


นํ้าเงิน เปนสีของทองฟาซึ ่งมีความกวางใหญไพศาลโอบอุ มจักรวาลทั ้งหมด แทนความหมายที ่ว า นักเรียนของ
  โรงเรียนเซนตดอมินิกจะตองเปนผูที่มีจิตใจกวางขวาง โอบออมอารี และเอื้อเฟอเผื่อแผตอทุกคน
ขาว  เปนสีแหงความบริสุทธิ์ สะอาด แทนความหมายท่ีวา นักเรียนของโรงเรียนเซนตดอมินิกจะตองเปนผูที่มีจิตใจสะอาด
  บริสุทธิ์ มองโลกและทุกสิ่งทุกอยางในแงดี

เสริมสรางความรู  เชิดชูวินัย  ใสใจส่ิงแวดลอม  พรอมพัฒนาสังคม  อุดมดวยคุณธรรม
เสริมสรางความรู หมายถึง นักเรียนทุกคนจะไดรับความรูและประสบการณ โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เชิดชูวินัย  หมายถึง มุงเนนใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง และเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน
ใสใจสิ่งแวดลอม หมายถึง เห็นความสําคัญและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสาธารณสมบัติอยางถูกวิธี
พรอมพัฒนาสังคม หมายถึง นักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและสังคม
อุดมดวยคุณธรรม หมายถึง นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาและคานิยมที่ถูกตอง

ขยัน ศรัทธา ราเริง
ขยัน  หมายถึง การมีความตั้งใจในการทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุดและสมํ่าเสมอ
ศรัทธา หมายถึง การมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณแหงความดี ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาท่ีตนนับถืออยางครบถวน
    รวมทั้งเคารพยกยองในการกระทําความดีของทุก ๆ คน
ราเริง  หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ดีงาม โดยสะทอนออกมาใหเห็นเดนชัดภายนอกดวยกิริยาทาทางท่ีสดชื่น แจมใส
    และมีชีวิตชีวา

สีประจําโรงเรียนเซนตดอมินิก

ความหมายแหงตราของโรงเรียนเซนตดอมินิก

ความหมายแหงตราของคณะซาเลเซียน

ปรัชญาโรงเรียนเซนตดอมินิก

คติพจนโรงเรียนเซนตดอมินิก

โล    หมายถึง ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวในการดําเนินชีวิตใหเปนผูที่นาเคารพนับถือ
   ซึ่งตองประกอบดวย
ดาว   หมายถึง ความสวางแหงสติปญญา
หัวใจ   หมายถึง ความรอนรนในความรักตอกันและกัน 
ชอดอกไม  หมายถึง เจตนาที่บริสุทธิ์และความเท่ียงตรงในการทําความดี
ชอชัยพฤกษ  หมายถึง ชัยชนะหรือสัญลักษณแหงความดีที่ไดกระทํา

ดาวจํารัสแสง  หมายถึง คุณธรรมแหงความเช่ือ
สมอเรือใหญ  หมายถึง คุณธรรมแหงความไวใจ
หัวใจเพลิง  หมายถึง คุณธรรมแหงความรัก
    เหลานี้เปนฤทธิกุศลที่สมาชิกนักบวชซาเลเซียนตองยึดถือ 
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส คือ องคอุปถัมภกของคณะซาเลเซียน
หมูไม     หมายถึง นักบุญยอหน บอสโก (บอสโก แปลวา หมูไม) 
ยอดเขาสูง   หมายถึง ยอดความครบครันที่สมาชิกตองพยายามลุถึง
ชอชัยพฤกษ (กิ่งปาลมและโอลีฟ) หมายถึง บําเหน็จรางวัลแกสมาชกิซาเลเซียนผูที่ไดดําเนินชีวิตอยางศักดิ์สิทธิ์และเสียสละ
 คํา “DA  MIHI  ANIMAS  CAETERA TOLLE” ภาษาลาติน แปลวา “ขอแตเพียงวิญญาณไมตองการสิ่งอื่นใด” อัน
เปนอุดมคติของนักบุญยอหน บอสโก ที่สมาชิกตองยึดถือและปฏิบัติตามแบบอยางของทาน



คํานํา

 คุณพอ FERNÁNDEZ ARTIME Ángel  อัคราธิการแหงคณะซาเลเซียนไดใหคําขวัญประจําป 2022 ไววา
“Do all through love, nothing through constraint.” คือการ “ทําทุกอยางดวยความรัก ไมทําอะไรทั้ง
สิ้นดวยการฝนใจ” อางอิงจากคําพูดของนักบุญฟรังซิสแหงซาลส ซึ่งปนี้เปนปที่จะฉลองศตวรรษที่สี่ครบรอบ 
400 ป (1622-2022) แหงมรณกรรมของทานนักบุญฟรังซิสแหงซาลส (28 ธันวาคม 1622) ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
นักปราชญแหงพระศาสนจักร    
 คุณพออัคราธิการใชคําขวัญนี้สําหรับครอบครัวซาเลเซียนเพ่ือใหสอดคลองกับชีวิตของทานนักบุญฟรังซิสซ่ึงทาน
เปนองคอุปถัมภของคณะซาเลเซียน ชีวิตของทานเปนตนธารที่มาของชีวติซาเลเซียนของคุณพอบอสโก บิดาและผูตั้ง
คณะของเรา คุณพออัคราธิการอยากใหทุกคนในครอบครัวซาเลเซียนสามารถตักตวงและนํามารําพึงไตรตรองตลอด
ปนี้ โดยเฉพาะเมื่อจะตองเลือกรูปแบบการอบรม คุณพอบอสโกมีความประทับใจอยางลึกซึ้งในตัวของทานนักบุญ
ฟรังซิส ทานนักบุญเปนแรงบันดาลใจแทจริงของคุณพอโดยเฉพาะอยางยิ ่งในฐานะที ่ทานเปนผู อภิบาลแท
เปนอาจารยแหงความรัก เปนผูทํางานท่ีไมรูเหน็ดรูเหนื่อย เพื่อความรอดของวิญญาณ
 พอจึงนําขอคิดจากคําขวัญของคุณพออัคราธิการมาไวใน “คูมือการศึกษาและระเบียบของโรงเรียน” เพื่อให
นักเรียนทุกคนในฐานะผูรับการอบรม และบิดามารดา ผูปกครอง คุณครูทุกทาน ที่มีสวนรวมในการเปนผูใหการ
อบรมจะไดมีความปรารถนาอยางแทจริงในการ “ทําทุกอยางดวยความรัก” บนเสนทางของการจัดการศึกษาอบรม 
ตามเจตนารมณของคุณพอบอสโกดวยปรัชญาการใหการศึกษาอบรมที่ใหความสําคัญกับ “หัวใจ” ดังคํากลาว
ของคุณพอบอสโกที่วา “การศึกษาอบรม เปนเรื่องของหัวใจ ทานมีความเชื่อมั่นวา ความไววางใจและทาทีแหง
มิตรภาพที่จริงใจ ในบรรยากาศแบบ “ครอบครัว” คือสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของเยาวชน”
สิ่งนี้เองท่ีทําใหเซนตดอมินิก ไดกาวมาถึงปที่ 60 และจะกาวตอไปในอนาคตดวยความมุงมั่นศรัทธาในอุดมการณสืบ
ตอไป

                 
                         (บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว)
                            อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก

วยความมุงมั่นศรัทธาในอุดมการณสื

(บาทหลวงเกรียงศักด์ิ ชัยพรแกว)
  อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก



สารบัญ
ขอมูล / ประวัติโรงเรียนเซนตดอมินิก
 - ความหมายแหงตราของคณะซาเลเซียน ความหมายแหงตราของโรงเรียนเซนตดอมินิก
 - คติพจน ปรัชญา สีประจําโรงเรียน
 - กําหนดเวลาเรียน
 - นักบุญยอหน บอสโก ผูสถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน
 - นักบุญดอมินิก ซาวีโอ องคอุปถัมภของโรงเรียนเซนตดอมินิก
 - ขอมูลโรงเรียนเซนตดอมินิก
หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก
 - หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก
 - เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา
 - เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา
 - โครงการหองเรียน SD Gifted Education Program
 - สิทธิการเรียนวิชาทหาร
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเซนตดอมินิก
 - การแตงกายและเคร่ืองแบบของโรงเรียน
 - ระเบียบนักเรียน แนวทางปฏิบัติในหองเรียน
 - แนวทางปฏิบัติทั่วไป
 - แนวทางปฏิบัติของนักเรียน และการตัดคะแนนความประพฤติของฝายปกครอง
 - ขอความรวมมือเปนพิเศษ
 - คําแนะนําของคุณพอบอสโก คติพจนของนักบุญดอมินิก ซาวีโอ หลักเรียนดี ขอคิดกอนนอน
 - เสนทางการเดินรถภายในโรงเรียน
 - สิทธิประโยชนของบัตรประจําตัวนักเรียน การติดตอฝายปกครอง 
  ขั้นตอนการติดตอขอหลักฐานหรือเอกสาร 
 - เปดชั้นตัวประโยค SMS : Short  Message Service S.D. WiFi ตัวอยางใบลา ใบอนุญาต
 - ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปกครองฯ พ.ศ. 2558
 - ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเกียรติบัตรผลการศึกษา พ.ศ. 2555
 - ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเหรียญแหงความทรงจํา พ.ศ. 2560
 - ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียนฯ พ.ศ.2564
 - ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยรางวัลสําหรับผลการเรียนของนักเรียนฯ
 - ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เรียนดีแตขาดทุนทรัพยฯ
 - ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ
 - ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีฯ
 - บทสวดภาวนา
 - เพลงสดุดีเซนตดอมินิก
 - Graduation Song
 - แผนที่โรงเรียนเซนตดอมินิก
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ปรับปรุง : เมษายน พ.ศ. 2565



ขอมูล / ประวัติโรงเรียน

คูมือนักเรียน 5 

กําหนดเวลาเรียน ในวันปกติ

ป.1 - ป.6
Homeroom  08.35 - 08.50 น.   (15)
คาบเรียนที่ 1  08.50 - 09.40 น.   (50) 
คาบเรียนที่ 2  09.40 - 10.30 น.   (50) 
พักเชา    10.30 - 10.45 น.  (15)
คาบเรียนที่ 3  10.45 - 11.35 น.   (50)
พักกลางวัน  11.35 - 12.20 น.  (45)
คาบเรียนที่ 4  12.20 - 13.10 น.   (50)
คาบเรียนที่ 5  13.10 - 14.00 น.   (50)
คาบเรียนที่ 6  14.00 - 14.50 น.   (50)
พักบาย   14.50 - 15.00 น.  (10)
คาบเรียนที่ 7  15.00 - 15.50 น.   (50)

เรียนพิเศษตอนเย็น ชั้น ป.1-ม.3 เวลา 15.50-16.40 น.
วันที่มีการประชุมครู ไมมีเรียนพิเศษชวงเย็น ชั้น ป.1-ม.3 เลิกเรียน 15.50 น.

กิจกรรมสําหรับนักเรียนคาทอลิก ป.1-ม.3 เวลา 07.45-08.15 น.
วันจันทรกับวันอังคาร - เรียนคําสอน  วันพุธ - เรียนขับรอง

ม.1 - ม.3
Homeroom  08.35 - 08.50 น.   (15)
คาบเรียนที่ 1  08.50 - 09.35 น.   (45) 
คาบเรียนที่ 2  09.35 - 10.15 น.   (40) 
พักเชา    10.15 - 10.30 น.  (15)
คาบเรียนที่ 3  10.30 - 11.15 น.   (45)
คาบเรียนที่ 4  11.15 - 12.00 น.   (45)
พักกลางวัน  12.00 - 12.45 น.  (45)
คาบเรียนที่ 5  12.45 - 13.30 น.   (45)
คาบเรียนที่ 6  13.30 - 14.15 น.   (45)
คาบเรียนที่ 7  14.15 - 15.00 น.   (45)
พักบาย   15.00 - 15.10 น.  (10)
คาบเรียนที่ 8  15.10 - 15.50 น.   (40)

ม.4 - ม.6
Homeroom  08.35 - 08.50 น.   (15)
คาบเรียนที่ 1  08.50 - 09.40 น.   (50) 
คาบเรียนที่ 2  09.40 - 10.30 น.   (50) 
พักเชา    10.30 - 10.45 น.  (15)
คาบเรียนที่ 3  10.45 - 11.35 น.   (50)
คาบเรียนที่ 4  11.35 - 12.25 น.   (50)
พักกลางวัน  12.25 - 13.10 น.  (45)
คาบเรียนที่ 5  13.10 - 14.00 น.   (50)
คาบเรียนที่ 6  14.00 - 14.50 น.   (50)
พักบาย   14.50 - 15.00 น.  (10)
คาบเรียนที่ 7  15.00 - 15.50 น.   (50)
คาบเรียนที่ 8  15.50 - 16.40 น.   (50)

08.20 น.  สัญญาณกร่ิงเขาแถว เคารพธงชาติ สวดภาวนา



ขอมูล / ประวัติโรงเรียน

6 คูมือนักเรียน 

กําหนดเวลาเรียน เฉพาะวันที่มีกิจกรรม

ป.1 - ป.6
Homeroom  08.35 - 08.50 น.   (15)
คาบเรียนที่ 1  08.50 - 09.30 น.   (40) 
คาบเรียนที่ 2  09.30 - 10.10 น.   (40) 
พักเชา    10.10 - 10.20 น.  (10)
คาบเรียนที่ 3  10.20 - 11.00 น.   (40)
คาบเรียนที่ 4  11.00 - 11.45 น.   (45)
พักกลางวัน  11.45 - 12.40 น.  (55)
คาบกิจกรรมทุกช้ัน  12.40 - 13.30 น. (50)
คาบเรียนที่ 5  13.30 - 14.15 น.   (45)
คาบเรียนที่ 6  14.15 - 15.00 น.   (45)
พักบาย   15.00 - 15.10 น.  (10)
คาบเรียนที่ 7  15.10 - 15.50 น.   (40)

ม.1 - ม.6
Homeroom  08.35 - 08.50 น.   (15)
คาบเรียนที่ 1  08.50 - 09.35 น.   (45) 
คาบเรียนที่ 2  09.35 - 10.15 น.   (40) 
พักเชา    10.15 - 10.30 น.  (15)
คาบเรียนที่ 3  10.30 - 11.15 น.   (45)
คาบเรียนที่ 4  11.15 - 12.00 น.   (45)
พักกลางวัน  12.00 - 12.40 น.  (40)
คาบกิจกรรมทุกชั้น  12.40 - 13.30 น. (50)
คาบเรียนที่ 5  13.30 - 14.15 น.   (45)
คาบเรียนที่ 6  14.15 - 15.00 น.   (45)
พักบาย   15.00 - 15.10 น.  (10)
คาบเรียนที่ 7  15.10 - 15.50 น.   (40)
คาบเรียนที่ 8  15.50 - 16.40 น.   (50)

08.20 น.  สัญญาณกร่ิงเขาแถว เคารพธงชาติ สวดภาวนา

เรียนพิเศษตอนเย็น ชั้น ป.1-ม.3 เวลา 15.50-16.40 น.
วันที่มีการประชมุครู ไมมีเรียนพิเศษชวงเย็น ชั้น ป.1-ม.3 เลิกเรียน 15.50 น.

