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ระเบียบทั่วไปของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   
 

กำหนดภาคเรียน 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) กำหนดการเรียนโดยอนุโลมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวคือ 

1. ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ มีสองภาคเรียน 
2. แต่ละภาคเรียนมีเวลาเรียน 18 สัปดาห์   
3. โรงเรียนมีกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 ภาคเรียนท่ี 1 เปิดเรียน วันท่ี 1 มิถุนายน – 1 ตุลาคม 2564 
ภาคเรียนท่ี 2 เปิดเรียน ช่วงท่ี 1 วันท่ี 18 - 29 ตุลาคม 2564  
       เปิดเรียน  ช่วงท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน – 4 มีนาคม 2565 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
1. เปิดบริการ การยืม - การคืนหนังสือ เวลา 07.30 น. – 16.30 น. ในวันราชการ 
2. ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ส่งภายใน 1 สัปดาห์ หรือจะส่งก่อนกำหนดแล้วยืมใหม่ได้ 
3. ถ้าส่งหนังสือเกินกำหนด ปรับวันละ 1 บาท ไม่นับวันหยุดราชการ 
4. กรณีหนังสือหาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีห้องสมุดและปรับตามราคาหนังสือ 
5. อาจารย์ นักศึกษา ยืมหนังสือได้ 2 สัปดาห์ ไม่เกิน 5 เล่ม หนังสือบางเล่มให้ยืมได้ 

ตลอดภาคเรียน 
6. นักศึกษาเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ ยืมได้โดยใช้เงินมัดจำ จำนวน 2 เท่าของราคาหนังสือ   

ยืมได้ภายใน 1 สัปดาห์ 
7. เมื่อได้รับการทวงหนังสือส่งเกินกำหนดให้รีบติดต่อเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
8. ห้ามนำอาหารและเครื่องด่ืมมารับประทานในห้องสมุด 
9. ห้ามซ่อนหนังสือ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือนั้น ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
10. ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด 

 

หมายเหตุ :  กรณีบัตรหาย เมื่อส่งหนังสือควรแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบทันที เพื่อความสะดวกต่อการยืม 
หนังสือและจะได้ทำบัตรใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 
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ระเบียบข้อปฏิบตัิของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

1.   เวลา 
1.1 นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.15 น. 
1.2 นักเรียนมาถึงโรงเรียนอย่างเร็วท่ีสุด เวลา 07.30 น. แล้วไปสแกนใบหน้าเครื่อง AI Camera เพื่อ

เช็คช่ือมาโรงเรียน บริเวณประตู 2 (ประตูทิศตะวันตก) และประตู 3 (ประตูทิศตะวันออก) ก่อนไปท่ียูนิท 
1.3 นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังจาก 08.15 น. ถือว่ามาโรงเรียนสาย  และถ้านักเรียนคนใดมาสายเป็น

จำนวน  5 ครั้งจะถือว่าขาดเรียน 1 วัน 
1.4 นักเรียนด่ืมนม ยูนิทเอ – ยูนิทซี  เวลา 09.40 น.  

    ยูนิทดี – ยูนิทเอฟ เวลา 10.30 น. 
1.5 นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน   ยูนิทเอ – ยูนิทซี  เวลา 11.20 น. 

       ยูนิทดี – ยูนิทเอฟ เวลา 12.10 น. 
1.6 นักเรียนเตรียมตัวเข้าช้ันเรียนในภาคบ่าย ยูนิท เอ, บี, ซี, เวลา 12.45 น. โดยทางโรงเรียนจะเปิด

เพลง “โลกสวยด้วยมือเรา” เป็นสัญญาณการเตรียมตัวเข้าช้ันเรียนในภาคบ่ายของนักเรียนและสำหรับนักเรียน
ยูนิทดี, อี, เอฟ จะเตรียมตัวเข้าช้ันเรียนในภาคบ่ายเวลา 12.50 น. 

