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ข้อมูลทั่วไป 
 
 
ประวัติความเป็นมา 
 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านกวน (คันธศีลราษฎร์วิทยาคม) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่   
1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2481 โดยอาศัยศาลาวัดศรีสว่างเป็นที่เรียนโดยมี นายอุทธา ทรวงแก้ว เป็นครูใหญ่ 
ต่อจากนั้นจึงมีการขยายออกมานอกวัด โดยอาศัยสร้างเป็นอาคารเรียนแบบถาวรขึ้นในที่ธรณีสงฆ์  
ด้านทิศเหนือของวัด พ.ศ. 2482 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนโดยได้รับงบประมาณจากทางราชการ 600 บาท 
และราษฎรสมทบอีกจำนวนหนึ่ง จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2484 ใช้ทำการสอนเรื่อยมา 

พ.ศ. 2492 อาคารเรียนได้ชำรุดไม่สามารถใช้เป็นที่เรียนได้จึงทำการของบประมาณจากทางราชการ
จำนวน 38,006.75 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นทดแทน และทำพิธีมอบเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2492 

พ.ศ. 2512 อาคารเรียนได้ชำรุดลงอีก จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นทดแทน โดยได้รับ
งบประมาณจากทางราชการ จำนวน 120,000.- บาท ทางวัดและราษฎรร่วมสมทบอีก ทำการก่อสร้างเป็น
อาคาร 9 ห้องเรียน  มีมุขด้านข้าง 2 ห้อง และห้องประกอบด้านหลังอีก 1 ห้อง ทำพิธีรับมอบอาคารเมื่อวันที่ 
1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 
 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรี ยนบ้านกวน 
ขยายการเรียนการสอนไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป . 1ก. ขนาด  
3  ห้องเรียน ขึ้นอีก 1 หลัง โดยใช้งบประมาณจากทางราชการทั้งสิ้น 
  พ.ศ.2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยให้เปิดสอนจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และประกอบกับทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน 1,780,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียน
แบบ 105/29  ขนาด 2 ชั้น จำนวน 6  ห้องเรียนอีก 1 หลัง แต่ไม่มีสถานที่ก่อสร้างทางราษฎรและ
คณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งราชการจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน ซึ่งติดกับที่ดินโรงเรียน อีกจำนวน 4 ไร่ 46  
ตารางวา โดยมีรายนามผู้บริจาค คือ                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  คุณวิลาส – คุณพูล  อินตา  บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 29  ตารางวา มูลค่าเป็นเงินจำนวน  
496,520 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

2. คุณพ่อสม คุณแม่คำ สุจันทร์คำ บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2  ตารางวา มูลค่าเป็นเงินจำนวน  
245,250 บาท ( สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 

3. ราษฎรหมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลหารแก้ว บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ มูลค่าเป็นเงิน
จำนวน  จำนวน 86,750 บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

4.  เงินสมทบจากทางราชการ จำนวน 160,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  รวมทั้งสิ้นเป็น
เงิน 988,520 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537   เปิดทำการสอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2528  มีนักเรียนรุ่นแรก  จำนวน  20 คน 
 พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
งบประมาณต่อเติมอาคาร 105/29 อีก 2 ห้องเรียน 



 พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางราชการ 1,990,000   บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 
105/29 ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน อีก 1 หลัง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม  
พ.ศ.2549 และแล้วเสร็จในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 พ.ศ.2555 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่ 43/2555 เรื่อง
ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการ  กรณี โรงเรียนเรียนรวม  โดยโรงเรียน 
บ้านหารแก้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้เข้ามาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้าน
กวน  ประกอบด้วยข้าราชการครูสายผู้สอนจำนวน 4 คน  นักเรียนจำนวน  13  คน     
 พ.ศ. 2557  โรงเรียนบ้านกวนเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดศรีสว่าง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  
 พ.ศ. 2560  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ศธ.04050/ว 
3684 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ ช่วยราชการที่โรงเรียนวัดศรีสว่าง กรณีโรงเรียนเรียนรวมประกอบด้วย
ข้าราชการครูสายผู้สอนจำนวน 4 คน  นักเรียนจำนวน  5  คน     
 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
  โรงเรียนวัดศรีสว่างตั้งอยู่เลขที่153 หมู่ที่ 6 ตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง  จังหวัด เชียงใหม่  รหัส 
ไปรษณีย์ 50230 โทรศัพท์ 053-023304  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 
โรงเรียนบ้านกวนได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดศรีสว่าง”โดยมี นายจักรพันธ์  เทพคุณ ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง ต่อมาปี พ.ศ.2558 นายรุ่งเรือง ลำนวล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้ อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง  และ พ .ศ.2561 นายธนวัฒน์   จรรย์ เสงี่ยม ได้ย้ ายมาดำรง 
ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง   

เขตพ้ืนที่บริการมี 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 บ้านหารแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ้อ    
หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 บ้านกวน หมู่ที่ 7 บ้านวัวลาย หมู่ที่ 8 บ้านต้นแก และหมู่ที่ 9 บ้าน
ป่าเหียง  

ภาระงาน,ปริมาณงาน 
โรงเรียนวัดศรีสว่าง จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล ) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และม.1-3)   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  (ปรับปรุง 2560) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะของ
สถานศึกษา   
 -   พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 -   พัฒนาและสนับสนุนปัจจัยทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่     ให้
มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
         -   ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         -    ส่งเสริมการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 



สภาพชุมชนโดยรวม 
  1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทชานเมือง  มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 
เป็นระบบเครือญาติ มีประชากรประมาณ 5,830 คน  จำนวน 2,114  ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียนได้แก่ วัดศรีสว่าง โรงสีข้าว สวนลำไย ทุ่งนา ฟาร์มหมู โรงงานผลิตแคบหมู  อาชีพหลักของชุมชนคือ 
เกษตรกร ทำสวนลำไย สวนผัก ทำนา รับจ้างทั่วไป อุตสาหกรรมในครัวเรือน การปั้นหม้อ  สภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง มีบางส่วนยากจน ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่สำคัญ คือ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประเพณีสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่   ประเพณี
ทำบุญวันสำคัญทางศาสนา สลากภัตร สืบชะตา การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน การไหว้ครูดนตรีพ้ืนเมือง  ประเพณีการ
แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่  การบวชลูกแก้ว ( บรรพชาสามเณร ) งานศพ เป็นต้น 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม                  
คิดเป็นร้อยละ 75 ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  
36,000 บาท จำนวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว  3  คน  

 
 



๒ 

 

ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน 
 

 

              เพ่ือปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่โรงเรียนเรียนวัดศรีสว่างจึงกำหนด 
ระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ 

    ระเบียบนี้มชีื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.2554 ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

  1.นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อยทุกประการ 
            ๒. ทรงผมนักเรียนชาย ตัดข้าง ๆ โดยรอบ เกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกินด้านละ                 
2 เซนติเมตร 
            ๓. ทรงผมนักเรียนหญิง อนุญาตให้ไว้ผมยาว แต่ต้องผูก หรือถักเปีย และใช้โบว์ สีน้ำเงิน     
และก๊ิบปักผม ใช้สีดำต้องไม่มีลวดลาย 
            ๔.  ไม่อนุญาตให้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียนและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย 
 

 

ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน 
 

1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง (เวลา 07.15 น.) นักเรยีนช่วยกันทำความสะอาด 
ห้องเรียนและบริเวณเขตสีที่รับผิดชอบ 

2. เมื่อได้ยินเสียงเพลงโรงเรียนคุณธรรม  2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียน เตรียมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติและสวดมนต์ และรับฟังการอบรม 
            ๓. เวลา 08.15 น.นักเรียนเข้าห้องพบครูประจำชั้นและเริ่มทำการเรียนในเวลาคาบท่ี 1 
08.30 น. 

4. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตาม เวลาที่โรงเรียนกำหนด 
จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากคุณครูเวรและครูประจำชั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย
นักเรียน 

5. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน ในชั่วโมงเรียน หรือลากลับบ้านก่อนเลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วย 
สาเหตุใดก็ตาม นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น 
หรือครูเวรประจำวันอนุญาต 
          6. นักเรียนที่มี่เวลาเรียนไม่ถึง80% จะไม่มีสิทธ ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้น ๆ 



๓ 

 

ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ 
 

นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า           
1 วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท ์
ต่อครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชาทันที 
 

การลาป่วย 
 

    เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครูประจำชั้น  ถ้านักเรียน 
ไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียน 
โดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
 

- ขาดเรียน  3 วันติดต่อกัน ฝ่ายปกครอง จะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไป ยังผู้ปกครอง  
- ขาดเรียน  5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่2  โดยมีจดหมายเชิญ ผู้ปกครองมาพบ 

 
- ขาดเรียน  7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบทางฝ่ายปกครอง

จะพิจารณา ความผิด 
 
 

ระเบียบปฏิบัติในห้องเรียน 
 

 

1. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน 
 

2. นักเรียนไม่ลุกเดิน หรือย้ายที่นั่งโดยพลการ 
 

3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียน 
 

4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ครูกำหนด 
 

5. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ภายในห้องเรียนและบริเวณต่างๆของโรงเรียนถือเป็นสาธารณสมบัติที่มีค่า 
นักเรียนต้องช่วยกันรักษา 

 
6. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใดๆลงบนกระดานดำและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะครู 



๔ 

 

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ 
 
 

1. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจำชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้ 
 

2. ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจำวิชา ให้ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบ 
หลังจากนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะ ลงชื่อรับรองให้นักเรียนนำมามอบให้
คุณครทูี่กำลังทำการสอนเพื่อขออนุญาตเข้า ห้องเรียน 

 
3. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้ เพื่อทำกิจกรรมหรือทำธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ให้นักเรียนขออนุญาตจากครูที่กำลังทำการสอนได้รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท 
 

1. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรงไหว้หรือยืนตรง 
     คำนับตามโอกาสที่เหมาะสม แล้วกล่าวคำว่าสวัสดี  
2. ในเวลาปกติเมื่อพบครูให้ใช้วิธียืนตรงแล้วคำนับ 

 
3. เมื่อครูประจำวิชาเข้าทำการสอนในห้องเรียน นักเรียกทุกคนต้องแสดงความเคารพโดยลุกข้ึน ยืนแล้วไหว้ 

และกล่าวคำว่า “สวัสดี ครับ / ค่ะ”โดยพร้อม เพรียงกัน 
 

4. เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคน ต้องยืนทำความเคารพ และกล่าว
คำว่า”ขอบคุณ“ 

 
5. นักเรียนต้องไม่พูดคำหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพ่ือน หรือใช้ถ้าที่ไม่เหมาะสม 

และพูดจากสบประมาทผู้อ่ืนทั้งในโรงเรียนและที่สาธารณะ  
6. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน 

 
7. นักเรียนทุกคนต้องรู้จักรักษากริยามารยาท คำพูด และการกระทำให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภาย 

และภายนอกโรงเรียน  
8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง  
9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพ่ีต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 

 
10. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่าง ๆ ของ 

โรงเรียนโดยเคร่งครัด 



๕ 
 
 

11. นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไมน่ำเงินมาจำนวน มาก ไม่นำสิ่งของ

ที่มีราคาแพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับ ตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียน 

จะไม่รับผิดชอบ 

12. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนอย่าง 
สม่ำเสมอ 

13. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสำนึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย 
 

14. นักเรียนต้องส่งเสริมการทำความดีท้ังในด้านกาความประพฤติเรียน และการทำประโยชน์ 
เพ่ือส่วนรวม 

