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 นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2  และชวงชั้นที่ 3  เปนชวงชั้นท่ีนักเรียน
สวนใหญ  กาํลงัเจรญิเตบิโตเขาสูวยัรุน  ซึง่มคีวามเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย  อารมณ  
สังคม  ดานการเรียนการสอน  ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  การแสวงหาความรู
ใหเหมาะสมกบัสภาพของผูเรยีน   นอกจากนี ้ นกัเรยีนยงัตองปรบัตวัเขากบัเพือ่นนกัเรยีน
สิ่งแวดลอม  และคุณครูคอนขางมาก  ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  
ทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคมอยางมากมาย  ดงันัน้  การประคับประคอง
ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับนี้  ผูปกครอง  คุณครู  และนักเรียน  
ตองมีการสื่อสาร  การประสานความรวมมือกันอยางใกลชิด  มีความเขาใจแนวทาง
การจัดการการศึกษา  การวางตนใหเหมาะสมกับการเปนนักเรียนและรูเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทิศทางเดียวกัน
 คูมือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเลมน้ี  โรงเรียนไดจัดทําข้ึนโดยการ
รวบรวมเน้ือหาเกี่ยวกับความเปนมาของโรงเรียน  การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี  
สิ่งแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  รวมถึงการรวบรวมระเบียบ  แนวปฏิบัติ
ดานการเงิน  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ระเบียบ  และแนวปฏิบัติตนในทาง
ทีถ่กูตองของสภาพความเปนนักเรียน  ซึง่หากไดศกึษาอยางครบถวนแลว  จะทาํใหนกัเรยีน  
ผูปกครอง  และครู  เขาใจบทบาท  หนาที่ของตนเองเปนอยางดี  สามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษารวมกันได

  (นายอาคม  มากมีทรัพย)
  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

คํานํา
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ผู�อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารกลุมงาน

งานพัฒนาหลักสูตร งานสารบรรณ งานอาคารสถานท่ีงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

งานหองสมุดและแหลงเรียนรู งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน

งานรักษาความปลอดภัย

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานบุคคล งานประชาสัมพันธ

งานบริการวิชาการแกชุมชน
งานสํานักงานอํานวยการกลุม

งานศูนยการเรียนรูตางๆ

งานกลุมสาระการเรียนรู งานการเงินและงบประมาณ งานสงเสริมสุขภาพและอนามัยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานสัมพันธชุมชน
งานระเบียบวินัยนักเรียน

งานพัฒนาบุคลากร

งานตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล

งานสวัสดิการขาราชการครูและ
ลูกจางประจํา

งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสรางประสิทธิภาพ

งานทะเบียน งานพัสดุและสินทรัพย งานโสตทัศนศึกษา

งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ

งานธนาคารโรงเรียน

งานหองเรียนพิเศษ EIS

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานการบัญชี งานโภชนาการงานสงเสริมประชาธิปไตย

งานนิเทศการศึกษา

งานสมาคมผูปกครอง  ครู  
และศิษยเกา

งานรับนักเรียน

งานสํานักงานอํานวยการกลุม

งานนโยบายและแผน

งานยานพาหนะ

งานขอมูลและสารสนเทศ

งานสํานักงานอํานวยการกลุม  ไดแก งานธุรการ  งานพัสดุ  
งานนโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพ  เปนตน

งานวัดผลและประเมินผล งานระดมทรัพยากร งานสวัสดิการ
และงานประกันอุบัติเหตุ

งานสงเสริมคานิยมที่ดีงาม

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ

งานสํานักงานอํานวยการกลุม

งานสํานักงานอํานวยการกลุม

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

คณะกรรมการบริหารกลุมงาน

รองผูอํานวยการกลุมบริหาร
งานบุคคลและงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารกลุมงาน

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการบริหารกลุมงาน

สมาคมผูปกครอง  ครู  และศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มูลนิธิศรีวิชัยเพื่อการศึกษา

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กลุมบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ กลุมบริหารงานทั่วไป
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ชื่อ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 68  หมู 1  ถนนมาลัยแมน  ตําบลวังตะกู  
 อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
 รหัสไปรษณีย  73000
โทรศัพท 034-261587     โทรสาร  034-261587
E-Mail official@swc.ac.th
Website http://www.swc.ac.th
เนื้อที ่ 42 ไร  1 งาน  27.75  ตารางวา 

 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2499  กอตั้ง
โดยพลอากาศโทมนตร ี หาญวชิยั  ม.ว.ม.,  ป.ช.  บนทีด่นิของวดัใหมปนเกลยีว  ซึง่อนญุาต
ใหใชเพือ่การศึกษาจํานวน 11 ไร  2 งาน  เดมิชือ่โรงเรียนมัธยมศึกษาสามัญวดัใหมมสุกิาราม  
ตอมาในป 2511  ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเมืองนครปฐม  สอนตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปที ่5 - 7  ตอมา  ในวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2517  ไดเปลีย่นชือ่เปนโรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา  
มีการสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  แบบสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมี นายถนอม  ตะกรุดแกว  รักษาการในตําแหนงครูใหญ

ปจจุบันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา (ศ.ว.) เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  
โดยเปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการคนปจจุบันคือ  
ดร.อาคม  มากมีทรัพย
วิสัยทัศนโรงเรียน โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยาเปนโรงเรยีนมาตรฐานสากลบนพืน้ฐาน
  ความเปนไทยตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียง  ภายในป พ.ศ. 2564
อัตลักษณของโรงเรียน ออมนอม  พรอมความพอเพียง
สัญลักษณประจําโรงเรียน ดอกรักแกะเปนกลีบวางเรียงกันอยูในวงกลม
สีประจําโรงเรียน สีดํา- สีเหลือง - สีเขียว 

ดํา หมายถึง ความมีอํานาจ  มีเกียรติ
เหลือง หมายถึง ความรุงโรจนมั่งมีดุจรวงขาว
เขียว หมายถึง พลังดั่งสีเขียวแหงทุงหญา

โ

W

ประวัติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

พล.อ.ท.มนตรี  หาญวิชัย
ผูกอต้ังโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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แผนผังโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
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แผนผังห�องเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
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ฝ�ายบริหารโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา



กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย
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กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 9



คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 10

กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา
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กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ
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กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�
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กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ
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กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ
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กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา
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ครูอัตราจ�างสํานักงาน
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นักการ (ลูกจ�างช่ัวคราว)





กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  คําสั่งกระทรวง
ศกึษาธิการท่ี  สพฐ. 293/2551 ลงวันที ่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  เรือ่ง  ใหใชหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 1239/2560 
เร่ือง ใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 30/2561 
เรื่อง ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดกลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ือง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระท่ี 2 
การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุมสาระการเรียนรู ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561  คําส่ัง
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ี 922/2561 เร่ือง การปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน 

