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DSIL 1

สารจากผู้อานวยการใหญ่
ถึงลูกดรุณสิกขาลัยที่รักทุกคน
ขอมอบโรงเรี ย นแห่ ง นี้ ไ ว้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ๆทุ ก คน เป็ น บ้ า นเรี ย นแห่ ง
ความสุ ข เป็ น สถานที่ขัดเกลา เพาะบ่ มอุปนิสั ยที่ดีงาม เป็นแหล่ งฝึ กฝน
พั ฒ นาตน ให้ เ ติ บ โตขึ้ น อย่ า งมี ค วามรู้ เ ชี่ ย วชาญ เก่ ง กล้ า สามารถ เพื่ อ
รังสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคมได้ในวันข้างหน้า
ลูกดรุณสิกขาลัย จะเติบโตขึ้นเป็นสุภาพบรุษ สุภาพสตรี เป็นผู้มี
เกียรติภูมิแห่งตน ที่สง่างามจากภายใน อย่างแท้จริงได้ ด้วยการยึดถือคติ
เตือนใจตนว่า

“Treat others as we want others to treat us”
“จงปฏิบัตติ ่อผู้อื่น เหมือนดังที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา”
และเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งอานวยสติปัญญา ความรู้ อย่ างมีความสุข สนุกสนาน และปลอดภัย แก่
ลูกดรุณสิกขาลัยทุกคน เราจึงมีหลักปฏิบัติสาคัญ ที่พวกเราพึงระลึกและปฏิบัติตาม ดังนี้
DSIL Code of Honor หลักปฏิบัติแห่งเกียรติภูมิ
1. Respect for Self เคารพตนเอง
 ดูแลรักษาเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมที่จะปรากฏตัวต่อสายตาผู้อื่นด้วย
ความสง่างามเสมอ
 ดารงตนเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ผู้มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีศีลธรรมจรรยา มีสัมมาคารวะ มี
วาจาสุภาพ งดงาม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 ประพฤติตนเป็น “นักเรียนรู้” ผู้มุ่งมั่นพากเพียร จริงจัง เข้มแข็ง หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค
ทั้งปวง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จนติดเป็นนิสสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต
2. Respect for Classmates เคารพเพื่อนร่วมชั้น และพี่น้องร่วมสถาบัน
 แสดงน้าใจไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ให้การดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อดทน และรู้จักให้อภัย
 ไม่กลั่นแกล้งรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า ล้อเลียน ลวนลาม ทั้งด้วยวาจาและพฤติกรรม เป็นสุภาพบุรุ ษต้อง
ให้เกียรติแก่สุภาพสตรี พี่ต้องรักใคร่และดูแลน้อง น้องต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพพี่
 เปิดใจ ตั้งใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง ทั้งในและนอกชั้นเรียน เรียนรู้กันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม
อย่างเป็นกัลยาณมิตร ผลัดกันเป็นผู้พูด-ผู้ฟัง ผู้นา-ผู้ตาม ผู้ให้-ผู้รับ ตามความเหมาะสม

3. Respect for Teachers and Elders เคารพครูบาอาจารย์ และผู้มีอาวุโส
 เป็นผู้มีกิริยามารยาท อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ กราบไหว้และกล่าวคา
สวัส ดีทักทายตามวัฒ นธรรมไทย หรื อสนทนากั บครู อาจารย์ และผู้ มีอาวุโ ส ด้ว ยความสุ ภ าพ รู้
กาละเทศะ
 เป็นผู้มีวินัย ตรงเวลา แสดงความสนใจใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบ และรักษาคามั่นสัญญาต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย เสมอต้นเสมอปลาย
 เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาชี้แนะสั่งสอนของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพ ไม่แสดงกิริยาล่วงเกินต่อ
ครูบาอาจารย์และผู้มีอาวุโส ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาชี้แนะของครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส ในเรื่องความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DSIL Code of Conduct หลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร
No Stealing ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น
No Fighting, Bullying, Violence, or Weapons ไม่ใช้ความรุนแรง ทาร้ายร่างกาย รังแก กลั่น
แกล้ง หรือพกพาอาวุธในโรงเรียน
No Smoking, Alcohol, or Drugs ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสารเสพติดทุกชนิด
No Gambling ไม่เล่นการพนัน
No Cheating ไม่ฉ้อโกง หลอกลวง ประพฤติทุจริตและคิดมิชอบ
No Sexual Harassment or Public Display of Affection ไม่แสดงพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม
ต่อเพศตรงข้าม หรือพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยาอันดีงามและวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ ครูบาอาจารย์จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ รุ่นพี่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่รุ่น
น้อง เพื่อสร้างสรรค์ สืบทอด และดารงไว้ให้เป็นวัฒนธรรมอันดีงามสู่วัฒนธรรมองค์กรของชาวดรุณ
สิกขาลัย
ขอให้ลูกดรุณสิกขาลัยทุกคนที่ตั้งใจประพฤติและปฏิบัติตาม จงประสบแต่ความสุข มีความเจริญ ก้าวหน้า
ในการเรียน การงาน และชีวิตสืบไป

