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DSIL  1 
สารจากผู้อ านวยการใหญ่ 

 
ถึงลูกดรุณสิกขาลัยท่ีรักทุกคน 

ขอมอบโรงเรียนแห่งนี้ไว้ให้แก่ลูกๆทุกคน เป็นบ้านเรียนแห่งความสุข 
เป็นสถานที่ขัดเกลา เพาะบ่มอุปนิสัยที่ดีงาม เป็นแหล่งฝึกฝนพัฒนาตน ให้
เติบโตขึ้นอย่างมีความรู้เชี่ยวชาญ เก่งกล้าสามารถ เพ่ือรังสรรค์ประโยชน์ให้
เกิดข้ึนแก่ตนเองและสังคมได้ในวันข้างหน้า 

ลูกดรุณสิกขาลัย จะเติบโตขึ้นเป็นสุภาพบรุษ สุภาพสตรี เป็นผู้มี
เกียรติภูมิแห่งตน ที่สง่างามจากภายใน อย่างแท้จริงได้ ด้วยการยึดถือคติ
เตือนใจตนว่า  

“Treat others as we want others to treat us” 
 “จงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เหมือนดังที่เราต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อเรา” 

 
และเพ่ือให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งอ านวยสติปัญญา ความรู้ อย่างมีความสุข สนุกสนาน และปลอดภัยแก่ลูก
ดรุณสิกขาลัยทุกคน เราจึงมีหลักปฏิบัติส าคัญ ที่พวกเราพึงระลึกและปฏิบัติตาม ดังนี้ 

DSIL Code of Honor หลักปฏิบัติแห่งเกียรติภูมิ 
1. Respect for Self เคารพตนเอง 

 ดูแลรักษาเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมที่จะปรากฏตัวต่อสายตาผู้อ่ืนด้วยความ
สง่างามเสมอ 

 ด ารงตนเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ผู้มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีศีลธรรมจรรยา มีสัมมาคารวะ มีวาจา
สุภาพ งดงาม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 ประพฤติตนเป็น “นักเรียนรู้” ผู้มุ่งมั่นพากเพียร จริงจัง เข้มแข็ง หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคทั้ง
ปวง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จนติดเป็นนิสสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต 

2. Respect for Classmates  เคารพเพื่อนร่วมชั้น และพี่น้องร่วมสถาบัน 

 แสดงน้ าใจไมตรี เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล ให้การดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อดทน และรู้จักให้อภัย 
 ไม่กลั่นแกล้งรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า ล้อเลียน ลวนลาม ทั้งด้วยวาจาและพฤติกรรม เป็นสุภาพบุรุษต้องให้

เกียรติแก่สุภาพสตรี พ่ีต้องรักใคร่และดูแลน้อง น้องต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพพ่ี 
 เปิดใจ ตั้งใจรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่าง ทั้งในและนอกชั้นเรียน เรียนรู้กันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม 

อย่างเป็นกัลยาณมิตร ผลัดกันเป็นผู้พูด-ผู้ฟัง ผู้น า-ผู้ตาม  ผู้ให้-ผู้รับ ตามความเหมาะสม 

3. Respect for Teachers and Elders เคารพครูบาอาจารย์ และผู้มีอาวุโส 

 เป็นผู้มีกิริยามารยาท อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ กราบไหว้และกล่าวค า
สวัสดีทักทายตามวัฒนธรรมไทย หรือสนทนากับครูอาจารย์ และผู้มีอาวุโส ด้วยความสุภาพ รู้กาละเทศะ 



 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2562 

 

2 

 เป็นผู้มีวินัย ตรงเวลา แสดงความสนใจใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบ และรักษาค ามั่นสัญญาต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย เสมอต้นเสมอปลาย 

 เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าชี้แนะสั่งสอนของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพ ไม่แสดงกิริยาล่วงเกินต่อครูบา
อาจารย์และผู้มีอาวุโส ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าชี้แนะของครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส ในเรื่องความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 

DSIL Code of Conduct หลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
1. No Stealing ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น 
2. No Fighting, Bullying, Violence, or Weapons ไม่ใช้ความรุนแรง ท าร้ายร่างกาย รังแก กลั่นแกล้ง 

หรือพกพาอาวุธในโรงเรียน 
3. No Smoking, Alcohol, or Drugs ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติด 
4. No Gambling ไม่เล่นการพนัน 
5. No Cheating ไม่ฉ้อโกง หลอกลวง ประพฤติทุจริตและคิดมิชอบ  
6. No Sexual Harassment or Public Display of Affection ไม่แสดงพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมต่อเพศ

ตรงข้าม หรือพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยาอันดีงามและวัฒนธรรมไทย 
ทั้งนี้ ครูบาอาจารย์จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ รุ่นพี่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่รุ่นน้อง 
เพื่อสร้างสรรค์ สืบทอด และด ารงไว้ให้เป็นวัฒนธรรมอันดีงามสู่วัฒนธรรมองค์กรของชาวดรุณสิกขาลัย  
 