กิจกรรมสําหรับนักเรียนคาทอลิก ป.1-ม.3 เวลา 07.45-08.15 น.
วันจันทรกับวันอังคาร - เรียนคําสอน  วันพุธ - เรียนขับรอง
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 คุณพอบอสโก  หรือ นักบุญยอหน บอสโก เปน
พระสงฆเรืองนามองคหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิกที่
มผีูรูจกั และเปนทีเ่คารพนับถือของมหาชนท่ัวโลกเพราะ
วาทานไดประกอบคุณงามความดีแกบรรดาเด็กและ
เยาวชน จนไดรับสมญานามวา “บิดาและอาจารย
แหงเยาวชน”
 ทานชาตะเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815 
(พ.ศ. 2358) ที่ตําบลเบ็กกี จังหวัดอาสตี ทางภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี ครอบครัวของทานยากจนมาก แต
เปนครอบครัวที่มีความซ่ือสัตยสุจริต มีศีลธรรมและ
เลื่อมใสในศาสนาของตนอยางเครงครัด เมื่ออายุเพียง
สองขวบก็ตองกําพราบิดา แตก็ยังมีคุณแมมารการิตา
คอยดแูลเอาใจใส อบรมสัง่สอนฝกฝนใหเปนเดก็ทีอ่ดทน
เขมแข็ง เอื้อเฟอเผื่อแผ รักความจริง ยึดมั่นความ
ยุติธรรม ทั้งใหความเอ็นดูสงสารแกคนยากจนดวย
 

 เมื่อมีอายุได 9 ขวบ ทานไดฝนถึงเหตุการณสําคัญ
ยิ่งในชีวิต พระเยซูเจาและพระมารดามารียที่ปรากฏใน
ความฝนนั้น ประดุจดังพลังท่ีทําใหทานไดตั้งใจไววาตอง
พยายามกาวหนาในความรูและการศึกษา อีกทั้งตองการ
บวชเปนพระสงฆเพื่อที่จะสามารถชวยเหลือเด็กๆ 
และเยาวชนท่ีกําพราพอแมหรือถูกทอดท้ิงขาดการ
อบรม ความตั้งใจดังกลาวเปนความจริงทานไดฟนฝา
อุปสรรคตางๆ มากมายเพื่อศึกษาหาความรูหลายแขนง
จนในท่ีสุดก็ประสบความสําเร็จโดยไดเรียนจนถึงบวช
เปนพระสงฆ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1841
(พ.ศ. 2384) ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี
 หลังจากไดเปนพระสงฆแลว คุณพอบอสโก ก็ไดเร่ิม
กิจการตามที่ไดตั้งใจไวคือ เร่ิมยืมสถานที่บาง เชาบาง
ซื้อบาง และก็รวบรวมเด็กอนาถาที่ยากจนใหเขามาอยู
รวมกันทานไดเปนผูอบรมสั่งสอนทั้งในดานศีลธรรม
จรรยาและความรูทางวิชาการ นอกน้ันยังไดใหเด็กของ
ทานฝกงานตางๆ ตามที่เขาถนัด เมื่อเด็กเหลานี้โตขึ้น
และรูจักงานดีแลว ทานก็เปนผูจัดหางานใหเขาทํา
กิจการของคุณพอบอสโกขยายจากกรุงตุรินไปยังเมือง
อื่นๆ อยางรวดเร็ว ในตอนแรกทานไดอาศัยความชวย
เหลือของเด็กโตๆ พระสงฆและฆราวาสบางคน ตอมาจึง
ดําริเห็นวาเพ่ือความม่ันคงถาวรและความแนนอนใน
ภารกิจนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูชวยเหลือเพ่ือท่ีจะ
ชวยอบรมส่ังสอน และดูแลเด็กๆ ตอไป ดังน้ันคุณพอ
บอสโกจึงไดขออนุมัติจากผูใหญฝายพระศาสนจักร
เพื่อจัดตั้งคณะนักบวชขึ้นซึ่งเรียกวา“คณะซาเลเซียน”
 ภารกิจของคณะซาเลเซียนน้ี คุณพอบอสโกไดมอบ
ไวในความคุมครองของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส 
เพราะนักบุญองคนี้เปนผูใจบุญสุนทาน มีความสุภาพ 
ออนหวาน มีอารมณดี และยิ้มแยมแจมใสเสมอ ซึ่งท้ัง
หมดนี้เปนคุณสมบัติที่เหมาะสําหรับการผูกใจเด็กให
รู สึกรักใคร เหมาะแกการชักนําใหเด็กไดเปนคนดี 
จุดประสงคประการสําคัญของคณะซาเลเซียนคือ การ
เปดยุวสถานให เปนที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชน
เปนตนในวันอาทิตย เพื่ออบรมใหพวกเขาเหลานั้นมี
ศีลธรรมจรรยา ใหรูจักทําหนาที่ที่มนุษยพึงมีตอพระ
เปนเจา ตอประเทศชาติ ตอบิดามารดา และตอเพ่ือน
มนุษยดวยกัน

นักบุญยอหน บอสโก
ผูสถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน
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 คุณพอบอสโก ถึงแกมรณกรรม เม่ือวันที่ 31 
มกราคม ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ที่กรุงตุริน
ประเทศอิตาลี รวมอายุได 72 ปเศษ พระศาสนจักร
ไดสถาปนาใหคุณพอบอสโกเปนนักบุญ เม่ือวันที่ 1 
เมษายน ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477) และในวันที่ 31 
มกราคมของทุกป บรรดาสมาชิกของคณะซาเลเซียน
อีกทั้งเด็กและเยาวชนท่ีอยูในโรงเรียนซาเลเซียนพรอม
กับคริสตศาสนิกชนท่ัวโลกจะรวมกันประกอบพิธีถวาย
เกียรติแดทาน เพื่อขอใหทานไดทรงโปรดพิทักษพวกเขา
ใหพนจากภยันตรายทั้งฝายรางกายและวิญญาณ
 แมว าคุณพอบอสโกจะไดจากไปแลว ก็ตาม 
ทวากิจการของทานไดเจริญกาวหนาขึ้นอยางมากมาย
คณะนักบวชซาเลเซียนที่ทานไดสถาปนาขึ้น ไดอบรม
สั่งสอนบรรดาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติเปนจํานวนมาก ความเจริญรวดเร็วเปนที่
นาอัศจรรยใจแกมหาชนโดยท่ัวไป ทั้งในสวนของจํานวน
สมาชิก จํานวนโรงเรียน มิใชแตเพียงในประเทศอิตาลี
เทานั้น ยังแพรหลายไปในตางประเทศและตางทวีป
อีกดวย ปจจุบันนี้คณะซาเลเซียนมีสมาชิกมากกวา
14,000 คน มีโรงเรียนประเภทตาง ๆ หลายพันแหง
กระจายอยูใน 135 ประเทศทั่วโลก

 ปจจุบันในประเทศไทยมี โรง เ รียนของคณะ
ซาเลเซียนที่ใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน ดังน้ี
 1. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
  บานโปง จ.ราชบุรี กอตั้ง พ.ศ. 2471
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ 
  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร กอตั้ง พ.ศ. 2489
 3. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
  หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ กอตั้ง พ.ศ. 2490
 4. โรงเรียนแสงทองวิทยา 
  หาดใหญ จ.สงขลา กอตั้ง พ.ศ. 2493
 5. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
  จ.อุดรธานี กอตั้ง พ.ศ. 2499
 6. โรงเรียนเซนตดอมินิก 
  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร กอตั้ง พ.ศ. 2504
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบานโปง
   จ.ราชบุรี กอตั้ง พ.ศ. 2524
 นอกจากน้ียังชวยดําเนินงานตามวัดและโรงเรียน
ในสังฆมณฑลราชบุรีและสงัฆมณฑลสุราษฎรธานีอีก
ดวย
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 ดอมินิก ซาวีโอ เกิดท่ีตําบลรีวา ใกลเมืองกีเอรี 
ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1842 
(พ.ศ. 2385) บิดาชื่อ นายคารโล มารดาช่ือ นางบรียีดา 
คําวา “ดอมินิก” แปลวา “ของพระผู เปนเจา” 
ทานเปนเด็กที่มีความจําดีอยางนาพิศวง เม่ืออายุได 4
ขวบก็สามารถจําบทภาวนาไดขึ้นใจ นอกนั้นยังมีความ
ศรัทธาในศาสนาอยางครบครัน ทั้งยังเปนเด็กที่เคารพ
นบนอบเช่ือฟงในคําอบรมส่ังสอนของบิดามารดาทุก
ประการ ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392) 
ทานมีอายุได 7 ขวบจึงไดรับศีลมหาสนิทเปนครั้งแรก
วันนั้นเปนวันที่สําคัญยิ่งในชีวิตของทานในการเจริญ
ชีวิตคริสตชนอยางสมบูรณ ทั้งยังไดใหขอสัญญาแก
ตัวเองเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติตนวา “ยอมตายดีกวา
ทําบาป”
 ในวัยที่เปนนักเรียนนั้น ดอมินิกมีความขยันหมั่น
เพียรมากในการศึกษาหาความรู ในการคบเพ่ือนที่ดี

นักบุญดอมินิก ซาวีโอ
องคอุปถัมภของโรงเรียนเซนตดอมินิก

ทั้งยังมีความอดทนในการเดินทางไปโรงเรียนท่ีอยู
ไกลถึง 10 ไมลทุกวันอีกดวย ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1854 
(พ.ศ. 2397) ดอมินิกไดพบกับคุณพอบอสโกเปน
ครั้งแรก และในวันที่ 29 ตุลาคม ปเดียวกัน ทานก็ไดเดิน
ทางไปยังศูนยเยาวชนวัลด็อกโกของคุณพอบอสโก
ที่กรุงตุริน ณ ที่แหงนี้ ดอมินิกไดรับการอบรมสั่งสอน
จากคุณพอบอสโกในหนทางแหงคุณงามความดีตางๆ
และไดป ฏิบัติภาร กิจ อันประเส ริฐนั้ นอย าง ดียิ่ ง 
ทวาอุปสรรคอันสําคัญในการดําเนินชีวิตของดอมินิก 
คือสุขภาพที่ไมแข็งแรง จึงจําเปนที่จะตองเดินทางกลับ
ไปพักผอนรักษาตัวกับบิดามารดา
 ดอมินิก ซาวีโอ ลาจากศูนยเยาวชนของคุณพอ
บอสโก เม่ือวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) 
และท่ีสุดไดลาจากโลกน้ีไปในตอนเย็นของวันท่ี 9 มีนาคม
ปนั้นเอง แบบอยางความประพฤติที่ดีงามความศรัทธา
เลื่อมใสในศาสนา หรือกลาวโดยสรุปวา คุณงาม
ความดีตาง ๆ ที่ดอมินิกไดประพฤติปฏิบัตินั้นทําให
สมเด ็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่ 11 ประกาศวา 
ดอมนิกิ   ซาวโีอ เปนผูนาเคารพ เพราะชีวติของทานเพียบ
พรอมไปดวยความบริสุทธิ์ ความเลื่อมใส ศรัทธา 
และการทําความดี ตอมาในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1950 
(พ.ศ. 2493) สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่ 12 
ไดสถาปนาข้ึนเปนบุญราศี และแลวในวันที่ 12 มิถนุายน
ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ 
ที่ 12 ก็ไดสถาปนาบุญราศี ดอมินิก ซาวีโอ ขึ้นเปน 
นักบุญดอมินิก ซาวีโอ
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บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว
อธิการ / ผูอํานวยการ / ครูใหญ

บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม
ผูแทนผูรับใบอนุญาต / รองอธิการ /

ผูจัดการและเหรัญญิก

บาทหลวงยะรัตน ไชยรา
จิตตาภิบาล

คณะผูใหญ
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ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนเซนตดอมินิก (SAINT DOMINIC SCHOOL)
   อักษรยอภาษาไทย “ซ.ด.” ภาษาอังกฤษ “S.D.”
การจัดตั้ง : จัดตั้งโดยคณะนักบวชซาเลเซียน ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
      โดยเปดสอนเพียงชั้น ป.1 ก-ข-ค และ ป.5 ก-ข-ค จํานวนนักเรียนตามบัญชีเรียกชื่อ 214 คน
เปลี่ยนชื่อโรงเรียน-เจาของ
 เปล่ียนเจาของจากบุคคล (นายปรีดา แสงสวาง) เปนมูลนิธิ “คณะซาเลเซียนแหงประเทศไทยมูลนิธิ”
โดยบาทหลวงยอหน อูลลิอานา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
 เปล่ียนจากเดิมชื่อ “ดอนบอสโกวิทยา” เปน “เซนตดอมินิก” เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2506
 เปล่ียนเจาของจากมูลนิธิ “คณะซาเลเซียนแหงประเทศไทยมูลนิธิ” เปน “มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ” 
โดยบาทหลวงประพนธ ชัยเจริญ เปนผูทาํการแทนผูรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2514
เปดดําเนินการสอน  
 ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับเฉพาะนักเรียนชาย จัดเปนโรงเรียนขนาดใหญ ประเภท
สามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อท่ี 9 ไร
2 งาน 6 ตารางวา
สถานที่ตั้ง
 โรงเรียนเซนตดอมินิก เลขที่ 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท 0-2652-7477-80      โทรสาร 0-2652-7777   
 www.sd.ac.th           E-mail : sdschool@sd.ac.th 
 www.facebook.com/sdschool
แหลงเรียนรูบูรณาการ
 หอประชุมซาวีโอ ศูนยอภิบาลและงานประกาศขาวดี ศูนยสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ หองสมุด 
หองปฏิบัติการรายวิชาตาง ๆ คือ คอมพิวเตอร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร Art Room 
S.D. Music Zone Auditorium หองขับรองเซซีลีอา หองนาฏยศิลปไทย Audiovisual Room S.D. Stadium 
S.D. Sport Zone หองออกกําลังกาย สระวายนํ้า สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล
สนามแบดมินตัน สนามตะกรอ สนามเด็กเลน และส่ือการเรียนการสอนทันสมัย

ขอมูลโรงเรียนเซนตดอมินิก



หลักสูตรโรงเรียน

12 คูมือนักเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก
 หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน โดยกําหนด
มาตรฐานและตัวช้ีวัด เปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไปสูมาตรฐานท่ีกําหนด ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 โรงเรียนเซนตดอมินิกมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 
มคีุณธรรม เดนดานวิชาการ เทคโนโลยี และมีทักษะ
การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21

 หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก มีหลักการที่สําคัญ
ดังนี้
 1.เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพ
ของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู เปนเปา
หมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู ทักษะ 
เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบ
คูกับความเปนสากล

วิสัยทัศน หลักการ
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 หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก มุงพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียน
เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
 1.ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถ
ในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถาย
ทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะ
ของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบ
การณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร
ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่
มีตอตนเอง และสังคม
 2.ความสามารถในการคิด เปนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสราง
สรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดเปนระบบ
เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ทีป่ระชาชน
ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
มีคุณภาพ
 3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหสอดคลอง
กับสภาพและความตองการของทองถิ่น
 4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้ง
ดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู
 5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุม
เปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบ
การณ

 3.ความสามารถในการแกปญหา เปนความ
สามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญ
ไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม
แสวงหาความรูประยุกตความรูมาใชในการปองกัน 
และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม
 4 . ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง
เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติ
กรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
 5 . ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใช เ ท ค โ น โ ล ย ี  
เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 
การส่ือสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค 
ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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 หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย        2.ซื่อสัตยสุจริต
 3.มีวินัย            4.ใฝเรียนรู
 5.อยูอยางพอเพียง         6.มุงมั่นในการทํางาน
 7.รักความเปนไทย         8.มีจิตสาธารณะ
 9.ขยัน ศรัทธา ราเริง

 หลกัสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก กําหนดกลุมสาระ
การเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลทั้งดาน
สมองและพหุปญญาเปน 8 กลุมสาระ และแตละกลุม
สาระกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไวชัดเจน
 1.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ประกอบดวย  5  สาระ 5 มาตรฐานการเรียนรู
 2.กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 ประกอบดวย 3 สาระ 7 มาตรฐานการเรียนรู
 3.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยี 
 ประกอบดวย  4 สาระ 10 มาตรฐานการเรียนรู
 4.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม 
 ประกอบดวย 5 สาระ 11  มาตรฐานการเรียนรู
 5.กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ประกอบดวย 5 สาระ 6 มาตรฐานการเรียนรู
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

มาตรฐานการเรียนรู
 6.กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ประกอบดวย 3 สาระ 6 มาตรฐานการเรียนรู
 7.กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
 ประกอบดวย 2 สาระ 2 มาตรฐานการเรียนรู
 8.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ประกอบดวย 4 สาระ 8 มาตรฐานการเรียนรู



หลักสูตรโรงเรียน

คูมือนักเรียน 15 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตน
เองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อความเปน
มนุษยที ่สมบูรณทั ้งรางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบง
เปน 3 ลักษณะ ดังนี้
 1.กิจกรรมแนะแนว
เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง 
รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา
กําหนดเปาหมาย  วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียัง
ชวยใหครูรูจักและเขาใจนักเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมท่ี
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวน
รวมพัฒนาผูเรียน
 2.กิจกรรมนักเรียน
เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปน
ผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การ
รูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 
การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท 
โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุก
ขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
วุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ ผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร  
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผู เรียนบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น ตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิด
ชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม จิตสาธารณะ
เชน กจิกรรมอาสาพฒันาตาง ๆ     กจิกรรมสรางสรรคสงัคม
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โครงสรางเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม

เวลาเรียน

ประถมศึกษาตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ประวัติศาสตร
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร
- ภูมิศาสตร

40

80

40

80

40

80

40

80

40

80

40

80

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40

ภาษาตางประเทศ 120 120 120 120 120 120

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840

- รายวิชาเพิ่มเติม 280 280 280 320 320 320

English Conversation 80 80 80 80 80 80

Mathematics 80 80 80 80 80 80

Science 80 80 80 80 80 80

ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40

เทคโนโลยีเพิ่มเติม - - - 40 40 40

- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40

กิจกรรมลูกเสือ 40 40 40 40 40 40

กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 10 10 10 10 10

ขับรอง 40 40 40 40 40 40

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 170 170 170 170 170 170

รวมเวลาทั้งหมด 1,290 1,290 1,290 1,330 1,330 1,330

}
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กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม

เวลาเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

240

(6 นก.)