 
  

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ 
 

 

เมื่อนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ ทางโรงเรียนกำหนดไว้จะได้รับพิจารณาลงโทษ 
ตามความผิดอย่างเหมาะสมโดยครูประจำชั้นและผู้อำนวยการตามขั้นตอนและความหนักเบาของ ความผิด ดังนี้ 
 

1. ว่ากล่าวตักเตือน  
2. บันทึกพฤติกรรม  
3. ทำทัณฑ์บน  
4. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ)  
5. ให้ออก  
6. คัดชื่อออก 

 
 
 

หมายเหตุ 
 

ข้อ1 - 3 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ข้อ   1-6   สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่างมี 2 สถาน คือ  

โทษสถานเบา เพ่ือพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำผิดในกรณีต่อไปนี้  
1. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน  
2. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินกำหนด ไว้ผมตามแฟชั่น 



๖ 
 
 

3. มาโรงเรียนสายประจำ  
4. หลบหนีการเข้าแถว  
5. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว  
6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน  
7. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ  
8. ขาดความรู้รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะาให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ  
9. ไมท่ำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ 

 
 
 

โทษสถานหนัก เพ่ือพิจารณานักเรียนผู้กระทำความผิดในกรณีต่อไปนี้ 
 

1. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจาก ผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน  
2. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น  
3. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอ่ืน ๆ  
4. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงหรือมีไว้ในครอบครอง  เช่น  ยาบ้า  
5. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย  
6. จงใจหรือร่วมกันทำลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน  
7. นำสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอ่ืน ๆ มา โรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ 

 
8. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ทำร้ายร่างกาหรือข่มขู่ ทั้งภายในเละภายนอกโรงเรียน  
9. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

10. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดง พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสม 
ต่อครูบุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

11. ประพฤติตนไปในทำนองชู้สาว 



๗ 

 

แนวปฏิบัติทั่วไป 
 

             เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่าง ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีบุคลิกท่ีสง่างามมีเอกลักษณ์เป็น                  
ของตนเอง สมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  

1. เมื่อนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของตนเองและโรงเรียน  
2. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  
3. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของโรงเรียน  
4. เมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเช่นเดียวกับ                 

อยู่ในโรงเรียน  
๕. ขณะโดยสารรถโรงเรียน ต้องรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่ทำเสียงดัง  
    หรือแสดงกริยาไม่เหมาะสม  
๖.  หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  

           ๗.  นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เคารพและเทิดทูนท่านเชื่อฟัง       
                คำสั่งสอนให้สมกับที่ท่านรักและห่วงใย 
 
     

ส่ิงท่ีควรทำ - ไม่ควรทำ – กฎกติกามารยาท 
 
 

1. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
 

2. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจำเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของ โรงเรียน) พร้อมกับลงชื่อ 
ผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐาน หรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์ แจ้งทางโรงเรียนก่อน 08.00. น. 

 
3. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทั่วไป 

 
4. นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนทั้งภายใน                

และ ภายนอก  
5. นักเรยีนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพ่ือนนักเรียน หรือผู้อ่ืน  
6. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่มึนเมาดื่มของเสพย์ยาเสพติด และเล่นการพนัน  
7. เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน 

 
8. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังคำอบรมสั่งสอนของ 

คร ู ไมคุ่ยหรือเล่นกัน 
 

9. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่กำหนด 



๘ 
 
 

10. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่กำหนด  
11. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข  
12. ห้ามนำสิ่งของมีค่าราคาแพงเครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน 

 
13. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องสำนึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบ 

             ของ โรงเรียน หรือไม่ก็ตาม  นักเรียนต้องประพฤติตัว เรียบร้อยไม่ทำสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย 
             ต่อวงศ์ตระกูล ของตนเองและของโรงเรียน 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่    1     กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
 
 
 

 

                                                              นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 


