คํานํา
นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 เปนชวงชั้นที่นักเรียน
สวนใหญ กําลังเจริญเติบโตเขาสูว ยั รุน ซึง่ มีความเปลีย่ นแปลงทางดานรางกาย อารมณ
สังคม ดานการเรียนการสอน ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การแสวงหาความรู
ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเ รียน นอกจากนี้ นักเรียนยังตองปรับตัวเขากับเพือ่ นนักเรียน
สิ่งแวดลอม และคุณครูคอนขางมาก ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสรางทางสังคมอยางมากมาย ดังนัน้ การประคับประคอง
ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับนี้ ผูปกครอง คุณครู และนักเรียน
ตองมีการสื่อสาร การประสานความรวมมือกันอยางใกลชิด มีความเขาใจแนวทาง
การจัดการการศึกษา การวางตนใหเหมาะสมกับการเปนนักเรียนและรูเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทิศทางเดียวกัน
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเลมนี้ โรงเรียนไดจัดทําขึ้นโดยการ
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาของโรงเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงการรวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติ
ดานการเงิน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระเบียบ และแนวปฏิบัติตนในทาง
ทีถ่ กู ตองของสภาพความเปนนักเรียน ซึง่ หากไดศกึ ษาอยางครบถวนแลว จะทําใหนกั เรียน
ผูปกครอง และครู เขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองเปนอยางดี สามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษารวมกันได

(นายอาคม มากมีทรัพย)
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ประวัติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ชื่อ
ที่ตั้ง

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เลขที่ 68 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ตําบลวังตะกู
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย 73000
โโทรศัพท 034-261587 โทรสาร 034-261587
E-Mail official@swc.ac.th
Website http://www.swc.ac.th
พล.อ.ท.มนตรี หาญวิชัย W
ผูกอตั้งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เนื้อที่
42 ไร 1 งาน 27.75 ตารางวา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2499 กอตั้ง
โดยพลอากาศโทมนตรี หาญวิชยั ม.ว.ม., ป.ช. บนทีด่ นิ ของวัดใหมปน เกลียว ซึง่ อนุญาต
ใหใชเพือ่ การศึกษาจํานวน 11 ไร 2 งาน เดิมชือ่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสามัญวัดใหมมสุ กิ าราม
ตอมาในป 2511 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเมืองนครปฐม สอนตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 - 7 ตอมา ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2517 ไดเปลีย่ นชือ่ เปนโรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา
มีการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 แบบสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี นายถนอม ตะกรุดแกว รักษาการในตําแหนงครูใหญ
ปจจุบันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา (ศ.ว.) เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา
โดยเป ด สอนตั้ ง แต ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 - 6 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการคนปจจุบันคือ
ดร.อาคม มากมีทรัพย
วิสัยทัศนโรงเรียน
โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยาเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพืน้ ฐาน
ความเป น ไทยตามแนวทางหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ภายในป พ.ศ. 2564
อัตลักษณของโรงเรียน ออมนอม พรอมความพอเพียง
สัญลักษณประจําโรงเรียน ดอกรักแกะเปนกลีบวางเรียงกันอยูในวงกลม
สีประจําโรงเรียน
สีดํา- สีเหลือง - สีเขียว
ดํา
หมายถึง ความมีอํานาจ มีเกียรติ
เหลือง หมายถึง ความรุงโรจนมั่งมีดุจรวงขาว
เขียว หมายถึง พลังดั่งสีเขียวแหงทุงหญา
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง การใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พุทธศักราช 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนมาตรฐานสากล)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คําสั่งกระทรวง
ศึกษาธิการที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เรือ่ ง ใหใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 30/2561
เรื่ อ ง ให เ ปลี่ ย นแปลงมาตรฐานการเรี ย นรู  แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ค ณิ ต ศาสตร
และวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระที่ 2
การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในกลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุมสาระการเรียนรู ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่ 922/2561 เรือ่ ง การปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดําเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล ในดานการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบใหใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นํามาปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม
โดยจัดการเรียนการสอนสาระเพิม่ เติมทีม่ คี วามเปนสากล ไดแก 1) การศึกษาคนควาและสราง
องคความรู (Research and Knowledge Formation : IS 1) 2) การสือ่ สารและการนําเสนอ
(Communication and Presentation : IS 2) 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
(Social Service Activity: IS 3) 4) ภาษาอังกฤษ 5) ภาษาตางประเทศที่ 2 พรอมนําแนวปฏิบตั ิ
ทีส่ อดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหนาทีพ่ ลเมืองเพิม่ เติมไวในหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา จึงประกาศการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พุทธศักราช 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนมาตรฐานสากล) ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไปและใหผูอํานวยการโรงเรียน
ศรีวชิ ยั วิทยา มีอาํ นาจในการยกเลิก เพิม่ เติม หรือจัดทํารายวิชาเพิม่ เติม ตามหลักสูตรดังกลาว
ใหเหมาะสมกับกลุม เปาหมายและวิธกี ารจัดการศึกษาอืน่ ๆ ไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายอาคม มากมีทรัพย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. 293 / 2551
เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสอดคลองกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการ
แขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย
มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปตามเจตนารมณมาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาความมมาตรา 12 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไดมีมติเห็นชอบใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวง
ศึกษาธิการจึงประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ดังปรากฏ
แนบทายคําสั่งนี้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เงื่อนไขและระยะเวลา
การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเปนไปดังนี้
1. โรงเรี ย นต น แบบการใช ห ลั ก สู ต รและโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร อ มตามรายชื่ อ
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
1) ป ก ารศึ ก ษา 2552 ให ใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
2) ป ก ารศึ ก ษา 2553 ให ใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5
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3) ตัง้ แตปก ารศึกษา 2554 เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
2. โรงเรียนทั่วไป
1) ป ก ารศึ ก ษา 2553 ให ใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
2) ป ก ารศึ ก ษา 2554 ให ใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5
3) ตัง้ แตปก ารศึกษา 2555 เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเหมาะสมกับกลุม เปาหมายและวิธกี ารจัดการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

(นายสมชาย วงศสวัสดิ์)
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
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ความนํา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
ไดนาํ ไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ สนองนโยบายการกระจายอํานาจ
ใหสงั คมมีสว นรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิน่ และ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวตั น และใหบรรลุผลตาม มาตรา 6
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กลาวไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
นอกจากนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให
มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ
และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง
แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ
พรอมทัง้ มีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ นื้ ฐานทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ อันจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกลาว
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห
สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทาง
การจัดการเรียนรูใ นโรงเรียนมาตรฐานสากล ทีม่ คี วามเหมาะสมชัดเจน ทัง้ เปาหมายของหลักสูตร
ในการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมประเทศชาติ และพืน้ ฐานในการดํารงชีวติ
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการ การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมกี ารกําหนดวิสยั ทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน เพือ่ ใชเปนทิศทางในการ
จัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนัน้ ไดกาํ หนดโครงสรางเวลาเรียนขัน้ ตํา่
ของแตละกลุม สาระการเรียนรูใ นแตละชัน้ ปไวในหลักสูตรแกนกลางฯ และโรงเรียนมาตรฐานสากล
สําหรับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา พุทธศักราช 2563 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียน
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มาตรฐานสากล) คณะผูจ ดั ทําและครูผสู อนทุกคนไดกาํ หนดคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาพืน้ ฐาน
จากมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นํามาปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม โดยจัดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมที่มีความเปนสากล
ไดแก 1) การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation
: IS 1) 2) การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation : IS 2)
3) กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน (Social Service Activity : IS 3) 4) ภาษาอังกฤษ
และ 5) ภาษาตางประเทศที่ 2 พรอมนําแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียน
การสอนหนาที่พลเมืองเพิ่มเติมไวในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีการปรับปรุง
เรื่องใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั กลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ตลอดจนยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบ
และเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเหมาะสมกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา
และศักยภาพของผูเ รียน ตามความถนัด ความตองการของชุมชน และคํานึงถึงวิสยั ทัศน หลักการ
ของหลักสูตร จุดมุงหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้ง
บริบทของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาอยางตอเนือ่ ง เปนผลใหโรงเรียนไดรบั ยกยองวาเปนสถานศึกษาแบบอยางทีจ่ ดั กระบวนการ
เรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ
และเพือ่ เตรียมความพรอมใหกบั เยาวชนของชาติ โดยมุง เนนผูเ รียนเปนสําคัญ ซึง่ ตองสอดคลองกับ
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข ทุกคนสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได
ตามศักยภาพทีม่ ี และควรมีโอกาสในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ
ของแตละบุคคลไดตลอดชีวิต มีความพรอมที่เปนพลโลกที่เขมแข็งสามารถมีชีวิตอยูในสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วไดอยางรูเ ทา รูท นั และมีชวี ติ ทีเ่ ปนสุข ทายทีส่ ดุ นี้ งานพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณครูทุกคนในโรงเรียนที่ใหความรวมมือกันจัดทําหลักสูตร
ของโรงเรียนเลมนี้ ดวยความวิรยิ ะของแตละทาน ตามความรูค วามสามารถ โดยมีความเห็นพองกันวา
การพัฒนาคนเปนหนาที่ของครูทุกคน จึงทําใหหลักสูตรเลมนี้สําเร็จลงดวยดี
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วิสัยทัศนโรงเรียน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในป พ.ศ. 2564
Sriwichaiwithaya School is a World-class Standard school, based on Thai
identity and the Philosophy of Sufficiency Economy by the year 2021.

พันธกิจ
1. สงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก มีความรูคูคุณธรรม ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกของความเปนไทย และอนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียน
มีความรูสูมาตรฐานสากล
4. พัฒนาสือ่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5. จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายอยางมีคณ
ุ ภาพ เอือ้ ตอการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ
7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

วิสัยทัศนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง พัฒนาผูเ รียนทุกคน ซึง่ เปนกําลังของชาติ
ใหเปนมนุษยทมี่ คี วามสมดุลทัง้ ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติ สํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และเปนพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข มีความรูแ ละทักษะพืน้ ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ทีจ่ าํ เปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง เนนผูเ รียนเปนสําคัญบนพืน้ ฐานความเชือ่ วา ทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
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หลักการ
เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีเปาหมายสําหรับพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบคู
กับความเปนสากล กระตุน ใหผเู รียนใฝรู รูว ธิ สี บื คนหาความรู สงเสริมพหุปญ
 ญา จัดการเรียน
การสอนเปนสากล รูทันความเปนไปของโลก วัดมาตรฐานโดยหนวยงานภายนอก บริหาร
จัดการอยางมีมาตรฐาน ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรบั การศึกษาอยางเสมอภาค และมีคณ
ุ ภาพ
สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของทองถิ่น มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและ
การจัดการเรียนรู เนนผูเ รียนเปนสําคัญ มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคทเี่ ปนมาตรฐานชาติไมแตกตาง
จากคุณลักษณะทีเ่ ปนสากล ผูเ รียนมีศกั ยภาพเปนพลโลก เปนเลิศทางวิชาการ สือ่ สารสองภาษา
ลํ้าหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบสังคมโลก

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมุง พัฒนาผูเ รียนใหเปนคนดี มีปญ
 ญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิง่ แวดลอม มีจติ สาธารณะทีม่ งุ ทําประโยชนและสรางสิง่ ทีด่ งี ามในสังคม และอยูร ว มกันในสังคม
อยางมีความสุข
6. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก
7. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
8. ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง เนนพัฒนาผูเ รียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง ใหผเู รียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสือ่ สาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวฒ
ั นธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูค วามเขาใจ ความรูส กึ และทัศนะของตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง
การเจรจาตอรองเพือ่ ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรบั ขอมูลขาวสาร
ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสู
การสรางองคความรูห รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู ประยุกตความรูม าใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทกั ษะชีวติ เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน
และการอยูร ว มกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา
และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจ กั หลีกเลีย่ งพฤติกรรมไมพงึ ประสงคทสี่ ง ผลกระทบตอตนเองและผูอ นื่
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช
เทคโนโลยีดา นตาง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคม
ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม
และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมให
สอดคลองตามบริบทและจุดเนนของตนเอง
คุณลักษณะของผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก

1.
2.
3.
4.
5.

