
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพครู นักเรียนให้  

เป็น ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒  มาตราท่ี ๖  ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  

มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 ดังน้ันการจัดกิจกรรมให้นักเรียน  เพ่ือฝึกอบรมให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณท้ังทางกาย และสติปัญญา 

เป็นเร่ืองท่ีสำคัญ ซ่ึงจะต้องได้รับความร่วมมือท้ังครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

ในการฝึกทักษะ มุ่งเน้นนักเรียนให้เป็นผู้มีมารยาทดี  มีน้ำใจ  ใฝ่หาความรู้  สู่มาตรฐานสากลนำ 

ความรู้ศักยภาพสู่คุณภาพประชาคมอาเชียน  ด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ด้วย IT – School ระบบ GSP  พร้อมทั้งจัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูประจำภาษาต่างประเทศ  

รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนการสอน

 โรงเรียนหวังว่าเรา (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมมือกัน สร้างพัฒนา นักเรียนให้เป็นคนดี โรงเรียน

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชาวบางซ่ือ ตามเจตนารมณ์ของผู้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อตั้งโรงเรียน 

และตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา สำเร็จได้อย่างแน่นอน ด้วยความเป็นครูมืออาชีพ 

 

                                                                            

(นายสกุล  ทองเอียด)                                                                    
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์                                                                            

๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕



 บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษาแบบเครือขายภาคีฉบับนี้ ทำขึ้น ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน 

เม่ือวันที่................ เดือน........................... พ.ศ.............. ระหวาง

 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 212 
ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี ซอยกรุงเทพฯ – นนทบุรี 21 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

กับ
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน

และผูปกครองนักเรียน ประจำปการศึกษา 2555

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................... อายุ............ป อาชีพ..............................

อยูบานเลขที่ ............. หมูที่......... แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ................................ จังหวัด........................... 

รหัสไปรษณีย....................... โทรศัพท................................ เปนผูปกครองของนักเรียนชื่อ (เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย, นางสาว) 

.............................................................................................................. เลขประจำตัวนักเรียน................................... 

กำลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่........../........... ปการศึกษา................. ความเกี่ยวของกับนักเรียน....................... 

 เครือขายภาคีสามฝายตกลงท่ีจะรวมมือกันจัดการศึกษา เพื่อใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหสอ

ดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประ

สงคที่สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวย

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซื่อสัตยสุจริต 3. มีวินัย

 4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางเพียงพอ 6. มุงมั่นในการทำงาน

 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. เปนเด็กดีศีลาฯ

 10. สื่อสารไดสองภาษา 11. กาวหนาเทคโนโลยี 12. คิดสรางสรรค-รับผิดชอบ

 ตัง้ใจดแูลใหเรยีนจนสำเรจ็การศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน, ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และปฏบิตัติามกฎ 

และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน

บันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบเครือขายภาคี
ระหวาง

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
กับ

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
และ

ผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2555



..............................................
(..............................................)

ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
ปการศึกษา 2555

ขาพเจาไดอานและศึกษาขอมูลบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษาแบบเครือขายภาคีแลว 
ขอลงนามไวเปนหลักฐาน

..............................................
(..............................................)

ผูปกครองนักเรียน

นักเรียนช่ือ..............................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ........./......... เลขที่..............
เลขประจำตัวประชาชน..................................................................... เลขประจำตัวนักเรียน...........................

 ..............................................   .............................................
 (..............................................)  (..............................................)
             ครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับ

..............................................
(นายสัมฤทธิ์   วรรณพิพัฒน)

หัวหนาสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน

แบบบันทึกขอตกลง
บันทึกขอตกลงความรวมมือไดจัดทำขึ้นเปน สองฉบับ มีขอความตรงกัน โดยผูมีอำนาจหนาที่หรือ 

ผูเกี่ยวของ ทุกผาย รวมลงทายบันทึกนี้ และมีผลนับตั้งแตวันลงนามเปนตนไป
ลงนาม ณ วันที่..........เดือน....................พ.ศ. 2555

(นายสกุล   ทองเอียด)
ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน



 บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษาแบบเครือขายภาคีฉบับนี้ ทำขึ้น ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน 

เม่ือวันที่................ เดือน........................... พ.ศ.............. ระหวาง

 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 212 
ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี ซอยกรุงเทพฯ – นนทบุรี 21 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

กับ
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน

และผูปกครองนักเรียน ประจำปการศึกษา 2555

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................... อายุ............ป อาชีพ..............................

อยูบานเลขที่ ............. หมูที่......... แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ................................ จังหวัด........................... 

รหัสไปรษณีย....................... โทรศัพท................................ เปนผูปกครองของนักเรียนชื่อ (เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย, นางสาว) 

.............................................................................................................. เลขประจำตัวนักเรียน................................... 

กำลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่........../........... ปการศึกษา................. ความเกี่ยวของกับนักเรียน....................... 

 เครือขายภาคีสามฝายตกลงท่ีจะรวมมือกันจัดการศึกษา เพื่อใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหสอ

ดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประ

สงคที่สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวย

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซื่อสัตยสุจริต 3. มีวินัย

 4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางเพียงพอ 6. มุงมั่นในการทำงาน

 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. เปนเด็กดีศีลาฯ

 10. สื่อสารไดสองภาษา 11. กาวหนาเทคโนโลยี 12. คิดสรางสรรค-รับผิดชอบ

 ตัง้ใจดแูลใหเรยีนจนสำเรจ็การศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน, ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และปฏบิตัติามกฎ 

และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน

บันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแบบเครือขายภาคี
ระหวาง

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
กับ

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
และ

ผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2555



..............................................
(..............................................)

ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
ปการศึกษา 2555

ขาพเจาไดอานและศึกษาขอมูลบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษาแบบเครือขายภาคีแลว 
ขอลงนามไวเปนหลักฐาน

..............................................
(..............................................)

ผูปกครองนักเรียน

นักเรียนช่ือ..............................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ........./......... เลขที่..............
เลขประจำตัวประชาชน..................................................................... เลขประจำตัวนักเรียน...........................

 ..............................................   .............................................
 (..............................................)  (..............................................)
             ครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับ

..............................................
(นายสัมฤทธิ์   วรรณพิพัฒน)

หัวหนาสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน

แบบบันทึกขอตกลง
บันทึกขอตกลงความรวมมือไดจัดทำขึ้นเปน สองฉบับ มีขอความตรงกัน โดยผูมีอำนาจหนาที่หรือ 

ผูเกี่ยวของ ทุกผาย รวมลงทายบันทึกนี้ และมีผลนับตั้งแตวันลงนามเปนตนไป
ลงนาม ณ วันที่..........เดือน....................พ.ศ. 2555

(นายสกุล   ทองเอียด)
ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน





 7.30 – 08.15 น. เขาแถว  พิธีการหนาเสาธง
 08.15 – 09.15 น. เรียนชั่วโมงที่ 1
 09.15 – 10.15 น. เรียนช่ัวโมงที่ 2
 10.15 – 11.15 น. เรียนช่ัวโมงที่ 3
 11.15 – 12.15 น. ม.1 – ม.6  พักรับประทานอาหาร
 12.15 – 13.15 น. เรียนชั่วโมงที่ 4
 13.15 – 14.15 น. เรียนช่ัวโมงที่ 5
 14.15 – 15.15 น. เรียนช่ัวโมงที่ 6
 15.15 - 15.25 น. พัก 10 นาที
 15.25 – 16.25 น. ช่ัวโมงท่ี7 กิจกรรมระดับช้ัน /จริยธรรม / คณะสี  (40 นาที) นักเรียน ม.ตน  กลับบานโดยสวัสดิภาพ
 16.25 – 17.25 น. เรียนชั่วโมงที่ 8   นักเรียน ม.ปลาย , นักเรียนทุกคนกลับบานโดยสวัสดิภาพ
  นักเรียนอยูในโรงเรียนหลังเวลาเรียนปกติ
 (16.25น.) ตองไดรับอนุญาตหรือ มีครูอยูรวมกิจกรรม

ตารางเรียน  ปการศึกษา 2555

 เวลา  ๐๗.๓๐ น.  เขาแถว  พิธีกร พิธีการ ระเบียบแถว สมาธิ สวดมนต และแผเมตตา
 เวลา ๐๗.๔๕ น.   เชิญธงชาติ และธงโรงเรียน
 เวลา ๐๘.๐๐ น.    ปลอยแถว
 เวลา ๐๘.๑๕ น.    เรียนคาบที่ ๑ 
 ๑.  เคารพธงชาติ      รองเพลงชาติ
              ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวน
  อยูดำรงคงไวไดทั้งมวล  ดวยไทยลวนหมาย รกัสามัคคี
  ไทยน้ีรักสงบ แตถึงรบไมขลาด  เอกราชจะไมใหใครขมขี่
  สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี  เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย.