1.7 นักเรียนทุกคนเริ่มเรียนวิชาในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 
1.8 เลิกเรียนเวลา 15.45 น. นักเรียนสแกนใบหน้าท่ีเครื่อง AI Camera เพื่อเช็คช่ือกลับบ้าน ต้ังแต่ 

เวลา 15.45  น. – 17.00 น. หากนักเรียนมีเหตุจำเป็นต้องกลับก่อนเวลา 15.45 น.  ให้นักเรียนแจ้งอาจารย์
ประจำยูนิท 

1.9 เมื่อถึงเวลา 17.00 น. เสียงกริ่งจะดังขึ้นเพื่อให้นักเรียนท่ีเล่นบริเวณสนามเด็กเล่นหยุดเล่น และไป
รอผู้ปกครองที่ศาลาพักผู้ปกครองประตู 2   โดยประตู 2 (ทิศตะวันตก) ปิดเวลา 17.10 น. ประตู 3 (ทิศ
ตะวันออก)  ปิดเวลา 17.00 น. จึงขอความกรุณาให้ผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่ศาลาพักผู้ปกครองตามเวลาท่ี
โรงเรียนกำหนด  

 
2.   การรับนักเรียนกลับ 

2.1 โรงเรียนจะดูแลนักเรียนถึงเวลา 17.00 น. 
2.2 ผู้ปกครองส่งนักเรียนด้านประตู 2 (ทิศตะวันตก) ด้านประตู 3 (ทิศตะวันออก)  ส่วนการรอรับ

นักเรียนนั้น ผู้ปกครองสามารถรอรับได้ท่ีบริเวณศาลาพักผู้ปกครองไม่รอรับบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน 
2.3 กรณีที่ผู้ปกครองต้องการติดต่อกับนักเรียนหรืออาจารย์ประจำยูนิท ขอให้มาติดต่อได้ที่อาคาร

ธุรการของโรงเรียน พร้อมนำบัตรประจำตัวมาแลกบัตรผ่านเข้าไปในบริเวณโรงเรียน หรือให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็นผู้ประสานงานการติดต่อกับอาจารย์ 
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3.   การเรียนวิชานอกยูนิท 
นักเรียนจะต้องเข้าแถวหน้ายูนิทให้เป็นระเบียบแล้วเดินแถวไปยังยูนิทที่จะเรียนวิชานั้น ๆ อย่างเป็น

ระเบียบ โดยเดินเงียบ เป็นระเบียบตลอดทาง 
 

4.   การทำความเคารพอาจารย์ 
 4.1 นักเรียนจะยกมือไหว้กล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ” หรือ “สวัสดีครับ” กับอาจารย์ทุกครั้งท่ีพบกัน 

ในขณะที่เดินแถวนักเรียนไม่ต้องหยุดไหว้อาจารย์ แต่ให้เดินสวนทางไปโดยนักเรียนจะก้มศีรษะและค้อมตัว
เล็กน้อยเป็นการแสดงความเคารพเมื่อเดินผ่าน 

5.   การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
5.1  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน  
5.2  ในกรณีที่นักเรียนจะต้องกลับบ้านก่อนถึงเวลาเลิกเรียน ขอให้ผู้ปกครองเป็นผู้มารับและขออนุญาตจาก

อาจารย์ประจำยูนิท 
 

6. การนำเงินมาโรงเรียน 
ทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนนำเงินมาโรงเรียนได้ในกรณีท่ีจำเป็นจริง ๆ เช่น นักเรียนต้องกลับบ้านด้วย

ตนเอง และให้นักเรียนนำเงินมาได้ไม่เกิน 30 บาท ต่อ 1 วัน 
 

7.  สิ่งของหาย 
7.1 นักเรียนพบส่ิงของท่ีไม่ใช่ของตนเอง ให้นำส่ิงของนั้นไปส่งท่ีอาคารธุรการของโรงเรียนซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ี
คอยรับไว้ที่ “ตู้ของหายได้คืน” 

     7.2 นักเรียนที่ทำสิ่งของหายให้ไปขอดูสิ่งของนั้นได้ที่อาคารธุรการของโรงเรียนจากเจ้าหน้าที่และทาง
โรงเรียนจะไม่มีการประกาศของหายเมื่อส้ินเทอมถ้าไม่มีนักเรียนมารับของหาย ทางโรงเรียนจะนำไปบริจาคให้
โรงเรียนท่ีด้อยโอกาสในช่วงปิดเทอม 
     7.3 การส่ง – การรับของหายท่ีอาคารธุรการจะต้องมีการลงช่ือส่ง – ลงช่ือรับส่ิงของนั้นด้วย 
 