เปนเลิศทางวิชาการ
สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
ลํ้าหนาทางความคิด
ผลิตงานอยางสรางสรรค
รวมกันรับผิดชอบสังคมโลก

มาตรฐานการเรียนรู
การพัฒนาผูเ รียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญ ญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงกําหนดใหผเู รียนเรียนรู 8 กลุม สาระการเรียนรู ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาตางประเทศ
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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จากการศึกษาพัฒนาหลักสูตร และการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนว
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) ไดจัดสาระเพิ่มเติม
จํานวน 5 สาระหลัก ไดแก
1. การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation : IS 1)
2. การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation : IS 2)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (Social Service Activity : IS 3)
4. ภาษาอังกฤษ
5. ภาษาตางประเทศที่ 2 โรงเรียนเลือกภาษาจีนเปนภาษาที่ 2
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมทีพ่ งึ ประสงคเมือ่ จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากนัน้ มาตรฐานการเรียนรู
ยังเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลือ่ นพัฒนาการศึกษาทัง้ ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจ ะสะทอน
ใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทัง้ เปนเครือ่ งมือในการตรวจสอบ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ
ระบบการตรวจสอบเพือ่ ประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิง่ สําคัญทีช่ ว ยสะทอนภาพการจัดการศึกษา
วาสามารถพัฒนาผูเ รียนใหมคี ณ
ุ ภาพตามทีม่ าตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานสากล ใหมศี กั ยภาพ
เปนพลโลก

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละ
ระดับชั้น ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม
นําไปใช ในการกําหนดเนือ้ หา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสาํ คัญ
สําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน
1. ตัวชีว้ ดั ชัน้ ป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเ รียนแตละชัน้ ปในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 3)
2. ตัวชีว้ ดั ชวงชัน้ เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเ รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)
3. ตัวชีว้ ดั คุณลักษณะผูเ รียนมีศกั ยภาพเปนพลโลก ซึง่ ไดแก เปนเลิศทางวิชาการ สือ่ สาร
ไดอยางนอย 2 ภาษา ลํ้าหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก
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หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพื่อความเขาใจ
และใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้

การจัดทําสาระของหลักสูตร
1. กําหนดรายวิชาพืน้ ฐาน โดยวิเคราะหจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดไว
แตละกลุม อาจจัดไดมากกวา 1 รายวิชา ใน 1 ภาคเรียนและใหชอื่ รายวิชาตามกลุม สาระการเรียนรู
หรือใหชอื่ ตามเนือ้ หาสาระวิชานัน้ โดยกําหนดให 1 รายวิชามีคา นํา้ หนักไมนอ ยกวา 0.5 หนวยกิต
(1 หนวยกิตคิดเปน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐาน
ในแตละกลุมสาระแลวใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กําหนดสาระการเรียนรูร ายภาค โดยวิเคราะหจากทีก่ าํ หนดไวในขอ 1 ใหสอดคลอง
กับสาระและมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามกลุมสาระ และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ชั้นป รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน
3. กําหนดเวลา และจํานวนหนวยกิต ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 กําหนดเวลาเปนชัว่ โมง
กําหนดสาระการเรียนรูเ ปนรายภาค ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสาระ มาตรฐาน และตัวชีว้ ดั
นั้น ๆ ในการกําหนดจํานวนหนวยกิต ของสาระการเรียนรูรายภาคสําหรับชวงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 - 6 ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ
1 หนวยกิต
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4. กําหนดรายวิชาเพิม่ เติม ซึง่ เปนวิชาเฉพาะของสายอาชีพ หรือโปรแกรมเฉพาะทางอืน่ ๆ
ใชเกณฑการพิจารณา คือ สาระการเรียนรูท ใี่ ชเวลาการจัดการเรียนรู 40 ชัว่ โมง ตอภาคเรียน
มีคา เทากับ 1 หนวยกิต ทัง้ นีส้ ถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสมและใชหลักเกณฑเดียวกัน
ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาเรียนของรายวิชาเพิ่มเติมทั้งหมดแลวทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลอง
กับโครงสรางเวลาเรียนทีก่ าํ หนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
และโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเพิ่มสาระเพิ่มเติมจํานวน 5 สาระหลัก ไดแก
1) การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge
Formation: IS 1)
2) การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation: IS 2)
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (Social Service Activity: IS 3)
4) ภาษาอังกฤษ
5) ภาษาตางประเทศที่ 2 โรงเรียนเลือกภาษาจีนเปนภาษาที่ 2
5. จัดทําคําอธิบายรายวิชา ใหพจิ ารณาคําสําคัญจากมาตรฐานการเรียนรู และตัวชีว้ ดั
ซึง่ จะพบในลักษณะของเนือ้ หาสาระ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะของนักเรียน คําสําคัญ
ของเนื้อหาสาระบงบอกใหทราบวา นักเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหาสาระใดบาง สวนสําคัญ
ในลักษณะของทักษะกระบวนการนั้น มุงเนนการปฏิบัติ รวมทั้งคุณลักษณะที่ตองปลูกฝง
ใหเกิดแกนักเรียนเพื่อบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชาควรประกอบดวย ชือ่ รายวิชา กลุม สาระการเรียนรู ระดับชัน้ รหัสวิชา
จํานวนเวลา หรือจํานวนหนวยกิต สาระสําคัญโดยสังเขป และมาตรฐานการเรียนรู และตัวชีว้ ดั
ที่เกี่ยวของ ตามตัวอยาง

การกําหนดระบบรหัสรายวิชา
กําหนดระบบรหัสรายวิชาสําหรับรายวิชาพืน้ ฐาน และรายวิชาเพิม่ เติม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวยตัวอักษร และตัวเลข 6 หลัก
ดังนี้
หลักที่ 1 เปนตัวอักษรบอกกลุมสาระการเรียนรูของรายวิชา มีตัวแปรเปนกลุมสาระการเรียนรู
8 กลุม คือ
ท - หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ค - หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ว - หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ส - หมายถึง รายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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พศงตจ-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ภาษาจีน) ฯลฯ

หลักที่ 2 เปนรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย สะทอนระดับความรูแ ละทักษะในรายวิชาทีก่ าํ หนดไวคอื
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3 หมายถึง รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักที่ 3 เปนรหัสตัวเลขแสดงปทเี่ รียนของรายวิชา ซึง่ สะทอนระดับความรู และทักษะในรายวิชา
ที่กําหนดไวในแตละป คือ
0 หมายถึง รายวิชาที่ไมกําหนดปที่เรียนจะเรียนปใดก็ได
1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ 1 ของระดับ
2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ 2 ของระดับ
3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ 3 ของระดับ
หลักที่ 4 เปนรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ
1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เปนรหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละกลุมสาระการเรียนรู
ในประดับการศึกษาเดียวกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนตั้งแต 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กําหนดปที่เรียน ใหนับรหัสหลักที่ 5 - 6 ตอเนื่องในปเดียวกัน
รายวิชาที่ไมกําหนดปที่เรียน ใหนับรหัสหลักที่ 5 - 6 ตอเนือ่ งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
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สรุปรูปแบบรหัสรายวิชา

ตัวอยาง
หมายความวา

รหัส ท 23102
รายวิชาภาษาไทยชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนสําหรับเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
เปนรายวิชา พื้นฐานลําดับที่ 2
ทัง้ นีร้ หัสที่ 5 และหลักที่ 6 ของรายวิชาเพิม่ เติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 - 6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (รายวิชาเพิ่มเติม)
ลําดับที่
ลําดับที่
ลําดับที่
ลําดับที่
ลําดับที่

36

01 - 19
21 - 39
41 - 60
61 - 79
81 - 99

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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รายวิชาในกลุมฟสิกส
รายวิชาในกลุมเคมี
รายวิชาในกลุมชีววิทยา
รายวิชาในกลุมโลกและอวกาศ
รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรอื่นๆ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน มุง ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปน
ผูม ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพือ่ สังคม
สามารถจัดการตนเองได และอยูร ว มกับผูอ นื่ อยางมีความสุข โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยาไดจดั กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมและพัฒนาผูเ รียนใหรจู กั ตนเอง รูร กั ษสงิ่ แวดลอม สามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแกปญ
 หา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวติ ทัง้ ดานการเรียน และอาชีพ สามารถ
ปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนีย้ งั ชวยใหครูรจู กั และเขาใจผูเ รียน ทัง้ ยังเปนกิจกรรมทีช่ ว ยเหลือ
และใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากําหนด
ใหนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน และใหความสําคัญ
อยางมาก จึงมอบใหครูที่ปรึกษาทุกคนทําหนาที่แนะแนวมีสมุดบันทึกรายคาบตอเนื่องชัดเจน
2. กิจกรรมนักเรียน
เปนกิจกรรมทีม่ งุ พัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเปนผูน าํ ผูต ามทีด่ ี ความรับผิดชอบ
การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือ
แบงปนกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเ รียน ใหไดปฏิบตั ดิ ว ยตนเองในทุกขัน้ ตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความ
เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรม
นักเรียนประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา
วิชาทหาร
2.2 กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ชมรม ตามความถนั ด และความสามารถของผู  เรี ย น
โดยให 8 กลุม สาระการเรียนรูด าํ เนินการ และครูรบั ผิดชอบผูเ รียน 1 ตอ 20 คน กิจกรรมเปดหลากหลาย
มากกวา 100 ชุมนุม พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีเวทีแสดงความสามารถและผลงาน
เชน ลานคนดี เวทีคนเกง และนิทรรศการใหญของโรงเรียน ปละ 1 ครัง้ ชือ่ งานวา “วิชาการสรางสรร
สานฝนเด็กศรีวิชัย” นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรม 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
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3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหผเู รียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ สังคม ชุมชน และ
ทองถิน่ ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ระบุใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ( ม.1 ถึง ม.3)
รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 ถึง ม.6) รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง
จากโครงสรางดังกลาว สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบงเวลาสําหรับผูเรียน
แตละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชนไดตามความเหมาะสม และ
อาจจัดใหผูเรียนไดทํากิจกรรมดังกลาวในบางชั่วโมงของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือ
กิจกรรมชุมนุมตาง ๆ ก็ได นอกจากนัน้ ยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ
โดยมีหลักฐาน (สมุดบันทึกความดี) ที่สามารถยืนยันเวลาที่ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดังกลาว
ครบตามเวลาที่สถานศึกษากําหนด พรอมทั้งการประเมินการปฏิบัติไวอยางชัดเจน
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจบหลั ก สู ต รในแต ล ะระดั บ ผู  เรี ย นจั ก ต อ งเข า ร ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู  เรี ย น
แตละประเภท ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
2.2 ชุมนุม ชมรม
ผูเรียนตองเขารวมและไดรับการประเมินกิจกรรมทั้ง 2.1 และ 2.2
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน หรือนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 ชุมนุม ชมรม
ผูเ รียนตองเขารวมและไดรบั การประเมินกิจกรรมทัง้ 2.1 และ 2.2 หรือเลือกอยางใด
อยางหนึ่งตามความเหมาะสม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ
คือ การประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ รียนและเพือ่ ตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ของผูเ รียนใหประสบผลสําเร็จนัน้ ผูเ รียนจะตองไดรบั การพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ดั เพือ่ ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปน
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูล
และสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน
ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยาง
เต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการ
จัดการเรียนรู ผูส อนดําเนินการเปนปกติและสมํา่ เสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิค
การประเมินอยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน
การประเมินชิน้ งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส อนเปนผูป ระเมินเอง
หรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมินในกรณี
ที่ไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม
การประเมินระดับชัน้ เรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเ รียนมีพฒ
ั นาการความกาวหนา
ในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด
มีสงิ่ ทีจ่ ะตองไดรบั การพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนีย้ งั เปนขอมูลใหผสู อนใช
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการ
เพือ่ ตัดสินผลการเรียนของผูเ รียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูข องผูเ รียนตามเปาหมายหรือไม ผูเ รียน
มีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพือ่ การปรับปรุง
นโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและ
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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การรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน
3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูต ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใชเปน
ขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ
สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิข์ องผูเ รียนดวยขอสอบมาตรฐานทีจ่ ดั ทําและ
ดําเนินการโดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการ
จัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเ รียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคน
ที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพือ่ นําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอ สถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพือ่ ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพบนพืน้ ฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคลทีจ่ าํ แนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุม ผูเ รียนทัว่ ไป
กลุม ผูเ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ กลุม ผูเ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนตํา่ กลุม ผูเ รียนทีม่ ปี ญ
 หา
ดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจ
ของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเ รียนไดทนั ทวงที ปดโอกาสใหผเู รียนไดรบั การพัฒนา
และประสบความสําเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ ปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของทุกฝาย
ถือปฏิบัติรวมกัน
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เกณฑก1.ารวั
ผลการเรี
ยน
การตัดดและประเมิ
สิน การใหนระดั
บและการรายงานผลการเรี
ยน