คณิตศาสตร 120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

240

(6 นก.)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

320

(8 นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

320

(8 นก.)

- ประวัติศาสตร
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร
- ภูมิศาสตร

40

(1 นก.)

120

( 3 นก.)

40

(1 นก.)

120

( 3 นก.)

40

(1 นก.)

120

( 3 นก.)

80

(2 นก.)

240

(6 นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา 80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

120

(3 นก.)

ศิลปะ 80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

120

(3 นก.)

การงานอาชีพ 40

(1 นก.)

40

(1 นก.)

40

(1 นก.)

40

(1 นก.)

ภาษาตางประเทศ 120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

240

(6 นก.)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
880

(22 นก.)

880

(22 นก.)

880

(22 นก.)

1,640

(41 นก.)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360

รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มตามความพรอมและจุดเนน ปละ 320 ชั่วโมง 1,920 ชั่วโมง

พลเมืองดีตานทุจริต 40

(1 นก.)

40

(1 นก.)

40

(1 นก.)

บูรณาการอยูในกลุมสาระฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รวมเวลาทั้งหมด 1,320 ชั่วโมง/ป รวม 3 ป 3,920 ชั่วโมง

}
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 1. ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
 2. ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพื้นฐาน
 3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนผาน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

 กรณีที่ผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน 
 สถานศึกษาอาจใชดุลยพินิจใหเล่ือนชั้นได
 1. มีเวลาเรยีนไมถึงรอยละ 80 อันเนื่องมาจากกรณีจําเปนหรือสุดวิสัย
 2. ผูเรียนมีผลการประเมินผานมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดไมถึงเกณฑที่สถานศึกษากําหนด แตสามารถ 
สอนเสริมได
 3. ผูเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับผาน

 1. ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยปการศึกษานั้นตํ่ากวา 1.00  และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนใน
ระดับช้ันสูงขึ้น
 2. ผูเรียนมีผลการเรยีน “0” ติด “ร” หรือ “มส” เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่กําหนดไวในแผนการเรียนแตละ
ภาคเรียนของปการศึกษานั้น

การเล่ือนชั้น

การเรียนซํ้าชั้นระดับประถมศึกษา

การเรียนซ้ําชั้นระดับมัธยมศึกษา
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 1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 5,040 ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 240 ชั่วโมง และมีผลการ
ประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวิชา
 2. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
 3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
 4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม

 1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม จํานวน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 
จํานวน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 15 หนวยกิต 
 2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 66 หนวยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
 3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวเิคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
 4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
 5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม

 1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมจํานวนไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 
จํานวน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจํานวนไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
 2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 41 หนวยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
 3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
 4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
 5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม

เกณฑการจบระดับประถมศึกษา

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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20 คูมือนักเรียน 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา

 หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก พุทธศักราช 2553 
ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สถานศึกษา
ตองจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  มีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพและใหสถานศึกษากําหนดหลักเกณฑการวัด
และประเมนิผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของ
ผูเรียน ดังนี้
 1. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เวลาเรียนตลอดปการศึกษา
  2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด ตาม
เกณฑที่โรงเรียนกําหนด
 3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกราย
วิชา 
 4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียนมีผลการประเมินระดับผานขึ้นไป

 1. การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการ
เรียนรู ใหใชระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต
ละกลุมสาระเปน 8 ระดับ ตามตาราง
 2. การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ถือเปนความ
สามารถหลักที่สําคัญซึ่งจําเปนตองปลูกฝงและพัฒนา
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดวยกระบวนการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในทุกกลุมสาระการเรียนรู ขณะเดียวกันก็จําเปน
ตองตรวจสอบวา ความสามารถดังกลาวเกิดขึ้นแลว
หรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถดานการอาน
คิดวิเคราะหและเขียน ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาตามลําดับ
อยางตอเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรูตามกลุม
สาระการเรียนรู หรือกิจกรรมตาง ๆ กระบวนการตรวจ
สอบความกาวหนาที่เกิดข้ึนทั้งความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติ จะดําเนินการไปดวยกันในกระบวนการ

การตัดสินผลการเรียน การใหระดับผลการเรียน
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ตารางแสดงระดับผลการเรียนแตละกลุมสาระ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ระดับผลการเรียน ชวงคะแนนเปนรอยละ
ความหมายของ
ผลการเรียน

4 80 - 100 ดีเยี่ยม

3.5 75 - 79 ดีมาก

3 70 - 74 ดี

2.5 65 - 69 คอนขางดี

2 60 - 64 ปานกลาง

1.5 55 - 59 พอใช

1 50 - 54 ผานเกณฑขั้นตํ่า

0 0 - 49 ตํ่ากวาเกณฑ
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา

 การประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรู ตัดสินผลการประเมินการเรียนรู
เปน 8 ระดับ ตามตารางแสดงระดับผลการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู
 ในกรณีที่มีระดับผลการเรียนเปน ร และ มส. 
 - ตัดสินผลการเรียน ร เมื่อ ขาดการประเมินผลระหวางภาค หรือปลายภาค หรือไมสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
 - ตัดสินผลการเรียน มส. เมื่อมีเวลาเขาเรียนนอยกวารอยละ 80

การประเมินผลการเรียน

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมบําเพ็ญ
เพื่อสาธารณ ประโยชน   การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินความสามารถและพัฒนา การของผูเรียน ในการ
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาคเรียนตามเกณฑของแตละกิจกรรม และตัดสินผลการประเมินเปน 2 ระดับ
ดังนี้
 ผาน หมายถึง ผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
 ไมผาน หมายถึง ไมผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินพัฒนาการทางดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณ
ลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษากําหนด การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจะ
ประเมินเปนรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมิน เปน  4  ระดับ  ดังน้ี
 ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ  รอยละ 80 - 100 ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะ
นั้น ๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ จนสามารถเปนแบบอยางแกผูอื่นได
 ดี  หมายถึง  ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ รอยละ 65 - 79 ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะ
นั้น ๆ  แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ ดวยการปฏิบัติดวยความเต็มใจ
 ผาน หมายถึง  ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ  รอยละ 50 - 64 ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะ
นั้น ๆ  ไดปฏิบัติตนดวยความพยายามปฏิบัติตนตามคําแนะนํา
 ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ  ตํ่ากวารอยละ 50 ของจํานวนตัวบงชี้ในคุณ
ลักษณะนั้นๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ ตองมีผูอื่นคอยกระตุนเตือน
 
 เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน” 
ขึ้นไป

 การประเมินความสามารถอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนการประเมินทักษะการคิด และการถายทอดความคิด
ดวยทักษะการอาน การคิดวิเคราะห ตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด และตัดสินผลการประเมิน
เปน 4  ระดับ  ดังนี้
 ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานที่แสดงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู
เสมอ
 ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
 ผาน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
แตยังมีขอบกพรองบางประการ
 ไมผาน หมายถึง  ไมมีผลงานท่ีแสดงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ
 
 เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน”
ขึ้นไป

การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค

การประเมินความสามารถอาน คิดวิเคราะห และเขียน
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โครงการหองเรียน SD Gifted Education Program
 ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนมามีการจัดการเรียนรูใหมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนน่ันคือ โครงการหองเรียน SD  
Gifted Education Program ซึ่งเปนโครงการท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และมีความสนใจในภาษาที่สามคือภาษาจีน ไดมีโอกาสแสดงความสามารถของพวกเขาอยางเต็ม
ศักยภาพในการเรียน โครงการนี้ไดมีการศึกษาแนวทางความเปนไปไดมาลวงหนาแลว มีการปรึกษาหารือและเตรียม
การ โดยเฉพาะกับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณติศาสตร ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งความสนใจของผูปกครองดวย

 1. พัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาจีน ของผูเรียนใหเต็มศักยภาพที่มีอยู 
 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีนํ้าใจ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
 4. สงเสริมใหผูเรียนมีความคิด และรูจักวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็น 
 5. สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณในการเขารวมแขงขันระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
 6. เพื่อสรางสังคมท่ีดีใหกับผูเรียน และสานสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง  

วัตถุประสงคของโครงการ
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 จัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเนนในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาจีน โดยครู-อาจารย ผูชํานาญในสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจนเสริมวิชาของระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และภาษาจีน ทั้งน้ีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนคือ
 1. รายวิชาพื้นฐาน จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รายวิชาเพิ่มเติม เนนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร  กับรายวิชาภาษา
จีนในแผนการเรียนศิลป สอนโดยบุคลากรภายในโรงเรียน และอาจารยภายนอกที่มีประสบการณ  
 3. ศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริงผานการทดลอง โครงงาน และสิ่งประดิษฐ   
 4. ฝกฝนการนําเสนอผลงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
 5. จัดการศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ 
 6. ขยายประสบการณโดยเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิมาสอน หรือพาผูเรียนไปเรียนรวมกับสถาบันอ่ืน  
 7. เรียนรูประสบการณและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับนักเรียนตางชาติ     

 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 1 (Science- Math 1)  มีเปาหมาย
  - เพื่อเขาศึกษาตอที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนกําเนิดวิทย  
  - รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  - รายวิชาเพิ่มเติม ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
  Science  Math           
 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2 (Science-Math 2)  มีเปาหมาย   
  - เพื่อเขาศึกษาตอแผนกวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตดอมินิก 
  - รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - รายวิชาเพิ่มเติม ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร พื้นฐานวิศวกรรม  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม
  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน Science Math 
 3. แผนการเรียนศิลปภาษาจีน และความสามารถพิเศษ (Chinese Language)  มีเปาหมาย  
  - เพื่อเขาศึกษาตอแผนกศิลป-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตดอมินิก 
  - รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  - รายวิชาเพิ่มเติม ไดแก ภาษาจีน พื้นฐานสถาปตย นิเทศศิลป ภาษาอังกฤษอาน-เขียน คณิตศาสตรเพ่ิมเติม
  Science Math        
 โรงเรียนไดกําหนดแผนการเรียนใหมตั้งแตปการศึกษา 2560 ไว 3 แผนการเรียน โดยจัดใหมีแผนการเรียน
ละ 1 หอง สําหรับอีก 3 หองนั้นจัดเปนแผนการเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและความเปนผูนํา ตามหลักสูตรแกนกลาง

ลักษณะของหลักสูตร

หองเรียน SD Gifted ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
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 1. ความมุงหมายของการศึกษามีความมุงหมายที่
จะฝกนักศึกษาวิชาทหารใหมีคุณลักษณะดังนี้
 1.1 คุณลักษณะทั่วไป
  1.1.1 มีลักษณะความเปนผูนํา
  1.1.2 มีความเช่ือมั่นในตนเอง
  1.1.3 เปนผูมีระเบียบวินัย
  1.1.4 เปนพลเมืองดี มีความสํานึกท่ีจะอุทิศ
ตนเพ่ือประโยชนและความมั่นคงของชาติ
 1.2 คุณลักษณะเฉพาะ
  1.2.1 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 1, 2 ใหมีความ
รูวิชาทหารเบื้องตน เพื่อใหบังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะ
ทหาร การเชื่อฟง และการปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับ
บัญชาโดยเครงครัด สามารถใชอาวุธประจํากาย และทําการ
ยิงปนอยางไดผล
  1.2.2 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 3 ใหมีความ
รูวิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ใหสามารถทํา
หนาที่ในตําแหนงผูบังคับหมูได
  1.2.3 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 4 ใหมีความ
รูวิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ใหสามารถทํา
หนาที่ในตําแหนงผูบังคับหมวดได
  1.2.4 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 5 ใหมีความรู
วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี  ใหสามารถทําหนา
ที่ในตําแหนงผูบังคับหมวดได
 2. การยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราช
การทหารกองประจําการ และการลดวันรับราชการ
ทหารกองประจําการ
 2.1 นักศึกษาวิชาทหารที่อยูในระหวางเขารับการ
ฝกวิชาทหาร ไดรับสิทธิ์ในการยกเวน ไมเรียกมารับการ
ตรวจเลือก เขารับราชการทหารกองประจําการในยาม
ปกติ ตามพระราชบัญญัติฯ
 2.2 การลดวันรับราชการทหารกองประจําการของ
นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลัก
สูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดมีดังนี้
  2.2.1 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 1 รับราช
การทหารประจําการ 1 ป 6 เดือน แตถารองขอเขารับ
ราชการกองประจําการ ไดสิทธิ์รับราชการเพียง 1 ป
  2.2.2 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 2 รับ

สิทธิการเรียนวิชาทหาร ราชการทหารประจําการ 1 ป แตถารองขอเขารับราช
การกองประจําการ ไดสิทธิ์รับราชการเพียง 6 เดือน 
  2.2.3 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 3 ใหขึ้น
ทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน
โดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการ 
 การศึกษาทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนด
เวลาศึกษาไมนอยกวาสามปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอน
ตน หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับ
รองวิทยฐานะเทียบเทา เม่ือไดข้ึนทะเบียนกองประจําการ
และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารแลว
 3. การสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 1
 3.1 กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่หนวยบัญชา
การรักษาดินแดนเปดการฝกวิชาทหาร
 3.2 สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หรือเทียบเทาขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ตั้งแต 1.0 ขึ้นไป ของสถาน
ศึกษาวิชาทหาร
 3.3 เงื่อนไขบังคับที่ตองปฏิบัติตามระเบียบหนวย
บัญชาการรักษาดินแดนดังตอไปน้ี
  3.3.1 สมัครเขารับการฝกวิชาทหาร
  3.3.2 ตองชําระเงินบํารุงเพื่อสงเสริมการฝก
วิชาทหาร
  3.3.3 การไวทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร
   3.3.3.1 ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 3 ใหไวผม
ทรงนักเรียนดานขางและดานหลังศีรษะสั้นเกรียน 
ความยาวดานหนาไมเกิน 5 เซนติเมตร
  3.3.4 นักศึกษาชายจะตองผานการทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกายตามที่กําหนด ดังนี้
   3.3.4.1 ลุก-นั่ง 34 คร้ัง ภายในเวลา 2 นาที
   3.3.4.2 ดันพ้ืน 22 คร้ัง ภายในเวลา 2 นาที
   3.3.4.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใชเวลา
ไมเกิน 3 นาที 15 วินาที
  3.3.5 มีขนาดรอบตัว นํ้าหนัก และ ความสูง 
ตามสวนสัมพันธ
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 - วิ่งทดสอบ 800 เมตร ภายใน 3.15 นาที
 - ดันพื้น 22 คร้ัง ภายใน 2 นาที
 - ลุกนั่ง 34 คร้ัง ภายใน 2 นาที