 ๒.  สวดมนตพรอมคำแปล (นักเรียนทุกคนกลาวตามผูนำ)
  อะระหัง   สัมมา   สัมพุทโธ   ภะคะวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันต  ดับเพลิงกิเลส
    เพลิงทุกขสิ้นเชิง   ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
  พุทธัง   ภะคะวันตัง   อภิวาเทมิ ขาพเจาอภวิาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
  สะหวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว
  ธัมมัง  นะมะสามิ ขาพเจานมัสการพระธรรม
  สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว
  สังฆัง  นะมามิ ขาพเจานอบนอมพระสงฆ
  มาตา  ปตโร  วันทาม ขาพเจาขอไหวบิดา มารดา ที่ไดเลี้ยงดูอุปการะมา
  ครุ อาจาริเย  วันทามิ ขาพเจาขอไหวคุณครูและอาจารย ที่ไดอบรมสั่งสอนมา

 ๓. คำแผเมตตา  (นักเรียนทุกคนกลาวตามผูนำ)
  สัพเพ   สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแก เจ็บ ตาย ดวยกัน
    ทั้งหมดทั้งสิ้น
  อะเวรา  โหนตุ  จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
  อัพะยาปชฌา    โหนต จงเปนสุขเปนสุขเถดิ  อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  
  อะนีฆา  โหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขการทุกขใจเลย
  สุขีอัตตานัง  ปริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยดวยกัน
    ทั้งหมด   ทั้งสิ้นเทอญ.

ลำดับพิธีหนาเสาธง
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 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัด ต้ัง 
โรงเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
โดยใชชื่อวา โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (มัธยม) 
เพื่อแปรสภาพโรงเรียนประถมวัดเวตวันธรรมาวา
สใหเปนโรงเรียนมัธยม    ตามเจตนาของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร. ภิญโญ สาธร  
ดังปรากฏในหนังสือ ศธ. ๐๘๐๖/๑๑๖๗๒   ลงวันที่ 
๑๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๒    และไดเปล่ียนชื่อจาก 
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (มัธยม)  เปนชื่อ 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน     เมื่อวันที่  ๒๘    มิถุนายน   
พ.ศ.   ๒๕๒๑     สมัย รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ   ดร.กอ   สวัสดิพาณิชย  เพื่อเปน 
เกียรติแก พระศีลาจารพิพัฒน (ผล  ใกลขาว) 
อดีตเจาอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส  และไดกำหนด
ใหเปนวันคลายวันสถาปนา โรงเรียน คือ วันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ของทุกป
 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน ใชอกัษรยอวา 
ศ.จ. ตั้งอยู ณ เลขท่ี ๒๑๒ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 
๒๑ (ซอยวัดเชิงหวาย) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐  
โทรศัพท    ๐-๒๕๘๕-๒๙๐๑,   ๐-๒๕๘๗-๒๙๓๔ 
โทรสาร    ๐-๒๕๘๕-๖๑๕๐
 พื้นที่กอต้ังโรงเรียนปจจุบันมีพื้นที่ ๒ ไร 
๒๗๐.๖ ตารางวา โดย

 ๑.  วัดมอบกรรมสิทธิ์ใหใชที่ดิน 
        จำนวน ๒ ไร  ๑๕ ตารางวา  
 ๒. ซื้อถวายวัดเพื่อกอสรางอาคารเรียน 
  ๒๒๑.๖ ตารางวา
 ๓.  เชาจากกรมศาสนา ๓๔ ตารางวา

จุดรวมใจ
 ๑.   หลวงพอสัมฤทธ์ิ 
       ประดิษฐานอยูที่วัดเวตวันธรรมาวาส
 ๒.   พระสยามเทวาธิราช
       ประดิษฐานอยูใน บริเวณโรงเรียน
 ๓.   หลวงพอสัมฤทธ์ิ จำลอง
       พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
          ประดิษฐานอยูในบริเวณโรงเรียน
 ๔.   องคหลอรูปเหมือนหลวงพอผล  ใกลขาว  
      ประดิษฐานอยูในอาคารจริยธรรม
 ๕.   ครู - อาจารยทุกทาน

 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน ใชอักษรยอวา ศ.จ. ตั้งอยู 
ณ เลขที่ ๒๑๒ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๒๑(ซอยวัดเชิงหวาย) 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐  โทรศัพท    ๐-๒๕๘๕-๒๙๐๑,   
๐-๒๕๘๗-๒๙๓๔ โทรสาร    ๐-๒๕๘๕-๖๑๕๐

๒๘ มิถุนายน  “ วันสถาปนา “
๑   เมษายน   “ วันดอกหวายบาน” (ลูกศีลาจบการศึกษา)

ประวัติความเปนมาของโรงเรียน 

ศีลาจารพิพัฒน



 รูปวงกลมภายนอกเปนหยัก  ๒๐ หยัก  รอบวง  หมายถึงการกอตั้งโรงเรียน เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๐
           ดวงอาทิตย  หมายถึง แสงสวางทางปญญาอันทำใหเกิดสุข 
 ตนหวาย     หมายถึง ความสามัคคี  อดทน  และเปนตนไมประจำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน

สุโข  ปญญา  ปฏิลาโภ
ปญญาทำใหเกิดสุข

เรียนเดน  เลนดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม

ขาว -  แดง
 สีขาว  คือ  ความบริสุทธ์ิ  จริยธรรม  คุณธรรม
 สีแดง  คือ วันเกิดผูอุปการะคุณ  -   แสงสวางทางปญญา
 ขาว-แดง หมายถึงโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนกอกำเนิดจากผูอุปการะคุณ คือ พระศีลาจารพิพัฒน หรือ 
พระราชนันทาจารย สมณศักดขณะนั้นอดีตเจาอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส  บางซื่อ  กรุงเทพฯ    ในซึ่งพระคุณทานเปน 
ผูทรงคุณปญญา มีแนวดำเนินการอุปการคุณโรงเรียน     เพื่อสรางบุคลากร ซึ่งเปนผูมีความบริสุทธใหมีปญญา 
ความรู และจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงาม พรอมที่จะเปนบุคลากรที่ดีมีคุณภาพสังคมในตอไป

 คำรอง-ทำนอง อ.ณรงค  แจงจรัส
      (สรอย) มุงฝกตนเปนคนดีเพื่อศีลาจาร ฯ     ผูกสัมพันธไมตรีเพื่อศีลาจาร ฯ
      สูอดทนยอมพลีเพื่อศีลาจาร ฯ     มุงกตเวทีเพื่อศีลาจาร ฯ
 อันโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน รุงจรัสทั่วแควนแดนสยาม
 เกียรติเกริกไกรวิไลเลิศเชิดชูนาน พยายามสามัคคีมีวินัย    (สรอย)
 เรารวมกันสรางสรรคความดี เพื่อศักดิ์ศรีใหมีปรากฎเกรียงไกร 
 รวมความคิด  รวมชีวิต  รวมจิตใจ สถาบันอันยิ่งใหญ คือศีลาจาร ฯ  (สรอย)