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผู้อานวยการใหญ่

2 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2561

DSIL 3

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
เริ่มตั้งแต่ปี 2540 โครงการปัญญาคือแสงสว่าง (Lighthouse Project) โดยมูลนิธิศึกษาพัฒน์ ได้
นาหลักการทฤษฎี Constructionism หรือการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของ Prof. Seymour
Papert แห่ ง The Media Lab of Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มาประยุกต์ใช้กับชาวบ้านในชนบท โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หน่วยงานของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้สนใจปฏิรูปการเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย
มูลนิธิไทยคมได้จัดตั้ง Constructionism Lab ซึ่งมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อได้ทั่วโลก
ที่ศูนย์ กศน. ภาคเหนือ อาเภอเมือง จ.ลาปาง ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนด้วยวิธี
Constructionism ประมาณ 70 คน หลังจากนั้นมูลนิธิศึกษาพัฒน์และ กศน. ได้ออกไปติดตามผลผู้ผ่าน
การฝึกอบรม ตามแผนการขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ
ในปี 2542 พบว่ า ผู้ ผ่ า นการอบรมจ านวนมากมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะน าแนวทาง
Constructionism ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาของตน แต่ไม่สามารถขยายผลในโรงเรียนได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดที่ขัดขวางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน เช่น ปัญหาการปรับตารางเรียน ให้มีคาบเรียนที่ยาว
ต่อเนื่ องกัน มากขึ้น ส าหรั บ การทาโครงงาน ปัญหาการเชื่อมโยงวิช าต่าง ๆ ปัญหาวิธีการประเมินผล
โครงงาน เป็นต้น และที่สาคัญที่สุดคือไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการคิดของครูและผู้บริหารส่วนใหญ่ได้ ในขณะ
นั้น ยังไม่มีโรงเรียนใดที่จัดการเรียนการสอนในแนว Constructionism ที่สามารถนามาใช้เป็นแบบอย่าง
และอ้างอิงได้
คณะผู้บริหารโครงการ Lighthouse มูลนิธิศึกษาพัฒน์ โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุ ธยา และ
คุณแบงกอก เชาวน์ขวัญยืน จึงเกิดความคิดขึ้นว่า เราต้องมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักการ
Constructionism ที่มีรูปแบบชัดเจนเป็นตัวอย่าง เหมือนที่เรามีตัวอย่างของชาวบ้านที่ได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจังที่อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ การจะผลิตผู้เรียนรู้ที่ดีได้ จะต้องมีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่ง
กลุ่ม ที่โรงเรียนใช้วิธีการเรีย นการสอนในแนว Constructionism อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มต้นตั้ง แต่ชั้น
ประถมศึกษาเป็นต้นไป และลงลึกไปจนจบชั้นมัธยมศึกษา เพื่อที่นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับประสบการณ์ทาง
การศึกษาในแนวนี้ อย่ างลึ ก ซึ้ง และต่ อเนื่ องตลอดไป จนเกิดเป็นวัฒ นธรรมในการเรียนรู้ ขึ้น ใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทุกประการ
เนื่องจาก ประธานโครงการ Lighthouse ในขณะนั้น (คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา) ดารง
ตาแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียว
ที่ออกนอกระบบราชการ จึงเห็นควรว่า การจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยตั้งเป็นภาควิชาหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัย จะทาให้มีความคล่องตัว ในการบริหารสูง และสามารถพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กร
การเรียนรู้ (Learning organization) ได้ง่าย และในระยะยาวจะสามารถพัฒนาให้เป็นสถาบันผลิตครูยุค
ใหม่ และเป็ น ฐานความรู้ ที่จ ะพัฒ นา ไปเป็นสถาบันการเรียนรู้ (Learning institute) ที่ทันสมัยได้ใ น
อนาคต
ในปี 2544 จึงริเริ่มดาเนินการก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้เป็นโครงการโรงเรียนนาร่อง โดย
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิไทยคม มูลนิธิศึกษาพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี และ The Media Lab of MIT โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ผลิตนักเรียนพันธุ์
ใหม่ ผลิตครูพันธุ์ใหม่ และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่บูรณาการด้วยเทคโนโลยี
วิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
หลักการทฤษฎี Constructionism (การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา) โดย Prof. Seymour
Papert นักคณิตศาสตร์และนักการศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นบนรากฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ Prof. Jean Piaget นักจิตวิทยาพัฒนาการและนักการศึกษา ซึ่งทั้งสองทฤษฎี
นี้ได้นาองค์ความรู้ทางด้านพัฒนาการสมอง การรับรู้และการเรียนรู้ของมนุษย์ (Cognitive and Learning
Science) และจิตวิทยาในการเรียนรู้ มาเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ที่เชื่อว่า
“การเรียนรู้ที่ดีกว่าไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่
ดีกว่าแก่ผู้เรียนรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง” Prof. Seymour Papert, 1996
Prof. Seymour Papert แห่งสถาบัน MIT Media Lab ใช้เวลากว่า 20 ปี ศึกษาและเฝ้าสังเกต
การเรียนรู้ของเด็ก แล้วพบว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในการทา หรือการลงมื อ
สร้ าง (construct) บางสิ่ งบางอย่ า งที่ เ ขาสั มผั ส ได้ หรือแม้แต่การสร้า งเรื่ องราวต่ าง ๆ ที่นาไปสู่ ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
จินตนาการ (Imagination) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จะนาผู้เรียนไปสู่กระบวนการ
ของการลงมือสร้างสิ่งของที่จับต้องได้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ และนาความรู้ที่ได้นั้น มาปรับเปลี่ยนเพื่อสร้าง
สิ่งอื่น ๆ ที่แตกต่าง กว้างขวาง และยิ่งใหญ่มากขึ้นต่อไป
ในการเรียนรู้นั้น อาจเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ๆ โครงงานเล็ก ๆ ไปก่อน เมื่อทาสาเร็จแล้วผู้เรียนจะ
เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง ซึ่งจะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่โครงงาน
ที่ยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นวงจรต่อเนื่องที่สอดรับกันและกันอย่างไม่
มีที่สิ้นสุด
ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กที่มี
ทักษะต่างกัน จะช่วยให้เกิดการสร้างจินตนาการกับผู้เรียนทุกคน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
และเกิดการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากมาย
เด็ก ๆ จะตื่นตัวและเรียนรู้ได้ดี จากการนาเรื่องที่ชอบมาให้เขาทา แล้วบูรณาการวิชาการและ
เรื่องที่ควรเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าไป ซึ่งหลักการเรียนรู้เช่นนี้ เป็นการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learnercentered Learning)
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วิสัยทัศน์ (Vision)
บ้านเรียนแห่งความสุข สู่ความดี เพื่อความเก่ง
Happy home at school that builds morally and intellectually good learner.

