) 
 
 ผู้ปกครองมาพบฝ่ายกจิการนกัเรียน 
 ๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 ๒) เป็นบิดา มารดา หรือญาติท่ีนกัเรียนอาศยัอยูด่ว้ย 
 ๓) พบตามก าหนดเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
  
 



๑๘ 

 

 การมสิีทธิ์เข้าห้องสอบกลางภาค-ปลายภาคเรียน 
 ๑) ช าระค่าเล่าเรียน เรียบร้อย 
 ๒)  ผูป้กครองตอ้งมาประชุม ตามท่ีโรงเรียนก าหนดเชิญประชุมทุกคร้ัง 
 ๓)  มีเวลาเรียนครบตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ๔)  แต่งกายชุดนกัเรียนตามปกติ เรียบร้อย ไม่ส่วนใส่ชุดพลศึกษา 
 ๕) ไม่ถูกสัง่พกัการเรียน 
 
 การน าส่ิงของมาโรงเรียน 
 ๑)   ทางโรงเรียนไม่อนุญาตใหน้ าส่ิงของมีค่าใดๆ มาโรงเรียน มิฉะนั้นทางโรงเรียน 
    จะยดึของไว ้และผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูม้ารับคืน 
 ๒)   กรณีส่ิงของมีค่าสูญหายภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
๖.   ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนชินวร 
 ๑ )   นักเรียนชาย 
   ทรงผม 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ไวผ้มรองทรงสูง ดา้นหนา้ไม่เกิน ๕ ซม.  
ไม่ไวห้นวดเครา ไม่ไวจ้อนขา้งหู ไม่หวีแทรกกลาง ไม่ยอ้มสีผม ไม่ใช่เยลและน ้ ามนั 
    เส้ือ 
 เส้ือเช้ิตคอตั้ง ผา้ขาวไม่บางเกินไป ล  าตวัตรงไม่รัดรูป ไม่มีเกลด็หลงั มีสาบอกตลอด ดา้นนอกกวา้ง ๔ ซม. 
ใชก้ระดุมสีขาวใสแบน ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางไม่เกิน ๑ ซม. มีกระเป๋าทางอกซา้ย มีตราสญัลกัษณ์ของ
โรงเรียน บนกระเป๋าเส้ือปักช่ือ – สกุล ของนกัเรียน(ดา้ยสีแดง) เวลาสวมใส่ใหเ้ก็บชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
   กางเกง 
 ใชผ้า้สีน ้ าเงิน มีจีบดา้นหนา้ ขา้งละ ๒ จีบ ขาสั้นเพียงเหนือเข่าพน้กลางสะบา้ ประมาณ ๕ ซม. ส่วนกวา้ง
ของกางเกง เม่ือยนืตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘ ซม. – ๑๒ ซม. ตามขนาดของขา ปลายขาพบัชายขา้งในกวา้ง ๕ ซม. 
มีกระเป๋าตรงดา้นขา้ง ขา้งละ ๑ ใบ หา้มมีกระเป๋าหลงั 
    
    เข็มขดั 
 ใชสี้ด าแบบนกัเรียน ขนาดกวา้ง ๒.๕ – ๔ ซม. หวัเข็มขดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ท าดว้ยโลหะสีขาว และมี
เข็มเพื่อสอดรูเข็มขดั เพียงเข็มเดียว 
     
   รองเท้า 
 ท าดว้ยหนงัหรือผา้ใบ หุม้สน้สีด า ผกูเชือก ขอบและตาไก่ส าหนรับร้อยเชือกสีด า หา้มสวมรองเทา้มี
ลวดลาย หรือหนงักลบั หวัเหล่ียม สน้สูง ขอบสีท่ีต่างจากตวัรองเทา้ 



๑๙ 

 

    ถุงเท้า 
 สีขาวแบบนกัเรียน ไม่มีลวดลาย เป็นถุงเทา้แบบยาว หา้มสวมถุงเทา้ท่ีท าดว้ยลูกฟกูชนิดหนา เวลาสวมใส่
ถุงเทา้หา้มพบั 
 