สัญลักษณโรงเรียน 

คติพจนโรงเรียน 

คำขวัญของโรงเรียน 

สีประจำโรงเรียน 

เพลงมารชศีลา ฯ



เราคือ
“ครูมืออาชีพ”

“นักเรียน” เปนครูและผูบริหารที่เขาใจ “นักเรียน” ดีกวาใคร



คณะครูสาระการเรียนรู ศิลปะศึกษา

  สาระการเรียนรู ....
  Teacher learning

คณะครูสาระการเรียนรู คณิตศาสตร

ครูเภตรา  จันทรา , ครูชากร  ทินบุตร

ครูสินชัย  สุขเกษม
ครูปริศนา  โคตรวงษา
ครูกฤตินี  สงวนนาม
ครูกฤษฎี  ไกรสวัสดิ์
ครูชนานุช  ดอกประทุม

ครูบุญธรรม  สงขแปน
ครูพิศมัย  จัทรมหา
ครูเถียร  นิยม
ครูทิพวรรณ  จันทรเจริญฤทธ์ิ

ครูวิลาวัลย  ทับหลักสินธุ 
ครูสุรัชสานุ  รัตนวรรณ
ครูเสาวลักษณ  แกวเขียว

ยืนจากซายไปขวา 

ยืนจากซายไปขวา 

นั่งจากซายไปขวา 

นั่งจากซายไปขวา 



คณะครูสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพละศึกษา

คณะครูสาระการเรียนรู คณิตศาสตร

คณะครูสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

ครูจุรี

ครูสุธน  ชูชัย
ครูรุงอรุณ  พรมเจียม
ครูพวงทิพย  ฉิมจำเริญ
ครูวัชรี  กาญจนเสมา
ครูธันวา  ชัยวณิชย

ครูนภาพร  มูลรัตน
ครูพจนี  มาลัยศรี
ครูวนิดา  เรียวไพศาลศักดา

ครูราชศักดิ์  เอกพิชิตมาร
ครูนวลพร  ชัยประทีป
ครูวิลาวัลย  นามศรี
ครูรัชนี  พุทธาสมศรี

คนยืน

ยืนจากซายไปขวา 

นั่งจากซายไปขวา 

นั่งจากซายไปขวา 

นั่งจากซายไปขวา 

ครูมณีรัตน  สุทธิพันธุ
ครูจิราภรณ  สุขดำ
ครูจริยาวรรณ  เนื่องฤทธิ์
ครูนันทนัช  ออนหวาน

ครูนัยนา  พุทธวจนะ
ครูสัมฤทธิ์  วรรณพิพัฒน
ครูวนิดา  กสิกรอุดมไพศาล

ยืนจากซายไปขวา 



คณะครูสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

คณะครูสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

ครูสุภาพร  สีสังข
ครูพรพรหม  วิศิษฎวณิชย
ครูจุฑารัตน  ใจมูล
ครูวิภาดา  แซเลียง
ครูรัชชานนท  บุญสอด
ครูพิชชา  วัชรพรธนารัตน

ครูปทุม  ศรีพนา
ครูศิริมา  ปรงแกว
ครูปยะรัตน  โภคภัณฑเจริญ
ครูธาริกา  นันทอธิจิต
ครูณัฐรดา  เบาคำ
ครูศศิกานต
ครูสุภางค  สอนศาสตร

ครูพาช่ืน  องควรรณดี
ครูอญัชลี  สุดชูเกียรติ

วาที่ รต.ครูสามารถ  อรุณวรรณ

ยืนจากซายไปขวา 

ยืนจากซายไปขวา 

นั่งจากซายไปขวา 

นั่ง

คณะครูสาระการเรียนรู คณิตศาสตร

ครูนันทนา  ขุนทอง

ครูพิกุล  ภูผาผัน
ครูพุทธิพงษ  ทองเขียว
ครูลลิตา  แขกรัมย
ครูประทิน  ถนัดคา
ครูวลัยพร  เอื้อจิรวาณิชย
ครูเกตุวดี  คมขำ
ครูฉัตรลดา  ศรีมาลานนท

ยืนดานหนา

ยืนดานหลังจากซายไปขวา



วิสัยทัศน

เปาประสงค

เอกลักษณของโรงเรียน

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒนเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูคูคุณธรรม 
นำสูมาตรฐานสากลภายใตปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. จัดการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2552  อยางมีคุณภาพ 
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม
4. พัฒนาสถานท่ี สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
5. จัดใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. ผูเรียน
 - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี รอยละ 65  ขึ้นไป
 - คิดวิเคราะห สังเคราะหและมีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง (ทักษะกระบวนการคิด)  รอยละ  90 
 - มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงคในระดับดี รอยละ  90
 - ผูเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาตนเองรอยละ  90
 - ผูเรียนมีความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอมนอมนำเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ  90
 - ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี   มีสุนทรียภาพดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา รอยละ 90
หมายเหตุ    ธรรมาภิบาลประกอบดวย  (หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส  ความมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคา)
2. ครู          
 - พัฒนาครูใหมีความรู  ความสามารถ  ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2552
  - การจัดการเรียนรูบูรณาการ   - การพัฒนาสื่อ
  - เทคโนโลยีการศึกษา  - การวัดและประเมินผล
  - หลักสูตรทองถิ่น  - พัฒนาครูที่ปรึกษา
  - การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  - การวิจัยและพัฒนา  
  - พัฒนาความรูตามสายวิชาชีพ
 - พัฒนาครูใหมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และสนับสนุนสงเสริมใหครูมีวิทยาฐานะสูงขึ้น
   ไมนอยกวารอยละ 10
3. ผูบริหาร
 - จัดใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
4.   ชุมชน 
 - ชุมชนและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดูแลนักเรียน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชแหลงการเรียนรู  การสืบสานประเพ
ณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและนำความรูสูชุมชน

   โรงเรียนศีลาจารพิพัฒนไดกำหนดคุณลักษณะอันพึ่งประสงคเพ่ือเปนแนวทางพัฒนานักเรียนดังตอไปนี้
1. เปนผูมีความประพฤติดี  โดยมีความซื่อสัตย มีวินัย รูหนาที่มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสวนรวม
2. เปนผูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพ่ือสืบคนหาความรูดวยตนเอง
3.  เปนผูมีสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี  และอยูในสังคมอยางมีความสุข

“ลูกศีลาฯ มารยาทดี มีน้ำใจ ใฝหาความรู สูาตรฐานสากล”















 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เกณฑการจบหลักสูตร

 เกณฑการจบหลักสูตร

  (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติมโดยเปนวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษา  
  กำหนด 
  (๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชา 
  เพ่ิมเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต
  (๓) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
  (๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
  (๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

  (๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษา  
  กำหนด 
  (๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิต  ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต 
  และรายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยวา ๓๖ หนวยกิต
  (๓) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขยีน ในระดับผานเกณฑการประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
  (๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
  (๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด



โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       พุทธศักราช 2551



มัธยมศึกษาตอนตน

หลักสูตรการศึกษาระดับ



มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษาระดับ

แผนกการเรียน วิทย - คณิต



มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษาระดับ

แผนกการเรียน อังกฤษ - คณิต



มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษาระดับ

แผนการเรียน ภาษาฝงเศส / ภาษาจีน / อังกฤษ - การงานอาชีพ





สำนักงานบริหารกิจการนักเรียน

นางเยาวนาท  สุนทร  รองผูอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง   ผูปกครองนักเรียนนักศึกษา