พันธกิจ (Mission)
1. นั ก เรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Proactive Learner) คื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามใฝ่ รู้ กระตื อ รื อ ร้ น ในการ
แสวงหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือแม้แต่เรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้สนใจก็ตามได้ด้วยตนเอง ไม่นั่งรอ
คาตอบจากครู แต่เป็นฝ่ายเดินไปหาคาตอบด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบ หรือหา
ข้อมูล และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
• มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
• สามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้
• สามารถประมวลข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ
• สะท้อนบทเรียนและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและความสาเร็จ
2. วินัยภายใน (Self-Discipline) คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างราบรื่น
และต้องปฏิบัติด้วยความเต็มใจด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องมีกฎหรือบุคคลมาบังคับ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
• รู้และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
• รู้ดีรู้ชั่ว และเลือกทาในสิ่งที่ดี
• มีความอดทน และพยายามทาให้สาเร็จ
3. คุณภาพภายใน (Altruism) คือ คุณภาพของจิตใจ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีศีลธรรมและ
ศรัทธาในความดีงาม เมื่อมีความมั่นคงจากภายในก็จะส่งผลให้เห็นคุณภาพภายนอก คือ มีพฤติกรรมอันดี
งาม และไม่เบียดเบียนผู้อื่น โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
• มีสติรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้น มีสมาธิดี มีความประณีตภายใน และจัดการอารมณ์ตัวเองได้
• มีความรัก เมตตากรุณา เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อื่น
• มีมารยาทที่ดีงาม รู้จักกาลเทศะ
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คือ การดูแลตัวให้เป็นพลเมืองดี ไม่
สร้างความเสียหายแก่สังคมและใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยพัฒนาชุมชนรอบตัวและขยายไปสู่สังคม
กลุ่มใหญ่ได้ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
• มีจิตอาสา ใช้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคม
• สานึกและเห็นคุณค่าการใช้ทรัพยากร ดูแลรักษาของส่วนรวม