ขอให้ลูกดรุณสิกขาลัยทุกคนที่ตั้งใจประพฤติและปฏิบัติตาม จงประสบแต่ความสุข มีความเจริญ ก้าวหน้าใน
การเรียน การงาน และชีวิตสืบไป 
 
 

 
 
 

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ผู้อ านวยการใหญ่  



DSIL  3 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2540 โครงการปัญญาคือแสงสว่าง (Lighthouse Project) โดยมูลนิธิศึกษาพัฒน์ ได้
น าหลักการทฤษฎี Constructionism (การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา) ของ Prof. Seymour Papert 
แห่ง The Media Lab of Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้
กับชาวบ้านในชนบท โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หน่วยงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้สนใจปฏิรูปการเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย  

มูลนิธิไทยคมได้จัดตั้ง Constructionism Lab ซึ่งมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อได้ทั่วโลก ที่
ศูนย์ กศน. ภาคเหนือ อ าเภอเมือง จ.ล าปาง ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนด้วยวิธี 
Constructionism ประมาณ 70 คน หลังจากนั้นมูลนิธิศึกษาพัฒน์และ กศน. ได้ออกไปติดตามผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ตามแผนการขยายผลในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

ในพ.ศ.  2542 พบว่า  ผู้ ผ่ านการอบรมจ านวนมากมีความกระตือรือร้น  ที่ จ ะน าแนวทาง 
Constructionism ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาของตน แต่ไม่สามารถขยายผลในโรงเรียนได้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ที่ขัดขวางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน เช่น ปัญหาการปรับตารางเรียน ให้มีคาบเรียนที่ยาวต่อเนื่องกันมาก
ขึ้นส าหรับการท าโครงงาน ปัญหาการเชื่อมโยงวิชาต่าง ๆ ปัญหาวิธีการประเมินผลโครงงาน เป็นต้น และที่
ส าคัญที่สุดคือไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการคิดของครูและผู้บริหารส่วนใหญ่ได้ ในขณะนั้น ยังไม่มีโรงเรียนใดที่
จัดการเรียนการสอนในแนว Constructionism ที่สามารถน ามาใช้เป็นแบบอย่างและอ้างอิงได้ 
  คณะผู้บริหารโครงการ Lighthouse มูลนิธิศึกษาพัฒน์ โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคุณ
แบงกอก เชาวน์ขวัญยืน จึงเกิดความคิดขึ้นว่า เราต้องมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักการ 
Constructionism ที่มีรูปแบบชัดเจนเป็นตัวอย่าง คือ การจะผลิตผู้เรียนรู้ที่ดีได้ จะต้องมีนักเรียนอย่างน้อย
หนึ่งกลุ่ม ทีโ่รงเรียนใช้วิธีการเรียนการสอนตามหลักการ Constructionism อย่างสมบูรณ์ เพ่ือที่นักเรียนกลุ่ม
นี้จะได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาในแนวนี้อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดไป จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการ
เรียนรู้ขึ้นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทุกประการ 
  เนื่องจาก คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานโครงการ Lighthouse ในขณะนั้น ด ารงต าแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงเห็นควรว่า การจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
โดยตั้งเป็นภาควิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัย จะท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารสูง สามารถพัฒนาองค์กรให้
กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) และในระยะยาวจะสามารถพัฒนาให้เป็นสถาบัน
การเรียนรู้ (Learning institute) ที่ทันสมัยได้ในอนาคต  

ในพ.ศ. 2544 จึงริเริ่มด าเนินการก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้เป็นโครงการโรงเรียนน าร่อง โดย
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิไทยคม มูลนิธิศึกษาพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และ The Media Lab of MIT  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ผลิตนักเรียนพันธุ์ใหม่ ผลิต
ครูพันธุ์ใหม่ และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่บูรณาการด้วยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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แนวทางการศึกษาของโรงเรียน 

หลักการทฤษฎี Constructionism (การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา) โดย Prof. Seymour 
Papert นักคณิตศาสตร์และนักการศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นบนรากฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism ซึ่ง
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ Prof. Jean Piaget นักจิตวิทยาพัฒนาการและนักการศึกษา ซึ่งทั้งสองทฤษฎีนี้ได้น า
องค์ความรู้ทางด้านพัฒนาการสมอง การรับรู้และการเรียนรู้ของมนุษย์ (Cognitive and Learning Science) 
และจิตวิทยาในการเรียนรู้ มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ที่เชื่อว่า “การเรียนรู้ที่
ดีกว่าไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนรู้
ให้สามารถสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง”  

Prof. Seymour Papert แห่ง MIT Media Lab ใช้เวลากว่า 20 ปี ศึกษาและเฝ้าสังเกตการเรียนรู้
ของเด็ก พบว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท า หรือการลงมือสร้าง (construct) 
บางสิ่งบางอย่างท่ีเขาสัมผัสได้ หรือแม้แต่การสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  