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องผูปกครองนักเรียนใหเหมาะสมย่ิงขึ้น  ฉะนั้น อาศัยอำนาจ 
ตามความในขอ ๒๓ แหงคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  จึงไดยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องผูปกครองนักเรียน  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓  และใหผูปกครองนักเรียน   นักศึกษา  ที่กำลังรับการศึกษาระดับต่ำกวา
ปริญญาตรี  ในสถานศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ    ปฏิบัติดังนี้
 ๑. “ผูปกครอง”   หมายความวา   บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไวในความปกครอง  หรืออุปการะเลี้ยงดู  หรือบุคคล
ที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นอาศัยอยู
 ๒. ใหนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส.    ปกศ.สูง   หรือเทียบเทาลงมา ในสถานศึกษาในสังกัด 
หรือ ในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เวนแตการศึกษาผูใหญมีผูปกครองตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู
 ๓. ในวันมอบตัวนักเรียน   นักศึกษาใหม    ใหผูปกครองมามอบตัวนักเรียน      นักศึกษาที่สถานศึกษา  พรอมสงหลักฐาน  
เอกสารตาง ๆตามที่สถานศึกษากำหนด
  ผูปกครองไมอาจมามอบตัวนักเรียน  นักศึกษา   ไดตามกำหนด  ใหผูปกครองตกลงกับ หัวหนาสถานศึกษา กำหนดวัน 
มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม
 ๔. ผูปกครองจะตองรวมมือกับสถานศึกษา เพ่ือควบคุมความประพฤติและการศึกษาเลาเรียน โดยใหนักเรียน นักศึกษา
แตงกายแตงเครื่องแบบและประพฤติ    ตามระเบียบขอบังคับหรือคำส่ังของสถานศึกษา   และหรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ 
ตามที่กฎหมายกำหนด
 ๕. ผูปกครองควรติดตอกับสถานศึกษาอยูเสมอเพ่ือจะไดทราบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและ 
จะไดชวยสถานศึกษาแกปญหาน้ัน ๆ
 ๖. เมื่อผูปกครองยายที่อยู   หรือความเปนผูปกครองส้ินสุดลงดวยประการใด ๆ    ใหผูปกครองแจงใหสถานศึกษาทราบ
 ๗. สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่รับการศึกษาแลว ใหสถานศึกษาตรวจสอบติดตามหลักฐานการเปนผูปกครองนักเรียน  
นักศึกษา   หากเห็นวานักเรียน  นักศึกษาคนใดไมมีผูปกครองหรือผูปกครองไมเหมาะสม  ก็ใหสถานศึกษาดำเนินการใหเปนไปตามประกาศน้ี

 ประกาศ    ณ     วันที่    ๑๒   กุมภาพันธ     ๒๕๒๒
        (ลงชื่อ)    กอ     สวัสดิพาณิชย
               (นายกอ    สวัสดิพาณิชย)
         รัฐมนตรีชวยวาการ  ปฏิบัติราชการแทน
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 



กฎกระทรวง
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘

…………………………….

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายท่ีมี 
บทบัญญัติ บางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัย
 อำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
  ขอ  ๑    นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้
   (๑)   หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน
   (๒)   เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
   (๓)   พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
   (๔)   ซื้อ จำหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
   (๕)   ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอ่ืน
   (๖)   กอเหตุทะเลาะวิวาท ทำรายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันนาจะกอใหความไมสงบ
         เรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
   (๗)   แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในท่ีสาธารณะ
   (๘)   เกี่ยวของกับการคาประเวณี
   (๙)   ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน เพ่ือเท่ียวเตรหรือรวมกลุม อันเปนการสรางความเดือดรอนใหแกตนเอง 
                            หรือผูอื่น
  ขอ  ๒    ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษากำหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษาไดเทาที่ไมขัด
                            หรือแยงกับกฎกระทรวงน้ี
                                                        
                                                        ใหไว  ณ   วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

                                                                     จาตุรนต    ฉายแสง
                                                               รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

     หมายเหตุ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๓  ตอนที่ ๑ ก   หนา ๑๗-๑๘   ลงวันที่  ๖ มกราคม   ๒๕๔๙
 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา   พ.ศ.   ๒๕๔๘

……………………………
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปนี้
  ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๓
  ขอ  ๔  ในระเบียบนี้
  “ผูบริหารสถานศึกษา”   หมายความวา  ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน หรือ สถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษาน้ัน 
  “กระทำความผิด”  หมายความวา  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผิดหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับ ของสถานศึกษา 
   หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยการสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
  “การลงโทษ”   หมายความวา  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ทำความผิด โดยมีความ มุงหมายเพ่ือการอบรมส่ังสอน
  ขอ  ๕   โทษสำหรับแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำผิดมี  ๔  สถานดังนี้
   (๑) วากลาวตักเตือน 
   (๒) ทำทัณฑบน                                   
   (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
   (๔) ทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ขอ ๖  หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีการรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ หรือ 
ดวยความพยาบาท โดยใหคำนึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความรายแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย   
 การลงโทษนักเรียน หรือ นักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาท่ีแกนิสัยและความประพฤติไมดีของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสำนึกใน 
ความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีตอไป
 ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่ผูบริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมีอำนาจในการลงโทษ นักเรียน 
นักศึกษา              
  ขอ ๗  การวากลาวตักเตอืน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไมรายแรง
  ขอ ๘  การทำทัณฑบน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา 
ตามกฎกระทรวง วาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา 
หรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลวแตยังไมเข็ดหลาบ
 การทำทัณฑบนใหทำเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑบนไวดวย
  ขอ ๙  การตัดคะแนนความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา ของแตละสถานศึกษากำหนด และใหทำบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
  ขอ ๑๐  การทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใชในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม  การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และใหมีอำนาจตีความ และ วินิจฉัยปญหาเกี่ยว 
กับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                                                   ประกาศ     ณ  วันที่    ๑๘    มกราคม     พ.ศ.    ๒๕๔๘
                                                                                     
                                                     (ลงชื่อ)      อดิศัย  โพธารามิก
                                               (นายอดิศัย  โพธารามิก)
                                                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ



ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
วาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  พ.ศ. ๒๕๕๕

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘   และกฎกระทรวง วาดวยกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเจตนารมยเพ่ือดูแลปองกัน   แกไขพฤติกรรมนักเรียนใหมีความเหมาะสม   
กับสภาพของนักเรียน  และปองกันการลวงละเมิดสิทธิ  เสรีภาพระหวางนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนวาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียน
  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
 ขอ ๓  บรรดาระเบียบหรือขอบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวหรือซึ่งขัดหรือแยงกับ ระเบียบนใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  ที่กำลังศึกษาอยูปจจุบัน
 ขอ ๕  ในระเบียบนี้คำวา
  “นักเรียน” หมายความวา   นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา  ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
  “รองผูอำนวยการสถานศึกษา” หมายความวา รองผูอำนวยการโรงเรียน ที่ผูอำนวยการโรงเรียน มอบหมายหนาที่ 
รับผิดชอบการบริหารกิจการนักเรียน
   “การควบคุมความประพฤติ”  หมายความวา  การควบคุม  ดูแล  ปองกัน  มิใหมีการแสดงพฤติกรรม หรือการกระทำ 
การใดๆของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน   ที่เปนพฤติกรรมหรือการกระทำท่ีขัดตอกฎกระทรวง วาดวยกำหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘     และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  วาดวย  การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียน 
ศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน วาดวยการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  พ.ศ. ๒๕๕๕
               “การกระทำความผิด”  หมายความวา   การที่นักเรียนประพฤติหรือกระทำความผิดที่ขัดตอกฎกระทรวง วาดวย
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน วาดวย การปฏิบัติตนของนักเรียน 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๕๕  และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน วาดวย   การแตงกายของนักเรียน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  พ.ศ. ๒๕๕๕
               “การลงโทษ”  หมายความวา การลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด   เพ่ือเจตนาท่ีจะแกนิสัยและความประพฤติ
ไมดีของนักเรียน ใหรูสำนึกในความผิดและกลับประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีตอไป
 ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือควบคุมความประพฤติของนักเรียน พิจารณาการลงโทษและร
ายงานผลการพิจารณาการลงโทษเสนอตอผูอำนวยการโรงเรียน  ประกอบดวยรองผูอำนวยการโรงเรียน  เปนประธานกรรมการ  
หัวหนาระดับชั้นเรียน   หัวหนาคณะสี และหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกรรมการ  หัวหนาสำนักงานบริหารงานกิจกา
รนักเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ โดยผูอำนวยการโรงเรียน  เปนผูแตงต้ัง
 ขอ ๗  โทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนท่ีกระทำผิดมี  ๔  สถาน  ดังนี้
             (๑)  วากลาวตักเตือน                                                     
                      (๒)  ทำทัณฑบน 
                      (๓)  ตัดคะแนนความประพฤติ 