 การเรียนรักษาดินแดนในวันจันทรเวนวันจันทร
เรียนตั้งแตเวลา 07.45-16.00 น. ณ โรงเรียนรักษา
ดนิแดน ศนูยการนกัศกึษาวชิาทหาร    ถนนวิภาวดรีงัสติ 
การประเมินผลการมาเรียนตองไมนอยกวา 80 %  ขาด
เรียนได 4 ครั้งไมตองชดเชย ในกรณีที่ขาดเรียนเกิน
กวาที่กําหนด จะหมดสิทธิสอบ

เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
เพื่อเปนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 1

 4.หลักฐานการสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร 
มีดังนี้
 4.1 ใบสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1)
(ทบ.349-001) ใหรับจากสถานศึกษาวิชาทหารท่ีกําลัง
ศึกษาอยูปจจุบัน โดยนักศึกษาที่ยื่นความจํานงขอสมัคร
เขาเปนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 1 ตองกรอกขอความ
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และลงลายมือชื่อดวย
ตนเอง
 4.2 บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย จะ
ตองลงนามยินยอมในใบสมัคร (แบบ รด.1) ใหสมัครเขา
ฝกวิชาทหารได โดยจะตองลงนามดวยตนเอง และผูอื่น
จะลงนามแทนมิได
 4.3 รูปถายสีขนาด 3X4 เซนติเมตร แตงเครื่องแบบ
นักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา จํานวน 
1 รูป
 4.4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาสําเร็จชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ซึ่งมีผลการศึกษาไมตํ่ากวาท่ี
กองทัพบกกําหนด โดยหัวหนาสถานศึกษาวิชาทหาร
หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูรับรองคะแนนเฉลี่ย
ในหลักฐาน
 4.5 สําเนาทะเบียนบานปจจุบันของผูสมัครและ
บิดา-มารดา หรือถายเอกสารจากฉบับเจาบาน คนละ
1 ฉบับ โดยมีเจาบาน หรือผูแทนสถานศึกษาวิชาทหาร 
เปนผูรับรองสําเนาถูกตอง
 4.6 สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถา
มี)จํานวน 1 ฉบับ
 4.7 ใบรับรองแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลป รับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง ซึ่งออกใหไม
เกิน 30 วัน กอนวันรับสมัคร
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ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเซนตดอมินิก

 โรงเรียนเซนตดอมินิกไดออกระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่สอดคลองกับกฎกระทรวงซ่ึงกําหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้         
 ขอ 1  นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้       
   (1)  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน   
   (2)  เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน    
   (3)  พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด           
   (4)  ซื้อ จําหนาย แลกเปล่ียน เสพสุราหรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 
   (5)  ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น   
   (6)  กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อันนาจะกอใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน       
   (7)  แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซ่ึงไมเหมาะสมในท่ีสาธารณะ    
   (8)  เกี่ยวของกับการคาประเวณี           
   (9)  ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตรหรือรวมกลุม อันเปนการสรางความเดือดรอนใหแก
ตนเองหรือผูอื่น 
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 นักเรียนทุกคนตองปฏิบัติในดานการแตงกายและเคร่ืองแบบของโรงเรียน ดังตอไปน้ี
 (ก) ฝายรางกาย ขอใหรักษาความสะอาดของรางกายใหถูกตองตามหลักอนามัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
  1. ผม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ตามที่
ระบุไวใน ขอ 4 กับขอ 5  คือ        
  ขอ 4  นักเรียนตองปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไวทรงผม ดังนี้      
   (1)  นกัเรียนชายจะไวผมส้ันหรือยาวก็ได กรณีไวผมยาวดานขาง ดานหลังตองยาวไมเลยตีนผม ดาน
หนาและกลางศีรษะใหเปนไปตามความเหมาะสม และมีความเรียบรอย    
  ขอ 5  นักเรียนตองหามปฏิบัติตน ดังนี้          
   (1)  ดัดผม             
   (2)  ยอมสีผมใหผิดไปจากเดิม           
   (3)  ไวหนวดหรือเครา            
   (4) การกระทําอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน เชน การตัดแตงทรงผมเปนรูปทรงหรือ
สัญลักษณหรือเปนลวดลาย
  2. เล็บ หามไวเลบ็ยาว และตองรักษาเล็บใหสะอาดอยูเสมอ
 (ข) เครื่องแบบ นักเรียนตองแตงเครื่องแบบของโรงเรียน ดังตอไปนี้
  เครื่องแบบปกติ
  1. กางเกงสีนํ้าเงินแบบกางเกงไทย (ไมอนุญาตใหใชแพร หรือดิ้น) ขาสั้นเพียงเหนือเขา พนกลางลูกสะบา
ประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง สวนกวางของขากางเกงเม่ือยืนตรงหางจากขาต้ังแต 8 ถึง 12 ซม. ตามสวนขนาดของ
ขา พับขอบกางเกง เขาขางในใหกวาง 5 ซม. ผาตรงสวนหนาซิปซอนไวขางใน มีจีบหนาขางละ 2 จีบ มีกระเปาตาม
แนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา (ไมมีกระเปาหลัง) เวลาสวมใหทับชายเส้ือไวขางในกางเกงใหเรียบรอย
  2. เส้ือ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผาขาวไมบางเกินควร ผาอกตลอด สาบที่อกเสื้อกวาง 3 ถึง 5 ซม. ใชดุมสีขาวกลม
แบนขนาดผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงแคศอก มีกระเปาติดแนวราวนมเบ้ืองซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 
8 ถึง 12 ซม. ลึก 10 ถึง 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ ที่อกเส้ือเบื้องขวา (ในระดับเหนือกระเปาซาย) ปก
อักษรยอ “ซ.ด.” ดวยไหมสีแดงเลือดนก ใตอักษรยอปกเลขประจําตัวดวยไหมสีเดียวกัน (อักษรยอและเลขประจําตัว
ขอแบบไดที่โรงเรียน อักษรยอ ซ.ด. และเลขประจําตัวนี้ใหปกไมใชปะ) สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเข็ม
เครื่องหมายของโรงเรียนอยูเหนืออักษร ซ.ด.

การแตงกายและเคร่ืองแบบของโรงเรียน

 โรงเรียนเซนตดอมินิกไดกําหนดบทลงโทษ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ  ที่สอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  ดังนี้       
 ขอ 4 ในระเบียบนี้               
   “การกระทําความผิด” หมายความวา การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
   “การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด โดยมีความมุงหมาย
เพื่อการอบรมสั่งสอน             
 ขอ 5 โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด มี 4 สถาน ดังน้ี   
   (1)  วากลาวตักเตือน            
   (2)  ทําทัณฑบน             
   (3)  ตัดคะแนนความประพฤติ           
   (4)  ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม
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  3. เข็มขัด สีดํา ชนิดหัวสอด เปนเครื่องหมายของโรงเรียน เวลาคาดใหกระชับกับเอว
  4. รองเทา หนัง หรือผาใบสีดํา ไมมีลวดลาย ชนิดหุมสน (ไมใชหุมขอเทา) ใชเชือกผูก รองเทาพละใหใสเฉพาะ
เวลาเรียนพละเทานั้น
  5. ถุงเทา สั้น สีขาว เวลาสวมถุงเทาไมตองพับ
  6. กระเปา ใชกระเปาของโรงเรียนทั้งแบบสะพายหลัง แบบมีลอลาก  ถุงผามีหูรูด  หรือกระเปา/ถุงผา/ยาม 
ที่มีขอความหรือสัญลักษณวาเปนของโรงเรียน หรือใชกระเปานักเรียนสีดําแบบหูหิ้ว  
  เครื่องแบบกีฬา มีดังนี้
  เสื้อพลศึกษา คือ สีนํ้าเงิน-ขาว
  เสื้อกีฬา มี 4 สี คือ สีฟา สีเขียว สีแดง สีเหลือง ตามแบบท่ีทางโรงเรียนกําหนด
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 1. แตงกายถูกตองตามระเบียบของทางโรงเรียน รักษาความสะอาดของรางกาย ไวผมส้ันหรือยาวก็ได กรณีไวผมยาว
ดานขาง ดานหลังตองยาวไมเลยตีนผม ดานหนาและกลางศีรษะใหเปนไปตามความเหมาะสม และมีความเรียบรอย 
หามดัดผม หามยอมสีผมใหผิดไปจากเดิม หามไวหนวดหรือเครา หามการกระทําอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการ
เปนนักเรียน เชน การตัดแตงทรงผมเปนรูปทรงหรือสัญลักษณหรือเปนลวดลาย และหามใชเคร่ืองสําอางใด ๆ 
 2. ถึงโรงเรียนกอน 08.20 น. เมื่อขาดเรียนใหนําใบลาตามแบบของโรงเรียนที่ผูปกครองรับรอง รายงานครูฝาย
ปกครองกอนเขาเรียน และรายงานครูเม่ือเขาหองเรียน ถามาสายตองขอใบอนุญาตเขาหอง ถาจําเปนตองออกนอก
โรงเรียนตองขออนุญาตฝายปกครอง
 3. มีกิริยาวาจาสุภาพ รูจักทําความเคารพผูใหญ และครูอาจารยโดยทั่วถึง
 4. ตั้งใจศึกษาหาความรู ทํางานเสร็จเรียบรอยตามกําหนด รักษาความเงียบและความเปนระเบียบในแถว รักษา
ความสะอาดและความเรียบรอยในชั้นเรียน รวมท้ังภายในบริเวณโรงเรียน
 5. ประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ เคารพสิทธ์ิของผูอื่น มีความสามัคคี พูดจาสุภาพ มีความซื่อสัตยสุจริต
 6. หามด่ืมสุรา สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟา สิ่งเสพติด และเลนการพนันทุกชนิด ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
 7. หามนําหนังสือทุกชนิดที่ไมเก่ียวกับการเรียน รูปภาพท่ีไมเหมาะสม ของเลนที่เปนอันตราย และของมีคาตางๆ 
เขามาในโรงเรียน
 8. หามปนตนไม ขึ้นกันสาด เลนกีฬาท่ีโลดโผนโดยเด็ดขาด
 9. รักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียนใหคงสภาพเดิมเสมอ
 10. รวมมือในกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดทกุครั้ง
หมายเหตุ
 ระเบียบท้ัง 10 ขอนี้ นักเรียนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อความดีของนักเรียนและสวนรวม

 1. เมื่อเขาชั้นเรียนเรียบรอย แสดงความเคารพครูพรอมกัน รวมทั้งกอนเริ่มและหลังจบการเรียนในแตละรายวิชา 
 2. ใชสมุดของโรงเรียน ถาใชสมุดอื่นครูจะไมรับตรวจงาน       
 3. เวลาครูกําลังสอน นักเรียนควรตั้งใจฟงดวยความเคารพ รวมกันสรางบรรยากาศทางวิชาการในแตละรายวิชา 
 4. ถาไมเขาใจบทเรียนและตองการถามครู ควรยกมือขออนุญาตและถามเม่ือไดรับอนุญาตแลว  
 5. การบานและงานที่ครูมอบหมายใหทําตองทําใหเรียบรอยและสงภายในเวลาท่ีกําหนด   
 6. สมุดงานแตละรายวิชาควรดูแลใหอยูในสภาพเรียบรอยและใชเฉพาะรายวิชานั้น ๆ   
 7. นักเรียนตองเตรียมเครื่องเขียนและอุปกรณการเรียนสวนตัวครบถวนเสมอ    
 8. มีกิริยาวาจาสุภาพเวลาพูดกับครู  เมื่อครูแนะนําตักเตือนประการใดใหรับฟงดวยความนอบนอม  
 9. รูจักชมเชยเพ่ือนที่ทําในสิ่งที่ดีและใหกําลังใจในกรณีที่พลาดพล้ัง บกพรอง    
 10. ชวยกันดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ  อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ใหพรอมใชงานเสมอ   
 11. หลีกเลี่ยงการขออนุญาตไปทําธุระนอกหองเรียนในระหวางเวลาเรียน    
 12. ชวยกันดูแลความเรียบรอยของโตะครู  ความเปนระเบียบของโตะ  เกาอี้  และดูแลรักษาหองเรียนใหสะอาด 
อยูเสมอ 

ระเบียบนักเรียน

แนวทางปฏิบัติในหองเรียน



ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

32 คูมือนักเรียน 

 1. เมื่อไดยินสัญญาณเพลงเพ่ือเขาเรียนหรือขึ้น
หองเรียน ทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยและรีบเขาแถว 
 2. เขาแถวเรียบรอยและเดินแถวทุกคร้ังอยางเปน
ระเบียบ       
 3. ทุกเวลาพัก นักเรียนควรลงจากหองเรียนเพื่อทํา
ธุระสวนตัว หรือหยอนใจในสนาม    
 4. ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย และรุนอายุหรือวัยเดียวกัน   
 5. การละเลนหยอนใจตาง ๆ ตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและเพื่อนนักเรียน   
 6. ชวยกันรักษาเครื่องเลน อุปกรณกีฬาของโรงเรียน 
ใหอยูในสภาพดีเสมอ     
 7. รักษามารยาทในการชมการแขงขันกีฬา มีนํ้าใจ
นักกีฬา ยินดีกับผูชนะและเปนกําลังใจใหผูแพ 
 8. สํานักผูอํานวยการเปนสถานท่ีสําหรับการติดตอ
ธุระอยางเปนทางการเทานั้น และหองทํางานครูเปน
สถานที่เฉพาะของครู ถาตองการติดตอใหขออนุญาต
กอนทุกครั้ง       
 9. หอประชุม หองประชุม บริเวณโถงอาคารหรือ
สนามที่ใชสําหรับพิธีการตาง ๆ ถือเปนสถานที่ควร
เคารพ   ตองใหเกียรติประธานและผูรวมในพิธี รวมท้ัง
รักษาความสะอาดเรียบรอย     
 10. ประพฤติปฏิบัติตนตามการอบรม แนะนํา สั่ง
สอน ของผูใหญและครูดวยความเคารพ จริงใจ   
 11. มีสมบัติผูดี มีมารยาททางสังคมท้ังกาย วาจา 
ใจ เพื่อการเปนสุภาพบุรุษเซนตดอมินิก     
 12. ชวยกันดูแลรักษาโรงเรียนของเราเหมือนบาน
ของเราแตละคนเสมอไป

 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนน้ีไมไดมาอยูโดยถูก
บังคับ แตมาอยูดวยความสมัครใจของผูปกครองและ
นักเรียน พึงปฏิบัติตามระเบียบดวยความสมัครใจดวย
จึงจะเกิดผลดีแกตนเอง เปนการพัฒนาพรสวรรคที่ตน
ไดรับจากพระเจาใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินชีวิต
ใหอยูในศีลธรรมอันดีงาม

แนวทางปฏิบัติทั่วไป

ขอคิด
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แนวทางปฏิบัติของนักเรียน และการตัดคะแนนความประพฤติของฝายปกครอง

รายการ การตักเตือน และ / หรือตัดคะแนนความประพฤติ

 1. การแตงกาย
 ผม  - เมื่อเห็นวาไมเปนไปตามระเบียบกระทรวง 
        ศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของ
          นักเรียน พ.ศ. 2563 ตามที่ระบุไวใน 
                  ขอ 4 กับขอ 5 
 เสื้อ  - ผิดเรื่องทรง คอปก เนื้อผา อักษรยอ
     ไมปก หรือผิดแบบ ผิดขนาด ไมติดเข็ม
    หรือติดผิดท่ี ไมติดกระดุมใหเรียบรอย
      ปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง
 กางเกง -  ผิดเรื่องทรง เนื้อผา สี กระเปาหลัง 
      หูเข็มขัด
 เข็มขัด -         หวัเขม็ขัดไมถกูตอง สายเขม็ขดัไมถกูตอง
      ไมคาดเข็มขัด
 ถุงเทา -  มีลวดลาย ผิดแบบ ใสไมเรียบรอย
 รองเทา -  มีลวดลาย ผิดแบบ ใสไมเรียบรอย
 กระเปา -  ผิดแบบ นอกเหนือจากท่ีอนุญาต