8.   การติดต่อระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
8.1 การติดต่อระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนั้น ทางโรงเรียนจะใช้หนังสือราชการแจ้งไปยังผู้ปกครองโดย

การฝากกับนักเรียน 
8.2 ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องติดต่อกับทางโรงเรียน สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการทุกวันหรือนัดเป็นกรณี 

ได้ท่ีอาคารธุรการ (ดังระเบียบข้อ 2.3) 
     8.3 มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.primary.satit.kku.ac.thและFacebook โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
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9.  การแต่งกาย 

 9.1 นักเรียนชาย 

 เคร่ืองแบบนักเรียน : กางเกงสีเทาขาส้ันเส้ือสีขาวปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีกระเป๋าหน้าอกซ้าย 

และปักช่ือและนามสกุลท่ีหน้าอกด้านขวา ถุงเท้าสีขาวแบบยาว รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังสีดำ 

 ทรงผม : ไว้ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 6 ซม. ด้านข้างและท้ายทอยตัดส้ันพองาม ไม่ยาวรุงรัง  (รองทรงสูง)

และไม่ทำสีผม   

 ชุดพละ : กางเกงวอร์มสีดำ ขายาวรัดข้อ เส้ือคอโปโลสีเทา ปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีกระเป๋า

หน้าอกด้านซ้าย และปักชื่อและนามสกุลที่หน้าอกด้านขวา รองเท้าผ้าใบสีขาว และถุงเท้าสีขาว ทั้งนี้ให้แต่ง   

ชุดพละในวันท่ีเรียนพลศึกษา 

9.2 นักเรียนหญิง 

 เคร่ืองแบบนักเรียน : กระโปรงสีเทา เส้ือสีขาว ปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีกระเป๋าหน้าอก 

ข้างซ้ายและปักช่ือนามและสกุลท่ีหน้าอกด้านขวา ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำ 

 ทรงผม : นักเรียนหญิงควรจัดทรงผมให้เรียบร้อยกรณีไว้ผมส้ันไม่ควรให้ผมด้านหน้ายาวปิดตา หากไว้

ผมยาวให้รวบ ถักเปีย หรือเก็บให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยสยายผม และไม่ทำสีผม 

 เคร่ืองประดับ : นักเรียนสามารถใช้กิ๊บ โบ ยางรัดผม ท่ีคาดผมสีดำ หรือ สีน้ำเงินเท่านั้น 

 ชุดพละ : กางเกงวอร์มสีดำ ขายาวรัดข้อ เสื้อคอโปโลสีเทา ปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กระเป๋า

หน้าอกด้านซ้าย  และปักช่ือและนามสกุลท่ีหน้าอกด้านขวา รองเท้าผ้าใบสีขาว และถุงเท้าสีขาว ท้ังนี้ให้แต่งชุด

พละในวันท่ีเรียนพลศึกษา 

9.3 กระเป๋า 

ทางโรงเรียนอนุญาตให้ใช้กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าหิ้ว ได้ตามขนาดและเหมาะสมกับนักเรียน 

โดยสามารถใช้สีดำ สีเทา สีน้ำเงิน สีน้ำตาล ทั้งนี้จะต้องไม่มีลวดลายบนกระเป๋า และควรใช้กระเป๋าผ้าเมื่อ

นักเรียนต้องนำอุปกรณ์ไปเรียนวิชานอกยูนิท 

9.4 การใช้เคร่ืองประดับและของมีค่า 

ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื ่องประดับที่มีค่ามาโรงเรียน เช่น สร้อย แหวนหรือ
เครื่องประดับตามสมัยนิยม ยกเว้นนาฬิกา ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ไอแพด  แท็บเล็ต 
และเครื่องมือส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาโรงเรียน 
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เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 
เสื้อ เส้ือเช้ิต สีขาวแขนส้ัน ไม่ใส่สาบหน้า 

ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าท่ีหน้าอกด้ายซ้ายบน 
กระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านขวาปัก ช่ือ-นามสกุล  
ด้วยไหมสีเทาแก่ ชายเส้ือให้ยาวจากเอวลงมาอย่างน้อย 6 นิ้ว 