                      (๔)  ทำกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ขอ ๘  วากลาวตักเตือน  ใชในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไมรายแรง
            ๘.๑   วากลาวตักเตือนดวยวาจา ในกรณีที่เปนความผิดครั้งแรก
                 ๘.๒  วากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่นักเรียนไดเคยถูกวากลาวตักเตือนดวยวาจาบอยคร้ังแตยังไม เข็ด 
หลาบ  โดยใหนักเรียนไดบันทึกพฤติกรรมในแบบบันทึกรายงานพฤติกรรม ซึ่งมคีรูที่ปรึกษา  หัวหนาระดับ และ รองผูอำนวยการโรงเรียน  
รับทราบและแจงตอผูปกครอง
 ขอ ๙  การทำทัณฑบน  ใชในกรณีดังนี้
  ๙.๑  นักเรียนไดกระทำความผิด เคยไดรับโทษวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรบอยคร้ัง แตยังไมเข็ดหลาบ และ
ไดรับการตัดคะแนนความประพฤติสะสม ถึงเกณฑ ๓๐ คะแนน
  ๙.๒  นักเรียนท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน        ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรยีน  
และนักศึกษา หรือทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา   และมีเกณฑการตัดคะแนน ๓๐ คะแนน / ครั้ง
  การทำทัณฑบนใหทำเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการทำ 
ทัณฑบนไวดวย
 ขอ ๑๐  การทำกิจกรรม เพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิด    โดยไดถูกลงโทษดวยการตัด 
คะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑ ๕๐ คะแนนเปนตนไป 
 ขอ ๑๑  การตัดคะแนนความประพฤติ  ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ใหคณะกรรมการงานบริหารกิจการนักเรียน     ประสานงานกับหัวหนาระดับ      หัวหนาคณะสี พิจารณานักเรียนให
ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชนแกตัวนักเรียน สถานศึกษา และสังคม   โดยใหผูปกครองนักเรียนรับทราบการทำกิจกรรม
 ขอ ๑๒ ใหรองผูอำนวยการโรงเรียน   รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี   และใหมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกบั 
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
                          
               ประกาศ  ณ  วันที่    ๔  พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕

                                   
              (นายสกุล  ทองเอียด )
                       ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน



ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
วาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๕๕

  เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามกฎกระทรวง วาดวยกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน วาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน วาดวยการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๕๕  
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  จึงวางระเบียบไวดงัตอไปนี้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนวาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน   
   พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
  ขอ ๓  บรรดาระเบียบหรือขอบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวหรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี      
   ใหใชระเบียบนี้แทน
  ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักเรียนของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน   ที่กำลังศึกษาอยูปจจุบัน
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้คำวา
   “นักเรียน” หมายถึง   นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา  ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
   “รองผูอำนวยการสถานศึกษา”  หมายความวา  รองผูอำนวยการโรงเรียน ที่ผูอำนวยการโรงเรียนมอบหมายหนาที่ 
รบัผิดชอบการบริหาร  จัดการบริหารงานกิจการนักเรียน
                “การปฏิบัติตน” หมายความวา  การปฏิบัติตนเปนไปตามกฎกระทรวง  วาดวยกำหนดความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนวาดวยการควบคุม
ความประพฤตินักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน วาดวยการแตงกาย
ของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพพิัฒน  พ.ศ. ๒๕๕๕   
 ขอ ๖  นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  พึงรู และสำนึกเสมอวาตนเปนนักเรียน ตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบของ
โรงเรียนที่กำหนดไวโดยเครงครัด  ไมฝาฝนระเบียบ หรือกระทำการใดๆ ที่ไมเปนการสมควรตอบิดามารดา ครู  และสถานศึกษา
 ขอ  ๗   นักเรียนทุกคนตองมีผูปกครองที่ถูกตองตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๒๒   วาดวยเรื่อง 
ผูปกครองนกัเรียน คือ ถานักเรียนเปลี่ยนผูปกครองใหมใหแจงตอครูที่ปรึกษาโดยดวน และใหนำผูปกครองทำการมอบตัวนักเรียนใหม
 ขอ ๘  นักเรียนตองมาโรงเรียนใหทันตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนดการหยุดเรียนดวยประการใดๆก็ตามใหปฏิบัติตามวาดวยการ 
ลาโดยสงใบลาทุกครั้งแกครูที่ปรึกษาและมีผูปกครองรับรอง
 ขอ ๙  นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีมีความขยันหมั่นเพียรตอการเรียน ซื่อสัตยสุจริต 
ประพฤติตน เปนคนดีของบิดา มารดา  ครู  เพื่อนนักเรียนและบุคคลโดยท่ัวไป  
 ขอ ๑๐  นักเรียนพึงรักษาความสามัคคีระหวางหมูคณะ  
 ขอ ๑๑  นักเรียนพึงเปนผูดี  มีกิริยาวาจาสุภาพ กลาหาญ  อดทน  มีสัมมาคารวะตอบิดา  มารดา  ครู  และมีความสุภาพ 
ออนโยนตอบุคคลทั่วไป มีวัฒนธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม 
 ขอ ๑๒  นักเรียนพึงชวยกันรกัษาทรัพยสินของโรงเรียน   ถาหากทำความเสียหายจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ใหกับทางโรงเรียน