 ๒) นักเรียนหญงิ 
   ผม 
 - ผมสั้น  ตดัผมสั้นใหต้  ่ากว่าระดบัต่ิงหูไม่เกิน ๒ ซม. ปลายผมเสมอกนั  
 - ผมยาว ตอ้งรวบผมใหเ้รียบร้อย โดยการรัดผม หรือดดัผมเปีย ผกูโบวสี์ด า , สีน ้ าเงิน , สี 
น ้าตาล หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาดกวา้ง ไม่เกิน ๑ น้ิว และไม่ซอยผม ไม่ดดัผม ไม่เซ็ทผม  
 - การรวบผมสูงจะตอ้งอยูก่ึ่งกลางศีรษะ ไม่สูงหรือ ต ่าเกินไป  
 - การแสกผมตรงกลางตอ้งใชก๊ิ้บหนีบผมสีด าเท่านั้น ขนาดเลก็หนีบทั้ง ๒ ขา้ง 
    
    เส้ือ 
 ผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร คอปกบวัแหลม ไม่มีสาบเส้ือแขนสั้น เหนือศอก จีบรอบแขนรัด  
เส้ือตรงและยาวพอดีกบัตวั  
 - กระเป๋าเส้ือดา้นซา้ยปักตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน ปักดว้ยไหมสีน ้ าเงิน ใตส้ญัลกัษณ์ มีช่ือ  
 “ชินวร” ปักดว้ยไหมสีแดง เหนือกระเป๋ามี ช่ือ – สกุล ของนกัเรียน ปักดว้ยไหมสีแดง 
 - โบวร์อบคอนกัเรียนเป็นสีเดียวกบักระโปรงและผกูเชือกแบบคอกระต่าย 
 - มธัยมเส้ือปก เช่นเดียวกบัประถม ยกเวน้แขนเส้ือปล่อยยาว และเอวจัม๊รูดเลก็นอ้ยรอบตวั 
    
   กระโปรง 
 - ผา้มีลายสก๊อตสีแดง แบบจีบรอบตวั เยบ็ทบัระหว่าง ๖-๗ ซม. เวน้ระยะพอประมาณ  
ใหย้าวคลุมเข่า 
    
    รองเท้า 
 ร้องเทา้นกัเรียนสีด า หุม้ปลายเทา้ชนิดมน มีสายรัดระหว่างกลาง ไม่มีลวดลาย สน้สูงไม่เกิน ๓ ซม.  
    
    ถุงเท้า 
 สีขาวยาว ไม่มีลูกฟูก ไม่บาง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมใหพ้บั 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแต่งกายของนักเรียนชาย ระดบัประถม 

ทรงผมนกัเรียนชาย 
 ใหไ้วผ้มทรง“รองทรงสูง” 

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

ชินวร ปักดว้ยไหมสีน ้ าเงิน ใตต้รา    
   สญัลกัษณ์ มีช่ือ CHINAVORN     

SCHOOL  ปักดว้ยไหมสีแดง 

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

รองเท้า 
เป็นรองเทา้หนงั หรือผา้ใบสีด า ชนิด
ผกูเชือก หุม้สน้ ขอบสีด า ไม่มีลวดลาย 

เข็มขัด 

เป็นเข็มขดัหนงัสีด า กวา้ง ๔ ซ.ม. หวั
เข็มขดัเป็นโลหะสีขาว รูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ และมีเข็มส าหรับสอด 

รูเข็มขดั เพียงเข็มเดียว 

ถุงเท้า 
เป็นถุงเทา้สีขาวเกล้ียงไม่มีลวดลาย  
ไม่บางเกินไป และไม่ใช่ชนิดลูกฟกู 



๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแต่งกายของนักเรียนหญิง ระดบัประถม 

ทรงผมนกัเรียนหญงิ 
ทรงผมตดัสั้นเสมอตน้คอ ระดบัต่ิงหู ปลาย
ผมดา้นขา้งและหลงัยาวเสมอกนั ไม่ซอย
ผม ไม่ท าสีผม ไม่ดดัหรือเซ็ทผม ไวผ้ม
แสกตอ้งติดก๊ิบ ใหเ้รียบร้อย (ดว้ยก๊ิบ 

สีด  าขนาดเลก็ ไม่เกิน ๒ อนั) 