กางเกง กางเกงขาส้ันสีเทาแก่แบบสุภาพ  ไม่มีห ู  
ขอบกางเกง ใช้ขอเกี่ยว 

รองเท้ารองเท้าหุ้มส้นสีดำ 
ถุงเท้าถุงเท้าสีขาวล้วน  ไม่พับ 
 
 
 
 

การแต่งกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เครื่องแบบพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้ือคอปกโปโลสีเทา ปักตรามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นด้วยไหมสีแสดท่ีกระเป๋าบนหน้าอกซ้าย 
และปักช่ือและนามสกุลบนหน้าอกขวา 
กางเกงวอร์มสีดำขายาวแบบรัดข้อ 
รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย  
ถุงเท้าสีขาว 
หมายเหตุ เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียนชาย
และนักเรียนหญงิ และเครื่องใช้ทุกช้ินให้ปักหรือ
เขียนช่ือนักเรียนด้วยปากกาเคมี 
 

เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 
 เสื้อ เส้ือสีขาวแขนส้ัน ปกคอบัวผ่าอกตลอดเส้ือปล่อยตรง  
ติดกระดุมสีขาว หน้าอกด้านซ้ายปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้านขวาปัก ช่ือ-นามสกุลด้วยไหมสีเทาแก่  

กระโปรง กระโปรงสีเทาแก่ ด้านหน้าและด้านหลังจีบ   
ด้านละ 4 จีบ  ไม่ต้องเดินเกล็ดยาวพอสมควร 

รองเท้า รองเท้าหนัง  หุ้มส้นสีดำ  มียางรัด 
ถุงเท้าสีขาวล้วนแบบยาวและพับลงให้เรียบร้อย 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกเสือสามัญ ยูนิทอี – ยนูิทเอฟ 
หมวก หมวกปีกสีกากี พับข้าง มีเครื่องหมายหน้าเสือติดดอกจัน 
 ข้างหมวก 
เสื้อ สีกากี อกขวาปักช่ือสกุลด้วยสีเหลืองพื้นดำ ไหล่ขวาปักป้ายช่ือ 
 โรงเรียนไหล่ซ้ายปักป้าย “จังหวัดขอนแก่น”   
กางเกง สีเดียวกับเส้ือ มีกระเป๋า 2 ข้าง มีหูร้อยเข็มขัด 
ผ้าผูกคอ รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว ด้านฐานยาว 100 ซม.  ด้านต้ังยาว 75 ซม.  
 สีตามเขตการศึกษา ด้านหลังติดเครื่องหมายจังหวัด (สีเลือดหมู,  
 ตราพระธาตุขามแก่น) ใช้ห่วงสวมตราลูกเสือ 
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะ 
 สีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อ 
 ชัยพฤกษ์ ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”   
ถุงเท้า   ถุงเท้าสีกากี   
รองเท้า  รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลาย 
 

เส้ือยืดกีฬาสีของนักเรียน 
 ชายเส้ือเข้าข้างในให้เรียบร้อย 
กางเกงวอร์มสีดำขายาวแบบรัดข้อ 
รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย  
ถุงเท้าสีขาว 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนตรนารีสามัญ  ยูนิทอี– ยูนิทเอฟ 
หมวก สีเขียวไม่พับจีบหลัง มีเข็มเครื่องหมายเนตรนารีติดอยู่ท่ีหน้าหมวก 
เสื้อ  สีเขียวอกขวาปักช่ือ-สกุลสีเหลืองพื้นดำ อกซ้ายติดเข็มเนตรนารี   

 ไหล่ขวาปักป้ายช่ือโรงเรียน  ไหล่ซ้ายปักป้ายจังหวัดขอนแก่น
กระโปรง สีเดียวกับเส้ือ 
ผ้าผูกคอ รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว ด้านฐานยาว 100 ซม. ด้านต้ังยาว 75 ซม.  
 สีตามเขตการศึกษา ด้านหลังติดเครื่องหมายจังหวัด (สีเลือดหมู,  
 ตราพระธาตุขามแก่น) ใช้ห่วงสวมตราเนตรนารี 
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง สัญลักษณ์เนตรนารี 
ถุงเท้า สีขาวยาวพับลงให้ส้ันอย่างเรียบร้อย 
รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ (รองเท้านักเรียน) 