 ขอ ๑๓  นักเรียนพึงใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกตนเอง แกครอบครัว   และหมูคณะชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 
 ขอ ๑๔  นักเรียนตองเปนผูมีประชาธิปไตย อันอยูในขอบเขตท่ีถูกที่ควร  เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเอง  
และตองเคารพในสิทธิของผูอื่น
 ขอ ๑๕  นักเรียนพึงตองเสียสละ  ชวยเหลือทำงานเพ่ือเปนการพัฒนาโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียน
 ขอ ๑๖   การปฏิบัติตนในการเขาแถวเคารพธงชาติ  กิจกรรมหนาเสาธง
   (๑) เมื่อไดยินเพลงมารชศีลาฯ  ใหนักเรียนทุกคนเตรียมตัวเขาแถวที่สนามของโรงเรียน
   (๒) เมื่อไดยินเพลงมารชศีลาฯจบ  ใหนักเรียนทุกคนเขาแถวที่สนามของโรงเรียนใหเรียบรอย
   (๓) นักเรียนทุกคนตองรวมกันทำสมาธิ สวดมนต แผเมตตา  รองเพลงชาติ รองเพลงมารชศีลา     
   และฟงการอบรมการช้ีแจงตางๆ 
 ขอ ๑๗   การปฏิบัติตนในหองเรียน  นักเรียนพึงมีมารยาทในการเปนนักเรียนที่ดี   ใหความรวมมือ สนับสนุน 
ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขอ ๑๘   การมาสาย  นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
   (๑)  กรณีมาสายระหวาง ชวงเชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา  ใหครูปฏิบัติหนาที่หนาประตูโรงเรียนประจำวัน
จะตองปฏิบัติตาม  ขอ ๑๖  ( ๓ ) และระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
   (๒)  กรณีมาสายในเวลาเร่ิมเรียนชั่วโมงที่ ๑  ใหนักเรียนลงชื่อที่หัวหนาเวรประจำวันหรือครูที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
บันทึกในสมุดสำหรับนักเรียนมาสายโดยแบงตามคณะสี และรับบัตรอนุญาตใหเขาหองเรียน     เพ่ือไปแสดงตอครูผูสอนในชั่วโมงเรียน 
นั้น ๆ จะตองปฏิบัติตาม ขอ ๑๖ ( ๓ ) และระเบียบโรงเรียน  วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  
   (๓)    กรณีมาสายหลังเวลา ๐๙.๑๕ น. เปนตนไป ถือวานักเรียนขาดเรียนครึ่งวันนักเรียนตองมีใบลาจากผูปกครองแจงเ
หตุผลของการมาสายทุกครั้ง โดยสำนักงานบริหารกจิการนักเรียนจะเก็บใบลาไว  และแจงครูที่ปรึกษาใหรับทราบตอไป 
   (๔)  กรณีที่นักเรียนไปพบแพทยหรือมีกิจธุระในชวงเชา ใหแสดงหลักฐานตอครูที่ปฏิบัติหนาที่สำนักงานบริหารกิจการนั
กเรียนเพื่อจะไดลงบันทึกหมายเหตุ  การมาสายไวเปนหลักฐานและไมถือวามาสาย
 ขอ ๑๙   การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  
   (๑)  ในกรณีที่มีผูปกครองมารับใหนักเรียนนำผูปกครองลงบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่สำนักงานบริหารกิจการนักเรียน  
   (๒) ในกรณีที่นักเรียนขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนดวยตนเองใหบันทึกในเอกสารที่สำนักงานบริหารกิจการนักเรี
ยนกำหนด และเมื่ออยูนอกบริเวณโรงเรียนใหนักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบโรงเรียนโดยเครงครัดและวางตนใหเหมาะสมกับสภาพการ
เปนนักเรียน  
 ขอ ๒๐ การลา นักเรียนปฎิบัติดังนี้
   (๑)  การลาปวย   ใหผูปกครองนักเรียนรีบติดตอกับครูที่ปรึกษาโดยเร็ว  จะดวยตนเอง  หรือโทรศัพทหรือจดหมายก็ได  
เมื่อนักเรียนหายเปนปกติสามารถมาโรงเรียนได  ตองรีบสงใบลาตอครูที่ปรึกษาโดยมีผูปกครองเซ็นชื่อรับรอง หากลาปวยติดตอกัน
เกิน 3 วันจะตองมีใบรับรองแพทยแนบมาดวย
   (๒)  การลากิจใหแจงเปนลายลักษณอักษรตอครูที่ปรึกษา  เพ่ือขออนุญาตกอนลวงหนาอยางนอย  ๑  วัน  
 ขอ ๒๑   การใชอาคารเรียน  อาคารประกอบ หรือสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ ใหนักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใชอาคาร 
สถานที่ และส่ิงสาธารณูปโภคตางๆ ของโรงเรียน
 ขอ ๒๒   การแสดงความเคารพ  ใหนักเรียนทุกคน แสดงความเคารพตามหลักวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ตอครูทุกคนของโรงเรียน
 ขอ ๒๓   การปฏิบัติตนของนักเรียนดังตอไปนี้  เปนการกระทำความผิด
   (๑)    ไมปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน วาดวยการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
   (๒)   มาสาย
   (๓)   หนีชั่วโมงเรียน  การเขาหองเรียนชา
   (๔)   ไมมาโรงเรียนโดยไมทราบสาเหตุ



   (๕)   หลีกเลี่ยงการเขาแถว และการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
   (๖)   หลบหนี หรือเขา/ออกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
   (๗)   มีสื่อลามกอนาจารไวในครอบครอง
   (๘)      มีหรือใชเครื่องมือสื่อสารอยางไมเหมาะสม
   (๙)   มีพฤติกรรมกาวราว หยาบคาย
   (๑๐)  เลนการพนัน จัดใหมีการเลนพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
   (๑๑)  มีพฤติกรรมในทางชูสาว หรือ แสดงพฤติกรรมทางชูสาว
   (๑๒)  ขมขู กรรโชกทรัพย  บงัคับขืนใจ และใชกำลัง เพ่ือเอาทรัพยบุคคลอ่ืน
   (๑๔)  ลักทรัพย
   (๑๕)  ทำลายสาธารณะสมบัติของโรงเรียน
   (๑๖)   กอเหตุ หรือยุยง สนับสนุน ใหมีการทะเลาะวิวาท
   (๑๗)  มีสุรา  เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลผสม บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิดไวเพ่ือเสพ จายแจก  จำหนาย 
   (๑๘)  มีพฤติกรรมที่ขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม กฎหมายและความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
 ขอ ๒๔  ใหรองผูอำนวยการโรงเรียน รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอำนาจตีความ   และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามระเบียบนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่    ๔  พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                                         ( นายสกุล  ทองเอียด )
                                                ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน



ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
วาดวยการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  พ.ศ. ๒๕๕๕

  เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเคร่ืองแบบนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗   และระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนวาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน พ.ศ. 
๒๕๕๕ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา ” ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนวาดวยการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
  ขอ ๓  บรรดาระเบียบหรือขอบังคับหรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนที่กำหนดไวแลวหรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบ
นี้แทน
  ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  ที่กำลังศึกษาอยูปจจุบัน
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้คำวา
                “นักเรียน” หมายความวา  นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 
          “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา  ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
          “รองผูอำนวยการสถานศึกษา”  หมายความวา  รองผูอำนวยการโรงเรียน ที่ผูอำนวยการโรงเรียนมอบหมายหนาที่รับ
ผิดชอบการบริหารงานกิจการนักเรียน 
         “การแตงกาย” หมายความวา  การแตงกายในเคร่ืองแบบนักเรียน  การแตงผมหรือสวนอื่นของรางกายดวย 
  ขอ ๖  เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  
   (๑)  เส้ือ  แบบเส้ือเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยงใชผาโทเร  ไมมีลวดลาย  เนื้อหนา ขนาดพอดีกับลำตัว  ไมรัดรูปหรือหลวมจนเกินไป   
ผาอกตลอด   สาบท่ีอกเสื้อกวาง  ๔  เซนติเมตร กระดุมสีขาวกลมขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน   ๑ เซนติเมตร  จำนวน ๕-๗  เม็ด  
แขนสั้นเหนือขอศอกพอสมควรมีกระเปาติดตามแนวอกเส้ือขางบนเบื้องซาย  ๑ กระเปา   ขนาดกวางต้ังแต  ๘–๑๒  เซนติเมตร  ลึก 
๑๐–๑๕ เซนติเมตร  ดานหลังเสื้อไมมีจีบ    ขณะสวมใสใหชายเส้ืออยูในกางเกงและใหเห็นหัวเข็มขัดตลอดสาย  
                      เครื่องหมาย
- ปกอักษรยอโรงเรียน “ศ.จ.”  ที่หนาอกเสื้อดานขวาดวยดายหรือไหมสีน้ำเงินเขมให
มีขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียน
- ปกเลขประจำตัวนักเรียน ใตอักษรยอ “ศ.จ.”  ประมาณ  ๐.๕  เซนติเมตร  ดวยดายหรือ
ไหมสีน้ำเงนิ   ดวยตัวเลขไทยขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียน  
- อกเสื้อดานซาย ปกอักษรชื่อ  นามสกุล  ขนาดตัวอักษรสูง  ๐.๕ เซนติเมตร เหนือขอบ
บนกระเปา  ๑  เซนติเมตร   ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงิน
- ปกดาวคณะสีในแตละชั้นเรียนท่ีโรงเรียนกำหนดให  ม.๑ และ ม.๔  จำนวน  ๑   ดวง
ม.๒ และ ม.๕ จำนวน  ๒  ดวง , ม.๓ และ ม.๖  จำนวน ๓ ดวง เรียงขนานกับปกเสื้อดานซาย
- เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปกสัญลักษณของโรงเรียนเหนืออักษรยอ “ศ.จ.”
ประมาณ ๐.๕  เซนติเมตร ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงินเขม
  (๒) กางเกง  แบบกางเกงเปนแบบตามที่โรงเรียนกำหนด  สีดำสนิท (ชนิดสีไมตก)   ขาสั้นเหนือเขา  พนกลางลูกสะบาประมาณ  
๕  เซนติเมตรเมื่อยืนตรง    สวนกวางของขากางเกง     เมื่อยืนตรงหางจากขาต้ังแต  ๘–๑๒ เซนติเมตร  ตามสวนขนาดของปลา
ยขาพับเขาดานในกวาง ๓-๕ เซนติเมตร   ผาตรงสวนหนามีตะขอติดซอนไวขางในซิป มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ ๑ กระเปา  