เส้ือ 
เป็นเส้ือแบบคอดอกบวัแหลม ไม่มี
สาบเส้ือ แขนสั้นเหนือศอก มีจีบปลาย
แขนรัด ชายขอบเส้ือดา้นล่างมีความกวา้ง    
  พอเหมาะกบัล าตวั ใส่ไวใ้นกระโปรง  
   กระเป๋าเส้ือ ดา้นซา้ยปักสญัลกัษณ์ 

   ของโรงเรียน (ปักดว้ยไหมสีน ้ า เงิน)  
   ใตต้รา สญัลกัษณ์ มีช่ือ  
 CHINAVORN SCHOOL 

   ปักดว้ยไหมสีแดง เหนือกระเป๋าเส้ือ 
   ดา้นซา้ยปักช่ือ-สกุล ดว้ยไหมสีแดง  
   มีโบวสี์เดียวกบักระโปรง 

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

รองเท้า 
ใชร้องเทา้หนงัสีด า หุม้ปลายเทา้ 
ชนิดมน มีสายรัดรองเทา้ ไม่มีลวดลาย  
สน้สูงไม่เกิน ๓ ซม. 

ถุงเท้า 
สีขาวยาวคร่ึงน่อง ไม่เป็นลูกฟกู  
ไม่บาง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมใหพ้บั
ขอ้ ส่วนพบักวา้งประมาณ ๒ น้ิว 

โบว์ 
เป็นโบวสี์เดียวกบักระโปรง 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแต่งกายชุดพลศึกษา โรงเรียนชินวร 

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

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

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -ใชร้องเทา้ผา้ใบ หุม้สน้สีขาวลว้น  
    ผกูเชือก ไม่มีลวดลาย 
- ใชถุ้งเทา้ตามแบบชุดนกัเรียนปกติ 



๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแต่งกาย ชุดลูกเสือส ารอง 

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

เข็ดขัดหนังสีน ้าตาล 

เคร่ืองหมายหมู่ 

เคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง 

ตราหน้าหมวก 
ห่วงสวมผ้าผูกคอ 

เคร่ืองหมาย กลุ่ม กอง 

หมายเลข กลุ่ม กอง 

ผ้าผูกคอแถบสีฟ้า-ขาว 
ติดเคร่ืองหมายประจ าจังหวัด  



๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแต่งกาย ชุดเนตรนารีส ารอง 

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

เคร่ืองหมายหมู่ 

เคร่ืองหมายเนตรนารีส ารอง 

ตราหน้าหมวก ห่วงสวมผ้าผูกคอ 

เคร่ืองหมาย ช่ือโรงเรียน 

หมายเลข กลุ่ม กอง 

ผ้าผูกคอแถบสีฟ้า-ขาว 
ติดเคร่ืองหมายประจ าจังหวัด  



๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแต่งกาย ชุดลูกเสือสามญั 

ห่วงสวมผ้าผูกคอ 
ผ้าผูกคอตามภาค 
ติดเคร่ืองหมาย 
ประจ าจังหวัด 

เคร่ืองหมายหมู่ 
เข็มขัดหนังสีน ้าตาล 

เคร่ืองหมายช่ือโรงเรียน 

หมวกปีกกว้าง ติดดอกจัน 

ข้างขวา 

เลขกลุ่มกอง 

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -รองเทา้สีน ้ าตาลแก่ 
- ถุงเทา้สีกากี เต็ม
น่อง 



๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแต่งกาย ชุดเนตรนารีสามญั 

ห่วงสวมผ้าผูกคอ 
ผ้าผูกคอตามภาค 
ติดเคร่ืองหมาย 
ประจ าจังหวัด 

เคร่ืองหมายเนตรนารี 

เคร่ืองหมายหมู่ 

หมวกทรงหม้อตาล 
ติดสัญลักษณ์เนตรนารี 

 ที่หมวก 

เคร่ืองหมาย ช่ือโรงเรียน 

เลข กลุ่ม กอง 

เข็มขัดหนังสีน ้าตาล 
หัวเข็มขัดสัญลักษณ์ 

เนตรนารี 

รองเท้า-ถุงเท้า 
 -รองเทา้หนงัสีด า หุม้ปลายชนิดมน 
มีสายรัด ไม่มีลวดลาย สน้สูงไม่เกิน 
3 ซม. 
- ใชถุ้งเทา้ตามแบบชุดนกัเรียนปกติ 