สีประจาโรงเรียน
สีส้มและสีเทา

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

ตัวอักษร DSIL สีส้ม ขอบดา
ตัวอักษร I แทนด้วยรูป ประภาคารส่องแสงสว่าง
ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ เขียนว่า “Darunsikkhalai School for Innovative Learning”
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ข้อมูลทั่วไป
 เวลาเรียนของนักเรียน
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

 ภาคการศึกษา/ระยะเวลาเรียน แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม
ภาคเรียนที่ 3 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
หมายเหตุ : ระยะเวลาเรียนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ช่องทางการติดต่อ
ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
ฝ่ายธุรการ โทรศัพท์ 02 – 4708315 – 8 โทรสาร 02 – 4708319
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มือถือ 087 – 0945885
E – Mail : dsil.pr2014@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dsil.school

 งานทะเบียน
ขั้นตอนการขอเอกสารงานทะเบียน
1) ติดต่อฝ่ายธุรการ เพื่อกรอกแบบฟอร์มคาขอเอกสาร
2) ชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด
3) รอดาเนินการอนุมัติ 7 วันทาการ
4) มารับเอกสารตามนัดหมาย
ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระวิชา เพื่อใช้เป็น
หลักฐานแสดงสถานภาพและผลการเรียนของนักเรียน เรียนจบแต่ละช่วงชั้น (ช่วงชั้นที่1 จบชั้นป.3 ช่วงชั้นที่
2 จบชั้นป.6 ช่วงชั้นที่3 จบชั้นม.3 ช่วงชั้นที่4 จบชั้นม.6) และใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนต่อ (แนบ
รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว)
ปพ.2 คือ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร จะออกให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี (จบม.3) และสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ปี จบม.6)
ปพ.6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล สมุดพก หรือ สมุดบันทึกผลการเรียน
จะออกให้นักเรียนทุกเทอม เพื่อให้นักเรียนนาไปแจ้งผลการเรียนกับผู้ปกครอง
ปพ.7 คือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ขอได้ในกรณีที่นักเรียนต้องการใบรับรอง
ชั่วคราวว่า เป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้ นจริงๆ ใช้เป็นหลักฐานชั่วคราวแทนปพ.1 และปพ.7 หรือใช้กรณีขอวี
ซ่า ซึ่งจะมีอายุเพียง 60 วัน

 งานธุรการ
1. บริการจัดจาหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน
1.1 เสื้อโปโล ขนาดมาตรฐาน
1.2 กางเกง/กางเกงประโปรง บริการวัดขนาดสั่งตัดเฉพาะ หรือ สั่งซื้อผ้าเพื่อนาไปตัดเย็บ
1.3 เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
2. บริการธุรกรรมของนักเรียน
2.1 บัตรประจาตัวนักเรียน
2.2 บัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน/บัตรกลับบ้านเอง
2.3 บัตรผ่านเข้า – ออกมหาวิทยาลัยฯ (สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์)
2.4 แบบฟอร์มขออนุญาตลาเรียน/ลาออก
2.5 แบบคาขอทากิจกรรมล่วงเวลา
2.6 แบบคาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต
2.7 แบบคาขอเอกสารงานทะเบียน
3. การชาระเงินค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (ค่าเทอม) โดยช่องทางดังนี้
3.1 ชาระผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 330-1-04600-3
และส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินได้ที่เบอร์แฟกซ์ 02-4708319 หรือ
อีเมล dsil.pr2014@gmail.com
3.2 ชาระด้วยบัตรเครดิต *charge 3%
3.3 ชาระด้วยเงินสด ณ ห้องธุรการ ชั้น 1
หมายเหตุ :
1) หากชาระเงินล่าช้ากว่าที่กาหนด โรงเรียนมีความจาเป็นต้องคิดค่าปรับวันละ 200 บาท โดย
นับจากวันครบกาหนดชาระ ตามที่ระบุไว้ในจดหมาย โดยนับรวมวันหยุดทาการ
2) ค่าพัฒนาการเรียนรู้ฯ ปรับตามดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index โดยใช้ ตัวเลข
อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ฯ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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DSIL 9