จินตนาการ (Imagination) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จะน าผู้เรียนไปสู่กระบวนการของ
การลงมือสร้างสิ่งของที่จับต้องได้เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ และน าความรู้ที่ได้นั้น มาปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างสิ่งอ่ืน ๆ 
ที่แตกต่าง กว้างขวาง และยิ่งใหญ่มากข้ึนต่อไป 

ในการเรียนรู้นั้น อาจเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย ๆ โครงงานเล็ก ๆ ไปก่อน เมื่อท าส าเร็จแล้วผู้เรียนจะเกิด
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง ซึ่งจะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่โครงงานที่ ยาก
และสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นวงจรต่อเนื่องที่สอดรับกันและกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กที่มีทักษะ
ต่างกัน จะช่วยให้เกิดการสร้างจินตนาการกับผู้เรียนทุกคน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน และเกิด
การสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากมาย เด็กจะตื่นตัวและเรียนรู้ได้ดีจากการน าเรื่องที่ชอบมาให้เขาท า แล้วบูรณาการ
วิชาการและเรื่องที่ควรเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าไป ซึ่งหลักการเรียนรู้เช่นนี้ เป็นการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Learner-centered Learning)  

วินัย 5 ประการส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย Peter Seng (1990)   เชื่อว่า หัวใจของการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย  5 ประการ ให้เกิดผลจริงจังในรูปของการน าไปปฏิบัติ แก่
บุคคล ทีม และองค์กรอย่างต่อเนื่องและทุกระดับ โดย Senge ได้ให้ค านิยามของ ”องค์กรแห่งการเรียนรู้” ว่า 
“เป็นองค์กรที่ผู้คนต่างขยายขีดความสามารถเพ่ือสร้างผลงานที่ต้องการสร้างอนาคต” 

ค าว่า “วินัย (Disciplines)” หมายถึง เทคนิควิธีที่ต้องศึกษาใคร่ครวญอยู่เสมอแล้วน ามาปฏิบัติ เป็น
แนวทางการพัฒนาเพ่ือการแสวงหาการเสริมสร้างทักษะ หรือสมรรถนะ เพ่ิมขีดความสามารถผ่านการปฏิบัติ 
เพ่ือความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ วินัย 5 ประการ ประกอบด้วย 
1. การรู้จักตนเอง (Personal mastery) 
อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด พัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ 
2. รูปแบบการคิดที่เปิดกว้าง (Mental model)  
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ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและใจเป็นสุข 
3. การสร้างวิสัยทัศน์ (Shared vision)  
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team learning)   
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกัลยาณมิตร 
5. คิดเป็นระบบ ครบวงจร (Systems thinking)  
การมองสิ่งต่าง ๆ เป็นองค์รวม เห็นความสัมพันธ์ที่เก่ียวเนื่องกัน 
 
นอกจากนี้ มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะครบทั้ง 5Q ดังต่อไปนี้ 
1. IQ (Intelligence Quotient) คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา มีทักษะกระบวนการ

คิดและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. EQ (Emotional Quotient) คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความม่ันคงทางอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3. AQ (Adversity Quotient) คือ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถท างานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีทักษะการ

แก้ปัญหาและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. TQ (Technology Quotient) คือ พัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่ว และเลือกใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
5. MQ (Moral Quotient) คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. นักเรียนรู้เชิงรุก (Proactive Learner) คือ นักเรียนที่มีความใฝ่รู้  กระตือรือร้นในการแสวงหา

ความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือแม้แต่เรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้สนใจก็ตามได้ด้วยตนเอง  ไม่นั่งรอค าตอบจากครู  

แต่เป็นฝ่ายเดินไปหาค าตอบด้วยตนเอง  ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ทดลอง  ทดสอบ  หรือหาข้อมูล  และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

• มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

• สามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้ 

• สามารถประมวลข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 

• สะท้อนบทเรียนและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและความส าเร็จ 

2. วินัยภายใน (Self-Discipline) คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างราบรื่น และ

ต้องปฏิบัติด้วยความเต็มใจด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องมีกฎหรือบุคคลมาบังคับ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

• รู้และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

• รู้ดีรู้ชั่ว และเลือกท าในสิ่งที่ดี 

• มีความอดทน และพยายามท าให้ส าเร็จ 

3. คุณภาพภายใน (Altruism) คือ คุณภาพของจิตใจ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีศีลธรรมและ

ศรัทธาในความดีงาม เมื่อมีความมั่นคงจากภายในก็จะส่งผลให้เห็นคุณภาพภายนอก คือ มีพฤติกรรมอันดีงาม 

และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

• มีสติรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดข้ึน มีสมาธิดี มีความประณีตภายในและจัดการอารมณ์ตัวเองได้ 