1.1 การตัดสินผลการเรียน
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุม สาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและ
เขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึง
การพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทั้งสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
(2) ผูเ รียนตองไดรบั การประเมินทุกตัวชีว้ ดั และผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษา
กําหนด
(3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(4) ผูเ รียนตองไดรบั การประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
การพิจารณาเลือ่ นชัน้ ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถาผูเ รียนมีขอ บกพรอง
เพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยู
ในดุลพินจิ ของสถานศึกษาทีจ่ ะผอนผันใหเลือ่ นชัน้ ได แตหากผูเ รียนไมผา นรายวิชาจํานวนมาก
และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาใหเรียนซํ้าชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของ
ผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 การใหระดับผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพือ่ ใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใหใชตวั เลข
แสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ
การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนนั้
ใหระดับผลการประเมินเปน ดีเยี่ยม ดี และผาน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน จะตองพิจารณาทัง้ เวลาการเขารวมกิจกรรม
การปฏิบตั กิ จิ กรรมและผลงานของผูเ รียน ตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวม
กิจกรรมเปนผาน และไมผาน
1.3 การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความ
กาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสาร
รายงานใหผปู กครองทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 2 ครัง้ (ผลการสอบระหวางภาค
และผลการเรียนปลายภาค)
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
2. เกณฑการจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา
เปน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(2) ผู  เรี ย นต อ งได ห น ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รโดยเป น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(3) ผูเ รียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับ “ผาน”
เกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
(4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ “ผาน”
เกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
(5) ผูเ รียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและมีผลการประเมิน “ผาน” เกณฑ
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนดทุกกิจกรรม
2.3 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) ผูเ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม โดยเปนรายวิชาพืน้ ฐาน 41 หนวยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(2) ผูเ รียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรโดยเปนรายวิชาพืน้ ฐาน 41 หนวยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(3) ผูเ รียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับ “ผาน”
เกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
(4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ “ผาน”
เกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
(5) ผูเ รียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและมีผลการประเมิน “ผาน” เกณฑ
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนดทุกกิจกรรม
สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหคณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและผูท เี่ กีย่ วของ
ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุม
เปาหมายเฉพาะ

42

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

โครงสรางเวลาเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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โครงสรางเวลาเรียน

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พุทธศักราช 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(โรงเรียนมาตรฐานสากล) ปการศึกษา 2563-2565
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กําหนดวัน เปด – ปด ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
- เปดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563

ภาคเรียนที่ 2
- เปดภาคเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564

ระบบการเรียนภายในโรงเรียน
1. กําหนดเวลาเขาเรียนและเลิกเรียน โรงเรียนเปดทําการสอนสัปดาหละ 5 วัน
ตั้งแตวันจันทร – ศุกร เวลา 07.55 – 16.45 น. นักเรียนจะตองมาถึงโรงเรียนกอน 07.55 น.
เพื่อเตรียมตัวเขาแถวเคารพธงชาติ ถานักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังเวลา 07.55 น. จะถือวา
มาโรงเรี ย นสาย หากมี เ หตุ ผ ลไม ส มควรจะถู ก ทํ า โทษตามควรแก ก รณี หากนั ก เรี ย น
มาโรงเรียนสายจะสงผลใหไมทันเรียนในชั่วโมงนั้น
2. จํานวนวันเรียนหนึง่ ปการศึกษา โรงเรียนจะจัดใหมเี วลาเรียนไมนอ ยกวา 200 วัน
หรือ 40 สัปดาห ภาคเรียนละ 20 สัปดาห โรงเรียนอาจเปดภาคฤดูรอ นไดอกี ตามทีเ่ ห็นสมควร
โดยจัดใหมีเวลาเรียน 4 สัปดาห
โรงเรียนทําการสอนสัปดาหละ 5 วัน วันละ 7 – 8 ชั่วโมง ชั่งโมงละ 55 นาที
รวมเวลาเรียนในแตละสัปดาห 35 – 40 ชั่วโมง ใน 30 – 31 ชั่วโมง เปนการเรียนวิชาการ
ในหลักสูตรอีก 5 ชัว่ โมง เปนกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ – ยุวกาชาด รักษาดินแดน และกิจกรรมสวดมนตไหวพระ พบอาจารยทปี่ รึกษา และในกรณี
ที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษอาจลดเวลาเรียนเหลือคาบละ 50 นาที เพื่อทํากิจกรรมดังกลาว
คาบเรียนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางการจัดการเรียนการสอน

เวลาเรียนปกติ
08.30 – 09.25 น.
09.25 – 10.20 น.
10.20 – 11.15 น.
11.15 – 12.10 น.
12.10 – 13.05 น.
13.05 – 14.00 น.
14.00 – 14.55 น.
14.55 – 15.50 น.
15.50 – 16.45 น.

เวลาเรียนพิเศษ
08.30 – 09.20 น.
09.20 – 10.10 น.
10.10 – 11.00 น.
11.00 – 11.50 น.
11.50 – 12.40 น.
12.40 – 13.30 น.
13.30 – 14.20 น.
14.20 – 15.10 น.
15.10 – 16.00 น.
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กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
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เครื่องแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ

ดานขาง
ดานหนา

นักเรียนชาย ม.ตน

ดานหนา
ดานขาง

นักเรียนหญิง ม.ตน
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เรื่อง แนวปฏิบัติในการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2564
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบการปกครองนักเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 แหงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2515) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่
22 เมษายน 2515 แกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2518) จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เรือ่ งแนวปฏิบตั ใิ นการปกครองนักเรียน พ.ศ.2563 และใหใชประกาศโรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา เรือ่ ง
แนวปฏิบตั ใิ นการปกครองนักเรียน พ.ศ.2564 แทน ซึง่ กําหนดใหมรี ะเบียบและแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
่ ไปของนักเรียน
1. การปฏิบัติตนโดยทัว

1.1 นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พึงรูสึกตัวเสมอวาเปนนักเรียนตองปฏิบัติตนใหเปน
ไปตามระเบียบของโรงเรียนโดยเครงครัด
1.2 นักเรียนพึงปฏิบตั ติ นใหเปนคนดี มีความขยันหมัน่ เพียร ซือ่ สัตยสจุ ริต และปฏิบตั ติ น
ใหเปนที่รักของบิดามารดา ผูปกครอง ครู เพื่อนนักเรียนทุกคน และบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไป
1.3 นักเรียนพึงมีความสามัคคี กลมเกลียวกันในระหวางเพือ่ นนักเรียนดวยกัน ไมวา จะเปน
รุนพี่หรือรุนนอง การแตกความสามัคคีเปนการบอนทําลายความมั่นคงของหมูคณะ ถือเปน
ผูไมพึงปรารถนาของสังคม
1.4 นักเรียนไมควรประพฤติชั่วใหเปนที่เดือดรอนตอตนเองและผูอื่น เชน ไมทําตน
เปนอันธพาล ลักทรัพย เลนการพนัน สูบบุหรี่ ดื่มนํ้าเมา ชูสาว และอื่นๆ ที่ไมสมควร
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1.5 นั ก เรี ย นพึ ง เป น ผู  มี กิ ริ ย าวาจาสุ ภ าพ มี สั ม มาคารวะต อ บิ ด ามารดา ครู และ
ผูที่มีวัยวุฒิสูงกวา
1.6 นักเรียนพึงชวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนใหสะอาดสวยงามอยูเสมอ
และชวยกันรักษาสมบัติของโรงเรียนตลอดจนสมบัติสาธารณะโดยทั่วไป เสมือนวิญูชน
พึงสงวนทรัพยสินของตนเอง
1.7 นักเรียนพึงเปนผูมัธยัสถ รูจักใชจายในสิ่งที่เปนประโยชน ไมสุรุยสุรายฟุมเฟอย
1.8 นักเรียนทุกคนพึงสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ
โดยการรวมมือชวยเหลือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ไมเห็นแกตัวฝายเดียว
1.9 นักเรียนตองเปนผูมีประชาธิปไตย อยูในขอบเขตที่ถูกที่ควร เขาใจสิทธิและหนาที่
ของตนและรูจักเคารพสิทธิ และหนาที่ของผูอื่น
1.10 นักเรียนพึงปฏิบตั ติ นตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา ไดแก รักชาติ
ศาสน กษั ต ริ ย  ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ใฝ เรี ย นรู  อยู  อ ย า งพอเพี ย ง มุ  ง มั่ น ในการทํ า งาน
รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
1.11 นักเรียนพึงปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต
1.12 นักเรียนพึงปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง
่ งแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2. เครือ