๒๗ 

 

 ๗.   บทบาทของผู้ปกครองที่มคีวามส าคญัต่อโรงเรียน 
 

๑) ช่วยกวดขนัการมาโรงเรียนของนกัเรียนใหท้นัเวลาเคารพธงชาติ คือ เวลา ๘.๐๐ น. และการกลบั 
 บา้นใหเ้ป็นเวลา ถา้ปรากฎว่านกัเรียนกลบับา้นชา้กว่าปกติบ่อยคร้ังหรือกลบัผดิเวลา โปรดแจง้ 
 ใหท้างโรงเรียนทราบโดยด่วน ทางจดหมายหรือทางโทรศพัท ์เพื่อทางโรงเรียนจะไดรั้บทราบ 
 ขอ้มูลและหาทางแกไ้ขต่อไป 
 ๒) โปรดอยา่อนุญาตใหน้กัเรียนในความปกครองของท่านไปโรงเรียนในวนัหยดุราชการ หรือใน 
 วนัหยดุเรียน เวน้แต่มีหนงัสือขออนุญาตจากทางโรงเรียนหรือครูอาจารยป์ระจ าวิชา 
 ๓) อยา่เช่ือค าแอบอา้ง เม่ือนกัเรียนขอเงินเพ่ือซ้ือวสัดุฝึกงานต่างๆ  เวน้แต่จะมีหนงัสือจากทาง 
 โรงเรียนแจง้ใหท้ราบ 
 ๔) ในวนัหยดุเรียนควรเป็นเวลาท่ีนกัเรียนควรจะไดพ้กัผอ่นอยูก่บับา้นและช่วยผูป้กครองท างาน 
 ตามสมควร ฉะนั้นโปรดอยา่งอนุญาตใหน้กัเรียนในความปกครองของท่านไดเ้ท่ียวเตร่นดั 
 หมายกบัเพื่อนบ่อยๆ โดยท่ีท่านไม่ทราบว่าไปกนัท่ีไหนหรือไปบา้นใคร เพราะอาจจะเป็น 
 หนทางน าไปสู่ความเส่ือมเสีย หรือไม่ปลอดภยัแก่นกัเรียนได ้
 ๕) ขอใหช่้วยกวดขนัและหา้มปรามหรือสอดส่อง มิใหน้กัเรียนในปกครองของท่านมีโอกาส 
 พกอาวุธหรือน าส่ิงท่ีมีอนัตราย เช่น ระเบิด วตัถุอนัตรายอ่ืนๆ ติดตวัมาโรงเรียน เพราะถา้ 
 โรงเรียนตรวจพบจะถูกลงโทษตามกฎหมายก าหนด 
 ๖) โปรดช่วยกวดขนัและสอดส่องดูแลการคบเพื่อนของนกัเรียนในการปกครองของท่านว่า สนิท 
 กบัใครเป็นพิเศษ เพราะอาจจะชกัน ากนัไปใหป้ระพฤติตนในทางเสียหาย เช่น มีปัญหาเร่ือง 
 ชู ้สาว ยาเสพติด การพนนั และพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน 
 ๗) ช่วยสอดส่องและสงัเกตพฤติกรรมท่ีเก่ยวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ หากนกัเรียนในปกครองของ 
 ท่านมีพฤติกรรมเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ จะมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสยัเช่น มีอาการมึน ซึม เหม่อ  
 เฉ่ือยชา เลบ็ซีดเหลือง เวลาพูดมกัจะหลบสายตา ถา้พบพฤติกรรมดงักล่าว ควรรีบหาทางแกไ้ข 
 โดยบ าบดัรักษาหรือแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ 
 ๘) อยา่อนุญาตใหน้กัเรียนไปนอนคา้งบา้นเพื่อน โดยนกัเรียนมกัอา้งว่าไปท าการบา้น ท ากิจกรรม  
 ท ารายงาน และขณะเดียวกนัควรปรามเพื่อนของลูกอยา่ใหม้าบา้นบ่อยๆ สงัเกตอาการอ่ืนๆ ว่า 
 ผดิไปจากปกติ ไดโ้ปรดแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ จะไดช่้วยป้องกนัและแกไ้ขก่อนท่ีจะสาย 
 เกินไป 
 ๙) ช่วยกวดขนัใหน้กัเรียนเรียนหนงัสือท่ีบา้น เช่น ท าการบา้น ทบทวนบทเรียน สวดมนตไ์หว ้
 พระก่อนนอน นกัเรียนคนใดอา้งว่าท าการบา้นแลว้ท่ีโรงเรียนหรืออาจารยไ์ม่ใหก้ารบา้นแสดง 
 ว่านกัเรียนคนนั้นโกหก นกัเรียนคนนั้นอาจไม่เรียน และไม่สนใจการเรียน 
 ๑๐) ใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน หนงัสือและ 
 อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ใหค้รบเสมอ โดยการตรวจตราเป็นประจ า 