 งานพยาบาล
1. บริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทาบัตรบันทึกสุ ขภาพ
ประจาตัว (สศ. 3) เพื่อบันทึกประวัติสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัด
สายตา การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2. บริ การปฐมพยาบาล กรณีป่ว ย หรือ อุบัติเหตุเล็ กน้อย คุณครูจ ะโทรศัพท์แจ้ง อาการกั บ
ผู้ปกครอง จากนั้นจะปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอนพักห้องพยาบาล และเฝ้าดูอาการ หากไม่ทุเลา
จะแจ้งนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับเพื่อทาการรักษาต่อไป
3. กรณีป่วยมาก หรือ อุ บัติเหตุรุนแรง คุณครูจะโทรศัพท์แจ้งอาการกับผู้ปกครอง และนาส่ง
โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้โรงเรียน เช่น รพ.บางปะกอก 1 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ หรือ รพ.นครธน
จากนั้นจะแจ้งนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับเพื่อทาการรักษาต่อไป
4. โรงเรียนจัดทาประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน โดยมีความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง วงเงิน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ กรณีนักเรียน
บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน ผู้ปกครองสามารถนาบัตรประจาตัวประกันภัยยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องชาระเงินค่ารักษา หากไม่มีบัตรต้องสารองเงินจ่ายก่อน แล้วนา
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ มาติดต่อที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลคืน
หมายเหตุ ผู้เอาประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกาหนด
เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

ระเบียบโรงเรียนดรุณสิกขาลัยและแนวปฏิบัตสิ าหรับนักเรียน
 กาหนดการปฏิบัติประจาวัน
07.50 น.
08.00 น.
08.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
11.30 น.
12.15 น.
12.30 น.
13.15 น.
14.30 น.
16.00 น.
17.00 น.

เพลงสัญญาณเตือนให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคาปฏิญาณตน สวดมนต์ ทาสมาธิ รับฟังการอบรม
กิจกรรมโฮมรูม
เริ่มเรียนคาบที่ 1
นักเรียน พักรับประทานนม
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พักรับประทานอาหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พักรับประทานอาหาร
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เริ่มเรียนภาคบ่าย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เริ่มเรียนภาคบ่าย
นักเรียน พักรับประทานอาหารว่าง
เลิกเรียน
นักเรียนทุกคนจะต้องออกจากบริเวณโรงเรียน เว้นแต่มีคุณครูดูแล

 การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน
1.
2.
3.
4.

แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ตามระเบียบของโรงเรียน
มีอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียนกาหนด
มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือ ตามที่ทางโรงเรียนนัดหมาย
บันทึกรหัสนักเรียน เพื่อลงเวลาการมาเรียนที่โต๊ะลงเวลา ชั้น 1 โดยบันทึกทุกวันที่เข้าและกลับ
จากโรงเรียนทุกครั้งด้วยตนเอง
5. นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติจะถือว่ามาโรงเรียนสาย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
มาโรงเรียนสาย
6. เข้ารั บ การตรวจวัดไข้ ส ารวจมือ และช่องปากกับ คุณ ครูเวรประจาวัน เพื่อเฝ้ าระวังการเกิ ด
โรคติดต่อ
7. ควรเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
8. ก่อนเข้าห้องเรียนและห้องประชุม ควรถอดรองเท้าและวางในตู้เก็บรองเท้าให้เรียบร้อย
9. รับประทานอาหาร นม และของว่าง ในสถานที่ที่กาหนด ไม่ควรนาไปทานในห้องเรียน
10. ช่ว ยกัน ดูแลรั กษาความสะอาดภายในห้ องเรียน บริเวณโรงเรีย น และรักษาทรัพย์สิ นสมบั ติ
ส่วนรวมของโรงเรียน
11. เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจใด ๆ ควรทาให้แล้วเสร็จและส่งตรงตามกาหนดเวลา
12. มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน ในระหว่างเพื่อน รุ่นพีห่ รือรุ่นน้อง ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
13. นักเรียนต้องเป็นผู้มีความสุภาพ เรียบร้อย ทั้งกิริยาวาจา ต้องนอบน้อมและมีสัมมาคารวะต่อบิดา
มารดาครูและผู้มีอาวุโส
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 การแต่งกาย
วันจันทร์ ชุดนักเรียน
วันอังคาร ชุดนักเรียน
วันพุธ
ชุดสุภาพสากล
วันพฤหัสบดี ชุดลูกเสือ – เนตรนารี (แบบลาลอง)
วันศุกร์
ชุดผ้าไทย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน เป็นต้น
หมายเหตุ :
1) ชุดนักเรียน ให้นักเรียนนาชายเสื้อใส่ในกางเกงหรือกระโปรงให้เรียบร้อย สาหรับนักเรียนชาย
ระดับประถมศึกษา-ใส่กางเกงขาสั้น ระดับมัธยมศึกษา-ใส่กางเกงขายาว
2) ชุดพละ ให้นักเรียนนาชุดและอุปกรณ์ที่เหมาะกับการเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ มาเปลี่ยน เช่น กีฬาว่าย
น้า กีฬาฟุตซอล โดยจะแจ้งให้ทราบในแต่ละภาคเรียน
ทรงผม : นักเรียนชาย ผมสั้น ทรงแบบสุภาพ เรียบร้อย
นักเรียนหญิง ทรงแบบสุภาพ หากผมยาวควรมัดรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย
ถุงเท้าและรองเท้า : ถุงเท้าสีขาว รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ

 การออกนอกบริเวณโรงเรียน
1. เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของคุณครู และเจ้าหน้าที่ จะออกไปนอกบริเวณ
โรงเรียนไม่ได้
2. ในระหว่างวันหากมีความจาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีคุณครูควบคุมดูแลไปด้วย เช่น
การออกไปใช้พื้นที่หรือร่วมกิจกรรมของมจธ.
3. หลังเลิกเรียนอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน เฉพาะนักเรียนที่มีบัตรอนุญาตออกนอก
โรงเรียน หรือบัตรกลับบ้านเอง โดยต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เท่านั้น
4. นักเรียนสามารถยื่นเรื่องขอมีบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือ บัตรกลับบ้านเอง โดยต้องกรอก
แบบฟอร์มคาขอและผู้ปกครองลงนามรับรอง
5. การเดินทางไป Field trip (ทัศนศึกษา) ของนักเรียนทุกครั้ง โรงเรียนจะจัดทาหนังสือแจ้ง
รายละเอียดพร้อมใบตอบรับขออนุญาต ส่งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

 การมาสาย
1. การมาสาย หมายถึง นักเรียนที่มาโรงเรียนหลังจาก “การเข้าแถวเคารพธงชาติ”มาสาย“ ถือว่า ”
2. นักเรียนมาสายรวมกันถึง 1 ชั่วโมง ครูที่ปรึกษาประจาโครงงานจะแจ้ง เตือนกับนักเรียนและ
รายงานต่อผู้ปกครองรับทราบ
3. กรณีมาสายรวมกันถึง 2 ชั่วโมง นักเรียนจะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาวินัย โดยฝ่ายพัฒนาวินัย
และตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 5 คะแนน โดยทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง
รับทราบ
4. กรณีมาสายเป็นประจารวมเกิน 4 ชั่วโมง นักเรียนจะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาวินัย โดยฝ่าย
พัฒนาวินัยและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 5 คะแนน โดยทางโรงเรียนจะส่งจดหมายเชิญ
ผู้ปกครองมาพบเพื่อหาแนวทางปรับพฤติกรรมต่อไป

 การลาเรียน
1. เมื่อนักเรียนหยุดเรียนทุกกรณี ผู้ปกครองควรแจ้งกับทางโรงเรียนให้ทราบโดยเร็วที่สุด โดยทาง
โทรศัพท์แจ้งที่ฝ่ายธุรการ หรือ ครูที่ปรึกษาประจาโครงงาน และกรอกแบบฟอร์มใบลายื่นที่ห้อง
ธุรการ
2. กรณีลาป่วย ผู้ปกครองควรแจ้งอาการแห่งโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ ให้โรงเรียน
ทราบข้อมูลทันที เพื่อโรงเรียนจะได้จัดความช่วยเหลือนักเรียนและนักเรียนที่เรียนร่วมชั้นได้ทันที
และกรอกแบบฟอร์มใบลายื่นที่ห้องธุรการ ในวันที่นักเรียนมาเรียนวันแรกหลังจากวันลา
3. กรณีลากิจ ผู้ปกครองควรแจ้งข้อมูล ให้ครูที่ปรึกษาประจาโครงงานทราบ โดยยื่นใบลาที่ห้ อง
ธุรการของโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
4. กรณีลา ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมเข้าค่าย จะถือว่านักเรียนขาดการร่วมกิจกรรมค่ายนั้น ซึ่ง
จาเป็นต้องมีการเข้าค่ายอื่น ๆ ที่มี วัตถุประสงค์ ใกล้เคียงกันชดเชย โดยให้ปรึกษาครูที่ปรึกษา
ประจาโครงงาน และกรอกแบบฟอร์มใบลายื่นที่ห้องธุรการ
5. กรณีลาออก ผู้ปกครองควรกรอกแบบฟอร์มขอลาออกและยื่นเรื่องเพื่อดาเนินการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 60 วัน