2.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1) เสื้อ เสื้อเชิ้ตทรงสุภาพ คอตั้ง ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด
สาบทีอ่ กกวาง 3.5 ซม. แขนสัน้ เหนือขอศอกพอสมควร กระเปาติดแนวราวนมเบือ้ งซาย 1 กระเปา
ขนาดกวาง 8 – 12 ซม.และลึกตัง้ แต 10 – 15 ซม. ซึง่ พอเหมาะกับขนาดเสือ้ ไมมเี กล็ดหรือสาบหลัง
2) กางเกง แบบทรงไทย สุภาพ ผาสีกากี มีจีบดานหนาขางละ 2 จีบ ปลายขา
ยาวเหนือเขานับจากกลางลูกสะบาประมาณ 5 ซม. เมือ่ ยืนตรงสวนกวางของขากางเกง หางจากขา
ตั้งแต 8 – 12 ซม. สวนกวางตามสวนขนาดของขา ปลายขาพับเขาขางในกวาง 5 ซม. ผาตรง
สวนหนา ใชซิป ไมใชกระดุม มีกระเปาตรงแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา ปากกระเปาไมตีเกล็ด
หามมีกระเปาหลังหูรอยเข็มขัดยาวไมเกิน 5 ซม. กวาง 1 ซม. เวลาสวมใหเอาขอบกางเกง
ทับชายเสื้อไวใหเรียบรอยใหมองเห็นเข็มขัด
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3) เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีนํ้าตาล ขนาดกวางตั้งแต 3 – 3.5 ซม. ตามสวน
ขนาดตัวของนักเรียนหัวเข็มขัดเปนโลหะสีทองหรือเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบชนิดหัวกลัด
มีปลอกหนังสีนาํ้ ตาล 1 ปลอก ขนาด 1.1 ซม. สําหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดคาดใสในหูกางเกง
หรือจะใชเข็มขัดลูกเสือก็ได
4) รองเทา ใชรองเทาผาใบสีนํ้าตาล ชนิดหุมสน ผูกเชือกไมมีลวดลาย หามใช
รองเทาหนัง หรือรองเทาชนิดหัวตัด หัวแหลม สนสูงขอบขาว และหามใชเชือกสีอื่นผูกรองเทา
5) ถุงเทา ถุงเทาสีนํ้าตาล ทําดวยดายหรือไนลอน ไมมีลวดลาย ความยาว
ครึ่งหนาแขง
6) เครื่องหมายโรงเรียน อักษรยอ ศ.ว. ขนาดความสูงของตัวอักษร 1.5 ซม.
ปกที่อกเสื้อดานขวาติดบนเสื้อดวยดายหรือไหม สีนนํ้าเงินแก ปกเหนือแนวกระเปาประมาณ
1.5 นิ้ว ขางใต ศ.ว. ปกเลขประจําตัวดวยเลขอารบิค ที่อกเบื้องซายปกชื่อและนามสกุล
ของนักเรียนขนาดความสูงของตัวอักษร 0.5 ซม. เปนภาษาไทยดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงินแก
โดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา
7) ติดเข็มโรงเรียน เหนืออักษรยอ ศ.ว. ตามแบบทีโ่ รงเรียนกําหนด โดยเปนเข็มสีเงิน
8) วันที่มีการสอนกิจกรรมลูกเสือ จะตองแตงเครื่องแบบลูกเสือใหเรียบรอย
2.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1) เสือ้ แบบเสือ้ คอปกทหารเรือ สวมหัว ไมบางเกินควร แขนยาวเพียงเหนือศอก
ปลายแขนจีบ 3 จีบ ทั้งดานหนาและดานหลัง ความยาวของตัวเสื้อวัดจากขอมือมาเมื่อยืนตรง
ระยะตัง้ แต 10 – 15 ซม. ชายขอบเสือ้ ดานลางมีรอยพับ ริมขอบลางดานหนาขวาติดกระเปาเสือ้
ขนาดกวางไมเกิน 5 – 9 ซม. ยาว 7 – 10 ซม. ตามสวนขนาดของตัวเสือ้ ปากกระเปาพับเปนริม
กวางไมเกิน 2 ซม. ผูกคอดวยผาสีกรมทา ปลายตัดเปนรูปสามเหลี่ยม กวางประมาณ 6 ซม.
ผูกเงื่อนกะลาสี (คอซอง) หรือใชแบบสําเร็จ
2) กระโปรง ใชผาสีนํ้าเงินแกหรือกรมทาเกลี้ยง ไมมีลวดลาย แบบธรรมดา
หนาและหลังพับเปนกลีบขางละ 3 จีบ พับกลีบออกทางดานนอก กลีบลึกไมนอยกวา 2.5 ซม.
ตีเกล็ดโดยเย็บทับกลีบดานนอก ลงมา 8 ซม. เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม กระโปรงยาว
คลุมเขาโดยวัดจากกึ่งกลางลูกสะบาเขาลงไปประมาณ 10 ซม.
3) รองเทา ใชรองเทาหุม สนมีสายคาดสีดาํ ทรงสุภาพ หนังไมมลี วดลาย หามใช
รองเทาผาใบสีดาํ หรือรองเทาหัวตัด หัวแหลม หัวโต สนสูงไมเกิน 2 ซม. พืน้ รองเทาหนาไมเกิน 1 ซม.
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4) ถุงเทา สีขาวแบบธรรมดาทั้งคู หรือใชพื้นสีดํา ทําดวยดายหรือไนลอน
ไมบางเกินไปไมมีลวดลาย พับขอบได 5 ซม. หรือชนิดสั้นเหนือขอเทา 5 ซม.
5) เสือ้ ชัน้ ในใชผา สีขาว คอบัว เอวยาว ชนิดเดียวเทานัน้ ถาใชเสือ้ ยกทรงแบบ
บราเซียตัวสั้นหรือตัวยาว ใหใชสีขาวเทานั้นและตองสวมเสื้อชั้นในสีขาวทับอีกตัวหนึ่ง
6) การปกอักษร ใชแบบเดียวกันกับนักเรียนชาย
7) ติดเข็มโรงเรียนเหนืออักษรยอ ศ.ว. ตามแบบทีโ่ รงเรียนกําหนด โดยเปนเข็มสีเงิน
8) วันทีม่ กี ารเรียนกิจกรรมยุวกาชาด จะตองแตงเครือ่ งแบบยุวกาชาดใหเรียบรอย
2.3 เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) เสือ้ กางเกง เข็มขัด รองเทา ถุงเทา เครือ่ งหมายโรงเรียนเหมือนเครือ่ งแบบ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2) ติดเข็มโรงเรียนเหนืออักษรยอ ศ.ว. ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด โดยเปนเข็มสีทอง
3) วันที่มีการเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน จะตองแตงเครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหารใหเรียบรอย
2.4 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) เสื้อ ตัดดวยผาขาวเกลี้ยง สุภาพ ไมบางเกินไป เอวตรงไมจัดเกล็ดเนนทรง
คอเซิต้ สาบตลบเขาขางในและปลายแขนจีบดานละ 3 จีบ ยาวเหนือขอศอก ขอบแขนกวาง 2 ซม.
กระดุมเสื้อกลมสีขาว
2) กระโปรง ใชแบบเดียวกันกับกระโปรงของนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนแตนุงทับชายเสื้อมีเข็มขัดคาดทับมองเห็นไดชัดเจน
3) เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังกวาง 3.0 – 3.5 ซม. สีดํา หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผาชนิดหัวกลัด ใชหนังสีดําหุม
4) ถุงเทา สีขาวแบบธรรมดาทั้งคู หรือใชพื้นสีดํา ทําดวยดายหรือไนลอน
ไมบางเกินไปไมมีลวดลาย พับขอบได 5 ซม. หรือชนิดสั้นเหนือขอเทา 5 ซม.
5) รองเทาหนังสีดาํ ทรงสุภาพ เปนแบบหุม สน หุม ปลายเทาชนิดมีสายรัดหลังเทา
ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 2 ซม. พื้นรองเทาหนาไมเกิน 1 ซม.
6) เสื้อชั้นใน ใชแบบเดียวกันกับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
7) ติดเข็มโรงเรียนเหนืออักษรยอ ศ.ว. ตามแบบทีโ่ รงเรียนกําหนด โดยเปนเข็มสีทอง
8) วันที่มีการเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน จะตองแตงเครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหารใหเรียบรอย
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2.5 ชุดพลศึกษา
1) เสื้ อ เสื้อเชิ้ตโปโลสีเขียว ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด ปกตั้ง แขนสั้น
เหนือขอศอกพอสมควร เอวตรง ผาขางตามแนวตะเข็บเรียบรอย ดานหนา-ผาตรงกลางครึ่งตัว
มีสาบกวาง 3.5 ซม. ติดกระดุม 3 เม็ด กระเปาปะติดแนวราวหนาอกขางซาย 1 กระเปา ขนาด
กวาง 8 – 12 ซม. บนกระเปามีตราของโรงเรียนปกดวยไหม บนอกเสื้อดานขวาปก
ชื่อ-นามสุกล ดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงินขนาดความสูงของตัวอักษร 0.8 ซม. ดานหลังเรียบ
ไมมีจีบ ผาชิ้นเดียวตอ มีบาหลัง
2) กางเกงวอรม สีดํา มีสายยึดที่เอว ใสเชือกผูกอยูดานใน กระเปาตรง
มีซิป ปลายขาธรรมดา ไมมีซิป หรือสายรัด ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
หมายเหตุ ชุดพลศึกษาใหใสเฉพาะวันทีม่ กี ารเรียนพลศึกษาหรือวันทีโ่ รงเรียนกําหนดเทานัน้
2.6 การไวทรงผม
1) นักเรียนชาย ตัดผมสั้นเกรียนดานหนายาวไมเกิน 5 ซม. ทุกระดับชั้น
ไมตัดเปนรูปทรงอื่นที่แปลกแหวกแนว ไมไวหนวด และเครา
2) นักเรียนหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนไวผมสัน้ ทรงพวงมาลัย ชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายไวผมสั้นทรงพวงมาลัย หรือไวผมยาวไดพองาม ความยาวไมเกินกึ่งกลางหลัง
แตตอ งรวบใหเรียบรอย ผูกโบวดว ยริบบิน้ สีดาํ นํา้ ตาล หรือกรมทา ขนาดความกวาง 1 – 1.5 นิว้
หรือใชแบบสําเร็จซึง่ มีขนาดเดียวกัน ไมใชเครือ่ งสําอาง หรือสิง่ ปลอมเพือ่ การเสริมสวย ไมตกแตงผม
โดยการยอมกัดสีผม ยืด ดัด หนีบ หรือซอยเปนรูปทรงอื่น
2.7 กระเปาเปใสหนังสือ
ใหใชกระเปาเปสีดําตามแบบที่โรงเรียนกําหนด ใสสมุด หนังสือและอุปกรณ
การเรียนและใชกระเปาหิ้วตามแบบที่โรงเรียนกําหนด ใสอุปกรณการเรียนเพิ่มเติมได
2.8 เครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด
1) หมวก ทําดวยผาสีกรมทา แบบมีแกปขางหนา และตลบปกดานขางขึ้น
ทั้งสองขาง ประดับเครื่องหมายหนาหมวก
2) เสือ้ เชิต้ สีเทาอมฟา ปกเชิต้ ผาอกตลอด ทีอ่ กเสือ้ ทําเปนสาบมีกระเปาสองขาง
แบบปดปากดวยกระดุมสีเดียวกับเสื้อตรงกึ่งกลางกระเปาจีบเปนแถวกวางเทากับสาบเสื้อ
ตรงบาทัง้ สองมีสาบอินทรธนูตดิ กระดุมขางละ 1 เม็ด ทีอ่ กเสือ้ ขวาติดเข็มเครือ่ งหมายยุวกาชาด
ตนแขนซายติดแถบปายชือ่ โรงเรียนพืน้ แดงตัวหนังสือสีขาว หางลงมา 2 ซม. ติดแถบสีบอกกลุม
และหนวยสี
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3) ผาผูกคอสีกรมทา รูปสามเหลีย่ มมุมฉาก มุมผาผูกคอ ดานหลังติดเครือ่ งหมาย
ยุวกาชาด เข็มขัดดํา หัวเครื่องหมายยุวกาชาด
4) กระโปรง ผาสีและชนิดเดียวกับเสือ้ เปนแบบจีบตามกันดานละ 6 จีบ ตีเกล็ด
โดยเย็บหลบในยาวลงมาจากขอบเอว 8 ซม. เทากันทุก ๆ จีบ กระโปรงยาวคลุมเขา วัดจาก
กลางเขาลงมา 10 ซม.
5) ป า ยชื่ อ ให ป  ก ชื่ อ และนามสกุ ล เหนื อ กระเป า ด า นซ า ยด ว ยด า ยหรื อ
ไหมสีนํ้าเงินสูงจากกระเปาเสื้อ 2 ซม. ขนาดความสูงของตัวอักษร 0.5 ซม. และเหนือชื่อ
ติดแถบสีประจําหนวยสีของตนเอง
2.9 เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ
1) หมวกทรงออนสีเลือดหมู มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ
ทําดวยโลหะสีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
2) เสื้อ คอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอกผาอกตลอด อกเสื้อทําเปนสาบกวาง
3.5 ซม. มีดมุ เหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเปาปะขางละ 1 กระเปา มีแถบตรงกึง่ กลางตามทางดิง่
ปกรูปมนชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึง่ กลางกระเปา 1 ดุม มีอนิ ทรธนูสเี ดียวกับเสือ้ อยูเ หนือบา
ทั้งสองขางดานไหลกวาง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหลเสื้อ ดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมน
มีกระดุมทีป่ ลาย อินทรธนูทางดานคอดานละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทํา ดวยวัตถุสนี าํ้ ตาลแก
และมีอนิ ทรธนูสเี ลือดหมู ปลายอินทรธนูมอี กั ษร “ล.ญ.” สีเหลืองใหสอดชายเสือ้ อยูภ ายในกางเกง
3) ผาผูกคอรูปสามเหลีย่ มหนาจัว่ ดานฐาน 100 ซม. ดานตัง้ 75 ซม. สีเหลือง
มีรูปองคพระปฐมเจดีย และมีวอคเกิ้ลสวมผาผูกคอ
4) กางเกง สีกากี ขาสั้นเหนือเขาประมาณ 5 ซม. สวนกวางของขากางเกง
เมื่อยืนตรงหางจากขาตั้งแต 8-12 ซม. ปลายขาพับเขากวาง 5 ซม. ผาตรงสวนหนา มีกระเปา
ตามแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา และมีหูรอยเข็มขัดยาวไมเกิน 5 ซม. กวาง 1 ซม.
5) เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล กวาง 3-3.5 ซม. หัวชนิดหัวขัดทําดวยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอชัยพฤกษ
6) ถุงเทายาวสีกากี พับขอบไวใตเขา ใตพับขอบมีรอยรัดถุง ติดพูสีเลือดหมู
ขางละ 2 พู
7) รองเทาผาใบสีนํ้าตาล ไมมีลวดลายหุมสนชนิดผูก
8) ปายชื่อ ขนาดกวาง 3 ซม. ยาวประมาณความกวางของกระเปาเสื้อ
ผาสีเลือดหมูปกชื่อและนามสกุล ขนาดความสูงตัวอักษร 0.5 ซม. ดวยดายหรือไหมสีเหลือง
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การแต่งกายไม่เรียบร้อยและไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงกายของนักเรียน การแตงกายอยาง
ใดอยางหนึ่งตอไปนี้ เปนการแตงกายไมสุภาพเรียบรอยและไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน คือ
- ไวผมยาวเกินสมควรและไมสุภาพ ดัดผม ซอยผม ยอมผม กัดสีผม ไวเล็บ ทาเล็บ
แตงคิว้ แตงตา แตงริมฝปาก หรือแตงหนา เขียนคิว้ เขียนขอบตา หรือปาก ถาวร หรือใชสงิ่ แปลกปลอม
เพื่อการเสริมสวย ไมเจาะหูหรืออวัยวะอื่นอันปรากฏใหสังเกตไดยกเวนนักเรียนหญิงใหเจาะหู
ไดขางละ 1 รู บริเวณติ่งหูเทานั้น
นอกจากนี้ ตองไมสักเปนลวดลายตาง ๆ หรือสัญลักษณอื่นใด อันปรากฏใหสังเกต
เห็นไดตามสวนตาง ๆ ของรางกาย
- ใชของอันมีคาสูง และเครื่องประดับกาย เชน โทรศัพทมือถือ สายสรอย ตางหู
แหวน กําไลและสรอยขอมือ เปนตน สําหรับผูท จี่ ะหอยพระเครือ่ งของขลัง ตองใชวสั ดุมคี า นอย
และตองอยูภายในเสื้อใหมิดชิด สวนนาฬกาขอมือ หากประสงคจะใช ตองเปนแบบสุภาพ
ไมฉูดฉาดทั้งตัวเรือนและสายคาดหากไมสุภาพไมอนุญาตใหใช และนักเรียนจะตองระมัดระวัง
ในการใช ตลอดจนการเก็บรักษา หากมีการสูญหายทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ
การแตงกายไมสุภาพเรียบรอย และไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนดังกลาวแลว
หากนักเรียนคนใดฝาฝน โรงเรียนมีอาํ นาจดําเนินการลงโทษ ตามระเบียบของการลงโทษนักเรียน
ของโรงเรียน ในกรณีที่ใหออกใบรับรอง ความประพฤติ โรงเรียนจะไมรับรองความประพฤติให
3. การมาสาย

นักเรียนทีม่ าโรงเรียนหลังสัญญาณออดแรกดัง เวลา 07.50 น. ถือวามาโรงเรียนสาย
เมือ่ ชักธงชาติขนึ้ สูย อดเสาเรียบรอยแลว พบนักเรียนมาโรงเรียนสายใหเขาแถวแยกเปนระดับชัน้
บริเวณที่โรงเรียนกําหนด โดยมีครูเวรควบคุมดูแลและบันทึกขอมูลนักเรียนไวเพื่อดําเนินการ
สอบถามหาเหตุผล และแจงใหผูปกครองทราบ จัดทําบันทึกการดําเนินการลงในสมุดวากลาว
ตักเตือนเพื่อติดตามแกปญหาตอไป
4. การหนีโรงเรียนและไม่เข้าห้องเรียน

เมื่อพบนักเรียนหนีโรงเรียน ใหครูประจําชั้นดําเนินการหาสาเหตุ แจงผูปกครอง
มาพบเพื่อแกปญหารวมกัน จัดทําบันทึกการดําเนินการไวเปนหลักฐานในแบบบันทึกที่กลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน
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5. การลาหยุดเรียนของนักเรียน