๒๘ 

 

 ๑๑) ตรวจสมุดของนกัเรียนว่ามีการท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยสม ่าเสมอหรือไม่ 
 ๑๒)หมัน่สอบถามทางโรงเรียนจะเป็นทางจดหมาย หรือโทรศพัทห์รือการไปเยีย่มโรงเรียน เพื่อให ้
 ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัเดก็มากยิง่ข้ึน 
 ๑๓)ปัญหาของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึน หากไม่อาจแกไ้ขได ้ควรปรึกษาครู – อาจารย ์ทนัที มิฉะนั้นจะท า 
 ใหปั้ญหาลุกลามแกไ้ขยาก 
 ๑๔)โปรดระลึกเสมอว่าการปล่อยใหน้กัเรียนว่างโดยไม่ดูแล เด็กอาจจะเสียคน ควรใชเ้วลาว่างให ้
 เป็นประโยชน์ พ่อแม่ ผูป้กครองควรหากิจกรรมท าร่วมกบันกัเรียนบา้ง 
 ๑๕)นกัเรียนจะประสบความส าเร็จในชีวติตามความประสงคข์องบิดา-มารดา และผูป้กครองไดต้อ้ง 
 มีองคป์ระกอบท่ีส าคญับางประการ คือความพร้อมของเดก็ ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือนนกัเรียน และ 
 บุคคลภายนอกท่ีเดก็คบคา้สมาคมดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ การรู้จกัตนเอง ความรับผดิชอบ ผูค้อย 
 ช่วยเหลือ คือบิดา มารดา ครู-อาจารย ์ฯลฯ 
 ๑๖) กรณีท่ีผูป้กครองยา้ยบา้นท่ีอยูใ่หม่ กรุณาแจง้ใหโ้รงเรียนทราบโดยด่วน เพราะโรงเรียนมีความ 
 จ าเป็นจะตอ้งติดต่อท่าน 
 ๑๗)โรงเรียนมีการประชุมผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง จะมีหนงัสือแจง้ไป หาก 
 ผูป้กครองไม่มาประชุม หรือนกัเรียนไม่น าหนงัสือไปใหผู้ป้กครอง จะท าใหผู้ป้กครองไม่ 
 สามารถทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของลูก ผูป้กครองจึงควรติดตามทวงถามเร่ือง 
 ดงักล่าวจากนกัเรียน 
 ๑๘) ผูป้กครองสามารถติดต่อโรงเรียนผา่นเบอร์โทรศพัท ์๐๒-๓๗๗-๙๘๘๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๓๐ 

 

แบบการเขยีนใบลา 
 
                   ท่ี .............................................. 
             วนัท่ี ..............เดือน ........................................พ.ศ................ 
 
เรียนอาจารยท่ี์ปรึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี .................... 
 
 ดว้ยขา้พเจา้ (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.) ..................................................................ชั้น................. 
ไม่สามารถมาเรียนไดต้ามปกติ เน่ืองจาก ............................................................................................ 
ขา้พเจา้ขอลาหยดุเรียนตั้งแต่วนัท่ี .................เดือน.................................................พ.ศ.......................... 
ถึงวนัท่ี...................เดือน...............................................พ.ศ...................... 
 