• มีความรัก เมตตากรุณา เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อื่น 

• มีมารยาทที่ดีงาม รู้จักกาลเทศะ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม )Social Responsibility) คือ การดูแลตัวให้เป็นพลเมืองดี  ไม่สร้าง

ความเสียหายแก่สังคมและใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยพัฒนาชุมชนรอบตัวและขยายไปสู่สังคมกลุ่มใหญ่ได้  

โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

• มีจิตอาสา ใช้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคม 

• ส านึกและเห็นคุณค่าการใช้ทรัพยากร ดูแลรักษาของส่วนรวม
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สีประจ าโรงเรียน 

สีส้มและสีเทา 
 

  
 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 

ตัวอักษร  DSIL  สีส้ม ขอบด า 
ตัวอักษร  I  แทนด้วยรูป ประภาคารส่องแสงสว่าง 

ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ  
“Darunsikkhalai School for Innovative Learning”
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ข้อมูลทั่วไป 
 เวลาท าการของโรงเรียน 

ช่วงเปิดภาคเรียน วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. 
ช่วงปิดภาคเรียน วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 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 
งานธุรการ โทรศัพท์ 02 – 4708315 – 8  โทรสาร 02 – 4708319  
งานประชาสัมพันธ์ มือถือ 087 – 0945885  
E – Mail : disl_pr@kmutt.ac.th 
Facebook : www.facebook.com/dsil.school 
Line Official ID : @DSIL_KMUTT  

 งานทะเบียน 
ขั้นตอนการขอเอกสารงานทะเบียน  
1) ติดต่องานธุรการ เพ่ือกรอกแบบฟอร์มค าขอเอกสาร 
2) ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 
3) รอด าเนินการอนุมัติ 7 วันท าการ 
4) รับเอกสารตามนัดหมาย 

ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระวิชา เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและผลการเรียนของนักเรียน เรียนจบแต่ละช่วงชั้น ใช้เป็นหลักฐานในการ
สมัครเข้าเรียนต่อ  

ปพ.2 คือ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร จะออกให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี (จบม.3) และส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (12 ปี จบม.6) 

ปพ.6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล สมุดพก หรือ สมุดบันทึกผลการ
เรียน จะออกให้นักเรียนทุกเทอม เพ่ือให้นักเรียนน าไปแจ้งผลการเรียนกับผู้ปกครอง 

ปพ.7 คือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ขอได้ในกรณีที่นักเรียนต้องการใบรับรอง
ชั่วคราวว่า เป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นจริงๆ ใช้เป็นหลักฐานชั่วคราวแทนปพ.1 และปพ.7 หรือใช้กรณี
ขอวีซ่า ซึ่งมีอายุเพียง 60 วัน 

http://www.facebook.com/dsil.school
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 งานธุรการ 

1. บริการจ าหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน 

1.1 เสื้อโปโล ขนาดมาตรฐาน   

1.2 กางเกง/กระโปรง วัดขนาดสั่งตัดเฉพาะหรือสั่งซื้อผ้าเพ่ือน าไปตัดเย็บ 

1.3 หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ลูกเสือ-เนตรนารี 

2. บริการธุรกรรมของนักเรียน  

2.1 บัตรประจ าตัวนักเรียน 

2.2 บัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน/บัตรกลับบ้านเอง 

2.3 แบบค าขอท ากิจกรรมล่วงเวลา 

2.4 แบบค าขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

2.5 แบบค าขอเอกสารงานทะเบียน 

2.6 แบบฟอร์มขออนุญาตลาเรียน/ลาออก 

2.7 แบบฟอร์มขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ (บัตรผ่านเข้าออก มจธ.) 

3. ช่องทางการช าระเงินค่าพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

3.1 ช าระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 330-1-04600-3 

และส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินได้ท่ีเบอร์แฟกซ์ 02-4708319  

3.2 ช าระด้วยบัตรเครดิต *charge 1.356% 

3.3 ช าระด้วยเงินสด ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 

หมายเหตุ : 

1) หากช าระเงินล่าช้ากว่าที่ก าหนด โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องคิดค่าปรับวันละ 200 บาท โดยนับ

จากวันครบก าหนดช าระ ตามที่ระบุไว้ในจดหมาย โดยนับรวมวันหยุดท าการ 

2) ค่าพัฒนาการเรียนรู้ฯ ปรับตามดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index โดยใช้ตัวเลขอ้างอิง

จากกระทรวงพาณิชย์ฯ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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 งานพยาบาล 

1. บริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมจัดท าบัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัว 

(สศ. 3) เพ่ือบันทึกประวัติสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา การสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

2. บริการปฐมพยาบาล กรณีป่วย หรือ อุบัติเหตุเล็กน้อย คุณครูจะโทรศัพท์แจ้งอาการเจ็บป่วยให้

ผู้ปกครองรับทราบ จากนั้นจะปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอนพักห้องพยาบาล และเฝ้าดูอาการ หากไม่ทุเลา 

จะแจ้งนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับเพ่ือท าการรักษาต่อไป 

3. กรณีปว่ยมาก หรือ อุบัติเหตุรุนแรง คุณครูจะโทรศัพท์แจ้งอาการให้ผู้ปกครองรับทราบ และน าส่ง

โรงพยาบาลในพ้ืนที่ใกล้โรงเรียน เช่น รพ.บางปะกอก 1 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ รพ.

นครธน จากนั้นจะแจ้งนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนเพ่ือท าการรักษาต่อไป 

4. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจ าปี เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยร่วมมือ

กับโรงพยาบาลมาให้บริการที่โรงเรียนส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ซึ่งผู้ปกครองต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่โรงพยาบาลก าหนด 

5. โรงเรียนจัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน โดยมีความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง วงเงิน 

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เบิก

ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ กรณีนักเรียนบาดเจ็บ

เนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน ผู้ปกครองสามารถน าบัตรประจ าตัวประกันภัยยื่นต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลโดยไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาพยาบาล หากไม่มีบัตรฯ ผู้ปกครองต้องส ารองเงินจ่ายก่อนแล้วน า

ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ มาติดต่อที่งานธุรการของโรงเรียน เพ่ือเบิกค่ารักษาพยาบาลคืน 

 หมายเหตุ ผู้เอาประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อก าหนด เงื่อนไข 

ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย 
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ระเบียบโรงเรียนดรุณสิกขาลัยและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน 

 ก าหนดการปฏิบัติประจ าวัน 

07.50 น. เพลงสัญญาณเตือนให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ 

08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ ปฏิญาณตน สวดมนต์ ท าสมาธิ รับฟังประกาศ 

08.30 น. กิจกรรมโฮมรูม 

09.00 น. เริ่มเรียนคาบท่ี 1 

10.30 น. นักเรียนพักรับประทานนม 

11.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษา พักรับประทานอาหาร 

12.15 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พักรับประทานอาหาร 

12.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษา เริ่มเรียนภาคบ่าย 

13.15 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เริ่มเรียนภาคบ่าย 

14.30 น. นักเรียน พักรับประทานอาหารว่าง 

16.00 น. เลิกเรียน 

17.00 น. นักเรียนทุกคนจะต้องลงจากอาคารเรียน เว้นแต่มีคุณครูดูแล 

 การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน 

1. แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ตามระเบียบของโรงเรียน 

2. มีอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียนก าหนด 

3. มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติหรือตามท่ีทางโรงเรียนนัดหมาย 

4. สแกนบัตรประจ าตัวนักเรียน เพ่ือบันทึกเวลาการมาเรียนที่โต๊ะลงเวลา ชั้น 1 โดยสแกนทุกวันที่เข้า

และกลับจากโรงเรียนทุกครั้งด้วยตนเอง 

5. เข้ารับการตรวจวัดไข้ อุณหภูมิร่างกาย ส ารวจมือ เล็บและช่องปากกับคุณครูเวรประจ าวัน เพ่ือ

ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อ 

6. มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยต้องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชาต่อปี

การศึกษา (ส าหรับประถม) หรือต่อภาคเรียน (ส าหรับมัธยม) 

7. จัดเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้พร้อมตามตารางสอน 

8. การเข้าเรียนแต่ละคาบวิชา นักเรียนต้องไปตามเวลาและสถานที่ท่ีก าหนดไว้ในตารางสอน 

9. ก่อนเข้าห้องเรียนและห้องประชุม ควรถอดรองเท้าและวางในตู้เก็บรองเท้าให้เรียบร้อย 
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10. รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติภารกิจใด ๆ ควรท าให้แล้วเสร็จและส่งตรงตาม

ก าหนดเวลา 

11. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามที่ก าหนดทุกครั้ง เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ การทัศนศึกษา การ

เข้าค่ายพักแรม เป็นต้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นสามารถขออนุญาตลาเป็นรายกรณี 

12. การยืมหนังสือในห้องสมุด ต้องใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนของตนเอง ส่งคืนหนังสือภายในระยะเวลาที่

ก าหนดและดแูลรักษาหนังสือมิให้ช ารุดเสียหาย 

13. ทางโรงเรียนจัดเตรียมอาหาร นม และอาหารว่าง ให้ส าหรับนักเรียนทุกคน ควรรับประทานตาม

ปริมาณที่พอเหมาะ ในช่วงเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  

14. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และรักษาทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวและ

ส่วนรวมของโรงเรียน 

15. เมื่อพบเจอสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ไม่สามารถระบุเจ้าของได้ ขอให้น าส่งที่คุณครูหรือ Lost & Found 

(ห้องธุรการ) 

16. มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน  

17. มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน ในระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

18. นักเรียนต้องเป็นผู้มีความสุภาพ เรียบร้อย นอบน้อม ทั้งกิริยา วาจาและใจ มีสัมมาคารวะต่อบิดา 

มารดา คร ูและผู้มีอาวุโส 

 การแต่งกาย 
วันจันทร์ ชุดนักเรียน 
วันอังคาร ชุดนักเรียน 
วันพุธ ชุดสุภาพสากล  
วันพฤหัสบดี ชุดลูกเสือ – เนตรนารี (สวมหมวกและผ้าผูกคอ) 
วันศุกร์ ชุดผ้าไทย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน เป็นต้น 
หมายเหตุ :  
1) ชุดนักเรียนชายระดับประถมศึกษาใส่กางเกงขาสั้น ระดับมัธยมศึกษาใส่กางเกงขายาว 
2) ชุดกีฬา ให้นักเรียนน าชุดและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ มาเปลี่ยน เช่น กีฬาว่าย
น้ า กีฬาฟุตซอล โดยจะแจ้งให้ทราบในแต่ละภาคเรียน 
ทรงผม : นักเรียนชาย ผมสั้น ทรงแบบสุภาพ เรียบร้อย  

นักเรียนหญิง ทรงแบบสุภาพ หากผมยาวควรมัดรวบผมให้เรียบร้อย 
ถุงเท้าและรองเท้า : ถุงเท้าสีขาว รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ 
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 การมาสาย 

1. การมาสาย หมายถึง นักเรียนที่มาโรงเรียนหลังจาก “การเข้าแถวเคารพธงชาติ” ถือว่า “มาสาย” 

2. นักเรียนมาสายรวมกันถึง 1 ชั่วโมง ครูที่ปรึกษาประจ าโครงงานจะแจ้งเตือนกับนักเรียนและรายงาน

ต่อผู้ปกครองรับทราบ 

3. กรณีมาสายรวมกันถึง 2 ชั่วโมง นักเรียนจะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาวินัย โดยฝ่ายพัฒนาวินัยและ

ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 5 คะแนน โดยทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

4. กรณีมาสายเป็นประจ ารวมเกิน 4 ชั่วโมง นักเรียนจะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาวินัย โดยฝ่ายพัฒนา

วินัยและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 5 คะแนน โดยทางโรงเรียนจะส่งจดหมายเชิญผู้ปกครอง

มาพบเพื่อหาแนวทางปรับพฤติกรรมนักเรียนต่อไป 

 การลาเรียน 

1. เมื่อนักเรียนหยุดเรียนทุกกรณี ผู้ปกครองควรแจ้งกับทางโรงเรียนให้ทราบโดยเร็วที่สุด โดยทาง

โทรศัพท์แจ้งที่งานธุรการ หรือ ครูที่ปรึกษาประจ าโครงงาน และกรอกแบบฟอร์มใบลาเรียนยื่นที่ห้อง

ธุรการ 

2. กรณีลาป่วย ผู้ปกครองควรแจ้งอาการแห่งโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ ให้โรงเรียนทราบ

ข้อมูลทันที เพ่ือโรงเรียนจะได้ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ติดตามอาการป่วยของนักเรียนและนักเรียนที่

เรียนร่วมชั้นได้ และกรอกแบบฟอร์มใบลาเรียนยื่นที่ห้องธุรการ ในวันที่นักเรียนมาเรียนวันแรก

หลังจากวันลา 

3. กรณีลากิจ ผู้ปกครองควรแจ้งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาประจ าโครงงานทราบ โดยยื่นใบลาเรียนที่ห้อง

ธุรการของโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

4. กรณีลา ไม่สามารถร่วมกิจกรรมเข้าค่ายที่โรงเรียนก าหนดได้ นักเรียนจ าเป็นต้องเข้าร่วมค่ายอ่ืน ๆ ที่

มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันชดเชย โดยแจ้งครูที่ปรึกษาประจ าโครงงานล่วงหน้าและยื่นใบลาเรียนที่

ห้องธุรการ 

5. กรณีลาออก ผู้ปกครองควรกรอกแบบฟอร์มขอลาออกและยื่นเรื่องเพ่ือด าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 

60 วัน 
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 การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

1. เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของคุณครู และเจ้าหน้าที่ จะออกไปนอกบริเวณ

โรงเรียนไม่ได้ 

2. ในระหว่างวันหากมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีคุณครูควบคุมดูแลไปด้วย เช่น 

การออกไปใช้พื้นที่หรือร่วมกิจกรรมของมจธ.  

3. หลังเลิกเรียนอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน เฉพาะนักเรียนที่มีบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน 

หรือบัตรกลับบ้านเอง โดยต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เท่านั้น 

4. นักเรียนสามารถยื่นเรื่องขอมีบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือ บัตรกลับบ้านเอง โดยต้องกรอก

แบบฟอร์มค าขอและผู้ปกครองลงนามรับรอง 

5. การเดินทางไปทัศนศึกษา (Field trip) ของนักเรียนทุกครั้ง โรงเรียนจะจัดท าหนังสือแจ้งรายละเอียด

ก าหนดการพร้อมใบตอบรับอนุญาต ส่งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 

 

 สิ่งของ “ต้องห้าม” มิให้น ามาโรงเรียน 

1. บุหรี่ สุรา ของมึนเมา และ ยาเสพย์ติดทุกประเภท 

2. อุปกรณ์การเล่นการพนันทุกประเภท สื่อลามกอนาจาร ของผิดกฎหมายทุกชนิด 

3. อาวุธ วัตถุระเบิด สิ่งของที่สามารถใช้เป็นอาวุธ  

4. ทรัพย์สินมีค่า ได้แก่ เครื่องประดับราคาแพง สร้อยทอง เพชรพลอย ธนบัตรหรือเงินจ านวนมาก 

เนื่องจากอาจสูญหายได้ 

5. เครื่องเสียง เครื่องเล่นเกม ทีไ่ม่ใช่อุปกรณ์การเรียนทุกประเภท 

6. ของเล่นทุกประเภทที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อ่ืน 

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาต

เป็นรายกรณี หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาประจ าโครงงาน โดยให้

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ 

8. กรณีนักเรียนที่น าสิ่งของ “ต้องห้าม” มาโรงเรียน ถ้ามีการสูญหายหรือเสียหาย ทางโรงเรียนจะไม่

รับผิดชอบ หรือ กรณีตรวจสอบพบเจอ คุณครูมีสิทธิยึดครองไว้ก่อน โดยจะเชิญผู้ปกครองรับคืน และ

นับเป็นความผิดตัดคะแนนความประพฤติด้วย 



DSIL  15 

การพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน 

เป็นการดูแลและก ากับ ติดตาม การด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
และวัฒนธรรมของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยการวางระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับยุคสมัย ด าเนินการป้องกันและแก้ไขความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ วัฒนธรรมไทยแก่นักเรียน  หาก
นักเรียนมีการกระท าความผิด ฝ่ายพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน มีหลักเกณฑ์การตัดคะแนน
ความประพฤติ ดังนี้ 
1) ระดับเบา ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 

- แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน ปล่อยชายเสื้อออกด้านนอก สวมรองเท้าแตะ สวมกางเกงยีนส์  
- ใช้วาจา ไม่สุภาพ ค าหยาบคาย ล้อเลียน เสียดสี ไม่เหมาะสม 
- มาโรงเรียนสายไม่ทันตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด รวมเกินทุก 2 ชั่วโมง 
- การใช้เครื่องมือสื่อสาร ไม่ถูกกาลเทศะ 
- พูดคุย ส่งเสียงดัง หรือกระท าการรบกวนผู้อ่ืนขณะเรียน 
- ไม่เคารพเชื่อฟังค าตักเตือน แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าวต่อคุณครู 
- โพสต์ข้อความหรือภาพไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์ 
- ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

2) ระดับปานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน 
- การท าให้ทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้อื่นเกิดความเสียหาย 
- หนีเรียน ไม่เข้าเรียน หลีกเลี่ยง หลบซ่อน ไม่เข้าแถว 
- ยุยงส่งเสริม ให้เกิดการทะเลาะวิวาท, ปกป้องความผิดกล่าวเท็จ 
- กลั่นแกล้ง รังแก ดูหมิ่น บังคับ ขู่เข็ญ ด้วยวาจาหรือการกระท าต่อผู้อื่น 
- มีสื่อลามกอนาจาร ไว้ในครอบครอง 

3) ระดับรุนแรง ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 
- ใช้ก าลังท าร้ายร่างกายผู้อื่น ทะเลาะวิวาท ชกต่อย  
- เล่นการพนันทั้งในและนอกโรงเรียน 
- ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์มึนเมาทุกชนิด ทั้งในและนอกโรงเรียน 
- เสพสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ หรือมีไว้ในครอบครอง ทั้งในและนอกโรงเรียน 
- เที่ยวกลางคืนในสถานที่ไม่เหมาะสม 
- พกพาอาวุธที่เป็นอันตราย 
- ล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระท าการไม่เหมาะสมทางเพศ 
- ลักขโมย กรรโชกทรัพย์หรือข่มขู่เพ่ือเอาทรัพย์ของผู้อื่น 
- ทุจริต 
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แนวทางการพัฒนาวินัยและปรับพฤติกรรม ดังนี้ 
1) ตัดคะแนนความประพฤติครบทุก ๆ 10 คะแนน 

- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม 

- เชิญผู้ปกครองรับทราบและหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน 
2) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 25 คะแนน 

- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม 

- ออกจดหมายเตือน ภาคทัณฑ์ 

- เชิญผู้ปกครองรับทราบและหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน 

- บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ และ/หรือท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 50 คะแนน 

- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม 

- พักการเรียน 3 - 7 วัน 

- เชิญผู้ปกครองรับทราบและหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน 

- บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ และ/หรือท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 75 คะแนน 

- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม 

- พักการเรียน 3 - 7 วัน 

- เชิญผู้ปกครองรับทราบ และหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน 

- บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ และ/หรือท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5) ตัดคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 

- พูดคุย ตักเตือนนักเรียน หาแนวทางปรับพฤติกรรม และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

- เชิญผู้ปกครองรับทราบ และหาแนวทางร่วมปรับพฤติกรรมกับโรงเรียน 

- พ้นสภาพนักเรียนดรุณสิกขาลัย 
หมายเหตุ การตัดคะแนนพฤติกรรมคุณครูทุกคนสามารถเสนอตัดคะแนนพฤติกรรมได้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตัดคะแนนความประพฤติ โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาวินัยเป็นผู้พิจารณาตัดคะแนน 

- การกระท าความผิดระดับรุนแรง ตัดคะแนน 50 คะแนน และพักการเรียนแล้ว หากกระท าความผิดปาน
กลาง หรือ รุนแรง อีกครั้ง ให้ตัดคะแนน 50 คะแนน 

- การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาวินัยเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม  
- ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา เข้าหลักสูตรอบรมปรับ

พฤติกรรม วิปัสสนา เข้าค่ายเพ่ือปรับทัศนคติ ปรึกษาคุณหมอเพ่ือปรับพฤติกรรม เป็นต้น 
- พฤติกรรมนอกจากที่กล่าวมาท้ังหมด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูที่พบเห็น 
- คะแนนจะปรับเต็ม 100 คะแนน เมื่อเปลี่ยนระดับชั้น 



DSIL  17 

ความร่วมมือของผู้ปกครอง 
 
1. บ้านและครอบครัว เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับนักเรี ยนที่สุด ผู้ปกครองควร

เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน รวมถึงการเลี้ยงดู ปลูกฝัง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทที่ด ี

2. สนับสนุนการด าเนินงาน นโยบาย มาตรการ โครงการและการรณรงค์ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือแสดงถึง
ความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

4. โปรดแต่งกายสุภาพ เหมาะสม รวมถึงชี้แนะ ดูแลการแต่งกายของนักเรียน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
5. เมื่อน ารถยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ควรท าตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ณ 

บริเวณที่ก าหนดและไม่จอดรถนานเกินไปเนื่องจากพ้ืนที่จอดรถมีจ านวนจ ากัด หากมีความจ าเป็นต้อง
จอดรถเป็นเวลานาน ขอให้จอดที่อาคารจอดรถ 14 ชั้น มจธ. ซ่ึงมีอัตราค่าจอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก ชั่วโมง
ต่อไป ชั่วโมงละ 10 บาท   

6. การรับ-ส่งหรือพักคอยนักเรียน ในวันเรียนปกติ อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ชั้น 1 เท่านัน้  
7. การรับนักเรียนหลังเลิกเรียนเวลา 16.00 น. ผู้ปกครองต้องเป็นผู้มารับนักเรียนด้วยตนเอง หากต้องการ

ให้ผู้อื่นมารับแทน ควรแจ้งต่อคุณครปูระจ าชั้นหรืองานธุรการล่วงหน้า เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
8. หลังเลิกเรียนเวลา 16.00 น. หากนักเรียนอยู่ที่สนามเด็กเล่น ผู้ปกครองควรเป็นผู้ดูแลนักเรียนด้วยตนเอง

เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
9. ผู้ปกครองควรมารับนักเรียนกลับก่อนเวลา 17.00 น. หลังเวลาดังกล่าว โรงเรียนขอเก็บเงินค่าดูแล

นักเรียนในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท เศษของชั่วโมงถ้าเกิน 15 นาที  คิดเป็น 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่
นักเรียนมีกิจกรรมพิเศษซึ่งต้องอยู่หลังเวลา 18.00 น. โดยต้องมีคุณครูคอยดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2562 

 

18 

ภาคผนวก 

ข้อยกเว้น การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

ก. การกระท าชองผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ 
ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตวรจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป 

ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
ค. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซ่ึงได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
จ. การแท้งลูก 
ฉ. การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่พันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ช. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) 

กระดู ก สั นหลั ง เ สื่ อ ม  ( Degeneration หรื อ  Spondylosis) กระดู ก สั นหลั งอั ก เ สบ  ( Spondylitis) และ 
Spondylolysis เว้นแต่จะมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหต ุ

ซ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ 
การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

ฌ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและกรรมวิธีใด แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซ่ึงด าเนินการติดต่อกันโดยตัวของมันเอง 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ 
ก. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย 

โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่น
บันจ้ีจ๊ัมพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า 

ข. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
ค. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิ ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก

ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์
ง. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
จ. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
ฉ. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
ช. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการ
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจน
สิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ก าหนดไว้ในตาราง 
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