เมือ่ นักเรียนมีความจําเปนตองหยุดเลาเรียนดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน ลากิจ หรือลาปวย
แมวา การหยุดเรียนนัน้ จะเพียงแค 1 วัน หรือมากกวา นักเรียนจะตองสงจดหมายลาตอครูประจําชัน้
โดยดวน ถาสามารถสงไดในวันทีล่ าโดยฝากไปกับเพือ่ นทีอ่ ยูใ กลเคียงใหไปมอบใหครูประจําชัน้
ก็จะดียงิ่ ถาไมสามารถสงใบลาไดในวันทีล่ าก็ใหสง ในวันรุง ขึน้ หรือวันแรกทีน่ กั เรียนไปโรงเรียน
และในใบลานั้นจะตองมีคํา รับรอง จากผูปกครองที่ทํา ใบมอบตัวไวตอ ทางโรงเรียนวา
“ขอรับรองวาเปนความจริง”แลวลงชื่อกํากับไวดวย
6. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

เมื่อนักเรียนไปถึงโรงเรียนแลว ถามีความจําเปนจะตองออกนอกบริเวณโรงเรียน
จะตองมีผูปกครองบิดา มารดา หรือผูไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรเทานั้น มาติดตอ
ขออนุญาตครูประจําชัน้ และกลุม บริหารงานกิจการนักเรียน เพือ่ พิจารณาอนุญาต พรอมแสดง
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหและบันทึก ขออนุญาตตามที่โรงเรียน
กําหนด จึงจะออกนอกโรงเรียนไดกรณีนักเรียนปวย ใหนักเรียนติดตอครูที่หองพยาบาล
เพื่อพิจารณาดําเนินการอนุญาตตามสมควรตอไป
7. ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ

โดยปกติโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนชั้นตาง ๆ เขาแถวเคารพธงชาติทุกวันในตอนเชา
โดยสัญญาณออดแรก จะดังเวลา 07.50 น. และเปดเพลงมารชของโรงเรียนใหนักเรียน
รี บ มาเข า แถวที่ บ ริ เวณสนามหน า เสาธงชาติ หรื อ บริ เวณที่ กํ า หนด โดยพร อ มเพรี ย งกั น
เมื่อเพลงมารชโรงเรียนจบ นักเรียนจะตองเขาแถวอยางเรียบรอย โดยเรียงตามลําดับความสูง
เปนแถวหนากระดานเรียงลําดับชั้นตามที่จัดโดยมีครูประจําชั้นควบคุมแถว
หลังจากนั้นพิธีกรประกาศและแจงเรื่องตาง ๆ ที่นักเรียนควรทราบ ใหการอบรม
นักเรียนเมือ่ เสร็จเรือ่ งทีป่ ระกาศและอบรมแลว พิธกี รจะสัง่ “เตรียมตัวเคารพธงชาติ ธงขึน้ ตรง”
เสร็จแลวสวดมนตและกลาวถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั แลวกลาวสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตอจากนั้นพิธีกรจะสั่งใหพบครูประจําชั้นจนถึงเวลา 08.20 น.
นักเรียนจะแยกยายกันเดินเขาชั้นเรียน โดยเดินชิดขวาอยางเปนระเบียบในการขึ้น - ลง บันได
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8. การทําความเคารพของนักเรียน

เพื่อใหการทําความเคารพของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเปนแบบเดียวกัน และ
ถูกตองตามระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเคารพของนักเรียน ทัง้ ยังสอดคลองกับ
มารยาทและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนจึงกําหนดเรื่องการทําความเคารพของนักเรียน ดังตอไปนี้
8.1 การทําความเคารพในหองเรียน
8.1.1 เมือ่ ครูหรือผูค วรเคารพเขามาในหองเรียน ใหหวั หนาหองเรียนเปนผูบ อก
ทําความเคารพ โดยใชคาํ บอกวา “นักเรียน” ใหทกุ คนหยุดทํางาน ทีก่ าํ ลังทําอยูท นั ที นัง่ ตัวตรง
แลวบอกวา “เคารพ” ใหนักเรียนทุกคนยกมือไหว หลังจากนั้นใหผูสอน สั่งนั่งสมาธิ 1 นาที
ถาเปนชั่วโมงเรียน
8.1.2 เมือ่ นักเรียนจะพูดกับครูใหยนื ตรงเมือ่ ไปพบครูหรือจะกลับมาทีโ่ ตะเรียน
ใหใชวิธีไหว
8.1.3 การทําความเคารพผูควรทําความเคารพในทางศาสนา ใหกระทําตาม
ประเพณีนิยม
8.1.4 สําหรับชั่วโมงภาษาตางประเทศ ใหนักเรียนทําความเคารพตามประเพณี
เจาของภาษา ซึ่งแลวแตผูสอนจะเปนผูกําหนด แตควรจะไดทําแบบเดียวกันทุกชั้น
8.2 การทําความเคารพนอกหองเรียน
8.2.1 เมื่อนักเรียนอยูในแถว ใหใชคําวา “แถวตรง”
8.2.2 การทําความเคารพผูควรเคารพในทางศาสนาใหกระทําความเคารพ
ตามประเพณีนิยม
8.3 การทําความเคารพในโอกาสอื่น
8.3.1 เมื่อนักเรียนอยูกับที่ มีผูควรเคารพผานมา ใหยืนตรงแลวไหว
8.3.2 เมื่อนักเรียนเดินสวนกับผูควรเคารพ นักเรียนตองหยุด หันหนาไปทาง
ผูควรเคารพ ยืนตรง แลวไหวเมื่อผูควรเคารพผานไปแลว จึงเดินตอไป
8.3.3 เมื่อผูควรเคารพอยูกับที่ นักเรียนจะเดินผานไป ใหหยุดยืนตรงแลวไหว
แลวจึงผานไป โดยกมตัวเล็กนอย
8.3.4 หากนักเรียนพบครู หรือผูค วรเคารพคนเดียวกันมากกวาหนึง่ ครัง้ ในวันนัน้
8.3.4.1 เมือ่ นักเรียนอยูก บั ที่ มีผคู วรเคารพเดินผานมา หรือเมือ่ เดินสวนกับ
ผูค วรเคารพนักเรียนตองหยุดหันหนาไปทางผูค วรเคารพ แลวยืนตรงเปนการแสดงความเคารพ
8.3.4.2 เมือ่ ผูค วรเคารพอยูก บั ที่ นักเรียนจะเดินผานไปใหกม ตัวเล็กนอย
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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8.4 การทําความเคารพของนักเรียนขณะอยูในยานพาหนะ
เมื่อสวนกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือผูแทนพระองค สมเด็จพระนางฯ
พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมวงศานุวงศ ธงยุพราช
ธงประจํากองทหารธงประจํากองลูกเสือ ใหปฏิบัติดังนี้
8.4.1 ถานักเรียนอยูในยานพาหนะสาธารณะ เชน รถโดยสารประจําทาง หรือ
ยานพาหนะ ทีไ่ มสะดวกออกมาทําความเคารพ เชน รถยนต รถรับจาง รถบรรทุก ใหอยูใ นยานพาหนะ
นั้นดวยอาการสํารวม
8.4.2 ถานักเรียนอยูในยานพาหนะสวนตัวที่สามารถออกมาทําความเคารพได
สะดวก เชน รถจักรยานยนต รถจักรยาน ใหหยุดและออกมาจากยานพาหนะนัน้ แลวแสดงความ
เคารพ
8.5 นักเรียนไมตองทําความเคารพในโอกาสตอไปนี้
8.5.1 เมื่อไดรับอนุญาต
8.5.2 เมื่อขับขี่ยานพาหนะหรืออยูในที่คับขัน
8.6 นักเรียนทีเ่ ปนลูกเสือ ยุวกาชาด หรือนักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพ
ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนั้น
8.7 การแสดงความเคารพ ตองเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
9. การลงโทษนักเรียน

ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ลงชื่อ)
(นายอาคม มากมีทรัพย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

72

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พ.ศ. 2564

เพื่อใหการดูแลควบคุมนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเปนไปไดดวยความเรียบรอย
โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนขึน้ โดยอาศัย
ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยการลงโทษนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2548
ใหออกระเบียบดังนี้
1. ระเบียบใหชื่อวา “ระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จังหวัดนครปฐม”
2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป
3. “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
4. “ครู” หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรที่ทําการสอนที่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

หมวดที่ 1
แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน

1. ครูมหี นาทีต่ ดั คะแนน - เพิม่ คะแนน ความประพฤติของนักเรียนพรอมบันทึกหลักฐาน
หรือรายงานความจําเปนที่ตองตัดคะแนน เพิ่มคะแนนใหกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนทราบ
2. ครูผูสอนตองแจงใหครูประจําชั้นทราบพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน ในแตละ
รายวิชาในขณะเรียนมีพฤติกรรมอยางไร เชน กอกวนไมสนใจเรียน หนีโรงเรียน ขาดเรียน
โดยบันทึกในสมุดบันทึกการสอน ฯลฯ
3. ครูที่พบนักเรียนกระทําความผิดใหสอบสวน อบรม ตักเตือน หาวิธีแกไขปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
4. ครูประจําชั้น ครูที่สอน แกไขปญหาไมได ใหขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่น
ตามลําดับ คือหัวหนาระดับ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ไมควรเก็บปญหาไวจนแกไมได
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หมวดที่ 2
การดําเนินงานด้านความประพฤติ

1. นักเรียนคนใดกระทําผิดครั้งแรกและเปนความผิดประเภทที่ 1 ใหครูที่พบเห็น
ดําเนินการไดทันทีโดยกลาวตักเตือนหรือกลาวตักเตือนและตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน
2. นักเรียนคนใดกระทําผิดเปนครั้งที่ 2 หรือถูกตัดคะแนนไมเกิน 40 คะแนน ใหครู
ที่พบเห็นแจงครูที่ประจําชั้น รวมกันดําเนินการใหทํากิจกรรม
3. นักเรียนคนใดกระทําผิด 3 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนตั้งแต 40 คะแนน ขึ้นไปใหเชิญ
ครูประจําชัน้ และนักเรียนทีม่ ปี ญ
 หา พบหัวหนาระดับ เพือ่ หาวิธกี ารแกปญ
 หาและใหทาํ กิจกรรม
4. นักเรียนคนใดกระทําผิด 4 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนตั้งแต 50 คะแนน ขึ้นไปใหเชิญ
ผูปกครอง ครูประจําชั้น หัวหนาระดับ และครูแนะแนวพบหัวหนางานระเบียบวินัยหรือ
รองผูอ าํ นวยการกลุม บริหารงานกิจการนักเรียน เพือ่ หาทางแกไขรวมกัน ทําทัณฑบนไวกบั ทาง
โรงเรียนพยายามอบรมนักเรียนในปกครองใหปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรียนและทํากิจกรรม
5. นักเรียนคนใดกระทําผิด 5 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนตั้งแต 60 คะแนน ขึ้นไปใหเชิญ
ผูปกครอง ครูประจําชั้น หัวหนาระดับ และครูแนะแนวพบหัวหนางานระเบียบวินัยหรือ
รองผูอ าํ นวยการกลุม บริหารงานกิจการนักเรียน เพือ่ หาทางแกไขรวมกัน และรายงานใหผอู าํ นวยการ
รับทราบและทํากิจกรรม
6. นักเรียนคนใดทําความผิดถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ใหประชุม
คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณาเสนอตอผูอํานวยการ เพื่อวินิจฉัย
และสั่งการตอไป
7. คะแนนความประพฤตินี้คิดรวมกันระหวางที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมวดที่ 3
การกําหนดโทษ 4 สถาน

1.
2.
3.
4.
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การวากลาวตักเตือน
ทําทัณฑบน
ตัดคะแนนความประพฤติ
ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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หมวดที่ 4
เกณฑ์ความผิดและการลงโทษ