   
 ตักเตือนดวยวาจาใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ถาตองเตือนครั้งท่ี 3 นักเรียนตองไปรายงานตัวกับฝาย
ปกครอง เพื่อพิจารณาดําเนินการดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 1 - 5 คะแนน ขึ้น
อยูกับระดับชวงชั้น
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ และ/หรือติดตอ
รับสิ่งของที่ไมถูกระเบียบคืน
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 2. การมาโรงเรียน
 มาสาย  - มาหลังเวลา 08.20 น.
    นักเรียนตองมาโรงเรียนใหทันเวลาการเขาแถว เพื่อ
รวมกิจกรรมหนาเสาธง โรงเรียนจะใหสัญญาณการเขา
แถว ดังนี้ 
   เวลา 08.15 น. ใหสัญญาณเปดเพลงสดุดีเซนตดอ 
มินิก และจัดแถวใหเรียบรอยหลังเพลงจบ   
 เวลา 08.20 น. สัญญาณกระดิ่ง เริ่มกิจกรรมหนา
เสาธง นักเรียนที่มาหลังสัญญาณกระดิ่ง คุณครูที่ดูแล
ความเรียบรอย - ครูพลศึกษา จะกักตวัไวบริเวณหนา
ประตูโรงเรียน และถือวาไมไดรวมกิจกรรมหนาเสาธง

 

ไมมาเรียน
    - ลากิจ  
    
    - ลาปวย

 ฝายปกครองบันทึกสถิติ ตักเตือนใหปรับปรุงแกไข 
ทําโทษตามความเหมาะสม และนักเรียนตองขอใบ
อนุญาตเขาหองเรียน
 - มาสาย คร้ังท่ี 1-3 แจงครูประจําชั้น เพ่ือตักเตือน
นักเรียน และฝายปกครองบันทึกไวเปนหลักฐานใน
ระบบฐานขอมูลการมาเรียน
 - มาสายคร้ังท่ี 4 และคร้ังตอ ๆ ไป (ถามี) ครูประจํา
ช้ันตักเตือน และฝายปกครองตัดคะแนนความประพฤติ
เร่ืองการมาเรียนสาย คร้ังละ 1 - 5 คะแนน ข้ึนอยูกับ
ระดับชวงช้ัน
 - เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติเรื่องการ
มาสายครบ 10 - 20 คะแนน ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้น ฝาย
ปกครองเชิญผูปกครองและนักเรียนมาลงลายมือชื่อ ใน
หนังสือรับสภาพความผิด และรับรองการทําทัณฑบน 
 - นักเรียนที่มาสายของแตละวัน ถือเปนการขาดเรียน 
ในวิชาที่ไมไดเขาเรียนของวันน้ัน ๆ
 - จดหมายแจงผูปกครองทราบ กรณีที่มาสายหลังจาก 
ที่ไดเชิญผูปกครองมาพบ และลงลายมือชื่อในหนังสือ
รับสภาพความผิด และรับรองการทําทัณฑบนกอนหนา 
นี้แลว         
     -  ไมอนุญาต หรือ ไมอนุมัติ ใหรับเหรียญแหงความ
ทรงจํา ในกรณีที่เรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ติดตอกัน
       -  หนังสือรับรองตาง ๆ  ที่ใหมีการระบุความประพฤติ 
โรงเรียนจะระบุวา ไมสมํ่าเสมอในการไปโรงเรียน หรือ 
ไมตรงตอเวลาในการไปโรงเรียน หรือ ไมมีวินัยในการไป
โรงเรียน  (ถามคุณพออธิการโดยตรงดีที่สุด) 

 
     ลากิจใหสงใบลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตอง
รายงานตัวท่ีฝายปกครองในวันที่มาเรียนตามปกติ
 ลาปวยใหแจงทางโรงเรียนในวันท่ีลาปวยและสงใบ
ลาในวันรุงขึ้นที่มาเรียน โดยรายงานตัวกับฝายปกครอง
กอนเขาเรียน กรณีที่ลาปวยเกนิ 3 วัน ใหแนบใบรับรอง
แพทยมาดวย
 ใบลาใหใชตามแบบของโรงเรียนเทานั้น
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 - ขาดเรียน

 
 ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
 - ลากิจ/ลาปวย โดยไมมีใบลาถือวา ขาดเรียน
     - ออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต หนีเรียน
 

     - ปลอมลายมือชื่อผูปกครองในใบลาหรือเอกสาร
สําคัญ ปลอมลายมือชื่อผูอื่นในเอกสารสําคัญ

 - ขาดเรียน 3 คร้ัง มีจดหมายแจงผูปกครองรับทราบ
และบันทึกความประพฤติ
 - ขาดเรียน 6 คร้ัง มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝาย
ปกครองและบันทึกความประพฤติ
 นักเรียนที่ขาดเรียนมากกวาเกณฑที่ กําหนดใน
ระเบยีบวาดวยการวดัผลประเมนิผล    ไมมสีทิธิส์อบปลาย
ภาคเรียน
 ผูปกครองเขียนใบลาเพื่อขออนุญาต และ/หรือ
ติดตอขออนุญาต ออกนอกโรงเรียนกับฝายปกครอง
     ฝายปกครองพิจารณาดําเนินการดังน้ี
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 5-20 คะแนน ขึ้นอยู
กับระดับชวงชั้น และสถานที่
 - มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง และลง
ลายมือชื่อในหนังสือรับรองการทําทัณฑบน
ฝายปกครองพิจารณาดําเนินการดังน้ี
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 10-30 คะแนน ขึ้นอยู
กับระดับชวงช้ัน
 - มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง และลง
ลายมือชื่อในหนังสือรับรองการทําทัณฑบน

 3. การเรียน
 - เขาแถวไมเรียบรอย
 - เดินแถวไมเรียบรอย
 - สรางความวุนวายในหองเรียน
 - ไมสงการบาน งานที่กําหนด
 - ลอกการบาน
 - ลืมแบบเรียน อุปกรณการเรียน
 - ทุจริตในการสอบ

 ตักเตือนดวยวาจาใหปรับปรุงแกไข ถาตองเตือน
ครั้งที่ 3 นักเรียนตองไปรายงานตัวกับฝายปกครอง เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการดังน้ี
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 1 - 5 คะแนน ขึ้น
อยูกับระดับชวงช้ัน
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ
 ฝายปกครองพิจารณาดําเนินการดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
     - ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 5 - 10 คะแนน 
ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้น       
     - ปรับตกวิชาที่ทุจริตในการสอบกลางภาคหรือ
ปลายภาค เฉพาะระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6    
 - มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง และ
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการทําทัณฑบน เฉพาะ
ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 
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 4. ความประพฤติ
 - ไมมีสัมมาคารวะ ไมเคารพคณะผูใหญ-ครู
 - ทะเลาะวิวาท กลั่นแกลงเกเร
 - วิวาทชกตอย ทํารายรางกาย
 - เลนไมสุภาพ พูดจาหยาบคาย ลอเลียนชื่อ บิดา-
มารดา
 - นําภาพ หนังสือ สิ่งของที่ไมเก่ียวกับการเรียนมา
โรงเรียน
 - นําของมีคา สิ่งของราคาแพง สิ่งของที่อาจ เปน
อันตรายมาโรงเรียน
 - ปนตนไม ปนรั้ว ขึ้นกันสาด การกระทําท่ีอาจเกิด
อันตรายตอตนเองและผูอื่น
 - แสดงอาการ ใชคําพูดไมเหมาะสมกับคณะผูใหญ 
ครู บุคลากร ลูกเสือเวร เจาหนาท่ีในโรงเรียน
  - พบเห็นหรือทราบแนชัดวาด่ืมสุรา สูบบุหรี่ บุหรี่
ไฟฟา หรือเสพสิ่งเสพติด เลนการพนัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน
 - ขโมยสิ่งของ ทรัพยสินอื่น
 - พกพาอาวุธ วัตถุที่ใชแทนอาวุธในลักษณะตาง ๆ 
มาโรงเรียน

      - ทําลายสิ่งของ ทําทรัพยสมบัติของโรงเรียน เสีย
หาย
 - ใชลิฟตไมถูกวิธี

 
 ตักเตือนดวยวาจา อบรม ทําโทษตามความเหมาะสม 
และ/หรือ สงเร่ืองใหฝายปกครอง เพ่ือพิจารณาดําเนิน
การดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 5-10 คะแนน ขึ้นอยู
กับระดับชวงชั้น 
 - ริบส่ิงของใหผูปกครองมารับคืน
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ หรือเชิญผูปก
ครองพบฝายปกครอง
 - พบคณะผูใหญ

     นักเรียนตองไปรายงานตวักับฝายปกครอง
เพื่อพิจารณาดําเนินการดังน้ี
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนนขึ้นอยู
กับระดับชวงช้ัน        
      - มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง และ
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการทําทัณฑบน เฉพาะ
ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6         
     -  พบคณะผูใหญ        
 -  ฝายปกครองนําเสนอตอท่ีประชุมคณะผูบริหาร 
เพื่อพิจารณาใหหมดสภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียน
เซนตดอมินิก
     นักเรียนตองไปรายงานตัวกับฝายปกครอง เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการดังน้ี
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนนข้ึนอยู
กับระดับชวงช้ัน        
   - มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง และลง 
ลายมือชื่อในหนังสือรับรองการทําทัณฑบน เฉพาะระดับ 
ชั้น ป.4 ถึง ม.6
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  - กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนตองเขา
รวมมีดังนี้        
     -  กิจกรรมหนาเสาธง      
     -  กิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนคือ พิธีบูชาขอบพระ 
คุณ เปดปการศึกษา วันไหวครู วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ งานวันแมแหงชาติ วันกีฬาภายใน วันฉลองนัก
บุญดอมินิก ซาวีโอ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา งาน
วันพอแหงชาติ งานคริสตมาส งานวันวิชาการ งานวัน
ผูปกครอง วันฉลองนักบุญยอหน บอสโก และวันสําคัญ
กรณีพิเศษประจําป        
    - กิจกรรมท่ีฝายกิจการนักเรียน หรือแตละกลุมสาระ
การเรียนรูจัดใหมีขึ้น 

 กิจกรรมหนาเสาธง      
 - นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงอยาง
นอย 80 % ของเวลาการเขาแถวทั้งหมด นักเรียนที่มี
เวลาการเขาแถวนอยกวา 80 % ตองเขารับการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมโดยการเขาแถวนอกเวลา ตามจํานวน
ครั้งที่ขาดการเขาแถว หรือทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตามที่ฝายปกครองกําหนด      
 - มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง หรือ
มีจดหมายแจงผูปกครองทราบ กิจกรรมวันสําคัญของ
โรงเรียน และกิจกรรมท่ีฝายกิจการนักเรียน หรือแตละ
กลุมสาระการเรียนรูจัดใหมีขึ้น     
    - นกัเร ยีนต องเข ารวมก จิกรรมวันส ําคญัของโรง 
เร ยีนและกิจกรรมท่ีฝายกิจการนักเรียน หรือแตละกลุม
สาระการเรียนรูจัดใหมีขึ้นอยางนอย 80 % หากพบวา
นักเรียนมีเวลาไมถึง 80 % ตองทํากิจกรรมจิตอาสา 
หรือบําเพ็ญประโยชน ตามที่ฝายกิจการนักเรียน หรือ
ฝายปกครองกําหนด         
      - กรณีที่นักเรียนทราบลวงหนาวาไมสามารถเขา
รวมกิจกรรมได ผูปกครองตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลให
ผูอํานวยการทราบอยางนอยสามวันกอนวันจัดกิจกรรม  
 - กรณีที่นักเรียนไมไดเขารวมกิจกรรมโดยไมไดทํา
หนังสือชี้แจงเหตุผลใหผูอํานวยการทราบลวงหนา ผู
ปกครองตองไปพบผูอํานวยการพรอมยื่นใบลาตามแบบ
ของทางโรงเรียน และใบรับรองแพทยกรณีที่ปวย  
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเขา
เรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แตเขารวมกิจกรรม
นอยกวา 80% จะไมไดรับเหรียญแหงความทรงจํา  
 -  มีจดหมายเชิญผูปกครองพบผูอํานวยการ หรือ มี
จดหมายแจงผูปกครองทราบ
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 โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนแตละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนตอสามปการศึกษา (ป.1 - ป.3/         
ป.4 - ป.6/ม.1 - ม.3/ม.4 - ม.6) ผูมีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติคือ คุณครูประจําช้ัน ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปกครอง ครูที่ไดรับหนาที่ฝายปกครองระดับชั้นประถมศึกษาหรือระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากความ
ผิด ลักษณะของความผิด และบันทึกพฤติกรรมจากที่ครูไดบันทึกลงในแบบบันทึกความประพฤตินักเรียนประจํา
ชั้น ตลอดจนรายงานใหคุณครูประจําชั้น หรือฝายปกครองระดับชั้น หรือผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองทราบ 
ในกรณีที่นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 50 คะแนน จะไมมีสิทธิ์ศึกษาตอในระดับชั้นสูงข้ึน และหากถูก
ตัดคะแนนความประพฤติครบ 40 คะแนน ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองจะนําเสนอตอที่ประชุมคณะผูบริหาร 
เพื่อพิจารณาใหหมดสภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียนเซนตดอมินิก

“ผูใดรักษาระเบียบ ระเบียบจะรักษาผูนั้น”

หมายเหตุ : เมื่อโรงเรียนมีการนัดพบผูปกครองในเร่ืองผลการเรียน หรือความประพฤติของนักเรียน แตผูปกครองปฏิเสธการมาพบ เมื่อสิ้นป
การศึกษาโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การออกเอกสารตาง ๆ ที่ผูปกครองตองการ จนกวาจะดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ที่โรงเรียนไดนัดหมายใหแลว
เสร็จกอน

     5.  ความประพฤติที่ถือเปนความผิดหนัก
 - นําภาพ หนังสือ สื่อลามกอนาจาร ในรูปแบบตาง 
ๆ มาโรงเรียน       
 -  มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมทางเพศ ทั้งกับชาย
และหญิง        
 -  วิวาททํารายดวยอาวุธ หรือวัตถุใชแทนอาวุธ
    - ทํารายคณะผูใหญ ครู บุคลากร ลูกเสือเวร เจา
หนาท่ี ในโรงเรียน  
 -  นําวัตถุไวไฟ อุปกรณเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด สิ่ง
แทนระเบิด และประทัดทุกชนิด เขามาในโรงเรียน 
     -  ความผิดที่สอดคลองกับ พ.ร.บ.วาดวยการ 
กระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
25600 

 -  ตัดคะแนนความประพฤติ 20 - 40 คะแนน ขึ้น
อยูกับระดับชวงชั้น       
 -  มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง และ
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการทําทัณฑบน เฉพาะ
ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6         
 -  พบคณะผูใหญ         
 -  ฝายปกครองนําเสนอตอท่ีประชุมคณะผูบริหาร 
เพื่อพิจารณาใหหมดสภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียน
เซนตดอมินิก
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 โรงเรียนเซนตดอมินิก เปนสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดตั้งข้ึนโดยคณะนักบวช
ซาเลเซียนของคุณพอบอสโก มีวัตถุประสงคที่จะใหการอบรมดานศีลธรรม จรรยา มารยาท ความประพฤติ ควบคูไป
กับการใหความรูทางดานวิชาการ เพื่อใหเด็กและเยาวชนเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ใชหลักการอบรมใน 
“ระบบปองกัน”  (Preventive System)
 เพื่อใหการอบรมตลอดจนการศึกษาเลาเรียนของนักเรียนบรรลุผลอยางดีตามความปรารถนาของบิดา มารดา 
ผูปกครอง คณะผูใหญ คณะครู และตัวนักเรียนเอง โรงเรียนจึงขอความรวมมือจากทานผูปกครองและนักเรียน
ไดเขาใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด โดยขอเนนเปนพิเศษในเร่ืองตอไปน้ี

ขอความรวมมือเปนพิเศษ

 ตองสะอาดเรียบรอยถูกตองท้ังภายในและภาย
นอกโรงเรียน ทรงผมตามระเบียบคือ ที่กําหนดอยู
ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรง
ผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 วิชาลูกเสือ และวิชา
พลศึกษา ใหแตงกายเรียบรอยถูกตองเชนเดียวกันดวย
 ในแตละเดือนจะมีการตรวจเคร่ืองแบบ-การแตง
กายของนักเรียนในเรื่องทรงผม เส้ือ กางเกง เข็มขัด
ถุงเทา รองเทา กระเปา พึงดูแลใหเรียบรอยกอนถึง
กําหนดการตรวจท่ีแจงในปฏิทินปฏิบัติงาน การท่ีนักเรียน
ถูกบันทึกไมเปนผลดีตอนักเรียน เพราะเปนขอมูลท่ีใช
ในการพิจารณาได

 เปนสิ่งสําคัญมากตองมาใหทันเวลากอน 08.20 น.
และครบเวลาเสมอ ถามาสายตองขอใบอนุญาตเขาหอง
เรียน เม่ือขาดเรียนทุกครั้งควรแจงใหทางโรงเรียนทราบ
ทันทีทางโทรศัพท ญาติพี่นอง หรือเพ่ือนนักเรียนใกล
เคียง และตองย่ืนใบลาตามแบบของทางโรงเรียนตอ
ฝ ายปกครองกอนเข า เรียนใน วัน ท่ีมา เรียนตาม
ปกติ 
 หากจําเปนตองลากิจใหยื่นใบลาลวงหนา ใบลา
นั้นตองมีลายมือชื่อของผูปกครองรับรองทุกครั้ง และ
ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ตรวจสอบได ถาออกนอกบริเวณ
โรงเรียน ผูปกครองตองเขียนใบลาเพื่อขออนุญาตติดตอ
ขออนุญาตจากฝายปกครอง

 หามสวมใสมาโรงเรียน เชน สรอยทอง สรอยขอมือ
นอกนั้นของใชที่จําเปนใหใชของโรงเรียน เชน กระเปา 
เป อนุญาตใหชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 สวมนาิกาขอมือปกติ ไมมีระบบการบันทึก
เสียง หรือติดตามตัว       
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ตองการนําโทรศัพทเคลื่อนที่มาใช ผูปกครอง
ตองขออนุญาต เมื่อไดรับอนญุาตแลวตองปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีโรงเรียนกําหนด โดยเสียคาทําบัตรอนุญาต 
200.- บาท ใชไดจนสิ้นสุดระดับชั้นสุดทายของชวงชั้น 
(ป.6 กับ ม.3) หากทําบัตรอนุญาตหายตองเสียคาใช
จายทําใหม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมตองขออนุญาต
นําโทรศัพทเคลื่อนที่มาใช แตตองปฏิบัติตามระเบียบ
โรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับนักเรียนท่ีไดรับอนุญาตนําโทรศัพทมือ
ถือไปโรงเรียน พ.ศ.2564 สําหรับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 - 3 ไมอนุญาตใหนักเรียนนําโทรศัพทสวนตัวมาใช

1. เครื่องแบบและการแตงกาย

3. การมาเรียน เวลาเรียน
2. เคร่ืองประดับ ของมีคา
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 ในการเขาแถวทุกคร้ัง  นักเรียนตองมีความรับผิดชอบ
ในการมาเขาแถวใหเรียบรอย เมื่อไดยินสัญญาณเพลง
เพื่อเตรียมขึ้นชั้นเรียน เมื่ออยูในแถวตองรักษาความ
เงียบ รวมถึงระหวางเดินขึ้นลงอาคารเรียนดวย พึงตระ
หนักเสมอวาการรักษาความเงียบ ความเรียบรอยในแถว 
เปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการท่ีดีเอ้ือตอการเรียน
การสอน เวลาขึ้นหรือลงบันไดใหเดินชิดขวาเสมอ

4. ระเบียบแถว การเดินแถว การขึ้นลงอาคาร

 การแสดงความเคารพผูใหญ - ครู ตามวัฒนธรรรม
ไทยคือ การไหว เปนสิ่งที่เด็กและเยาวชนไทยพึง
ปฏิบัติใหเปนนิสัย ทั้งนี้ใหนักเรียนทุกคนรูจัก “ไหว”
ผูใหญและครูทุกทานดวยความเคารพ ตลอดจนสํานึก
วาเปนลักษณะเดนสําคัญประการหนึ่งในสังคมไทยที่
ผูนอยตองเคารพผูอาวุโส นอกนั้นเมื่อนักเรียนไดรับการ
แนะนําตักเตือน ควรรับฟงดวยกิริยาท่ีสุภาพ สํารวมและ
นอมนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อความดีของนักเรียนเอง

 นักเรียนทุกคนตองมารวมทุกครั้ง จะหลีกเล่ียงหรือ
ขอลาในวันที่มีกิจกรรมไมได โดยจะถูกบันทึกในใบแจง
การเขารวมกิจกรรม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจริง ๆ  ให
ผูปกครองติดตอขออนุญาตจากผูอํานวยการ
 กิจกรรมตลอดปการศึกษาที่นักเรียนตองเขารวม : 
พิธีบูชาขอบพระคุณเปดปการศึกษา พิธีตอนรับครูใหม-
นักเรียนใหม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน

 ทางโรงเรียนมีจดหมายหรือขาวสารถึงทานผูปก
ครองในเร่ืองตาง ๆ อยูเปนระยะ ทานผูปกครองควรติด
ตามสอบถามจากบุตรหลานของทาน พรอมทั้งลงลาย
มือชื่อในใบตอบรับฉบับนั้น ๆ และใหนักเรียนสงคืนคุณ
ครูประจําชั้นใหเรียบรอยครบถวนโดยเร็วที่สุด

 ขอความรวมมือใหรับสงท่ีบริเวณหนาบันไดอาคาร
เรียนเทานั้น และทางโรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครอง
ขึ้นบนอาคารเรียนในทุกกรณีกอนไดรับอนุญาตจากผู
ชวยผูอํานวยการ

5. มารยาท การแสดงความเคารพ

6. กิจกรรมตาง ๆ ที่นักเรียนตองเขารวม

7. ความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน

8. การรับ-สงนักเรียน

พิธีไหวครู กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา-วันแม
พิธีเปด-ปดกีฬาภายใน ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
องคอุปถัมภของโรงเรียน วันวิชาการ วันผูปกครอง 
กิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 
-วันพอ เทศกาลฉลองคริสตมาส-ปใหม ฉลองนักบุญ
ยอหน บอสโก ผูสถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน ทัศน
ศึกษา ป.1-ม.6 เขาคายลูกเสือ ป.1-ม.3 คายพุทธธรรม 
ม.1 และ ม.4



ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

คูมือนักเรียน 41 

 ขอความรวมมือใหปฏิบัติตามขอตกลงและคําแนะ
นําของคุณครูและผูปกครองท่ีทําหนาที่จราจรภายใน 
เมื่อจอดรถในโรงเรียนตองดับเครื่องยนตทุกครั้ง และ
ไมควรเปดเคร่ืองเสียงเปนท่ีรบกวนการเรียนการสอน
และบุคคลอื่น

 โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนแตละคนมีคะแนน
ความประพฤติ 100 คะแนนตอสามปการศึกษา (ป.1 - 
ป .3/ ป.4 - ป.6/ม.1 - ม.3/ม.4 - ม.6) ผูมีสิทธิ์ตัด
คะแนนความประพฤติคือ คุณครูประจําชั้น ผูชวยผู
อํานวยการฝายปกครอง ครูที่ไดรับหนาท่ีฝายปกครอง
ระดับชั้นประถมศึกษาหรือระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย
พิจารณาจากความผิด ลักษณะของความผิด และ
บันทึกพฤติกรรมจากที่ครูไดบันทึกลงในแบบบันทึก
ความประพฤตินักเรียนประจําชั้น ตลอดจนรายงานให 
คุณครูประจําชั้น หรือฝายปกครองระดับชั้น หรือผู
ชวยผูอํานวยการฝายปกครองทราบ ในกรณีที่นักเรียน
ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 50 คะแนน จะไมมี
สิทธิ์ศึกษาตอในระดับช้ันสูงข้ึน และหากถูกตัดคะแนน
ความประพฤติครบ 40 คะแนน ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายปกครองจะนําเสนอตอท่ีประชุมคณะผูบริหาร 
เพื่อพิจารณาใหหมดสภาพการเปนนักเรียนของ
โรงเรียนเซนตดอมินิก
 กรณีที่มีเรื่องราวตาง ๆ เกิดขึ้นในระหวางนักเรียน
ดวยกัน ขอความรวมมือใหทานผูปกครองไดปรึกษาหา
รือกับคุณครูประจําชั้นกอนเสมอ และโปรดใหเกียรติ
กับทางโรงเรียนในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
 โรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองรอสงนักเรียนไดจน
เสร็จพิธีการหนาเสาธงตอนเชาเทานั้น และสําหรับวัน
ที่มีการสอบ ขอใหนักเรียนทบทวนตําราเรียนใหพรอม
จากที่บาน ไมตองรบกวนผูปกครองเพ่ือมาเตรียมความ
พรอมใหนักเรียนที่โรงเรียน

9. การจราจรในโรงเรียน

10. คะแนนความประพฤติ
 สําหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาคาทอลิกระดับ
ประถมศึกษาตองเรียนคําสอนในวันจันทรและ
อังคาร เวลา 07.45-08.15 น. และเรียนขับรองใน
วันพุธ เวลา 07.45-08.15 น. รวมทั้งเรียนคําสอนใน
คาบเรียนแนะแนว สวนระดับมัธยมศึกษาเรียนคําสอน
ในคาบเรียน นอกน้ันจะมีวันที่ตองซอมเพลงในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึงแมพระ
องคอุปถมัภ  และวันศุกรตนเดือน  ตลอดจนพิธีกรรม
ทางศาสนาอยูในกิจกรรมสําคัญตลอดปการศึกษา
นักเรียนตองใหความสนใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามที่โรงเรียนกําหนด มีเหตุผลทางศาสนาใน
ความตองการจําเปนท่ีจะเรียนในโรงเรียนเซนตดอมินิก 
เสมอ เมื ่อสามารถเขาเรียนไดแลวขอใหทําหนาที ่
ศาสนิกชนอยางครบถวนดวย
 นักเรียนทุกคนมาเรียนที่นี่ดวยความสมัครใจ และ
มิใชเพราะชื่อเสียงทางดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว
สิ่งที่สําคัญคือ ผลงานทางดานการอบรม เพ่ือเสริมสราง
เยาวชนใหสมบูรณแบบตามแนวทางแหงความจริง ใน
บรรยากาศแหงความรับผิดชอบ เพ่ือจะไดรวมกันสราง
สรรคสังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของ
มนุษยยิ่งขึ้น และในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ขอใหรวม
กันปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาในสิ่งท่ีมีอยู รูจักหวง
แหนรักษา มีนิสัยประหยัดอดออม ไมใชจายฟุมเฟอย 
เพือ่เปนทางหนึง่ในการสรางความมัน่คง และความเจรญิ
รุงเรืองของชาติบานเมืองอันเปนที่รักของทุกคน
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 คุณพอบอสโกไดแนะนําวิธีที่ชวยใหเรียนไดผลดีไว 
9 ประการ ดังนี้  
 1. มีความยําเกรงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ถาอยากไดความรู
มากๆ จงอยากระทําความผิด
 2. ใชเวลาในการเรียนใหเต็มที่ อยาใหเสียเวลาแม
แตนอย        
 3. พยายามเขาใจบทเรียนตามลําดับ ผูที่ขยันเรียน
ทุกวันเมื่อถึงเวลาสอบจะไมประสบความยุงยาก 
 4. รับประทานอาหารตามท่ีกําหนด จงกินเพื่ออยู
มิใชอยูเพื่อกิน และทานตามสมควร
 5. อยูกับเพื่อนที่ชอบเรยีน พระคัมภีรกลาววาถา
อยากเปนคนเฉลียวฉลาด จงพยายามอยูกับคนเฉลียว
ฉลาด  
 6. รูจักพักผอนหยอนใจอยางถูกตอง อยาใชเวลา
เรียนไปเลนหรือเวลาเลนไปเรียน การหยอนใจบาง
อยางใหประโยชน เชน ขับรอง เลนดนตรี วาดเขียน 
การเรียนวิชาชีพ ถาไมรูจักประมาณในการหยอนใจจะ
เปนผลเสีย
 7. พยายามเอาชนะอุปสรรค ไมทอถอยเมื่อพบ
ความยากลําบากในการเรียน เม่ือสงสัยตองไตถามผูรู
และตองคิดวา อุปสรรคชวยใหสติปญญาหลักแหลม
ยิ่งขึ้น    
 8. สนใจเรียนจริงเปนเรื่องเปนราว ไมจับจด ไมเปะ
ปะ หรือไมมีเปาหมาย 
 9. จงอธิษฐาน สวดมนต ภาวนา ขอพรพระกอนเรยีน
แตละวัน และในการดําเนินชีวิต

 1. ยอมตายดีกวายอมทําบาป
 2. ขาพเจาจะรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนอยาง
เครงครัด
 3. ขาพเจาจะทําหนาที่ของขาพเจาอยางซื่อสัตย
และถ่ีถวน
 4. ขาพเจาจะใชเวลาใหเปนประโยชนเสมอ
 5. ขาพเจาจะหลีกหนีเพ่ือนช่ัวอยางเด็ดขาด

 1. ผมไดทําหนาท่ีในวันน้ีอยางดีและครบถวนหรือไม?
 2. ผมกําลังตอบแทนพระคุณของผูปกครองอยางไร?
 3. ผมอยูในโลกนี้ชั่วคราวเพ่ืออะไร?
 4. เพื่อนของผมแตละคนเปนอยางไร?
 5. เสียงมโนธรรมของผมเปนอยางไร?

 1. รักษาจิตใจใหบริสุทธิ์
 2. รูจักคุณคาของเวลา
 3. รูจักจัดเวลาใหถูกตอง
 4. ฝกฝนความจําใหแมนยําและวองไว
 5. ฝกฝนและทบทวนวิชาสมํ่าเสมอ
 6. ติดตามสิ่งที่ยังไมเขาใจโดยเร็ว
 7. คบแตเพ่ือนท่ีรักการเรียน
 8. ออกกําลังกายใหเพียงพอในวันหนึ่ง ๆ 
 9. ประมาณตนในเร่ืองอาหารการกิน
   10. พยายามเอาชนะอุปสรรคใหไดเสมอ

คําแนะนําของคุณพอบอสโก

คติพจนของนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ขอคิดกอนนอน

หลักเรียนดี 10 ประการ
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 ประตูโรงเรียนจะเปดใหรถยนตเขามารับนักเรียน ตั้งแตเวลา 15.30 น. และใหรับนักเรียนตามจุดที่ทางโรงเรียน
ไดกําหนดไวดังนี้
 1. นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ใหจอดรับบริเวณใตอาคารบอสโก หนาสนามเด็กเลน หรือผูปกครองนํารถข้ึนไปจอดท่ี
อาคารยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล และมารับนักเรียนตามที่นัดหมาย
 2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ใหผูปกครองติดชื่อและเลขประจําตัวนักเรียนไวบริเวณหนารถ และแจงกับคุณครูเพ่ือกด
หมายเลขประจําตัว เพื่อการประกาศเรียกชื่อนักเรียน

 1. แสดงบัตรเพื่อใชสิทธิ์ในการสอบ
 2. ตรวจสอบเวลาเขา-ออกโรงเรียน กรณีมาสาย หรือออกนอกโรงเรียนกอนเวลาเลิกเรียน
 3. เมื่อเติมเงินในบัตร จะสามารถใชซื้ออาหารและอุปกรณการเรียนในโรงเรียน
 4. ยืม-คืนหนังสือหองสมุดหรืออุปกรณกีฬา

เสนทางการเดินรถภายในโรงเรียน

สิทธิประโยชนของบัตรประจําตัวนักเรียน

หมายเหตุ : โรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองเขาและออกโรงเรียนตามกําหนดเวลาดังนี้  เชา : ผูปกครองอยูในโรงเรียนไดจนถึงเวลา 08.15 น. 
  เย็น : ผูปกครองเขามาในโรงเรียนไดเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ผูปกครองกรุณาคลองหรือติดบัตรประจําตัวผูปกครองทุกครั้ง
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 เมื่อนักเรียนคนใดเกิดมีปญหา ไมวาจะเปนดานการเรียนหรือดานความประพฤติก็ตาม ทางโรงเรียนจะติดตอกับ
ผูปกครองทางโทรศัพทหรือทางจดหมาย เพื่อเชิญผูปกครองไปพบกับผูอํานวยการ หรือครูฝายปกครองแลวแตกรณี 
ทั้งนี้เพื่อจะไดรวมกันปรึกษาหารือ และพิจารณาหาแนวทางแกไข ซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่จะหลีกเลี่ยงไมไดของผูปก
ครองที่จะตองรวมมือในการไปพบกับบุคคลท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของดังกลาว ตามวันเวลาที่ไดระบุไว ทั้งนี้เพ่ือจะไดรวมกัน
พิจารณาหาขอเท็จจริง และหาวิธีการแกไขไดทันทวงที
  อนึ่ง ถาหากผูปกครองทานใดเกิดปญหาหรือมีความคิดเห็น คําแนะนํา ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน และมี
ความประสงคที่จะไปพบปะปรึกษาหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของของทางโรงเรียนก็ขออยาไดเกรงใจ หรือเกรงกลัวสิ่งใด
ทั้งสิ้น ขอเชิญไปพบปะกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดตลอดเวลา หรือติดตอนัดหมายลวงหนาเพื่อความสะดวกทั้งสองฝาย

การติดตอฝายปกครอง

ขั้นตอนการติดตอขอหลักฐานหรือเอกสาร

หลักฐานหรือเอกสารที่ตองการ ทะเบียน การเงิน วิชาการ ผูอํานวยการ

ขอใบรับรอง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ✓ ✓

ขอใบรับรองผลการเรียน (ภาษาไทย/ภาษา
อังกฤษ)

✓ ✓

ทําบัตรประจําตัวนักเรียน (กรณีสูญหาย) ✓ ✓

ทําบัตรประจําตัวสมาชิกสมาคมผูปกครองและ
ครูฯ (กรณีสูญหาย)

✓ ✓

ขอลาออก (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ✓ ✓

ขอจบการศึกษา สําหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ✓ ✓

ขอไปเขารวมโครงการตางประเทศ ✓ ✓ ✓ ✓

ขอกลับเขาศึกษาตอ ✓ ✓ ✓ ✓
ขอเทียบโอนผลการเรียน ✓ ✓ ✓

ขอใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา   
สําหรับนักเรียน ม.3 ม.6

✓

ขอเปล่ียนยศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู ที่ทํางาน 
หมายเลขโทรศัพท

✓

หมายเหตุ :  
 1. โปรดติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่งานทะเบียนลวงหนาอยางนอย 3 วัน ไมรับการติดตอทางโทรศัพทและไปรษณีย
 2. การขอหลักฐานหรือเอกสารไปเขารวมโครงการตางประเทศ ขอกลับเขาศึกษาตอ และขอเทียบโอนผลการเรียน ตองรอการพิจารณา
จากทางโรงเรียน
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 S.D. WiFi (อินเทอรเน็ตไรสายภายในโรงเรียน 
เซนตดอมินิก) สําหรับครู นักเรียน และผูปกครอง
โรงเรียนเซนตดอมินิก บริการฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น ใหบริการอินเทอรเน็ต วันจันทรถึงวันเสาร 
เวลา 06.00 - 19.00 น. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมที่หอง
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร ชั้น 5 อาคารมารียฯ (วัน
จันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น.) 

 - ป.1 ปแรก                  ป 2504
 - ป.7 ปแรก                 ป 2506
 - ป.4 ปแรก                 ป 2507
 - ม.ศ.3 ปแรก                ป 2509
 - ม.ศ.5 ปแรก                ป 2514
 - เริ่ม ป.1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521        ป 2521
 - เริ่ม ม.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521      ป 2521
 - จบ ม.3 ปแรก               ป 2523
 - เริ่ม ม.4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524     ป 2524
 - จบ ป.6 และ ม.6 ปแรก             ป 2526
 - เริ่ม ป.1 ม.1 และ ม.4 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533       ป 2534
 - จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ปแรก      ป 2536
 - เริ่ม ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544    ป 2545
 - จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปแรก    ป 2547
 - เริ่ม ป.1-ป.6 ม.1 และ ม.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ป 2553
 - เริ่ม ม.2 และ ม.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   ป 2554
 - จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปแรก  ป 2555
 - เริ่มมีแผนการเรียนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
   แผนการเรียนภาษาจีนและความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1      ป 2559
 - เริ่มมีแผนการเรียนศิลปเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.4       ป 2562

S.D. WiFi

เปดตัวชั้นประโยค
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 โรงเรียนไดนําบริการสงขอความผานระบบขอความส้ัน SMS ถึงผูปกครอง มาใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 
โดยฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธเปนผูดูแล เพื่อสงขอมูลขาวสารของโรงเรียน-นักเรียน แจงใหผูปกครองทราบ 
โดยเสียคาใชจายรวมในคาธรรมเนียมการเรียน ตลอดปการศึกษาแลว (นักเรียน 1 คน ตอ 1 หมายเลขโทรศัพทหรือ
หากเพิ่มจํานวนหมายเลขจะตองเสียคาสมัครเพิ่มที่งานการเงิน 200 บาท ตอ 1 หมายเลข) ทั้งนี้หากทานตองการ
เปล่ียนแปลงแกไขหมายเลขโทรศัพทที่รับ SMS ติดตองานทะเบียน และสําหรับนักเรียน ป.4-ม.6 ตองแตะบัตรลง
เวลาเขาเรียนกอน 08.20 น. หากแตะบัตรหลังเวลา 08.20 น. จะมี SMS แจงผูปกครองวาบุตรหลานของทานมาสาย 
และหากถึงเวลา 10.00 น. ยังไมแตะบัตรจะมี SMS แจงวานักเรียนยังไมแตะบัตรเขาโรงเรียน พรอมกันน้ีไดเริ่มใช
ไลนทางการของโรงเรียนเซนตดอมินิก ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2558 ใช Application “SDSchool” ต้ังแตเดือนมีนาคม 2560 
และใช Application “SD ConneX” ต้ังแตเดือนธันวาคม 2564

SMS : Short Message Service

ตัวอยางใบลา ใบอนุญาต



ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

คูมือนักเรียน 47 

 ตามที่โรงเรียนเซนตดอมินิกไดมีขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปกครองนักเรียน และบุคคลอื่นที่ตองการ
ติดตอกับทางโรงเรียนมาเปนเวลาหลายปแลว โดยไดแจงไวในคูมือการศึกษาและระเบียบของโรงเรียนในแตละปการ
ศึกษา และมอบใหกับผูปกครองนักเรียนในโอกาสเขารับการปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยางไรก็ตามเพ่ือความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติ เพ่ือ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนกิจจะลักษณะ  โรงเรียน
เซนตดอมินิกจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้  
 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปกครอง
หรือบุคคลอื่นที่เขา - ออกในบริเวณโรงเรียน และการรับ - สงนักเรียน พ.ศ. 2558”
 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
 3. คําวานักเรียน หมายถึง นักเรียนปจจุบันทกุคนของโรงเรียนเซนตดอมินิก
 4. คําวาผูชวยผูอํานวยการ หมายถึง ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน หรือผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง
หรือผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ แลวแตกรณี
 5. ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีดังตอไปนี้   
  5.1 โรงเรียนไมอนุญาตใหรับ - สงนักเรียนถึงหองเรียน และไมอนุญาตใหผูปกครองข้ึนอาคารเรียนในทุกกรณี 
กอนไดรับอนุญาตจากคณะผูใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการ 
  5.2 ผูปกครองท่ีมีความประสงคจะมารับบุตรหลานของทานดวยตนเองในเวลาเรียน หรือใหบุคคลอื่นที่มา
รับ - สงเปนประจํามาแทน ตองแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองท่ีทําไวกับโรงเรียน และติดไวในตําแหนงท่ีมองเห็นได
ชัดเจน แลวติดตอเจาหนาที่ติดตอ - สอบถาม เพื่อขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกโรงเรียนในระหวางเวลาเรียน กรณี
ที่ไมไดนําบัตรที่ทําไวกับโรงเรียนมาดวย กรุณาติดตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูโรงเรียน เพ่ือขอแลก
บัตรผูมาติดตอใหเรียบรอยกอน  
  5.3 ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่มารับ - สงนักเรียนเปนประจํา กรุณาติดบัตรประจําตัวผูปกครองท่ีทําไวกับ
โรงเรียนตลอดเวลาท่ีอยูในบริเวณโรงเรียน โดยในชวงเชาโรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองอยูในโรงเรียนไดจนเสร็จพิธีการ
หนาเสาธง หลังจากนั้นขอความรวมมือจากทุกทานไดออกจากโรงเรียน สวนในชวงเย็นโรงเรียนอนุญาตใหผูปกครอง
เขาในโรงเรียนไดตั้งแตเวลา 15.00 น.
  5.4 ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่ตองการติดตอกับทางโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ กรุณาแสดงบัตรประจํา
ตัวผูปกครองที่ทําไวกับโรงเรียน พรอมแลกบัตรผูมาติดตอและติดไวในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน โดยไมตองกรอกแบบ
ขออนุญาตเขาโรงเรียน
  5.5 ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่ตองการติดตอกับทางโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ แตไมมีบัตรประจําตัวผู
ปกครองที่ทําไวกับโรงเรียน ตองกรอกแบบขออนุญาตเขาโรงเรียน พรอมแลกบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให และติดไวในตําแหนงที่เห็นชัดเจน
  5.6 ผูปกครองหรือบุคคลอื่นที่ตองการติดตอหรอืขอพบคณะผูใหญ คุณครู บุคลากร หรือพนักงานของ
โรงเรียน ใหติดตอและรอที่สํานักผูอํานวยการ
  5.7 ผูปกครองหรือบุคคลอื่นที่ขับรถไปสงนักเรียน และจอดในโรงเรียนตอนเชา ทางโรงเรียนอนุญาตใหจอด
ไดถึงเวลา 06.30 น. เทานั้น หากมีความจําเปนตองการติดตอกับหนวยงานหรือบุคลากรในโรงเรียน ใหแจงเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย และจอดรถในสถานที่ที่กําหนด พรอมดับเครื่องยนต            

    ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปกครอง
    หรือบุคคลอื่นที่เขา-ออกในบริเวณโรงเรียน และการรับ-สงนักเรียน พ.ศ. 2558
      



ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

48 คูมือนักเรียน 

  5.8 ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่ขับรถไปรับนักเรียน ขอใหปฏิบัติตามชวงเวลาของสติกเกอรสี คําแนะนําของ
คุณครูที่ดูแลการจราจร กับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และจอดรถอยางเปนระเบียบ ดับเครื่องยนต เพ่ือสภาพ
แวดลอมที่ดีในโรงเรียน ที่สําคัญหามจอดรถจักรยานยนตบนทางเทาหนาโรงเรียน หรือหนาประตูที่ 3 และประตูที่ 4 
ทําใหกีดขวางทางเดินเทาของนักเรียน ตลอดจนบุคคลท่ัวไป เพื่อสวัสดิภาพของบุตรหลานของทาน และเปนแบบ
อยางที่ดีในการรูจักปฏิบัติตามขอกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ของสวนรวม  
 6. ใหผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก

สถานท่ีจอดรถอาคารยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล
 โรงเรียนเซนตดอมินิกไดจัดใหมีพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูปกครองและผูมาติดตอ โดยมีพ้ืนท่ีจอดรถ
ไดรวม 300 คัน



ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

คูมือนักเรียน 49 

 เพื่อใหการประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่ไดรับความสําเร็จดีเดนในดานการศึกษา จึงวางระเบียบไวดังน้ี
 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเกียรติบัตรผลการศึกษา พ.ศ. 2555”
 2. ในระเบียบนี้คําวา “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิก
 3. เกียรติบัตรมี 2 ประเภท คือ
  3.1 เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา
  3.2 เกียรติบัตรการศึกษาประจําป
 4. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษามี 3 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีมาก และดี
 5. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา ระดับดีเลิศ ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
  5.1 ไมเคยสอบตก และ
  5.2 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษาต้ังแต 3.9 หรือ 97.5% ขึ้นไป
 6. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา ระดับดีมาก ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  6.1 ไมเคยสอบตก และ
  6.2 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษาต้ังแต 3.7 หรือ 92.5% ขึ้นไป
 7. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา ระดับดี ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
  7.1 ไมเคยสอบตก และ
  7.2 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษาต้ังแต 3.5 หรือ 87.5% ขึ้นไป
 8. เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําป ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
  8.1 เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําประดับดีเลิศ ออกใหแกนักเรียนที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปการ
ศึกษาน้ันๆ ตั้งแต 3.9 หรือ 97.5% ขึ้นไป
  8.2 เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําประดับดีมาก ออกใหแกนักเรียนที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปการ
ศึกษาน้ันๆ ตั้งแต 3.7 หรือ 92.5% ขึ้นไป
  8.3 เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําประดับดี ออกใหแกนักเรียนที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปการศึกษา
นั้นๆ ตั้งแต 3.5 หรือ 87.5% ขึ้นไป
 9. ผูที่จะไดรับเกียรติบัตรผลการศึกษา นอกจากจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 
และขอ 8 แลว ยังจะตองเปนผูมีความประพฤติดี เปนที่พอใจของโรงเรียน
   10. เกียรติบัตรผลการศึกษา ใหมีแบบตามท่ีโรงเรียนกําหนด
   11. ใหผูชวยฝายวิชาการ รวมกับนายทะเบียน และผูชวยฝายปกครอง พิจารณา และเสนอรายชื่อนักเรียนที่มี 
คุณสมบัติครบถวนควรไดรับเกียรติบัตรผลการศึกษาตามระเบียบนี้ ตอคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
 ใหใชระเบียบนี้บังคับแกนักเรียนที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก

    ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเกียรติบัตรผลการศึกษา พ.ศ. 2555      



ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

50 คูมือนักเรียน 

 ตามที่โรงเรียนเซนตดอมินิกไดกําหนดใหมีการมอบเหรียญแหงความทรงจําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ทุกคนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ติดตอกัน 12 ปการศึกษา โดยไดมอบ
เหรียญแหงความทรงจํานี้ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายในอดีต หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันมาเปนเวลาหลายปแลว เพ่ือความเหมาะสมและมีแนวทาง
การพิจารณาอยางเปนกิจจะลักษณะสําหรับถือปฏิบัติในการมอบเหรียญแหงความทรงจํา โรงเรียนจึงออกระเบียบไว
ดังนี้   
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเหรียญแหงความทรงจํา พ.ศ. 2560
 ขอ 2 ตามระเบียบนี้คําวา 
  “โรงเรียน”  หมายถึง โรงเรียนเซนตดอมินิก
  “คณะผูใหญ” หมายถึง อธิการหรือผูอํานวยการ รองอธิการหรือรองผูอํานวยการ ผูจัดการ และ/หรือ
เหรัญญิก สมาชิกซาเลเซียนที่ประจําทํางานในโรงเรียน
  “ฝายวิชาการ” หมายถึง ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
  “นักเรียน”  หมายถึง นักเรียนปจจุบันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ศึกษาในโรงเรียน
ติดตอกัน 12 ปการศึกษา มีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในระเบียบขอ 3  
 ขอ 3 นักเรียนที่จะไดรับการพิจารณามอบเหรียญแหงความทรงจําตองมีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และศึกษาอยูในโรงเรียนติดตอกัน 12 ปการศึกษา
   3.2 ตองเขารวมในกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 80 ของกิจกรรมสําคัญทั้งหมดทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 ปการศึกษา
   3.3 ไมมีผลการเรียนศูนย (0) ในทุกวิชาของแตละภาคเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กรณทีี่มีผลการ
เรียนศูนยตองแกไขใหเรียบรอยภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด  และ/หรือภายในปการศึกษานั้น ๆ     
 ขอ 4 ใหฝายวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนตามขอ 3 โดยขอความรวมมือจากผูชวยผูอํานวยการฝาย
ตาง ๆ ชวยตรวจสอบได และเสนอตอคณะผูใหญเพื่อพิจารณา และอนุมัติภายในวันที่ 20 กุมภาพันธของแตละปการ
ศึกษา
 ขอ 5 ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก

    ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเหรียญแหงความทรงจํา พ.ศ. 2560      



ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

คูมือนักเรียน 51 

 ตามที่โรงเรียนเซนตดอมินิกไดอนุญาตใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียนไดเปน
เวลาหลายปมาแลว เนื่องจากผูปกครองรองขอเพ่ือความสะดวกในการติดตอหลังเลิกเรียนและไปเรียนพิเศษ ตอมามี
ผูปกครองนักเรียนตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดขออนุญาตใหนักเรียนนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียน เพ่ือความ
สะดวกในการติดตอนัดหมายหลังเลิกเรียน ซึ่งทางโรงเรียนก็ไดอนุญาตเปนราย ๆ อยางไรก็ตามเพื่อความเรียบรอย
เหมาะสมเกี่ยวกับการที่นักเรียนไดรับอนุญาตนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียน โรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบไวดัง
ตอไปน้ี        
 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียนท่ี
ไดรับอนุญาตนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียน พ.ศ.2564”     
 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป       
 3. คาํวานักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละปการศึกษา   
 4. คําวาฝายปกครอง หมายถึง ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง     
 5. ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีดังตอไปนี้       
  5.1 นักเรียนท่ีไดรับอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียนตองปดเคร่ืองและฝากโทรศัพทกับคุณครูประจํา
ชั้นในชวง Homeroom กอนคาบเรียนที่ 1 คุณครูประจําชั้นจะคืนใหเมื่อจบการเรียนคาบสุดทายในกรณีไมไดเรียน
พิเศษตอนเย็น หรือจบคาบเรียนพิเศษตอนเย็น ในกรณีที่เรียน จึงจะเปดเครื่องเพ่ือติดตอกับผูปกครองได  
  5.2  การอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียนมีระยะเวลาจนจบชวงชั้น ป.6 หรือ ม.3 เมื่อข้ึนชวงชั้นใหม
ตองติดตอขออนุญาตใหม ยกเวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
  5.3  โรงเรียนมีแบบขออนุญาตใหนักเรียนนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียนเปนกิจจะลักษณะโดยผูปกครองตอง
ไปติดตอขออนุญาต เพื่อกรอกเอกสารดังกลาวกับผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน และสามารถนําโทรศัพท
ไปใชไดหลังจากที่ผานการพิจารณาอนุมัติแลว
  5.4   นักเรียนที่นําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามขอ 1 ทางคุณครูที่พบเห็น
จะเก็บสงใหฝายปกครอง ซึ่งผูปกครองตองติดตอขอรับคนืดวยตนเอง และไมอนุญาตใหใชตลอดภาคเรียนน้ัน หาก
นักเรียนกระทําความผิดเปนครั้งท่ี 2 จะไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียนเปนเวลา 1 ปการศึกษาไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น      
  5.5 นักเรียนท่ีนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบเองในกรณีที่สูญหายอันเน่ืองมาจากไมไดปฏิบัติ
ตามระเบียบ        
 6. การปรับปรุงแกไขระเบียบนี้ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารโรงเรียน ตามความเหมาะสมกับสภาพสังคม 
 7. ใหผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(บาทหลวงเกรียงศักดิ์  ชัยพรแกว)
อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก

    ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติ 
       สําหรับนักเรียนที่ไดรับอนุญาตนําโทรศัพทมือถือไปโรงเรียน พ.ศ. 2564
      

กาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 

(บาทหลวงเกรียงศักด์ิ  ชัยพรแกว)
อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก
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52 คูมือนักเรียน 

 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรใฝหาความรู สงเสริมความประพฤติ
และระเบียบวินัยในตัวนักเรียน เพื่อความภาคภูมิใจและเปนเกียรติแกนักเรียน ตลอดถึงวงศตระกูล รวมทั้งเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน ผูปกครองนักเรียนฝายหนึ่งกับสมาคมผูปกครองฯ และโรงเรียนอีกฝายหนึ่ง 
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก จึงออกระเบียบวาดวยรางวัลสําหรับผลการเรียนของนักเรียน
พ.ศ. 2544 ไวดังตอไปนี้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยรางวัลสําหรับ
ผลการเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2544”
 ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป ทั้งนี้ขอบังคับหรือระเบียบของสมาคมฯ ที่วาดวยทุน
เรียนดี พ.ศ. 2528 ซึ่งใชกอนระเบียบนี้ใหเปนอันยกเลิก เม่ือระเบียบนี้มีผลบังคับใชเปนตนไป
 ขอ 3 รางวัลสําหรับผลการเรียนของนักเรียน ไดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
  3.1 รางวัลสําหรับผลการเรียนดีเลิศ
  มอบรางวัลสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ คือ มีระดับคะแนนของท้ังปเฉลี่ย หรือคะแนนของท้ังป
เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกของแตละหองเรียน เริ่มตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
  3.2 รางวัลสาํหรับผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม
  มอบรางวัลสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนพัฒนาดีขึ้นจากปการศึกษากอน โดยคิดจากผลตางของระดับ
คะแนนของทั้งปเฉลี่ยหรือคะแนนของทั้งปเฉล่ียใน 2 ปการศึกษาท่ีตอเนื่องกัน มี 3 รางวัล สําหรับ 3 อันดับแรกที่มี
ผลตางมากที่สุดของแตละหองเรียน เริ่มตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
  3.3 รางวัลสําหรับความสามารถพิเศษ 
  มอบรางวัลสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ เชน ดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี หรือทางวิชาการ
ไดแก คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนตน ซึ่งนักเรียนสามารถทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียนในปการศึกษาที่ผานมา คือ
ชนะการแขงขันที่จัดข้ึนภายนอกโรงเรียนอยูในอันดับที่ 1-3
 ขอ 4 รางวัลที่มอบใหในขอ 3 จะเหมือนกันทั้งหมด โดยจัดทําเปนโลที่มีการจารึกขอความตามประเภทของรางวัล 
หรืออาจจัดหาเปนอยางอื่นแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการในปนั้น ๆ จะเห็นสมควร
 ขอ 5 ใหจัดสรรงบประมาณจากรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกเปนคาใชจายสําหรับ
รางวัล ตามขอ 4
 ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการมอบรางวัลท้ังหมดนี้ จํานวน 7 คน ประกอบดวย ผูแทนฝายโรงเรียน 3 
คน และผูแทนจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก 4 คน
 ขอ 7 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด  

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 

(ลงชื่อ) โอภาส โควะวินทวีวัฒน
(นายโอภาส โควะวินทวีวัฒน)

นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก

     ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก 
  วาดวยรางวัลสําหรับ ผลการเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2544
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คูมือนักเรียน 53 

 เพื่อชวยเหลือสงเสริมใหนักเรียนที่เรียนดี แตผูปกครองขาดแคลนทุนทรัพย สามารถบรรเทาความเดือดรอนลง
ไดบาง รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและนักเรียนฝายหนึ่ง กับสมาคมผูปกครองและครูฯ 
และโรงเรียนอีกฝายหนึ่ง สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบวาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2557 ไวดังตอไปนี้    
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2557”
 ขอ 2 ใหยกเลิก “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาของนักเรียน พ.ศ. 
2544”          
 ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป     
 ขอ 4 นักเรียนผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษานี้ ตองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนตนไป โดยมีระดับ
คะแนนท้ังปเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 มีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษหรือภาคทัณฑในเร่ืองความประพฤติเปนลาย
ลักษณอักษร  
 ขอ 5 ผูปกครองของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษานี้ ตองมีรายไดรวมทั้งครอบครัวในเกณฑตํ่า คือนอยกวา 
20,000.- บาทตอเดือน หรือ 240,000.- บาทตอป หรือมีบุตรมากกวา 2 คนข้ึนไป ทําใหมีรายไดรวมเฉลี่ยนอยกวา 
5,000.- บาทตอคนตอเดือน 
 ขอ 6 สมาคมฯ จะมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาน้ี ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 4 และขอ 5 ปละ
ไมเกิน 10 ทุน โดยมีมูลคาทุนละ 30,000.- บาท หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้นๆ จะเห็น
สมควร โดยจะแบงการมอบเงินทุนการศึกษานี้ใหกับนักเรียนที่ผานการพิจารณาแลวเปน 2 งวด ๆ ละ 15,000.- บาท
 ขอ 7 นักเรียนที่มีความประสงคขอรับทุนการศึกษาตองแสดงความจํานงโดยกรอกรายละเอียดในใบคํารองขอรับ
ทุนฯ ซึ่งประกอบดวยประวตัิของนักเรียน ผูปกครอง การเขียนบทความเกี่ยวกับโรงเรียน และมีการรับรองจากคุณ
ครูประจําชั้น พรอมหลักฐานเอกสารที่ระบุไวในใบคํารองขอรับทุนฯ ยื่นตอสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน
เซนตดอมินิก ภายในเดือนมิถุนายนของแตละปการศึกษา    
 ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษานี้รวม 7 คน ประกอบดวยผูแทนจากโรงเรียน 3 คน และผู
แทนจากสมาคมฯ 4 คน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด  
 ขอ 9 ใหจัดสรรงบประมาณรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก เพ่ือใชดําเนินการตาม
ระเบียบสมาคมฯ วาดวยทุนการศึกษานี้ปละ 300,000.- บาท หรือไมนอยกวาจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองมอบใหเปนทุน
การศึกษาของปนั้น ๆ หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้น ๆ เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายกมล  วิจักรชน)
นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมนิิก

  ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก 
  วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2557
  

ุ
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54 คูมือนักเรียน 

 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกซ่ึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพ อันนํามา
ซึ่งความภาคภูมิใจและเปนเกียรติแกนักเรียน ตลอดจนประชาคมเซนตดอมินิกโดยรวม รวมทั้งเปนการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและนักเรียนฝายหนึ่ง กับสมาคมผูปกครองและครูฯ และโรงเรียนอีกฝายหนึ่ง สมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบวาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
พ.ศ. 2557 ไวดังตอไปนี้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2557”   
 ขอ 2 ใหยกเลิกความตาม “ขอ 3.3 ในระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกวาดวยผลการเรียน
ของนักเรียน พ.ศ. 2544”       
 ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป   
 ขอ 4 นักเรียนผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษานี้ ตองมีความสามารถดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี หรือวิชาการ ซึ่งไดนํา
ชื่อเสียงใหแกโรงเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา คือชนะการแขงขันที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกโรงเรียนในลําดับ
ที่ 1 หรือลําดับที่ 2 หรือลําดับที่ 3 มีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษหรือภาคทัณฑในเร่ืองความประพฤติ
เปนลายลักษณอักษร    
 ขอ 5 สมาคมฯ จะมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขอรับทุนการศกึษานี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 4 ปละไมเกิน
10 ทุน โดยมีมูลคาทุนละไมเกิน 5,000.- บาท       
 ขอ 6 นักเรียนที่มีความประสงคขอรับทุนการศึกษาตองแสดงความจํานงโดยกรอกรายละเอียดในใบคํารองขอรับ
ทุนฯ ซึ่งมีการรับรองจากคุณครูที่ปรึกษาดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี หรือวิชาการที่เขารวมการแขงขัน พรอมหลักฐาน
เอกสารที่ระบุไวในใบคํารองขอรับทุนฯ ยื่นตอสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก ภายในเดือนมิถนุายน
ของแตละปการศึกษา
 ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษานี้รวม 7 คน ประกอบดวยผูแทนจากโรงเรียน 3 คน และผู
แทนจากสมาคมฯ 4 คน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด
 ขอ 8 ใหจัดสรรงบประมาณรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก เพ่ือใชดําเนินการตาม
ระเบียบสมาคมฯ วาดวยทุนการศึกษานี้ปละ 50,000.- บาท หรือไมนอยกวาจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองมอบใหเปน
ทุนการศึกษาของปนั้น ๆ หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้น ๆ เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายกมล  วิจักรชน)
นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก

  ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก 
  วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2557
  

( ิ ั )
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 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความประพฤติดี เปนผูมีนํ้าใจ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนตลอดจนคําอบรม
สั่งสอนของคณะผูใหญ คณะครู มีสวนรวมหรือชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอทั้งภายในหรือภายนอก
โรงเรียน รวมท้ังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและนักเรียนฝายหนึ่งกับสมาคมผูปกครองและครูฯ 
และโรงเรียนอีกฝายหนึ่ง สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบวาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความประพฤติดี พ.ศ. 2557 ไวดังตอไปนี้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความประพฤติดี พ.ศ. 2557”
 ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป
 ขอ 3 นักเรียนผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษานี้ ตองเปนนักเรียนที่มีความประพฤติดีประจําระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากการพิจารณาคัดเลือกของทางโรงเรียน   
 ขอ 4 สมาคมฯ จะมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3 ปละ 12 ทุน โดยมีมูลคาทุนละไมเกิน 
4,000.- บาท 
 ขอ 5 ใหจัดสรรงบประมาณรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก เพ่ือใชดําเนินการตาม
ระเบียบสมาคมฯ วาดวยทุนการศึกษานี้ปละ 50,000.- บาท หรือไมนอยกวาจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองมอบใหเปนทุน
การศึกษาของปนั้น ๆ หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้น ๆ เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายกมล  วิจักรชน)
นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก

  ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก 
  วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี พ.ศ. 2557
  

ุ

ิ ั
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Dear Lord God,
ขาแตพระเจา

Who watches over and protects us with 
loving-kindness, 
ผูทรงคุมครองสอดสองดูแลเรา ดวยความรักและเมตตา
อยางยิ่ง

Please give us strength, light and intelligence
โปรดประทานพละกําลัง ความสวาง และสติปญญา

So that we can study and learn our lessons 
well today;
เพื่อเราจะไดเรียนรูวิชาในวันนี้

Help us to progress in life with honesty and 
become good people;
โปรดอวยพระพรใหเรากาวหนาในชีวิต อยางซ่ือสัตย
สุจริต และเปนคนดี

Please bless our country, His Majesty the King, 
our parents and teachers;
โปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย บิดา 
มารดา และครูบาอาจารยของเรา

And let people all over the world love one 
another and live in peace 
under your protection,
โปรดใหประชาโลกมีความรักตอกัน และผดุงไวซึ่ง
สันติภาพ 
ในความคุมครองของพระองค

Amen.

Morning Assembly Prayer บทสวด
ภาวนาตอนเชา
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Dear Lord God,
ขาแตพระเจา

You are kind and loving, 
องคแหงความรักและเมตตาปรานี

We gratefully thank you 
เราขอขอบพระคุณพระองค

For helping us get through our studies very 
well today;
ที่ไดชวยเราใหผานชีวิต การเลาเรียนในวันน้ีดวยดี

Please bless our country, His Majesty the King, 
our parents and teachers;
โปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย บิดา 
มารดา และครูบาอาจารยของเรา

For whatever wrong we have done, please 
forgive us and protect us always,
พวกเราทําความผิดประการใด ขอพระองคโปรดยกโทษ
ใหดวย และคุมครองเราตลอดไป

Amen.

Evening Prayer
บทสวดภาวนาตอนเย็น
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เนื้อรอง : บาทหลวงเกียรติ บุญขจาย ซดบ.     ทํานอง : ส.พีรพันธ

เพลงสดุดีเซนตดอมินิก
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เนื้อรอง : สมหวัง อนุศักด์ิเสถียร     ทํานอง : ประสม เกตุภรณ   เรียบเรียงเสียงประสาน : วิจิตร จิตรรังสรรค

Graduation Song
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แผนท่ีโรงเรียนเซนตดอมินิก