 สิ่งของ “ต้องห้าม” มิให้นามาโรงเรียน
1. วัส ดุ สิ่ งของ ที่ไม่ใช่อุป กรณ์การเรี ยนทุกประเภท ได้แก่ ของผิ ดกฎหมาย อาวุธ วัตถุระเบิด
อุปกรณ์การพนัน เครื่องเล่นเกมส์
2. บุหรี่ สุรา ของมึนเมา และยาเสพติดทุกประเภท
3. ทรัพย์สินมีค่า ได้แก่ เครื่องประดับที่มีราคาแพง เงินจานวนมาก เนื่องจากอาจสูญหายได้
4. ของเล่นทุกประเภทที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง และผู้อื่น
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นราย
กรณี หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาประจาโครงงาน โดยให้กรอก
แบบฟอร์มขออนุญาตกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์
6. กรณีนักเรียนที่นาสิ่งของ “ต้องห้าม” มาโรงเรียน ถ้ามีการสูญหายหรือเสียหาย ทางโรงเรีย นจะ
ไม่รับผิดชอบ หรือ กรณีตรวจสอบพบเจอ คุณครูมีสิทธิยึดไว้ก่อน แล้วเชิญผู้ปกครองรับคืน และ
นับเป็นความผิดตัดคะแนนความประพฤติด้วย
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วินัยและการควบคุมความประพฤติ
นั กเรี ย นที่กระทาความผิ ดใด ๆ จะได้รับการอบรมตั กเตื อนจากคุณ ครู หรือถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติ และรับการอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมโดยฝ่ายพัฒนาวินัยนักเรียน พร้อมทั้งรายงานผลความ
ประพฤติให้ผู้ปกครองทราบ หากมีการกระทาผิดซ้าในเรื่องที่ตักเตือนไป หรือมีระดับความรุนแรง ทาง
โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาร่วมหาแนวทางปรับพฤติกรรมต่อไป
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความพฤติ
1) พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ระดับเบา ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
- แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น ปล่อยชายเสื้อออกด้านนอก สวมรองเท้าแตะ สวมกางเกงยีนส์
- การใช้วาจา ไม่สุภาพ คาหยาบคาย ล้อเลียน เสียดสี ไม่เหมาะสม
- มาโรงเรียนสายไม่ทันตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด รวมเกินทุก 2 ชั่วโมง
- การใช้เครื่องมือสื่อสาร ไม่ถูกกาลเทศะ
- พูดคุย ส่งเสียงดัง หรือกระทาการรบกวนผู้อื่นขณะเรียน
- ไม่เคารพเชื่อฟัง คาตักเตือน หรือแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อคุณครู
- โพสข้อความหรือภาพไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์
- ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
2) พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ระดับปานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน
- การทาให้ทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้อื่นเกิดความเสียหาย
- หนีเรียน ไม่เข้าเรียน
- หลีกเลี่ยง หลบซ่อน ไม่เข้าแถว
- ยุยงส่งเสริม ให้เกิดการทะเลาะวิวาท, ปกป้องความผิดกล่าวเท็จ
- กลั่นแกล้ง รังแก ดูหมิ่น บังคับ ขู่เข็ญ ด้วยวาจาหรือการกระทาต่อผู้อื่น
- มีสื่อลามกอนาจาร ไว้ในครอบครอง
3) พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ระดับรุนแรง ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน
- ใช้กาลังทาร้ายร่างกายผู้อื่น ทะเลาะวิวาท ชกต่อย
- เล่นการพนันทั้งในและนอกโรงเรียน
- ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มึนเมาทุกชนิด ทั้งในและนอกโรงเรียน
- เสพสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ หรือมีไว้ในครอบครอง ทั้งในและนอกโรงเรียน
- เที่ยวกลางคืนดึกดื่น และอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสม
- พกพาอาวุธที่เป็นอันตราย
- ล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระทาการไม่เหมาะสมทางเพศ
- ลักขโมย กรรโชกทรัพย์ หรือข่มขู่เพื่อเอาทรัพย์ของผู้อื่น
- ทุจริต

แนวทางการพัฒนาวินัยและปรับพฤติกรรม
1) ตัดคะแนนความประพฤติครบทุก ๆ 10 คะแนน
- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม
- เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม และหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน
2) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 25 คะแนน
- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม
- ออกจดหมายเตือน ภาคทัณฑ์
- เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม และหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน
- บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ และ/หรือทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 50 คะแนน
- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม
- พักการเรียน 3 - 7 วัน
- เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม และหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน
- บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ และ/หรือทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 75 คะแนน
- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม
- พักการเรียน 3 - 7 วัน
- เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม และหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน
- บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ และ/หรือทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน
- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม และหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน
- พ้นสภาพนักเรียนดรุณสิกขาลัย
หมายเหตุ
- การตัดคะแนนพฤติกรรมคุณ ครูทุกคนสามารถเสนอตัดคะแนนพฤติกรรมได้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตัดคะแนนความประพฤติ โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายวินัยเป็นผู้พิจารณาตัดคะแนน
- การกระทาความผิดระดับรุนแรง ตัดคะแนน 50 คะแนน และพักการเรียนแล้ว หากกระทาความผิด
ปานกลาง หรือ รุนแรง อีกครั้ง ให้ตัดคะแนน 50 คะแนน
- การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ ได้แก่ ทาความสะอาดพื้นที่ รดน้าต้นไม้ ช่วยงาน
คุณครูตามความเหมาะสมและตามกาหนดเวลา เป็นต้น
- ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ พูดคุย กับที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา เข้าคอร์สอบรมปรับ
พฤติกรรม วิปัสสนา เข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติ ปรึกษาคุณหมอเพื่อปรับพฤติกรรม เป็นต้น
- พฤติกรรมนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูที่พบเห็น
- คะแนนจะปรับเต็ม 100 คะแนน เมื่อเปลี่ยนระดับชั้น
14 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2561

DSIL 15

ความร่วมมือของผู้ปกครอง
1. บ้านและครอบครัว เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับนักเรียนที่สุด ผู้ปกครองควรจัด
บ้านและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรีย น รวมถึงการเลี้ยงดู ปลูกฝัง ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมารยาทที่ดี
2. ควรให้นักเรียนเขียนชื่อหรือทาเครื่องหมายลงบนของใช้ส่วนตัวทุกชิ้นเพื่อป้องกันการสูญหายหรือ
สลับกับเพื่อน
3. งดใส่เครื่องประดับหรือนาของมีค่ามาที่โรงเรียน หากสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
4. เข้าร่ ว มกิจ กรรมทางวิช าการและกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้ น เพื่อส่ งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
5. โรงเรียนเป็นสถานที่ราชการ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง โปรดแต่งกายสุภาพ เหมาะสม รวมถึงชี้แนะ
ดูแลการแต่งกายของนักเรียน ตามที่โรงเรียนกาหนด
6. การนารถยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ควรทาตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน และไม่จอดรถนานเกินไปเนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจานวนจากัด
7. การรับ – ส่งนักเรียน ในวันเรียนปกติ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชั้น 1 เท่านั้น
8. การรับนักเรียนหลังเลิกเรียนเวลา 16.00 น. ผู้ปกครองต้องเป็นผู้มารับนักเรียนด้วยตนเอง หาก
ต้องการให้ผู้อื่นมารับแทน ควรแจ้งต่อฝ่ายธุรการล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
9. หลังเวลา 16.00 น. หากนักเรียนอยู่ที่สนามเด็กเล่น ผู้ปกครองควรเป็นผู้ดูแลนักเรียนด้วยตนเอง
10. ผู้ปกครองควรมารับนักเรียนกลับก่อนเวลา 17.00 น. หลังเวลาดังกล่าว โรงเรียนขอเก็บเงินค่าดูแล
นักเรียนในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท เศษของชั่วโมงถ้าเกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่
นักเรียนมีกิจกรรมพิเศษซึ่งต้องอยู่หลังเวลา 18.00 น. โดยต้องมีคุณครูคอยดูแล
11. หากนักเรีย นมีความจาเป็นต้องลาเรียนกลับก่อนเวลาเลิกเรียน ผู้ปกครองควรแจ้งคุณครูประจา
โครงงานหรือฝ่ายธุรการ โดยกรอกแบบฟอร์มใบลายื่นที่ห้องธุรการ ชั้น 1
12. หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ทั้ ง ของผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น เช่ น ชื่ อ ที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทร
ผู้ปกครองควรแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยเร็ว
13. โปรดติดตามข่าวสาร ตรวจสอบหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง เพื่อโปรดมาพบ เชิญเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
ส่งหนังสือใบตอบรับคืนโรงเรียน ภายในวันที่กาหนด

ภาคผนวก
ข้อยกเว้น การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ก. การกระทาชองผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตวรจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกฮอล์ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รบั มาจากอุบัตเิ หตุ
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
จ. การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่พันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ช. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis)
กระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม (Degeneration หรื อ Spondylosis) กระดู ก สั น หลั ง อั ก เสบ ( Spondylitis) และ
Spondylolysis เว้นแต่จะมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ
ซ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การ
ปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อด้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
ฌ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รักงสี หรือกัมมันตภาพรักงสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือกจากการนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิ ง และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนืงเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่อกัน
โดยตัวของมันเอง
2. ความสูญเสีย หรือความเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
ก. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิติ) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
ข. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มืได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
ง. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
จ. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ฉ. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ช. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฎิบัติหน้าที่เ ป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฎิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฎิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฎบัติการ
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฎิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจน
สิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตาราง
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