ความผิดประเภทที่ 1
กระทําผิดครั้งที่ 1 ตัดคะแนน ครั้งละ 5 คะแนน วากลาวตักเตือน และทํากิจกรรม
กระทําผิดครั้งตอ ๆ ไป ไปตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนนไดแก ความผิดตอไปนี้
1. มาโรงเรียนสายโดยไมทราบสาเหตุหรือไมมีเหตุผลอันควร
2. ไมสงจดหมายลา
3. สงเสียงดังหรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดความรําคาญในหองเรียน
4. ไมปกสัญลักษณของโรงเรียนที่เสื้อ
5. รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในหองเรียน นอกโรงอาหาร หรือสถานที่อื่น
ที่โรงเรียนไมไดกําหนด
6. ทําความสกปรกหรือไมรักษาความสะอาด
7. ไมเขาเรียนตามตารางเรียนของตนเอง
8. กลาววาจาหยาบคาย
9. เลนในที่ซึ่งโรงเรียนหามเลน
10. ขาดโรงเรียนติดตอกัน 3 วัน โดยไมแจงใหทางโรงเรียนทราบ
11. สวมเสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเทา รองเทาผิดระเบียบ
12. ใชกระเปาหนังสือที่โรงเรียนไมไดอนุญาต
13. การกระทําอื่นใดที่เทียบไดกับความผิดในขอ 1 – 12
ความผิดประเภทที่ 2
กระทําผิดครั้งที่ 1 ตัดคะแนน ครั้งละ 10 คะแนน ทํากิจกรรม หากมีการกระทําผิด
ครั้งตอ ๆ ไปตัดคะแนนครั้งละ 15 คะแนนจากความผิดที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
2. ใชเครื่องประดับมีราคาและไมเหมาะกับสภาพความเปนนักเรียน
3. ปนรั้วหนีโรงเรียน
4. ไวผมไมเหมาะสมผิดระเบียบไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
5. การกระทําความผิดอื่นใดที่เทียบไดกับความผิดใน ขอ 1-4
ความผิดประเภทที่ 3
กระทําผิดครั้งที่ 1 ตัดคะแนน ครั้งละ 20 คะแนน ทํากิจกรรมและทําทัณฑบน
เชิญผูปกครองมาพบ กระทําความผิดครั้งตอ ๆ ไป ตัดคะแนนครั้งละ 25 คะแนนจากความผิด
ที่ปรากฏดังตอไปนี้
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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1. สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มประเภทเครื่องดองของเมาทุกชนิด
2. เลนการพนันทุกชนิด
3. กอการทะเลาะวิวาทระหวางเพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน
4. แสดงกิริยาวาจาซึ่งแสดงใหเห็นวาขาดความเคารพครูและบุคลากร
5. ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน หรือขีดเขียนตามผนังหรือในที่ตาง ๆ
6. ปลอมแปลงลายเซ็นของครู ผูปกครองหรือผูอื่น
7. การกระทําอื่นใดที่เทียบไดกับ ขอ 1-6
ความผิดประเภทที่ 4
กระทําผิดครัง้ ที่ 1 ตัดคะแนน ครัง้ ละ 30 คะแนน ทํากิจกรรมและทําทัณฑบน เชิญผูป กครอง
มาพบรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน จากความผิดที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. ติดยาเสพติด
2. เขาไปในสถานที่ตองหามตามคําสั่งของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132
3. กอการทะเลาะวิวาทสถานหนักระหวางเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน
4. พกพาอาวุธเขามาในโรงเรียน
5. การกระทําอื่นใดที่เทียบไดกับความผิดขอ 1-4
หมายเหตุ กรณีเสพยาเสพติดใหไปบําบัดทีโ่ รงพยาบาลนครปฐม หรือสถานทีๆ่ โรงเรียนกําหนด
ความผิดประเภทที่ 5
กระทําผิด ตัดคะแนน ครั้งละ 50 คะแนน ทําทัณฑบน และใหคณะกรรมการ
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณาลงโทษสถานหนัก และเชิญผูปกครองมาพบที่โรงเรียน
จากความผิดที่ปรากฏดังตอไปนี้
1. เสพยาเสพติด และมีไวครอบครองหรือจําหนายที่ผิดกฎหมาย
2. ลักขโมยของสวนรวม
3. กอการทะเลาะวิวาทระหวางโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก
4. ประพฤติชั่ว หรือกระทําการใด ๆ ที่นําความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศสูโรงเรียน
5. กระทําความผิดฐานชูสาว
6. ยุยง กอกวน หรือชักชวนใหเกิดการแตกความสามัคคี
7. การกระทําที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียง เกียรติยศของโรงเรียนโดยใช
สื่อทุกชนิด
8. การกระทําการที่แสดงถึงการหมิ่นสถาบันหลักของชาติ
9. การกระทําอื่นใดที่เทียบไดกับความผิดขอ 1-8
หมายเหตุ กรณีจําหนายยาเสพติดและชูสาวใหยายสถานศึกษา
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หมวดที่ 5
เกณฑ์ความดีทค
ี่ วรเพิม
่ คะแนน

เพื่อเปนกําลังใจและแรงจูงใจใหนักเรียนไดมีความภูมิใจในการกระทําความดีวา
ผูที่ทําความดีก็สมควรไดรับการยกยอง
1. กระทําความดีตอไปนี้ เพิ่มคะแนน 10 คะแนน
1.1 ชวยรักษาความสะอาดของโรงเรียนนอกเหนือจากการทําเวรประจําวันของตน
1.2 เก็บเงิน หรือของตกได ราคาไมเกิน 500 บาท และนําไปแจงกลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียนเพื่อประกาศหาเจาของตอไป
1.3 ชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ดอยกวาตน เชน ใหหนังสือ หรือเสื้อผาชุดนักเรียน
1.4 ชวยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรียน
1.5 ทําความดีอื่นใดที่เทียบไดกับขอ 1.1 - 1.4
2. กระทําความดีตอไปนี้ เพิ่มคะแนน 20 คะแนน
2.1 ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดวยความเต็มใจ เชน เปนตัวแทนโรงเรียน
เขาประกวดหรือแขงขัน
2.2 เก็บเงิน หรือของตกได มีราคามากกวา 500 บาท ขึ้นไปและนําไปแจง
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อประกาศหาเจาของตอไป
2.3 แจงรายชือ่ ผูก ระทําความผิด หรือความเสียหายใหกบั ทางโรงเรียน หรือผูม สี ว นรวม
ใหครูทราบ
2.4 ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน
3. กระทําความดีตอไปนี้ เพิ่มคะแนน 30 คะแนน และไดรับเกียรติบัตรของโรงเรียน
3.1 นําชือ่ เสียงมาสูโ รงเรียน ทําใหบคุ คลภายนอกรูจ กั โรงเรียนมากขึน้ เชน นักกีฬา
ระดับเขตประกวด หรือแขงขันไดรับรางวัลระดับเขตขึ้นไป
3.2 เก็บเงินหรือสิง่ ของราคา 1,000 บาท ขึน้ ไป และนําไปแจงกลุม บริหารงานกิจการ
นักเรียนประกาศหาเจาของตอไป
3.3 ทําความดีอนื่ ใดทีเ่ ทียบไดกบั ขอ 3.1 - 3.2 การแกไขระเบียบนีเ้ ปนหนาทีข่ อง
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณารวมกับคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
เพื่อเสนอขออนุมัติแกไขตอผูอํานวยการโรงเรียนตอไป
ณ ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)
(นายอาคม มากมีทรัพย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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วาดวยหลักเกณฑและวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2564
โดยเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธกี ารตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียน นักศึกษา เพือ่ ใหเหมาะสม จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงวาดวย
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2564”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแต ปการศึกษา 2564 เปนตนไป บรรดาระเบียบคําสั่ง
ขอบังคับอื่นใดที่ระเบียบนี้กําหนดไว หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“กระทําผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษา ประพฤติฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง วาดวยการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
“การลงโทษ”หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทีก่ ระทําความผิด
โดยมีความมุงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ขอ 4 โทษที่จะลงโทษนักเรียน-นักศึกษา ที่กระทําผิดมี 4 สถานดังนี้
4.1 วากลาวตักเตือน
4.2 ทําทัณฑบน
4.3 ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกขอมูล
4.4 ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขอ 5 การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนกั เรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดทีไ่ มรา ยแรง
ขอ 6 การทําทัณฑบน ใชในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณี
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ที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝาฝนระเบียบของโรงเรียน หรือไดรับ
โทษตักเตือนแลวแตไมเข็ดหลาบ
ขอ 7 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ใหพิจารณาระดับความผิด
ตามความเหมาะสมแตละกรณีความผิดเปนราย ๆ ไป โดยคะแนนความประพฤติในหนึง่ ชวงชัน้
มี 100 คะแนน
7.1 การตัดคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
(1) ความผิดสถานเบาใหตัดคะแนน ครั้งละ 5-10 คะแนน
(2) ความผิดสถานกลางใหตัดคะแนน ครั้งละ 15-25 คะแนน
(3) ความผิดสถานหนักใหตัดคะแนน ครั้งละ 30-50 คะแนน
7.2 ผลของการตัดคะแนน
(1) กรณีถกู ตัดคะแนนรวมทัง้ สิน้ 10 คะแนนใหทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม
(2) กรณีถกู ตัดคะแนนรวมทัง้ สิน้ 15 คะแนนใหทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม
(3) กรณีถกู ตัดคะแนนรวมทัง้ สิน้ 20 คะแนนใหทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม
(4) กรณีถกู ตัดคะแนนรวมทัง้ สิน้ 25 คะแนน ใหทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม
(5) กรณีถกู ตัดคะแนนรวมทัง้ สิน้ 30 คะแนน ใหทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม
(6) กรณีถกู ตัดคะแนนรวมทัง้ สิน้ 50 คะแนน ใหทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม หรือพิจารณาใหยายโรงเรียน
ขอ 8 ความประพฤติที่ตองลงโทษใหตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
8.1 ทําลายทรัพยสนิ ของโรงเรียน โดยเจตนาใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
8.2 มั่วสุม กอความไมสงบเรียบรอย กระทําตนเปนอันธพาล
8.3 พกพาอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่เปนอาวุธโดยสภาพ
แตสามารถใชประทุษรายแกรางกายอยางอาวุธได
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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8.4 ฝาฝนระเบียบของโรงเรียนและการทําใหชื่อเสียงของโรงเรียนเสียหาย
8.5 โทษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน เห็นสมควร
ขอ 9 ความประพฤติที่ตองลงโทษใหตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน
9.1 ประพฤติตนไมเหมาะสมกับวัย หรือสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา
เชน เขาไปในบอนการพนัน สถานโสเภณี สถานอาบ อบ นวด หรือสถานบริการ
9.2 ดื่มสุรา หรือของมึนเมา
9.3 เสพยาเสพติด เสพสารระเหย หรือมีไวครอบครอง
9.4 ลบหลู ครู บุคลากร
9.5 เลนการพนันหรือจัดใหมีการเลนการพนันที่ผิดกฎหมาย
9.6 เกี่ยวของกับการคาประเวณี
9.7 ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจ หรือรีดไถบุคคล
9.8 ความผิดอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน-นักศึกษา
เห็นสมควรลงโทษในหมวดนี้
ขอ 10 ความประพฤติที่ตองลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน
10.1 กอความเดือนรอนแกผูอื่น หรือกระทําใหเกิดความแตกแยกสามัคคี
10.2 ยุยงสงเสริมใหเกิดความกระดางกระเดือ่ ง เพือ่ ฝาฝนระเบียบของโรงเรียน
10.3 เป น ผู  ที่ มี ส  ว นร ว มในการจั ด ซื้ อ จั ด หาหรื อ จั ด ให มี ก ารดื่ ม สุ ร า หรื อ
ของมึนเมา
10.4 ความผิดอืน่ ๆ ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน เห็นสมควรลงโทษ
ตามหมวดนี้
ขอ 11 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
11.1 แสดงกริยา วาจาไมสุภาพ
11.2 ขัดคําสั่งอันชอบของครู
11.3 เขาไปในเขตหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต
11.4 กระทําผิดระเบียบการใชโรงอาหาร การใชหองพัก การใชหองสมุด
และการใชรถจักรยานยนตในโรงเรียน
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11.5 แสดงพฤติกรรมสอไปในทางชูสาวที่ไมเหมาะสม
11.6 ความผิดอืน่ ๆ ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา เห็นสมควร
ลงโทษตามหมวดนี้
ขอ 12 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
12.1 แตงกายไมสุภาพ หรือแตงกายผิดระเบียบ
12.2 มีอุปกรณเลนการพนันไวในครอบครอง
12.3 หลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด
12.4 ความผิดอืน่ ๆ ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน เห็นสมควรลงโทษ
ตามหมวดนี้
ขอ 13 อํานาจการตัดคะแนนความประพฤติ
13.1 ครูในโรงเรียน มีอํานาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
13.2 ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน มีอํานาจสั่งตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียน
13.3 การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนทีก่ ระทําความผิด ครัง้ ละมากกวา
50 คะแนนใหตงั้ คณะกรรมการพิจารณาการลงโทษนักเรียนผูล งโทษจะลงโทษได จะตองปรากฏ
ขอเท็จจริงชัดแจงวาผูนั้น ไดกระทําความผิดและสมควรถูกลงโทษ และการสั่งตัดคะแนน
ความประพฤติทุกครั้งจะตองมีหลักฐานประกอบ
ขอ 14 การตัดคะแนนความประพฤติใหเริ่มตนนับใหม เมื่อเริ่มเรียนในชวงชั้นใหม
(ชวงชั้นที่ 2 ระดับ ม.1 – ม.3 และ ชวงชั้นที่ 3 ระดับ ม.4 – ม.6)
ขอ 15 การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียน ใหดาํ เนินการดังตอไปนีภ้ ายใน 7 วัน ไดแก
15.1 แจงใหนักเรียนผูนั้นทราบ
15.2 แจงการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษใหผูปกครองนักเรียน
ผูนั้นทราบตามความเหมาะสม
15.3 ใหกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนรวบรวมขอมูลคะแนนความประพฤติ
ที่ถูกตัดของนักเรียนแตละคน
ขอ 16 ใหรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน รักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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คะแนนความประพฤติ กําหนดใหนกั เรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ 100 คะแนน
เมื่อเริ่มเขามาเรียน และเมื่อมีหลักฐานวานักเรียนประพฤติผิดครั้งใด นักเรียน จะถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ จะมากหรือจะนอย ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งและประเภทความผิดที่นักเรียน
ไดละเมิดกฎระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)
(นายอาคม มากมีทรัพย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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ตารางเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
หมวดทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะของพฤติกรรม

ตัดคะแนน

1

มาไมทันเขาแถวเคารพธงชาติ

5

2

มาโรงเรียนสาย หลังหมดเวลาคาบเรียนที่ 1 หรือไมมีเหตุผลอันควร

5

3

ไมเขาแถวเคารพธงชาติตอนเชา เมื่อมาโรงเรียนแลว หรือแสดงอาการ
ไมเคารพธงชาติขณะเขาแถวดวยการกระทําตางๆ

5

4

ไมเขา – ออก ทางประตูโรงเรียน

5

5

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเรียก ไมมาพบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

5

6

ใชกระเปาไมถูกระเบียบ ตามที่โรงเรียนกําหนด

5

7

ยืมหนังสือจากหองสมุด หรือสิ่งของจากครู และไมสงคืนจนถูกทวงถาม

5

8

นําเครื่องเลนที่ไมเหมาะสมมาโรงเรียน

10

9

หลบหนีโรงเรียน (ไมเขาโรงเรียน หรืออื่น ๆ)

10

10

ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต

10

11

ตัดหนังสือ หรือสิ่งพิมพในหองสมุด

10

12

จงใจไมนําผูปกครองมาพบ และ/หรือเปลี่ยนตัวผูปกครอง
ในกรณีที่ครูเรียกพบ

10

13

นําโทรศัพทเคลื่อนที่ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาใชในหองเรียน
โดยไมไดรับอนุญาต

10

14

นําเครื่องใชไฟฟามาใชกระแสไฟฟาของโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต

10

15

นําประทัด ดอกไมไฟ มาเลนในโรงเรียน

20

16

ปลอมแปลง แกไขเอกสาร ลายมือผูปกครอง ครู หรือผูอื่น

20

17

พกอาวุธ/สิ่งของคลายอาวุธ มาโรงเรียน

30

18

อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณา

ตามที่
คณะกรรมการ
เห็นสมควร
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หมวดเครื่องแตงกาย
ลําดับที่

84

ลักษณะของพฤติกรรม

หักคะแนน

1

ใสเสื้อที่ไมปกชื่อ-สกุล อักษรยอ (ศ.ว.) เลขประจําตัว
หรือไมติดเข็มของโรงเรียน

5

2

ใสเสื้อของผูอื่นมาโรงเรียน หรือใสเสื้อผิดระเบียบ

5

3

สวมใสเครื่องประดับที่ไมเหมาะสมมาโรงเรียน

5

4

สวมกางเกง กระโปรง เข็มขัด ผิดระเบียบ

5

5

สวมเครือ่ งแบบชุดพลศึกษาไมถกู ตอง หรือไมสวมใสตามทีโ่ รงเรียนกําหนด

5

6

ไมแตงเครื่องแบบลูกเสือ/ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่มีเรียน

5

7

นักเรียนหญิงไมสวมใสเสื้อซับใน

5

8

สวมรองเทา ถุงเทาผิดระเบียบ หรือไมสวมถุงเทา รองเทา

5

9

ใสเจล ยอม ดัด เปลี่ยนสีผม ถักผม ไมติดกิ๊บ ไมผูกมัดผมกรณีผมยาว

5

10

ทรงผมไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน ซอยผม หรืออื่นๆ

10

11

ใสเสือ้ ปลอยชายเสือ้ ออกนอกกางเกงหรือกระโปรง ทัง้ ในและนอกบริเวณ
โรงเรียน

10

12

ไวหนวด เครา แตงหนาทาปาก เขียนคิ้ว กันขนคิ้ว นักเรียนชายเจาะหู

10

13

อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณา
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ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมวดการเรียน

ลักษณะของพฤติกรรม
หักคะแนน
ขาดเรียนไมสงใบลา หรือไมแจงเหตุผลเกิน 3 วัน
5
ไมเรียนตามตารางเรียนของตนเอง
5
ไมเขาโฮมรูม ประชุมสวดมนต อบรมตามที่โรงเรียนกําหนด
5
ไมตั้งใจเรียน/ไมสนใจเรียน/กอกวน/ไมสนใจฟงการอบรม/ไมสงการบาน
5
ไมนําอุปกรณการเรียนและกระเปามาโรงเรียน หรือไมนํากลับบาน
5
ไมเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
10
ลอกการบาน จางวานใหผูอื่นทํางานแทน
10
20
ไมเขาคายกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดโดยไมมีเหตุผลอันควร
ทุจริตในการสอบ
30
ตามที่คณะกรรมการ
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณา
เห็นสมควร

หมวดความประพฤติ
ลําดับที่
ลักษณะของพฤติกรรม
1
กลาววาจาไมสุภาพหยาบคาย กลาวเท็จ
2
ไมสาํ รวมกริยา มารยาท ในบริเวณโรงเรียน
3
ไมสํารวม กริยา มารยาท นอกบริเวณโรงเรียนขณะสวมใสเครื่องแบบ
ของโรงเรียน
4
ทะเลาะวิวาท แตไมใชกําลังทํารายตอกัน หรือยั่วยุใหเกิดการวิวาท
5
มีสวนรวมในการกระทําความผิดทุกกรณี
6
มีหนังสือและ/หรือสื่อลามกอนาจารไวในครอบครองเพื่ออานหรือดู
7
กลั่นแกลงเพื่อนโดยเจตนา
8
วางตัวไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ
9
แสดงการขมขูเพื่อหวังทรัพย
10 เที่ยวเตรในสถานที่ที่ไมเหมาะสม

หักคะแนน
5
5
5
10
10
10
10
10
15
15
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ลําดับที่
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หักคะแนน

11

ประพฤติตัวหรือมีสิ่งของสอไปในทางชูสาว

15

12

เผยแพรสื่อลามกอนาจาร หรือใชสื่อโซเชียลทําใหเกิดปญหาตางๆ

20

13

ทะเลาะวิวาทและใชกําลังทํารายกัน ใชกําลังทํารายผูอื่น

20

14

สูบบุหรี่ และหรือ มีบุหรี่ไวในครอบครองหรือจําหนาย

20

15

เลนการพนัน หรือมีสวนรวม เกี่ยวของ ในการพนัน

20

16

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือมีไวในครอบครอง/จําหนาย

20

17

มีสวนรวมในการทะเลาะวิวาทระหวางโรงเรียน

20

18

มีพฤติกรรมใชยาเสพติด

20

19

แสดงกริยา/วาจา/มารยาท/อาการ ที่ขาดความเคารพตอครู – บุคลากร

20

20

ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน ผูอื่น และสาธารณสมบัติ

20

21

เจตนาทําลายทรัพยสินของโรงเรียน ผูอื่น และสาธารณสมบัติ

30

22

ลักขโมย หรือแอบอางเปนเจาของสิ่งของของผูอื่น

30

23

นําบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในและนอกบริเวณโรงเรียน

30

24

ทะเลาะวิวาทกันแตไมไดใชอาวุธ

30

25

ทะเลาะวิวาทและใชอาวุธทําลายกัน ใชอาวุธทํารายรางกายผูอื่น

50

26

มีเรื่องชูสาว

50

27

เผยแพรสื่อที่แสดงถึงการหมิ่นสถาบันหลักของชาติหรือหมิ่นสถาบัน

50

28

มีไว จําหนายจายแจก หรือเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

50

29

กระทําการใดๆ ที่ทําความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศสูโรงเรียนอยาง
รายแรง หรือเผยแพรสื่อทุกรูปแบบ

50

30

อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณา

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร

หมวดอาคารสถานที่
ลําดับที่

ลักษณะของพฤติกรรม

หักคะแนน

1

ไมรักษาความสะอาดในบริเวณหองเรียน/บริเวณโรงเรียน/เขตพื้นที่รับผิดชอบ

5

2

นําอาหาร/เครือ่ งดืม่ ขึน้ ไปรับประทานบนอาคารเรียนและออกนอกโรงอาหาร
หรือสถานที่อื่นที่โรงเรียนไมไดกําหนด

5

3

เลนกีฬาทุกประเภทในหอง/อาคารเรียนหรือในสถานที่ที่ไมเหมาะสม

5

4

ไมใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการประหยัดสาธารณูปโภค

5

5

เขาไปมั่วสุมในเขตหวงหามและบริเวณบานพักครู

30

6

อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณา

ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร

ตารางเกณฑการเพิ่มคะแนนความประพฤติ

พิจารณาใหคะแนนความประพฤติ ตองมีหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรมชวยเหลือสังคม สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เปนแบบอยางกับผูอื่นเปนที่ประจักษ
จึงกาหนดเกณฑไวดังนี้
ลําดับที่

ลักษณะของพฤติกรรม

เพิ่มคะแนน

1

เก็บสิ่งของ หรือเงิน มีมูลคาไมเกิน 200 บาท สงคืนเจาของ
มีมูลคาไมเกิน 500 บาท สงคืนเจาของ
มีมูลคาไมเกิน 1,000 บาท สงคืนเจาของ
มีมูลคาไมเกิน 10,000 บาท สงคืนเจาของ

5
10
15
20

2

เปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมรายการตาง ๆ
ภายนอกโรงเรียนรายการละ

10

3

ไดรบั รางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน

10

4

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่รองหัวหนาชั้นของปการศึกษา

10

5

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการฝายตาง ๆ ในคณะสี

10

6

ใหขอมูลการกระทําความผิดตาง ๆ ของผูอื่น

10

7

อุทิศตน เสียสละชวยงานของโรงเรียน งานของครู จนเปนที่ยอมรับ

10

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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ลักษณะของพฤติกรรม

เพิ่มคะแนน

8

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายตางๆ ของหองเรียน
สีขาวระดับหองเรียน

10

9

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายตางๆ ของหองเรียน
สีขาวระดับชั้นเรียน

15

10

ไดรับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ ภายนอก
โรงเรียน

15

11

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ หัวหนาชั้นเรียนของแตละปการศึกษา

15

12

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการนักเรียนฝายตาง ๆ

15

13

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ รองประธานในสีตาง ๆ

15

14

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายตางๆ ของหองเรียน
สีขาวระดับโรงเรียน

20

15

ไดรบั การคัดเลือกใหปฏิบตั หิ นาทีร่ องประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

20

16

ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ ประธานในสีตางๆ

20

17

ไดรับการยกยองชมเชยจากชุมชนที่มีเอกสารหลักฐานแสดง

20

18

รับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

30

19

สรางชื่อเสียงที่ดีดานตาง ๆ ใหกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับ และศรัทธา
จากสังคม

30

20

อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณา

ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ
1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 50 คะแนนขึ้นไป จะถูกตัดสิทธิ์
ในการเสนอชือ่ เขารับเกียรติบตั รในกิจกรรมทําดีเราเชิดชูของโรงเรียน และขอสนับสนุนทุนการศึกษา
ทุกประเภทของโรงเรียน
2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 50 คะแนนขึ้นไป มาโรงเรียนสาย
ตั้งแต 12 ครั้ง ตอภาคเรียน ขาดเรียนตั้งแต 10 วันตอภาคเรียน หนีเรียนตั้งแต 8 ครั้งตอ
ภาคเรียนนักเรียนจะตองทํากิจกรรมบรรพชา หรือเขาคายพัฒนาตนเองตามทีโ่ รงเรียนกําหนด เพือ่
ฝกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย ตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่โรงเรียน
กําหนด โดยผูปกครองนักเรียนจะตองเปนผูออกคาใชจายในการทํากิจกรรมหรือเขาคายอบรม
ทัง้ หมด และเมือ่ กลับมาแลว พฤติกรรมยังไมพฒ
ั นาขึน้ ก็จะพิจารณาใหเขารับการอบรมเพิม่ เติม
หรือพิจารณาอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นสมควร
3. นักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 (มัธยมศึกษาตอนตน) ทีก่ ระทําความผิดรายแรง อันจะนํา
ความเสือ่ มเสียชือ่ เสียงเกียรติยศมาสูโ รงเรียน ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของกลุม บริหารงานกิจการนักเรียน
4. นักเรียนทีก่ ระทําความดีใหเพิม่ คะแนนความประพฤติไดทงั้ นีข้ นึ้ กับ ดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ตามระเบียบของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วาดวย
ความประพฤติของนักเรียน
5. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 100 คะแนนขึ้นไป โรงเรียนอาจ
ไมออกใบรับรองความประพฤติให และถาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การคัดเลือกเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
6. นักเรียนทีผ่ า นการทํากิจกรรมบรรพชา หรือเขาคายพัฒนาตนเองแลวจํานวน 1 ครัง้
และถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 100 คะแนนขึ้นไปโรงเรียนจะใหยายสถานศึกษา
7. นักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติสะสมในแตละชวงชั้น ตั้งแต 200 คะแนนขึ้นไป
โรงเรียนจะใหยายสถานศึกษา