ดานหนาจีบขางละ ๒ จีบลมจีบไปทางดานขางกระเปา  ไมมีกระเปาหลังหรือที่อื่นอีก  เอวตองพอดีไมหลวม  เวลาสวมใหเอาขอบกางเกง 
ทับชายเส้ือใหเรียบรอย  มีหูกางเกงไวสำหรับสอดเข็มขัด ๖-๗ หู  ใชผาโทเรหรือผาเสิรตทรงสุภาพ ไมอนุญาตใหใชผายีนหรือผาเวสป
อยด
  (๓) เข็มขัด  ใชเข็มขัดหนังดำกวาง ๓-๔ เซนติเมตร   ความยาวตามขนาดตัวนักเรียน   หัวเข็มขัดเปนโลหะเงินสี่เหลี่ย
มผืนผา ชนิดหัวกลัดอันเดียว  มีปอกหนังสีดำ ๑ ปลอก  สำหรับสอดปลายเข็มขัด  เวลาคาดใสหูกางเกงทุกหู      ไมติดรูปลอก  
เขียนดวยสีตาง ๆหรือแกะลวดลายขอความบนเข็มขัด
  (๔) รองเทา  ใชรองเทาหนังเกลี้ยงสีดำ หรือผาใบสีดำ หุมสนชนิดผูกเชือกไมมีลวดลาย หูตาไกรอยเชือกและเชือกผูกรองเท
าสีดำ  หามใชรองเทาชนิดหัวตัด  หัวแหลม  สนสูง  และรองเทาผาใบที่มีขอบขาวโดยเด็ดขาด  และหามทำการกัดสีรองเทา หรือยอม
ใหเปนสีอื่นที่แปลกไปจากสีเดิม และใหสวมหุมสนตลอดเวลา
  (๕) ถุงเทา  ใชถุงเทาสั้นธรรมดาสีขาวไมมีลวดลายไมใชลูกฟูกหนาไมพับหรือมวนถุงเทาความยาวคร่ึงหนาแขง   
 ขอ ๗  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  
                               (๑) เส้ือ ( นักเรียนหญิง ม.ตน ) ใชผาโทเรสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย  แบบคอพับในตัวลึกพอใหสวมศีรษะไดส
ะดวก ไมมีสาบ ขนาดปกกวาง ๑๐ เซนติเมตร  ความยาวของเส้ือวัดถึงขอมือเม่ือยืนตรง ชายของเส้ือดานลางพับไมเกิน  ๓  เซนติเมตร   
ริมขอบลางดานหนาทางขวาติดกระเปาขนาดกวาง  ๔-๙  เซนติเมตร    ตามขนาดของเส้ือ  คาดคอเส้ือดวยคอซองสีกรมทา 
สามเหล่ียมของคอซองกวาง ๑๐–๑๕  เซนติเมตร  ผูกดวยเง่ือนกะลาสีและตองสวมใสเสื้อซับใน   คอซองใหยาวระดับกระดุม 
                               เครื่องหมาย
- ปกอักษรยอโรงเรียน “ศ.จ.”  ที่หนาอกเสื้อดานขวาดวยดายหรือไหมสีน้ำเงินเขมใหมีขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรีย
น
- ปกเลขประจำตัวนักเรียน ใตอักษรยอ “ศ.จ.”  ประมาณ  ๐.๕  เซนติเมตร  ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงิน   ดวยตัวเลขไทยขนาดแล
ะแบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียน     
- อกเสื้อดานซาย ปกอักษรชื่อ  นามสกุล  ขนาดตัวอักษรสูง  ๐.๕ เซนติเมตร  เหนือขอบบนกระเปา  ๑ เซนติเมตร   
ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงิน   
                        -   ปกดาวคณะสีในแตละชั้นเรียนที่โรงเรียนกำหนดให  ม.๑ จำนวน ๑ ดวง  ม.๒ จำนวน  ๒ ดวง    ม.๓ จำนวน 
๓  ดวง  ที่หนาอกดานซายเหนือชื่อ  นามสกุลของตนเอง ประมาณ  ๐.๕ เซนติเมตร    ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงินเขม
(๒) เสื้อ ( นักเรียนหญิง ม.ปลาย )  ใชผาสีขาวเกลี้ยง   เนื้อหนาเรียบไมมีลวดลาย   แบบคอเช้ิตผาอก
ตลอด  ไมมีสาบ  กระดุมแบบสีขาวกลม  เสนผาศูนยกลางไมเกิน  ๑  เซนติเมตร  แขนเสื้อกวาง  ๒ – ๒.๕ เซนติเมตร  
ใหชายเส้ืออยูในกระโปรง ดึงชายเส้ือใหหยอนพองามไมปกคลุมเข็มขัดและสวมใสเสื้อซับใน 
                             เครื่องหมาย
 -    ปกอักษรยอโรงเรียน “ศ.จ.”  ที่หนาอกเสื้อดานขวาดวยดายหรือไหมสีน้ำเงินเขม  ใหขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานโร
งเรียน
-    ปกเลขประจำตัวนักเรียน ใตอักษรยอ “ศ.จ.”  ประมาณ  ๐.๕ เซนติเมตร  ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงิน   
ดวยตัวเลขไทยขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียน     
-    อกเสื้อดานซาย ปกอักษรชื่อ  นามสกุล  ขนาดตัวอักษรสูง  ๐.๕ เซนติเมตร  เหนือขอบบน
กระเปา  ๑ เซนติเมตร   ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงิน
-    ปกดาวคณะสีในแตละชั้นเรียนท่ีโรงเรียนกำหนดให  ม.๔  จำนวน  ๑ ดวง , ม.๕
จำนวน  ๒  ดวง , ม.๖  จำนวน  ๓ ดวง  เรียงขนานกับปกเสื้อดานซาย
-    เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปกตราสัญลักษณของโรงเรียนเหนืออักษรยอ  “ศ.จ.” 
 ประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร ดวยดายและไหมสีน้ำเงินเขม
  (๓)  กระโปรง  ใชผาสีกรมทาเนื้อเกลี้ยงเรียบไมมีลวดลาย  ทรงไมสอบ    มีจีบดานหนาและดานหลัง  ขางละ  ๖  จีบ  ดานขวา  ๓  
จีบ  ดานซาย  ๓  จีบ  หันจีบออกดานนอก เย็บแนวทับจีบจากขอบลางลงมาประมาณ  ๘–๑๒  เซนติเมตร  ความลึกของจีบประมาณ  ๓-๔  
เซนติเมตร  เวนระยะกวางตรงกลางพองาม  ไมรัดรูปหรือหลวมเกินไป  ชายกระโปรงพับกวาง  ๓-๕  เซนติเมตร  กระโปรงยาวคลุมเขา  
ลงไปประมาณ  ๕-๗  เซนติเมตร  ขณะยืนตรง   ขอบประโปรงดานบนอยูระดับเอวพอดี ไมอนุญาตใหใชผาเน้ือแข็ง
 (๔)  เข็มขัด (นักเรียนหญิง ม.ปลาย) ใชเข็มขัดหนังสีดำขนาดกวาง  ๓-๔  เซนติเมตร            หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบ
บทรงยืน  สีดำ  ชนิดหัวกลัดมีปลอกสำหรับสอดปลายเข็มขัดขนาดกวาง  ๑ - ๑.๕  เซนติเมตร    ไมใหติดรูปลอก  เขียนดวยสีตาง ๆ  