 เมื่อครบก าหนดแลว้ ขา้พเจา้จะมาเรียนตามปกติ 
 
 
 
                  ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
         ลงช่ือ....................................... 
                   (...................................) 
                 นกัเรียน 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในจดหมายของ (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.) …………………………... 
……………………………………………………………. เป็นความจริงทุกประการ 
 
   
                 ลงช่ือ.......................................... 
              (........................................) 
               ผูป้กครอง 
 
สถานท่ีติดต่อ...................................................................................................................................... 
เบอร์โทร ............................................................................................................................................ 
 
 



๓๑ 

 

ตารางผลสัมฤทธิ์การเรียนคดิเป็นร้อยละเฉลีย่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปลายปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

             
ระดับช้ัน 

ภาษา 
ไทย 

คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน องักฤษ 
องักฤษ
เพิ่มเตมิ 

หน้าที่
พลเมือง 

คะแนน
เฉลีย่ 

ป.๑ (๗๓) 
คน 

๘๓.๙๑ ๘๑.๒๓ ๗๗.๙๘ ๘๒.๗๗ ๘๑.๗๘ ๘๔.๖๖ ๘๔.๔๙ ๘๔.๑๘ ๘๐.๙๙ ๘๐.๑๗ ๘๔.๔๘ ๘๒.๔๒ 

ป.๒ (๖๕) 
คน 

๘๔.๙๗ ๘๕.๔ ๗๙.๕๕ ๘๓.๔๑ ๘๑.๕๕ ๘๓.๓๗ ๘๔.๑๗ ๘๕.๙๔ ๘๔.๓๙ ๘๒.๘๕ ๘๔.๓๕ ๘๓.๖๓ 

ป.๓ (๕๙) 
คน 

๘๔.๗๔ ๘๓.๘๘ ๘๐.๘๓ ๘๒.๘๒ ๘๐.๔๙ ๘๗.๑๔ ๘๑.๐๙ ๘๕.๙๑ ๘๒.๕ ๘๑.๙๒ ๘๓.๗๑ ๘๓.๑๘ 

ร้อยละเฉลีย่
ช้ัน ป.๑-๓ 

๘๔.๕๔ ๘๓.๕ ๗๙.๔๕ ๘๓ ๘๑.๒๗ ๘๕.๐๖ ๘๓.๒๕ ๘๕.๓๔ ๘๒.๖๓ ๘๑.๖๕ ๘๔.๑๘ ๘๓.๐๘ 

ป.๔ (๗๓) 
คน 

๘๓.๐๗ ๘๑.๓๒ ๗๘.๒๓ ๗๖.๕๓ ๗๖.๐๒ ๘๗.๔๗ ๗๘.๖๖ ๙๓.๕๘ ๘๓.๔๙ ๘๐.๐๘ ๘๓.๑๔ ๘๑.๙๖ 

ป.๕ (๔๗) 
คน 

๘๒.๓๑ ๗๖.๐๕ ๗๖.๐๑ ๗๖.๗๔ ๗๗.๗๗ ๘๘.๑๗ ๗๙.๖๘ ๘๖.๘๔ ๘๔.๗๙ ๘๐.๙๗ ๘๕.๓๒ ๘๑.๓๓ 

ป.๖ (๗๙) 
คน 

๗๘.๗๕ ๗๗.๓ ๗๗.๔๗ ๗๗.๐๙ ๗๖.๙๕ ๘๑.๙๑ ๗๘.๐๘ ๘๕.๓๑ ๘๓.๒๒ ๘๒.๐๓ ๘๔.๙๕ ๘๐.๒๘ 

ร้อยละเฉลีย่
ช้ัน ป.๔-๖ 

๘๑.๓๘ ๗๘.๒๒ ๗๗.๒๔ ๗๖.๗๙ ๗๖.๙๑ ๘๕.๘๕ ๗๘.๘๑ ๘๘.๕๘ ๘๓.๘๓ ๘๑.๐๓ ๘๔.๔๗ ๘๑.๑๙ 

ร้อยละเฉลีย่
โรงเรียน 

๘๒.๙๖ ๘๐.๘๖ ๗๘.๓๕ ๗๙.๘๙ ๗๙.๐๙ ๘๕.๔๕ ๘๑.๐๓ ๘๖.๙๖ ๘๓.๒๓ ๘๑.๓๔ ๘๔.๓๓ ๘๒.๑๔ 

             

 

      จากตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนชินวรมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคดิเป็นร้อย
ละเฉลีย่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดบั  ดีมาก  เฉลีย่ร้อยละ   ๘๒.๑๔ 

 

 
 

 



๓๒ 

 

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดับชาต ิ(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   
  จ าแนกตามรายวชิา 
 

สาระการเรียนรู้ จ านวนนกัเรียน (คน) คะนนเฉล่ียโรงเรียน คะแนนเฉล่ียสงักดั คะแนนเฉล่ียประเทศ 
คณิตศาสตร์ ๗๙ ๕๔.๖๘ ๔๒.๐๖ ๓๗.๑๒ 
ภาษาไทย ๗๙ ๕๖.๘๑ ๕๐.๓๐ ๔๖.๕๘ 
วิทยาศาสตร์ ๗๙ ๔๖.๐๖ ๔๒.๑๘ ๓๙.๑๒ 
ภาษาองักฤษ ๗๙ ๕๔.๙๔ ๔๖.๖๕ ๓๖.๓๔ 

 
สถิตนิักเรียนสอบเข้ามธัยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

    
    ท่ี โรงเรียนท่ีเขา้เรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑ บางกะปิ (บ.ป.) ๓๑ ๓๙.๒๔ 

๒ บดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสรนีย)์ ๒ (บ.ด.๒) ๑๒ ๑๕.๑๙ 

๓ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ (ต.อ.น.) ๑๑ ๑๓.๙๒ 

๔ สุขุมนวพนัธอุ์ปถมัภ ์(ส.อ.) ๖ ๗.๕๙ 

๕ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ (ต.อ.พ.) ๒ ๒.๕๓ 

๖ สวนกุหลาบ ๒ ๒.๕๓ 

๗ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศกึษานอ้มเกลา้ (น.ต.อ.น.) ๒ ๒.๕๓ 

๔ บดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสรนีย)์ (บ.ด.๑) ๑ ๑.๒๗ 

๘ เศรษฐบุตรบ าเพญ็ (ศ.บ.) ๑ ๑.๒๗ 

๙ นวมินทร์สตรีวิทยา ๒  ๑ ๑.๒๗ 

๑๐ หนองจอกพิทยา ๑ ๑.๒๗ 

๑๑ นวมินทร์กรุงเทพ ๑ ๑.๒๗ 

๑๒ สาธิตธรรมศาสตร์ ๑ ๑.๒๗ 

๑๓ ต่างจงัหวดัและเอกชน ๗ ๘.๘๖ 

รวม ๗๙ ๑๐๐.๐๐ 



๓๓ 

 

 
ประกาศโรงเรียนชินวร 

เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษา  และค่าระดับคุณภาพ  ของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................... 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ี
ก  าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพฒันาคุณภาพ  คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกบัมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดบัก่อนมี
การประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนชินวรจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนชินวรและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ทั้งบุคลากรทุกคนของโรงเรียน  ผูป้กครอง  และบุคคลใน
ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 โรงเรียนชินวรจึงประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  และ ระดบัคุณภาพของโรงเรียนไวด้งัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐาน/ ประเดน็การพจิารณา ระดับคุณภาพ/
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเยีย่ม 
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปั้ญหา 
๓) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
๔) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร 
๕) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 



๓๔ 

 

มาตรฐาน/ ประเดน็การพจิารณา ระดับคุณภาพ/
ค่าเป้าหมาย 

๑.๒คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน  
๑) มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 

อนัดีของสงัคม 
๒) ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทย 
๓) ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสงัคม 
มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยีย่ม 

๑. การมเีป้าหมาย วสัิยทศัน์ และพนัธกจิ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
๑) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
๒) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๓) การวางแผนและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
๔) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้             

อยา่งมีคุณภาพ 
๓. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา                    
ให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 

๔. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั ดีเยีย่ม 

๑. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมส่ีวนร่วม 
๒. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๓. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมปีระสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล ดีเยีย่ม 
การใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาให้ดียิง่ขึน้ 

 ทั้งน้ีใหใ้ชก้บัโรงเรียนชินวรทุกระดบัชั้น 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

 (นางสาวชฏิลรัตน์   อศัววิวฒัน์พงศ)์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชินวร 
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