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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วิธีการลงโทษ
1. ครูในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาทุกคน มีอํานาจในการพิจารณาหักคะแนนนักเรียน
ในความผิดทีช่ ดั แจง และใหบนั ทึกในแบบบันทึกการหักคะแนนพฤติกรรม และสมุดบันทึกขอมูล
ที่กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
2. เมือ่ พบเห็นนักเรียนทีก่ ระทําความผิด ใหครูทพี่ บเห็นเหตุการณ ดําเนินการสอบสวน
หรือนํานักเรียนสงใหกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณาความผิดของนักเรียน
3. ความผิดทีน่ กั เรียนกระทําซํา้ ซาก ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการกลุม บริหารงาน
กิจการนักเรียนเปนผูพิจารณาดําเนินการ
4. ความผิดอื่นที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบ ใหคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการ
นักเรียนเปนผูพิจารณาดําเนินการ
5. เมือ่ นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 30 คะแนน ตองแจงใหครูประจําชัน้
และหัวหนาระดับชั้นรับทราบ
6. ผูอํานวยการโรงเรียนทรงไวซึ่งอํานาจในการเพิ่มหรือลด หรืองดโทษความผิด
ของนักเรียนตามที่เห็นสมควร

การแจงผูปกครอง
1. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ระดับคะแนน 30 คะแนน ใหแจง
ใหผูปกครองไดรับทราบทุกครั้ง
2 เมื่อนักเรียนกระทําความผิดรายแรง (ประเภทที่ 3 4 และ 5) หรือถูกตัดคะแนน
ความประพฤติที่ระดับคะแนน 50 คะแนน ใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบนหรือบันทึก
ลงในสมุดพบผูปกครอง
3. เมือ่ นักเรียนมาโรงเรียนสายตัง้ แต 8 ครัง้ ตอภาคเรียนใหเชิญผูป กครองมารับทราบ
พรอมบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกพบผูปกครองไวเปนหลักฐานและเมื่อมาสายตั้งแต 12 ครั้ง
ตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบน หรือบันทึกลงในสมุดพบผูปกครองเปนครั้งที่ 2
4. เมื่อนักเรียนหนีเรียนตั้งแต 4 ครั้งตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมารับทราบ
พรอมบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกพบผูปกครองไวเปนหลักฐานและเมื่อโดดเรียนตั้งแต 8 ครั้ง
ตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบน หรือบันทึกลงในสมุดพบผูปกครองเปนครั้งที่ 2
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คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

5. เมื่อนักเรียนขาดเรียนตั้งแต 6 ครั้งตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมารับทราบ
พรอมบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกพบผูปกครองไวเปนหลักฐานและเมื่อขาดเรียนตั้งแต 10 ครั้ง
ตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบน หรือบันทึกลงในสมุดพบผูปกครองเปนครั้งที่ 2
6. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ที่ระดับคะแนน 100 คะแนน ใหเชิญ
ผูป กครองมารับทราบอีก และอาจจะดําเนินการใหยา ยโรงเรียน เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก็ได

ผลการเพิ่มคะแนนความประพฤติ
1. การเพิ่มคะแนนความประพฤติใหแกนักเรียนที่กระทําความดีใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการกลุม บริหารงานกิจการนักเรียนโดยสะสมแยกตามระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ชวงชั้นที่ 2) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 3)
2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 2) และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ชวงชั้นที่ 3) ซึ่งไมเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติจะไดรับเกียรติบัตรจากโรงเรียน
3. นักเรียนทีไ่ ดรบั การเพิม่ คะแนนความประพฤติสะสมถึง 100 คะแนน และถูกหักคะแนน
ไมเกิน 10 คะแนน จะไดรับโลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองเปน “คนดีศรีวิชัย”
4. อื่น ๆ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
โดยความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษาไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา
พ.ศ. 2543
ขอ 4 ในระเบียบนี้ “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ
อาจารยใหญผูอํานวยการ อธิการบดี หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทําความผิด” หมายความวา การทีน่ กั เรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝา ฝนระเบียบ
ขอบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด
โดยมีความมุงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ขอ 5 โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด มี 4 สถานดังนี้
5.1 วากลาวตักเตือน
5.2 ทําทัณฑบน
5.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
5.4 ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

92

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ขอ 6 หามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือ
ลงโทษดวยความโกรธ หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา
และความรายแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย
การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาใหเปนไป เพือ่ เจตนาทีจ่ ะแกนสิ ยั และความประพฤติ
ไมดีของนักเรียน หรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางที่ดีตอไป
ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ขอ 7 การวากลาวตักเตือนใชในกรณีนกั เรียน หรือนักศึกษากระทําความผิด ไมรา ยแรง
ขอ 8 การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม
กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ
การทําทัณฑบนใหทาํ เปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูป กครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย
ขอ 9 การตั ด คะแนนความประพฤติ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ว  า ด ว ยการ
ตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษากําหนด และใหทาํ บันทึก
ขอมูลไวเปนหลักฐาน
ขอ 10 ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชในกรณีที่นักเรียน และนักศึกษา
กระทําความผิดที่สมควร ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ 11 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมอี าํ นาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ
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เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2564
ด ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเห็ น สมควรกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ก ารระดมทรั พ ยากร
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใหทกุ ภาคสวนของสังคม
มีสว นรวมในการระดมทรัพยากรเพือ่ การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหง พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดมทรัพยากรเพือ่ เปนคาใชจา ยในการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและหลักเกณฑการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่องการระดมทรัพยากรและแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเปนไปดวยความสมัครใจ ภายใตหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา โดยความเห็นชอบตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานครั้ ง ที่ 4/2563 ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2563 กํ า หนดให โรงเรี ย นดํ า เนิ น การ
ตามโครงการระดมทรัพยากร โดยกําหนดอัตราเก็บเงินบํารุงการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ดังรายการตอไปนี้
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ลําดับ
ที่

รายการ

ม.1 และ ม.4 ม.2, 3, 5 และ 6 ม.1 - ม.6
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

คาจางครูชาวตางประเทศ

350.- บาท

350.- บาท

350.- บาท

2

คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500.- บาท

500.- บาท

500.- บาท

3

คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียน
จัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให

4

คาเรียนปรับพื้นฐานความรู

250.- บาท

5

คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียน
ปรับอากาศ

250.- บาท

6

คาคูมือนักเรียน

100.- บาท

-

-

7

คาบัตรประจําตัวนักเรียน

100.- บาท

-

-

8

คาวารสารโรงเรียน

100.- บาท

100.- บาท

-

9

คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน

350.- บาท

350.- บาท

-

10

คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

400.- บาท

400.- บาท

400.- บาท

2,400 บาท

1,950 บาท

1,600 บาท

รวม

-

- 100.- บาท

250.- บาท

250.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายอาคม มากมีทรัพย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาา

9999

กลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วิสัยทัศน์

ประสานสัมพันธชมุ ชน สงเสริมการใชแหลงเรียนรูใ นชุมชน พัฒนาคนใหมจี ติ สาธารณะ
บริการบุคลากรและชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

สรางและพัฒนาผลงานการใหบริการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจน
ใหบริการในรูปแบบตาง ๆเพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
อยางมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย

1. เปนหนวยงานทีท่ าํ หนาที่ ประสานงาน สนับสนุน สงเสริมงานบริหาร งานวิชาการ
งานบุ ค ลากรและงบประมาณ และการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิทธิผล
2. ใหบริการและอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค
สื่อดานเทคโนโลยี ดานสุขภาพ อนามัย ประสานองคกร ชุมชน ประชาสัมพันธและอื่นๆ
3. พัฒนาองคกร ระบบบริหารงานบริหารทัว่ ไป กํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
4. ประชาสัมพันธผลงานตอสาธารณชน เพื่อเผยแพรขาวสารและสรางความรวมมือ
อันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กลยุทธ์

- พัฒนาจัดการเรียนรูต ามมาตรฐานสากล สงเสริมใหผเู รียนรักความเปนไทย ใฝเรียนรู
และมีคุณธรรม
- พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหเปนแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู
- พัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
- รวมมือ ประสานสัมพันธกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
- พั ฒ นางานเทคโนโลยี ใ ห ทั น สมั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาบนพื้ น ฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์

“ประสานสัมพันธแหลงเรียนรูควบคูกับชุมชน”
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งานโภชนาการ
เวลาการรับประทานอาหารของนักเรียน
โรงอาหารโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เวลารับประทานอาหารเชา

เวลา เชา – 07.50 น.
วันเรียนตามปกติ

เวลารับประทานอาหาร
กลางวัน

มัธยมศึกษาตอนตน
คาบ 4
เวลา 11.15 – 12.10 น.
มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
คาบ 5
เวลา 12.10 – 13.05 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันทดเวลาเรียน
คาบ 4
เวลา 11.00 – 11.50 น.

คาบ 5
เวลา 11.50 – 12.40 น.
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งานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
หองพยาบาลอยูบริเวณอาคาร 3 (ชั้น 1) มีครูพยาบาลที่จะใหบริการรักษาเบื้องตน
และไดกําหนดแนวปฏิบัติในการใชหองพยาบาลไวดังนี้
1. นักเรียนทีเ่ จ็บปวยทุกกรณีใหไปติดตอขอรับบริการยารักษาโรคได เชน ปวดศีรษะ
ปวดฟน ปวดทอง ฯลฯ
2. นักเรียนที่เจ็บปวยมีความจําเปนตองนนอนรักษาพยาบาล จะตองไดรับอนุญาต
จากครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชา หรือครูประจําหองพยาบาลกอน
3. การเขานอนพักในหองพยาบาล สามารถนอนพักไดไมเกิน 3 ชัว่ โมง หากอาการไมดขี นึ้
งานพยาบาลจะชวยพิจารณานําสงสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล หรือติดตอผูปกครอง
เพื่อสงกลับบานเพื่อรักษาตัวตอไป (แลวแตกรณี)
4. ไมอนุญาตใหนักเรียนเขามานอนพักในหองพยาบาลในคาบเรียนแรกของทุกวัน
ยกเวนกรณีเจ็บปวยปจจุบันทันดวน
5. ไมอนุญาตใหนกั เรียนหยิบยารับประทานเอง ตองไดรบั อนุญาตจากครูประจําหองพยาบาล
เทานั้น
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มาตรการเฝาระวังและปองกัน
การแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ข้อปฏิบัติของนักเรียนดังนี้

1.นักเรียนผานจุดคัดกรอง ครูเวรประจําวัน/ครูอนามัยโรงเรียนตรวจดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ
บริเวณประตูหนาโรงเรียนและประตูหลังโรงเรียน พรอมติดสติกเกอรการคัดกรองตั้งแตเวลา
06.30 – 08.30 น.
2. โรงเรียนจัดเตรียมเจลลางมือสําหรับนักเรียน ตามจุดบริการเพิม่ เติมภายในโรงเรียน
เชน โรงอาหาร ทางขึ้นอาคาร
3. สวมหนากากอนามัยเปนประจํา
4. เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร
5. ลางมือทําความสะอาดทุกครั้ง เมื่อสัมผัสพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
6. กินรอน ชอนกลาง และลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลอยางสมํ่าเสมอ
7. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด มีสารอาหารครบถวน
8. ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น
9. ทําความสะอาดสิ่งของที่ใชรวมกันในโรงเรียนดวยนํ้ายาฆาเชื้อ
10. หากนักเรียนมีไขขนึ้ อยางรวดเร็ว ปวดศีรษะและลําตัว รวมกับอาการไออยางตอเนือ่ ง
เจ็บคอ มีนํ้ามูก เหนื่อยหอบ ใหประสานงานครูหองพยาบาลทันที
งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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งานประชาสัมพันธ
งานประชาสมพนธ

งานประชาสัมพันธมวี ตั ถุประสงคสาํ คัญ คือ เปนศูนยกลางในการสือ่ สารขอมูลขาวสาร
และการสรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียน มีดังนี้
1. สามารถติดตามขาวสารของโรงเรียนไดหลากหลายชองทาง ดังนี้
• เว็บไซตโรงเรียน http://www.swc.ac.th
• เฟซบุก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา Sriwichaiwithaya School
2. กิจกรรมประชาสัมพันธและการประกาศขาวสารตาง ๆ งานประชาสัมพันธจะดําเนินการ
ในชวงเวลา ดังนี้
• เวลา 07.30 – 07.45 น. (กิจกรรมเสียงตามสาย ใหสาระความรู)
• เวลาเปลี่ยนคาบเรียน (ประกาศขาวสารตาง ๆ ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวน
จึงประกาศในชวงเวลาเรียน ทั้งนี้ขึ้นในดุลยพินิจของครูเวรที่ปฏิบัติหนาที่ )
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ออกแบบ/พิมพที่ : บริษัท ธรรมรักษการพิมพราชบุรี จํากัด

241/55-57 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.092-6469261, 032-325535 E-mail : thammarak.ratchaburi@hotmail.com

เครื่องแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ

ดานขาง
ดานหนา

นักเรียนชาย ม.ปลาย

ดานหนา
ดานขาง

62

คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

นักเรียนหญิง ม.ปลาย