หรือแกะลวดลายขอความบนเข็มขัด
 (๕) ถุงเทา  ใชถุงเทาธรรมดาสีขาว  ไมมีลวดลาย  ไมใชลูกฟูกหนา เหนือตาตุม  ๕  เซนติเมตร 
  (๖) รองเทา  ทำดวยหนัง  หรือหนังเทียม  สีดำแบบหุมสนหัวม ชนิดมีสายรัดหลังเทา  สนสูงไมเกิน  ๓  เซนติเมตร
          ขอ ๘  เคร่ืองแบบเรียนพลศึกษา 
  (๑) เสื้อ  แบบเส้ือคอโปโล  สวมศีรษะ  ตัดเยบ็ดวยผาเทโรสีแดงเลือดหมู ปกชื่อ นามสกุล     ไวที่อกเสื้อดานขวาดวยไหม
สีขาว   และปกดาวคณะสีในแตละชั้นเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดให ม.๑ และ ม.๔  จำนวน  ๑ ดวง , ม.๒ และ ม.๕ จำนวน ๒ ดวง , 
ม.๓ และ ม.๖  จำนวน  ๓ ดวง  เรียงขนานบนปกเส้ือดานซาย              
(๒) กางเกง  ใชกางเกงวอรม   สีดำมีกุนแดงสีเลือดหมตูามที่โรงเรียนกำหนด
(๓) รองเทา  นักเรียนหญิงใชรองเทาผาใบสีขาวลวน   นักเรียนชายใชรองเทาผาใบสีดำลวน
(๔) ชุดพลศึกษาใชในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา  และแตงชุดมาจากบาน  หามใสกางเกงขาส้ัน  หรือกระโปรงกับเสื้อพลศึกษา
 ขอ ๙  เครื่องแบบคณะสี
(๑) เสื้อ  แบบเสื้อคอโปโล  สวมศีรษะ  ตัดเย็บดวยผาเทโรตามคณะสีที่นักเรียนสังกัด    ปกชื่อ นามสกุล  ไวที่อกเสื้อดานขวาดวยไห
มสีขาว        และปกดาวคณะสีในแตละชั้นเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดให ม.๑ และ ม.๔  จำนวน  ๑ ดวง , ม.๒ และ ม.๕ จำนวน ๒ 
ดวง , ม.๓ และ ม.๖  จำนวน  ๓ ดวง       เรียงขนานบนปกเส้ือดานซาย              
  (๒) กางเกง  ใชกางเกงวอรม   สีดำมีกุนแดงสีเลือดหมูตามที่โรงเรียนกำหนด
  (๓) รองเทา  นักเรียนหญิงใชรองเทาผาใบสีขาวลวน   นักเรียนชายใชรองเทาผาใบสีดำลวน
  (๔) ชุดคณะสีใชในวันพฤหัสบดี  และแตงมาจากบาน  หามใสกางเกงขาส้ัน  หรือกระโปรง
           ขอ  ๑๐  เคร่ืองแบบลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดว
ยเรื่องเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด
                         เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเลือกเรียน  ใหเปนไปตามระเบียบกร
มรักษาดินแดนวาดวยเครื่องแบบนักศกึษาวิชาทหาร
ขอ ๑๑  การแตงกายในการทำกิจกรรมตางๆของโรงเรียนในวันหยุด หรือไมมีการเรียนการสอนตามปกติ ใหนักเรียนแตงกายโดยสุภาพ
เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
 ขอ ๑๒ กระเปา  เคร่ืองประดับ และสวนตางๆ ของรางกาย
             (๑)  กระเปา ชนิดมีหูหิ้วสีดำ หรือกระเปาสะพายหลัง ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด
             (๒) หามสวมใส หรือใชเครื่องประดับ
                        (๓) นาิกาขอมือ ใหใชสายนาิกาที่เปนหนังหรือโลหะมแีบบและลวดลายท่ีสุภาพเหมาะสม
                        (๔) สรอยคอ  ชนิดของวัสดุเปนเงิน หรือสแตนเลส สำหรับหอยพระเครื่องเทานั้น   สวมใสไว
เสื้อดานใน   มิใหสวมเครื่องรางของขลังที่ไมสุภาพเหมาะสม
                        (๕) มิใหตัดแตงสวนใดๆ ของรางกาย
                        (๖) โทรศัพทเคลื่อนท่ี ( มือถือ)   นักเรียนตองบันทึกขออนุญาตตามแบบฟอรมที่โรงเรียนจัดใหผูปกครองลงลายมื
อรับทราบการขออนุญาต    ถึงผูอำนวยการโรงเรียน  เพ่ือรับทราบและทางโรงเรียนจะออกบัตรอนุญาตให  โดยนักเรียนจะตองมีบตัร
อนุญาตติดตัวอยูตลอดเวลา 
     หามใชในเวลาเรียน หามบันทึก  เผยแพรภาพ เสียง และขอความท่ีขัดตอศีลธรรม และความสงบเรียบรอย
 ขอ ๑๓  ทรงผม
                              (๑) นักเรียนชาย        มัธยมศึกษาตอนตน       ทรงผมเกรียนรอบศีรษะ  
                                                      มัธยมศึกษาตอนปลาย   ทรงผมรองทรงสูง  เสนผมรอบศีรษะ ยาวไมเกิน ๕ 
เซนติเมตร 
                                    ขอหาม   หามแตงทรงผมใหตางไปจากปกติ   หามไวหนวดเครา ไมไวจอน หามหวีแสกกลาง  หามโ
กนผม(ยกเวนบวชหรืออุปสมบท)  หามไวผมหนามา ผมตั้งดวยเยล และปรกหนา
                    (๒) นักเรียนหญิง    มัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนปลาย   
                                 ทรงผมสั้นโดยตัดรอบเสมอ ความยาวจากต่ิงหูไมเกิน ๕ เซนติเมตร     
                                 หากไวยาว  ความยาวของเสนผมตองไมเกินกลางแผนหลัง  รวบหรือถักเปยเด่ียวไวดานหลังรัดดวยยาง
รัด ผูกดวยริบบิ้นสีกรมทา  น้ำตาลแก  ขาว 



 ขอหาม   ไมใหสภาพเสนผมผิดไปจากปกติ  โดยการโกรก  ดัด ยอม  ซอยผม  หามไวผมหนามา  ทรงผมที่ไวปรกหนาทุกแบบ  กิ๊
บที่ติดผมตองทำดวยโลหะสีดำเรียบ ไมมีลวดลาย  
ขอ ๑๔ ใหรองผูอำนวยการโรงเรียน  ประสานงานกับผูปกครองเพ่ือรักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอำนาจตีความและวินิ
จฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                        ประกาศ   ณ   วันที่   ๔  พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                  ( นายสกุล   ทองเอียด ) 
                                             ผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน