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เรื่อง  การใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  พุทธศักราช 2564

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551

(โรงเรียนมาตรฐานสากล)
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ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ลงวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดําเนินงาน  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ในดานการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบใหใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  นํามาปรับปรุงรายวิชาเพ่ิมเติม
โดยจดัการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเตมิท่ีมคีวามเปนสากล ไดแก 1) การศกึษาคนควาและสราง
องคความรู (Research and Knowledge Formation : IS 1)  2) การส่ือสารและการนําเสนอ
(Communication and Presentation : IS 2) 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
(Social Service Activity: IS 3) 4) ภาษาอังกฤษ 5) ภาษาตางประเทศท่ี 2  พรอมนําแนวปฏิบตัิ
ทีส่อดคลองกบันโยบายการจดัการเรยีนการสอนหนาทีพ่ลเมอืงเพ่ิมเติมไวในหลกัสตูรสถานศกึษา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา จึงประกาศการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  พุทธศักราช 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
(โรงเรียนมาตรฐานสากล)  ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไปและใหผูอํานวยการโรงเรียน
ศรวีชิยัวิทยา  มอีาํนาจในการยกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืจดัทาํรายวชิาเพิม่เตมิ ตามหลกัสตูรดงักลาว
ใหเหมาะสมกบักลุมเปาหมายและวธิกีารจดัการศกึษาอืน่ ๆ  ไดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
  ประกาศ  ณ วันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

  (นายอาคม  มากมีทรัพย)
  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา



 เพือ่ใหการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสอดคลองกบัสภาพความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
สังคมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย  ผูเรียนมีศักยภาพในการ
แขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก  ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย  
มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เปนไปตามเจตนารมณมาตรา 80  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พุทธศักราช 2550  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาความมมาตรา 12  และมาตรา 15  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ไดมีมติเห็นชอบใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กระทรวง
ศกึษาธกิารจงึประกาศใชหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ดงัปรากฏ
แนบทายคําสั่งนี้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เงื่อนไขและระยะเวลา
การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ใหเปนไปดังนี้
 1. โรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอมตามรายชื่อ
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
  1)  ปการศึกษา 2552  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 ในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และ 4
  2) ปการศึกษา 2553  ให ใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ
ที่  สพฐ.  293 / 2551

เรื่อง  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551
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  3) ตัง้แตปการศึกษา 2554  เปนตนไป  ใหใชหลกัสตูรแกนกลาง การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
พุทธศักราช 2551  ทุกชั้นเรียน
 2. โรงเรียนทั่วไป

1) ปการศึกษา 2553  ให ใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และ 4
  2) ปการศึกษา 2554  ให ใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และ 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  และ 5
  3) ตัง้แตปการศึกษา 2555  เปนตนไป  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551  ทุกชั้นเรียน

 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจในการยกเลิก  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและวิธกีารจดัการศึกษา

    สั่ง  ณ วันท่ี  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551

    (นายสมชาย  วงศสวัสดิ์)
    รัฐมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ
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 หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา  พทุธศกัราช 2564  (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนมาตรฐานสากล) 
ไดนาํไปใชเปนกรอบและทศิทางในการจดัการเรยีนการสอน  เพือ่สนองนโยบายการกระจายอาํนาจ  
ใหสงัคมมสีวนรวมในการจดัการศกึษาใหสอดคลองกบัสภาพและความตองการของทองถิน่และ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวตัน  และใหบรรลุผลตาม  มาตรา 6  
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พทุธศกัราช 2542  กลาวไววา “การจดัการศึกษาตองเปนไป  
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
 นอกจากนัน้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให 
มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน  ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา  อารมณ 
และศีลธรรม  สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลง  เพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง
แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ
พรอมทัง้มสีมรรถนะ ทกัษะและความรูพืน้ฐานทีจ่าํเปนในการดาํรงชวีติ  อนัจะสงผลตอการพฒันา
ประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกลาว
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม  รักความเปนไทย  ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห  
สรางสรรค  มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานรวมกับผูอื่น  และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
 การพัฒนาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช 2551  และแนวทาง
การจดัการเรยีนรูในโรงเรยีนมาตรฐานสากล  ทีม่คีวามเหมาะสมชดัเจน  ทัง้เปาหมายของหลกัสูตร
ในการพัฒนาคณุภาพผูเรยีน  พฒันาเศรษฐกจิ  สงัคมประเทศชาต ิ และพ้ืนฐานในการดาํรงชวีติ  
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการ  การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา  โดยไดมกีารกําหนดวิสยัทศัน  จดุหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรยีน  
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน  เพือ่ใชเปนทิศทางในการ
จดัทาํหลักสตูร  การเรียนการสอนในแตละระดับ  นอกจากน้ันไดกาํหนดโครงสรางเวลาเรียนขัน้ตํา่
ของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันปไวในหลักสตูรแกนกลางฯ  และโรงเรียนมาตรฐานสากล
 สาํหรับการจัดทาํหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  พทุธศักราช 2563 (ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช 2551 (โรงเรียน

ความนํา
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มาตรฐานสากล)  คณะผูจดัทําและครผููสอนทกุคนไดกาํหนดคาํอธบิายรายวชิาในรายวชิาพืน้ฐาน  
จากมาตรฐาน  และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
นํามาปรับปรุงรายวิชาเพ่ิมเติม  โดยจัดการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมท่ีมีความเปนสากล  
ไดแก 1) การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation 
: IS 1)  2) การส่ือสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation : IS 2) 
3) กจิกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน (Social Service Activity : IS 3)  4) ภาษาอังกฤษ 
และ 5) ภาษาตางประเทศที่ 2  พรอมนําแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียน
การสอนหนาที่พลเมืองเพิ่มเติมไวในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  มีการปรับปรุง
เรื่องใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  สาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา  และวัฒนธรรม  และเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวดั  กลุมสาระการเรียนรู
คณติศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2560)  ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  ตลอดจนยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  สาระที่ 2  การออกแบบ
และเทคโนโลยี และสาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ใหเหมาะสมกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา  
และศกัยภาพของผูเรยีน  ตามความถนดั  ความตองการของชมุชน  และคํานงึถงึวสิยัทศัน  หลักการ
ของหลักสูตร  จุดมุงหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  รวมทั้ง
บริบทของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาอยางตอเนือ่ง  เปนผลใหโรงเรียนไดรบัยกยองวาเปนสถานศึกษาแบบอยางทีจ่ดักระบวนการ
เรียนการสอน  และบริหารจัดการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของกระทรวงศึกษาธกิาร  
และเพือ่เตรยีมความพรอมใหกบัเยาวชนของชาต ิ โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญ  ซึง่ตองสอดคลองกบั  
จดุหมายของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551  และโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  ทุกคนสามารถเรียนรู  พัฒนาตนเองได
ตามศกัยภาพท่ีม ี และควรมีโอกาสในการศึกษาตอ  หรือประกอบอาชีพ  ตามความถนัด  ความสามารถ
ของแตละบุคคลไดตลอดชีวิต  มีความพรอมที่เปนพลโลกที่เขมแข็งสามารถมีชีวิตอยูในสังคม
ทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ไดอยางรูเทา  รูทนั  และมชีวีติท่ีเปนสขุ  ทายทีส่ดุนี ้ งานพฒันาหลกัสตูร
และจัดการเรียนการสอน  ขอขอบคุณครูทุกคนในโรงเรียนท่ีใหความรวมมือกันจัดทําหลักสูตร
ของโรงเรียนเลมนี ้ ดวยความวิรยิะของแตละทาน  ตามความรูความสามารถ  โดยมคีวามเห็นพองกนัวา
การพัฒนาคนเปนหนาที่ของครูทุกคน  จึงทําใหหลักสูตรเลมนี้สําเร็จลงดวยดี
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 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.

วิสัยทัศน�โรงเรียน

 1. สงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก มีความรูคูคุณธรรม ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกของความเปนไทย และอนุรักษ พัฒนาส่ิงแวดลอม
 2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียน
มีความรูสูมาตรฐานสากล 
 4.  พฒันาสือ่เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา เพือ่พฒันาคณุภาพทางการศึกษา
 5.  จดัการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคณุภาพ เอ้ือตอการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
 6.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ
 7.  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุงพฒันาผูเรยีนทกุคน  ซึง่เปนกาํลงัของชาติ
ใหเปนมนษุยทีม่คีวามสมดลุท้ังดานรางกาย  ความรู  คณุธรรม  มจีติสํานกึในความเปนพลเมืองไทย
และเปนพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมขุ  มคีวามรูและทกัษะพืน้ฐาน  รวมทัง้เจตคติ ทีจ่าํเปนตอการศกึษาตอ  การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือวา  ทกุคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ

วิสัยทัศน�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551

คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 28



 เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ  มีเปาหมายสําหรับพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคู
กบัความเปนสากล  กระตุนใหผูเรยีนใฝรู  รูวธิสีบืคนหาความรู  สงเสริมพหปุญญา  จดัการเรยีน
การสอนเปนสากล  รูทันความเปนไปของโลก  วัดมาตรฐานโดยหนวยงานภายนอก  บริหาร
จดัการอยางมีมาตรฐาน  ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรบัการศึกษาอยางเสมอภาค  และมีคณุภาพ  
สนองการกระจายอํานาจ  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของทองถ่ิน  มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู  เวลาและ
การจัดการเรียนรู  เนนผูเรยีนเปนสาํคญั  มคีณุลกัษณะท่ีพงึประสงคทีเ่ปนมาตรฐานชาติไมแตกตาง
จากคณุลกัษณะทีเ่ปนสากล  ผูเรยีนมศีกัยภาพเปนพลโลก  เปนเลศิทางวชิาการ  สือ่สารสองภาษา  
ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรค  รวมกันรับผิดชอบสังคมโลก

 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานมุงพฒันาผูเรยีนใหเปนคนดี  มปีญญา  มคีวามสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน  
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดังนี้
 1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยี  
และมีทักษะชีวิต
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกําลังกาย
 4. มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  การอนุรักษและพัฒนา
สิง่แวดลอม  มจีติสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชนและสรางสิง่ทีด่งีามในสงัคม  และอยูรวมกนัในสงัคม
อยางมีความสุข
 6. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก
 7. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 8. ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ

หลักการ

จุดหมาย
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 ในการพฒันาผูเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุงเนนพฒันาผูเรยีน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  ดังนี้

สมรรถนะสําคัญของผู้เรยีน
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มุงใหผูเรยีนเกิดสมรรถนะสาํคญั  5  ประการ  ดงัน้ี

1. ความสามารถในการสือ่สาร เปนความสามารถในการรบัและสงสาร  มวีฒันธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ  ความรูสกึ  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ัง
การเจรจาตอรองเพือ่ขจดัและลดปญหาความขดัแยงตาง ๆ  การเลอืกรบัหรอืไมรบัขอมลูขาวสาร
ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวิธีการส่ือสาร  ที่มีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสงัคม

2.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวเิคราะห  การคิดสงัเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ  เพื่อนําไปสู
การสรางองคความรูหรอืสารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

3.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ  เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสนิใจท่ีมปีระสิทธภิาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง  สังคมและสิ่งแวดลอม

4.  ความสามารถในการใชทกัษะชวีติ  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ  
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน 
และการอยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสรมิความสมัพนัธอนัดรีะหวางบคุคล  การจดัการปญหา
และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจกัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพงึประสงคทีส่งผลกระทบตอตนเองและผูอืน่

5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใช
เทคโนโลยดีานตาง ๆ  และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม
ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  
และมีคุณธรรม

สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค�
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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. รกัความเปนไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 นอกจากน้ี  สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมให
สอดคลองตามบริบทและจุดเนนของตนเอง

คุณลักษณะของผู้เรยีน  มีศักยภาพเป็นพลโลก
 1. เปนเลิศทางวิชาการ
 2.  สื่อสารไดอยางนอย  2  ภาษา
 3.  ลํ้าหนาทางความคิด
 4.  ผลิตงานอยางสรางสรรค
 5.  รวมกันรับผิดชอบสังคมโลก

 การพฒันาผูเรยีนใหเกดิความสมดลุ  ตองคาํนงึถงึหลกัพัฒนาการทางสมองและพหปุญญา  
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จงึกาํหนดใหผูเรยีนเรยีนรู  8  กลุมสาระการเรยีนรู  ดงันี้ 
 1. ภาษาไทย
 2.  คณิตศาสตร
 3.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา
 6.  ศิลปะ
 7.  การงานอาชีพ
 8. ภาษาตางประเทศ

มาตรฐานการเรียนรู�
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 จากการศึกษาพัฒนาหลักสูตร  และการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนว
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)  ไดจัดสาระเพิ่มเติม  
จํานวน  5  สาระหลัก  ไดแก

1. การศกึษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation : IS 1)
2. การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation : IS 2)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (Social Service Activity : IS 3)
4. ภาษาอังกฤษ 

 5. ภาษาตางประเทศท่ี 2  โรงเรียนเลือกภาษาจีนเปนภาษาท่ี 2

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรม
จรยิธรรม  และคานยิมทีพ่งึประสงคเมือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  นอกจากนัน้มาตรฐานการเรียนรู
ยงัเปนกลไกสาํคญั  ในการขบัเคลือ่นพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ  เพราะมาตรฐานการเรยีนรูจะสะทอน
ใหทราบวาตองการอะไร  จะสอนอยางไร  และประเมินอยางไร รวมทัง้เปนเคร่ืองมอืในการตรวจสอบ
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และการทดสอบระดับชาติ
ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคณุภาพดังกลาวเปนสิง่สําคญัทีช่วยสะทอนภาพการจัดการศึกษา
วาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมคีณุภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู  และมาตรฐานสากล  ใหมศีกัยภาพ
เปนพลโลก

 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติได  รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละ
ระดับชั้น  ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  
นาํไปใช ในการกําหนดเนือ้หา  จดัทาํหนวยการเรียนรู  จดัการเรียนการสอน  และเปนเกณฑสาํคญั
สําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน
 1. ตวัชีว้ดัชัน้ป  เปนเปาหมายในการพฒันาผูเรยีนแตละชัน้ปในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั
(ประถมศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 3)
 2. ตวัช้ีวดัชวงช้ัน  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)
 3. ตวัชีว้ดัคณุลกัษณะผูเรยีนมศีกัยภาพเปนพลโลก  ซึง่ไดแก  เปนเลศิทางวชิาการ  สือ่สาร
ไดอยางนอย  2  ภาษา  ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรค  รวมกันรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก

ตัวชี้วัด

คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 32



 หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  เพื่อความเขาใจ
และใหสื่อสารตรงกัน  ดังนี้

 1. กาํหนดรายวิชาพืน้ฐาน  โดยวเิคราะหจากหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
พุทธศักราช 2551 ตามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดไว  
แตละกลุมอาจจดัไดมากกวา 1 รายวชิา ใน 1 ภาคเรียนและใหชือ่รายวชิาตามกลุมสาระการเรียนรู 
หรอืใหชือ่ตามเน้ือหาสาระวิชาน้ัน โดยกําหนดให 1 รายวิชามีคานํา้หนักไมนอยกวา 0.5 หนวยกิต
(1 หนวยกิตคิดเปน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเม่ือรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐาน
ในแตละกลุมสาระแลวใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 2.  กาํหนดสาระการเรียนรูรายภาค  โดยวิเคราะหจากท่ีกาํหนดไวในขอ 1 ใหสอดคลอง
กับสาระและมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามกลุมสาระ  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ชั้นป  รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน
 3. กาํหนดเวลา  และจํานวนหนวยกิต ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 - 6  กาํหนดเวลาเปนช่ัวโมง
กาํหนดสาระการเรยีนรูเปนรายภาค ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัสาระ  มาตรฐาน และตวัชีว้ดั
นั้น ๆ ในการกําหนดจํานวนหนวยกิต  ของสาระการเรียนรูรายภาคสําหรับชวงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 - 6  ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู  40  ชั่วโมงตอภาคเรียน  มีคาเทากับ  
1  หนวยกิต

การจัดทําสาระของหลักสูตร
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 4. กาํหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ซึง่เปนวชิาเฉพาะของสายอาชีพ  หรอืโปรแกรมเฉพาะทางอ่ืน ๆ
ใชเกณฑการพิจารณา  คอื  สาระการเรียนรูทีใ่ชเวลาการจัดการเรียนรู  40  ชัว่โมง  ตอภาคเรียน
มคีาเทากบั 1 หนวยกติ  ทัง้นีส้ถานศกึษากาํหนดไดตามความเหมาะสมและใชหลักเกณฑเดยีวกนั
ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาเรียนของรายวิชาเพ่ิมเติมทั้งหมดแลวทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลอง
กบัโครงสรางเวลาเรียนทีก่าํหนดในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช 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) ภาษาตางประเทศท่ี 2  โรงเรียนเลือกภาษาจีนเปนภาษาท่ี 2
 5. จดัทําคําอธิบายรายวิชา  ใหพจิารณาคําสําคัญจากมาตรฐานการเรียนรู  และตัวช้ีวดั 
ซึง่จะพบในลักษณะของเน้ือหาสาระ  ทกัษะกระบวนการ  และคุณลักษณะของนักเรียน  คาํสําคัญ
ของเน้ือหาสาระบงบอกใหทราบวา นักเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหาสาระใดบาง  สวนสําคัญ
ในลักษณะของทักษะกระบวนการนั้น  มุงเนนการปฏิบัติ  รวมทั้งคุณลักษณะที่ตองปลูกฝง
ใหเกิดแกนักเรียนเพื่อบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด
 คาํอธิบายรายวิชาควรประกอบดวย  ชือ่รายวิชา  กลุมสาระการเรียนรู  ระดับชัน้  รหสัวชิา  
จาํนวนเวลา  หรอืจาํนวนหนวยกติ  สาระสําคญัโดยสงัเขป  และมาตรฐานการเรยีนรู  และตัวชีว้ดั
ที่เกี่ยวของ  ตามตัวอยาง

 กาํหนดระบบรหัสรายวิชาสาํหรบัรายวิชาพืน้ฐาน  และรายวิชาเพิม่เตมิ  ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551  ประกอบดวยตัวอกัษร และตัวเลข  6  หลัก  
ดังนี้
หลักที่ 1 เปนตัวอักษรบอกกลุมสาระการเรียนรูของรายวิชา  มีตัวแปรเปนกลุมสาระการเรียนรู  
 8  กลุม  คือ
  ท - หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
  ค -  หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
  ว -  หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  ส -  หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การกําหนดระบบรหัสรายวิชา
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  พ -  หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
  ศ -  หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
  ง -  หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
  ต -  หมายถึง รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
  จ -  หมายถึง รายวชิาในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)  ฯลฯ

หลักที่ 2 เปนรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน
   และมธัยมศกึษาตอนปลาย  สะทอนระดบัความรูและทกัษะในรายวชิาทีก่าํหนดไวคอื
 1   หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
 2   หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 3   หมายถึง รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักที่ 3 เปนรหัสตวัเลขแสดงปทีเ่รยีนของรายวิชา  ซึง่สะทอนระดับความรู 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 
 มัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนต้ังแต  01 - 99 ดังนี้
 รายวิชาที่กําหนดปที่เรียน ใหนับรหัสหลักท่ี 5 - 6 ตอเนื่องในปเดียวกัน
 รายวิชาที่ไมกําหนดปที่เรียน ใหนับรหัสหลักท่ี 5 - 6 ตอเนือ่งในระดบัประถมศกึษา
   มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตัวอยาง รหัส ท 23102
หมายความวา รายวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสําหรบัเรียนในช้ันมธัยมศึกษาปที ่3  
 เปนรายวิชา  พื้นฐานลําดับท่ี 2 
 ทัง้นีร้หสัที ่5  และหลกัท่ี 6  ของรายวชิาเพิม่เตมิ  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 (ม.4 - 6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรุปรูปแบบรหัสรายวิชา

กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� (รายวิชาเพิ่มเติม)
 ลําดับที่  01 - 19 หมายถึง   รายวิชาในกลุมฟสิกส
 ลําดับที่  21 - 39 หมายถึง   รายวิชาในกลุมเคมี
 ลําดับที่  41 - 60 หมายถึง   รายวิชาในกลุมชีววิทยา
 ลําดับที่  61 - 79 หมายถึง   รายวิชาในกลุมโลกและอวกาศ
 ลําดับที่  81 - 99 หมายถึง   รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรอื่นๆ
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 กจิกรรมพฒันาผูเรยีน  มุงใหผูเรยีนไดพฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอยางรอบดาน
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เสริมสรางใหเปน
ผูมศีลีธรรม  จรยิธรรม  มรีะเบียบวนิยั  ปลกูฝงและสรางจติสาํนกึของการทําประโยชนเพือ่สงัคม  
สามารถจัดการตนเองได  และอยูรวมกับผูอืน่อยางมีความสุข  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยาไดจดักจิกรรม
พัฒนาผูเรียน  แบงเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้
 1. กิจกรรมแนะแนว 
      เปนกจิกรรมทีส่งเสรมิและพฒันาผูเรยีนใหรูจกัตนเอง  รูรกัษสิง่แวดลอม  สามารถ
คดิตดัสนิใจ  คดิแกปญหา  กาํหนดเปาหมาย  วางแผนชวีติท้ังดานการเรยีน  และอาชพี  สามารถ
ปรบัตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนีย้งัชวยใหครรููจกัและเขาใจผูเรียน  ทัง้ยงัเปนกิจกรรมทีช่วยเหลอื
และใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากําหนด
ใหนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน  และใหความสําคัญ
อยางมาก จึงมอบใหครูที่ปรึกษาทุกคนทําหนาที่แนะแนวมีสมุดบันทึกรายคาบตอเนื่องชัดเจน
 2. กิจกรรมนักเรียน

เปนกจิกรรมทีมุ่งพฒันาความมรีะเบยีบวนิยั  ความเปนผูนาํผูตามทีด่ ี ความรบัผดิชอบ  
การทํางานรวมกัน  การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การชวยเหลือ
แบงปนกัน  เอื้ออาทร  และสมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียน  ใหไดปฏิบตัดิวยตนเองในทุกขัน้ตอน  ไดแก  การศึกษาวเิคราะหวางแผน
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม  ตามความ
เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน  บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น  กิจกรรม
นักเรียนประกอบดวย
       2.1 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน  และนักศึกษา
   วิชาทหาร
       2.2 กิจกรรมชุมนุม  ชมรม  ตามความถนัดและความสามารถของผู เรียน 
โดยให 8 กลุมสาระการเรียนรูดาํเนินการ  และครูรบัผดิชอบผูเรยีน  1 ตอ 20  คน  กจิกรรมเปดหลากหลาย  
มากกวา  100  ชุมนุม  พรอมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีเวทีแสดงความสามารถและผลงาน  
เชน  ลานคนด ี เวทคีนเกง  และนทิรรศการใหญของโรงเรยีน ปละ  1  ครัง้   ชือ่งานวา  “วชิาการสรางสรร
สานฝนเด็กศรีวิชัย”  นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรม  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
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 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
     เปนกจิกรรมทีส่งเสรมิใหผูเรยีนบาํเพญ็ตนใหเปนประโยชนตอสงัคม  ชมุชน  และ
ทองถิน่ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพือ่แสดงถงึความรบัผดิชอบ  ความดงีาม  ความเสยีสละ
ตอสังคม  มีจิตสาธารณะ  เชน  กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  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
กจิกรรมชุมนมุตาง ๆ  กไ็ด  นอกจากน้ันยงัสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ  
โดยมีหลักฐาน (สมุดบันทึกความดี) ที่สามารถยืนยันเวลาที่ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดังกลาว
ครบตามเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด  พรอมท้ังการประเมินการปฏิบัติไวอยางชัดเจน

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
การจบหลักสูตรในแตละระดับผู เรียนจักตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

แตละประเภท  ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมดังนี้
 1. กิจกรรมแนะแนว
 2. กิจกรรมนักเรียน
  2.1 ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน
  2.2 ชุมนุม  ชมรม
 ผูเรียนตองเขารวมและไดรับการประเมินกิจกรรมท้ัง  2.1  และ  2.2
 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดังนี้
 1. กิจกรรมแนะแนว
 2. กิจกรรมนักเรียน
  2.1 ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน  หรือนักศึกษาวิชาทหาร
  2.2 ชุมนุม  ชมรม
 ผูเรยีนตองเขารวมและไดรบัการประเมินกจิกรรมท้ัง  2.1  และ  2.2  หรอืเลือกอยางใด
อยางหนึ่งตามความเหมาะสม
 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน
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 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ
คอื  การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรยีนและเพ่ือตดัสนิผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ของผูเรยีนใหประสบผลสําเร็จนัน้  ผูเรยีนจะตองไดรบัการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ดัเพ่ือให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปน
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูล
และสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความกาวหนา  และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  
ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผู เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู อยาง
เต็มตามศักยภาพ
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  แบงออกเปน  4  ระดับ  ไดแก  ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดับชาติ  มีรายละเอียด  ดังนี้

1. การประเมินระดับชั้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการ
จดัการเรียนรู  ผูสอนดําเนนิการเปนปกตแิละสมํา่เสมอ  ในการจดัการเรยีนการสอน  ใชเทคนคิ
การประเมนิอยางหลากหลาย  เชน  การซกัถาม การสงัเกต การตรวจการบาน  การประเมนิโครงงาน  
การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน  แฟมสะสมงาน  การใชแบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูสอนเปนผูประเมินเอง
หรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  ผูปกครองรวมประเมินในกรณี
ที่ไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม 
    การประเมินระดบัชัน้เรยีนเปนการตรวจสอบวา  ผูเรยีนมพีฒันาการความกาวหนา
ในการเรียนรู  อนัเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม  และมากนอยเพียงใด
มสีิง่ท่ีจะตองไดรบัการพัฒนาปรบัปรงุและสงเสรมิในดานใด  นอกจากน้ียงัเปนขอมลูใหผูสอนใช
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย  ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
 2. การประเมินระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการ
เพือ่ตดัสนิผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค  ผลการประเมินการอาน  คดิวเิคราะหและเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากน้ีเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาวาสงผลตอการเรยีนรูของผูเรยีนตามเปาหมายหรอืไม  ผูเรยีน
มีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมลูและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง
นโยบาย หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู�
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การรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครองและชุมชน
 3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามมาตรฐานการเรยีนรูตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพือ่ใชเปน
ขอมลูพืน้ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  ตามภาระความรับผดิชอบ  
สามารถดาํเนนิการโดยประเมินคณุภาพผลสมัฤทธิข์องผูเรยีนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจดัทาํและ
ดาํเนินการโดยเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสงักัด  ในการดําเนินการ
จัดสอบ  นอกจากน้ียังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
 4. การประเมินระดบัชาติ  เปนการประเมนิคุณภาพผูเรยีนในระดบัชาตติามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคน
ที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  เขารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียง
คณุภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ  เพ่ือนาํไปใชในการวางแผนยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา  
ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
 ขอมลูการประเมินในระดับตาง ๆ  ขางตน  เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบ
ดแูลชวยเหลือปรับปรุงแกไข  สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพฒันาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน  
ความแตกตางระหวางบุคคลทีจ่าํแนกตามสภาพปญหาและความตองการ  ไดแก  กลุมผูเรียนท่ัวไป  
กลุมผูเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษ  กลุมผูเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํา่  กลุมผูเรยีนทีม่ปีญหา
ดานวินัยและพฤติกรรม  กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน  กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม  กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา  เปนตน  ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจ
ของสถานศกึษาในการดาํเนินการชวยเหลอืผูเรยีนไดทนัทวงท ี ปดโอกาสใหผูเรยีนไดรบัการพฒันา
และประสบความสําเร็จในการเรียน
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัด
และประเมนิผลการเรียนของสถานศกึษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏบิตัิ
ทีเ่ปนขอกาํหนดของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพือ่ใหบคุลากรทีเ่กีย่วของทกุฝาย
ถือปฏิบัติรวมกัน
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1. การตัดสิน  การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
    1.1 การตัดสินผลการเรียน

   ในการตดัสนิผลการเรยีนของกลุมสาระการเรยีนรู การอาน คดิวเิคราะหและ
เขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น  ผูสอนตองคํานึงถึง
การพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน  รวมท้ังสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ

ระดับมัธยมศึกษา
   (1)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา  ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน
ไมนอยกวารอยละ 80  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ
   (2)  ผูเรยีนตองไดรบัการประเมนิทกุตวัชีว้ดั และผานตามเกณฑทีส่ถานศกึษา
กําหนด
   (3)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
   (4)  ผูเรยีนตองไดรบัการประเมนิ  และมผีลการประเมนิผานตามเกณฑทีส่ถานศกึษา
กาํหนดในการอาน  คดิวเิคราะหและเขยีน  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค  และกจิกรรมพฒันาผูเรยีน 
 การพจิารณาเลือ่นชัน้ท้ังระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  ถาผูเรยีนมีขอบกพรอง
เพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได  ใหอยู
ในดลุพนิจิของสถานศึกษาท่ีจะผอนผนัใหเลือ่นชัน้ได  แตหากผูเรยีนไมผานรายวิชาจํานวนมาก 
และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาใหเรียนซํ้าช้ันได  ทั้งน้ีใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของ
ผูเรียนเปนสําคัญ

 1.2 การใหระดับผลการเรียน
   ระดบัมธัยมศึกษา  ในการตัดสนิเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชา  ใหใชตวัเลข
แสดงระดับผลการเรียนเปน  8  ระดับ
   การประเมนิการอาน  คดิวเิคราะหและเขยีน  และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคนัน้  
ใหระดับผลการประเมินเปน  ดีเยี่ยม  ดี  และผาน
   การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเรยีน  จะตองพจิารณาทัง้เวลาการเขารวมกจิกรรม  
การปฏิบตักิจิกรรมและผลงานของผูเรยีน  ตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด  และใหผลการเขารวม
กิจกรรมเปนผาน  และไมผาน
      1.3 การรายงานผลการเรียน
    การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความ
กาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสาร
รายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ  หรอือยางนอยภาคเรยีนละ  2  ครัง้ (ผลการสอบระหวางภาค 
และผลการเรียนปลายภาค)

เกณฑ�การวัดและประเมินผลการเรียน
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   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผูเรียนที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
 2. เกณฑการจบการศึกษา

 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  กาํหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา
เปน  3  ระดบั  คอื  ระดบัประถมศกึษา  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน  และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
     2.2 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
   (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 
66  หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   (2) ผู  เรียนตองได หนวยกิตตลอดหลักสูตรโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 
66  หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด
   (3)  ผูเรยีนมผีลการประเมิน การอาน  คดิวเิคราะหและเขยีน  ในระดบั  “ผาน”
เกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด
   (4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับ  “ผาน”  
เกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด
   (5)  ผูเรยีนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมผีลการประเมิน  “ผาน”  เกณฑ
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนดทุกกิจกรรม

 2.3 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   (1) ผูเรยีนเรยีนรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ   โดยเปนรายวชิาพ้ืนฐาน  41  หนวยกิต  
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   (2) ผูเรยีนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสตูรโดยเปนรายวชิาพืน้ฐาน 41  หนวยกติ  
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด
   (3)  ผูเรยีนมีผลการประเมิน  การอาน  คดิวิเคราะหและเขียนในระดับ  “ผาน”  
เกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด
   (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ  “ผาน”  
เกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด
   (5)  ผูเรยีนเขารวมกิจกรรมพฒันาผูเรยีนและมีผลการประเมิน  “ผาน”  เกณฑ
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนดทุกกิจกรรม
 สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  เชน  การศึกษาเฉพาะทาง
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส  
การศกึษาตามอัธยาศยั  ใหคณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและผูทีเ่กีย่วของ
ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุม
เปาหมายเฉพาะ
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โครงสร�างเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551
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โครงสร�างเวลาเรียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พุทธศักราช 2564 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

(โรงเรียนมาตรฐานสากล) ป�การศึกษา 2563-2565
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ภาคเรียนที่  1  
 - เปดภาคเรียน วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563

ภาคเรียนที่  2
 - เปดภาคเรียน   วันท่ี 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
มาโรงเรียนสาย  หากมีเหตุผลไมสมควรจะถูกทําโทษตามควรแกกรณี  หากนักเรียน
มาโรงเรียนสายจะสงผลใหไมทันเรียนในช่ัวโมงนั้น
 2. จาํนวนวนัเรยีนหนึง่ปการศกึษา  โรงเรยีนจะจดัใหมเีวลาเรยีนไมนอยกวา  200  วนั  
หรอื  40  สปัดาห  ภาคเรยีนละ  20  สปัดาห  โรงเรียนอาจเปดภาคฤดรูอนไดอกีตามทีเ่หน็สมควร
โดยจัดใหมีเวลาเรียน  4  สัปดาห
 โรงเรียนทําการสอนสัปดาหละ  5  วัน  วันละ  7 – 8  ชั่วโมง  ชั่งโมงละ  55  นาที  
รวมเวลาเรียนในแตละสัปดาห  35 – 40  ชั่วโมง  ใน  30 – 31  ชั่วโมง  เปนการเรียนวิชาการ
ในหลกัสตูรอกี  5  ชัว่โมง  เปนกจิกรรมพฒันาผูเรยีน  ไดแก  กจิกรรมแนะแนว  กจิกรรมนกัเรยีน
ลกูเสือ – ยวุกาชาด  รกัษาดินแดน  และกิจกรรมสวดมนตไหวพระ  พบอาจารยทีป่รกึษา  และในกรณี
ที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษอาจลดเวลาเรียนเหลือคาบละ  50  นาที  เพื่อทํากิจกรรมดังกลาว

ตารางการจัดการเรยีนการสอน
 คาบเรียนที่ เวลาเรียนปกติ เวลาเรียนพิเศษ
 1 08.30 – 09.25 น. 08.30 – 09.20 น.
      2 09.25 – 10.20 น. 09.20 – 10.10 น.
 3 10.20 – 11.15 น. 10.10 – 11.00 น.
 4 11.15 – 12.10 น. 11.00 – 11.50 น.
 5 12.10 – 13.05 น. 11.50 – 12.40 น.
 6 13.05 – 14.00 น. 12.40 – 13.30 น.
 7 14.00 – 14.55 น. 13.30 – 14.20 น.
 8 14.55 – 15.50 น. 14.20 – 15.10 น.
 9 15.50 – 16.45 น. 15.10 – 16.00 น.

คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 45

กําหนดวัน  เป�ด – ป�ด  ภาคเรียน





โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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นักเรียนชาย ม.ต�น

นักเรียนหญิง ม.ต�น

ด�านหน�า

ด�านหน�า

ด�านข�าง

ด�านข�าง

เครื่องแต�งกายท่ีถูกต�องตามระเบียบ



 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 
เรือ่งแนวปฏบิตัใินการปกครองนกัเรยีน พ.ศ.2563 และใหใชประกาศโรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา เรือ่ง 
แนวปฏิบตัใินการปกครองนักเรยีน พ.ศ.2564 แทน  ซึง่กําหนดใหมรีะเบียบและแนวปฏิบตัดิงันี้

1.  การปฏิบัติตนโดยทัว่ไปของนักเรยีน
 1.1 นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พึงรูสึกตัวเสมอวาเปนนักเรียนตองปฏิบัติตนใหเปน
ไปตามระเบียบของโรงเรียนโดยเครงครัด
 1.2  นกัเรียนพงึปฏบิตัตินใหเปนคนดี มคีวามขยันหม่ันเพยีร ซือ่สตัยสจุรติ และปฏิบตัติน
ใหเปนที่รักของบิดามารดา ผูปกครอง ครู เพ่ือนนักเรียนทุกคน และบุคคลอ่ืนๆ โดยท่ัวไป
 1.3  นกัเรยีนพงึมคีวามสามัคค ีกลมเกลียวกันในระหวางเพ่ือนนักเรยีนดวยกนั ไมวาจะเปน
รุนพี่หรือรุนนอง การแตกความสามัคคีเปนการบอนทําลายความมั่นคงของหมูคณะ ถือเปน
ผูไมพึงปรารถนาของสังคม
 1.4  นักเรียนไมควรประพฤติชั่วใหเปนท่ีเดือดรอนตอตนเองและผูอื่น เชน ไมทําตน
เปนอันธพาล ลักทรัพย  เลนการพนัน  สูบบุหรี่  ดื่มน้ําเมา  ชูสาว และอื่นๆ ที่ไมสมควร

ประกาศของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประกาศของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2564
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 1.5 นักเรียนพึงเปนผู มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะตอบิดามารดา ครู และ
ผูที่มีวัยวุฒิสูงกวา
 1.6  นักเรียนพึงชวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนใหสะอาดสวยงามอยูเสมอ 
และชวยกันรักษาสมบัติของโรงเรียนตลอดจนสมบัติสาธารณะโดยท่ัวไป เสมือนวิญูชน
พึงสงวนทรัพยสินของตนเอง
 1.7 นักเรียนพึงเปนผูมัธยัสถ รูจักใชจายในสิ่งที่เปนประโยชน ไมสุรุยสุรายฟุมเฟอย
 1.8 นักเรียนทุกคนพึงสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ
โดยการรวมมือชวยเหลือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ไมเห็นแกตัวฝายเดียว
 1.9 นักเรียนตองเปนผูมีประชาธิปไตย อยูในขอบเขตท่ีถูกที่ควร เขาใจสิทธิและหนาที่
ของตนและรูจักเคารพสิทธิ และหนาที่ของผูอื่น
 1.10 นกัเรียนพงึปฏบิตัตินตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคของสถานศกึษา  ไดแก  รกัชาติ  
ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู อยางพอเพียง มุ งมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ
 1.11 นักเรียนพึงปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต
 1.12 นักเรียนพึงปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง

2. เครือ่งแบบและการแต่งกายของนักเรยีนโรงเรยีนศรวีิชัยวิทยา
 2.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
  1) เสื้อ เสื้อเชิ้ตทรงสุภาพ คอตั้ง ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด
สาบท่ีอกกวาง 3.5 ซม. แขนส้ันเหนือขอศอกพอสมควร กระเปาตดิแนวราวนมเบ้ืองซาย 1 กระเปา
ขนาดกวาง 8 – 12 ซม.และลึกตัง้แต 10 – 15 ซม. ซึง่พอเหมาะกับขนาดเส้ือ ไมมเีกล็ดหรือสาบหลัง
  2) กางเกง  แบบทรงไทย สุภาพ ผาสีกากี มีจีบดานหนาขางละ 2 จีบ ปลายขา
ยาวเหนอืเขานบัจากกลางลกูสะบาประมาณ 5 ซม. เม่ือยนืตรงสวนกวางของขากางเกง หางจากขา
ตั้งแต 8 – 12 ซม. สวนกวางตามสวนขนาดของขา ปลายขาพับเขาขางในกวาง 5 ซม. ผาตรง
สวนหนา ใชซิป ไมใชกระดุม มีกระเปาตรงแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา ปากกระเปาไมตีเกล็ด 
หามมีกระเปาหลังหูรอยเข็มขัดยาวไมเกิน 5 ซม. กวาง 1 ซม. เวลาสวมใหเอาขอบกางเกง 
ทับชายเส้ือไวใหเรียบรอยใหมองเห็นเข็มขัด
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3)  เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีนํ้าตาล ขนาดกวางตั้งแต 3 – 3.5 ซม. ตามสวน
ขนาดตัวของนักเรียนหัวเข็มขัดเปนโลหะสีทองหรือเงิน รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาแบบชนิดหัวกลัด 
มปีลอกหนงัสนีํา้ตาล 1 ปลอก ขนาด 1.1 ซม. สาํหรบัสอดปลายเขม็ขดั เขม็ขดัคาดใสในหกูางเกง 
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.  
ปกที่อกเสื้อดานขวาติดบนเส้ือดวยดายหรือไหม สีนนํ้าเงินแก ปกเหนือแนวกระเปาประมาณ 
1.5 นิ้ว  ขางใต ศ.ว. ปกเลขประจําตัวดวยเลขอารบิค ที่อกเบ้ืองซายปกช่ือและนามสกุล
ของนักเรียนขนาดความสูงของตัวอักษร 0.5 ซม. เปนภาษาไทยดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงินแก 
โดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา

7) ตดิเขม็โรงเรียน เหนอือกัษรยอ ศ.ว. ตามแบบทีโ่รงเรยีนกาํหนด  โดยเปนเขม็สเีงนิ
  8) วันที่มีการสอนกิจกรรมลูกเสือ จะตองแตงเคร่ืองแบบลูกเสือใหเรียบรอย

2.2  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1) เสือ้  แบบเสือ้คอปกทหารเรอื สวมหัว ไมบางเกนิควร แขนยาวเพยีงเหนอืศอก 

ปลายแขนจีบ 3 จีบ ทั้งดานหนาและดานหลัง ความยาวของตัวเส้ือวัดจากขอมือมาเม่ือยืนตรง
ระยะต้ังแต 10 – 15 ซม. ชายขอบเส้ือดานลางมรีอยพบั รมิขอบลางดานหนาขวาติดกระเปาเส้ือ
ขนาดกวางไมเกนิ 5 – 9 ซม. ยาว 7 – 10 ซม. ตามสวนขนาดของตวัเส้ือ ปากกระเปาพบัเปนรมิ
กวางไมเกิน 2 ซม. ผูกคอดวยผาสีกรมทา ปลายตัดเปนรูปสามเหล่ียม กวางประมาณ 6 ซม. 
ผูกเงื่อนกะลาสี (คอซอง) หรือใชแบบสําเร็จ

 2) กระโปรง ใชผาสีนํ้าเงินแกหรือกรมทาเกล้ียง ไมมีลวดลาย แบบธรรมดา
หนาและหลังพับเปนกลีบขางละ 3 จีบ พับกลีบออกทางดานนอก กลีบลึกไมนอยกวา 2.5 ซม. 
ตเีกลด็โดยเยบ็ทบักลบีดานนอก ลงมา 8 ซม. เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม กระโปรงยาว
คลุมเขาโดยวัดจากกึ่งกลางลูกสะบาเขาลงไปประมาณ 10 ซม.

3) รองเทา  ใชรองเทาหุมสนมสีายคาดสดีาํ ทรงสภุาพ หนงัไมมลีวดลาย หามใช
รองเทาผาใบสดีาํ หรือรองเทาหวัตดั หวัแหลม หวัโต สนสงูไมเกนิ 2 ซม. พืน้รองเทาหนาไมเกนิ 1 ซม.
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  4) ถุงเทา สีขาวแบบธรรมดาท้ังคู หรือใชพื้นสีดํา  ทําดวยดายหรือไนลอน
ไมบางเกินไปไมมีลวดลาย พับขอบได 5 ซม. หรือชนิดสั้นเหนือขอเทา 5 ซม.
  5) เสือ้ชัน้ในใชผาสขีาว คอบวั เอวยาว ชนดิเดยีวเทานัน้ ถาใชเสือ้ยกทรงแบบ
บราเซียตัวสั้นหรือตัวยาว ใหใชสีขาวเทานั้นและตองสวมเส้ือชั้นในสีขาวทับอีกตัวหนึ่ง
  6) การปกอักษร  ใชแบบเดียวกันกับนักเรียนชาย
  7)  ตดิเข็มโรงเรยีนเหนอือักษรยอ ศ.ว. ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  โดยเปนเข็มสเีงิน
  8) วนัทีม่กีารเรียนกิจกรรมยุวกาชาด จะตองแตงเครือ่งแบบยวุกาชาดใหเรยีบรอย
 2.3 เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  1) เสือ้ กางเกง เขม็ขดั รองเทา ถงุเทา เครือ่งหมายโรงเรียนเหมอืนเครือ่งแบบ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
  2)  ติดเข็มโรงเรียนเหนืออักษรยอ ศ.ว. ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด โดยเปนเข็มสีทอง
  3) วันที่มีการเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน จะตองแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา
วิชาทหารใหเรียบรอย
 2.4 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  1) เสื้อ ตัดดวยผาขาวเกล้ียง สุภาพ ไมบางเกินไป เอวตรงไมจัดเกล็ดเนนทรง
คอเซิต้สาบตลบเขาขางในและปลายแขนจบีดานละ 3 จบี ยาวเหนอืขอศอก ขอบแขนกวาง 2 ซม. 
กระดุมเสื้อกลมสีขาว
  2) กระโปรง ใชแบบเดียวกันกับกระโปรงของนักเรียนหญิงในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนแตนุงทบัชายเสื้อมีเข็มขัดคาดทับมองเห็นไดชัดเจน
  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 เปนแบบหุมสน หุมปลายเทาชนิดมีสายรัดหลงัเทา
ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 2 ซม. พื้นรองเทาหนาไมเกิน 1 ซม.
  6) เสื้อชั้นใน ใชแบบเดียวกันกับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
  7)  ตดิเขม็โรงเรยีนเหนอือกัษรยอ ศ.ว. ตามแบบทีโ่รงเรยีนกาํหนด โดยเปนเขม็สทีอง
  8) วันที่มีการเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน จะตองแตงเครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหารใหเรียบรอย
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2.5 ชุดพลศึกษา
1) เสื้อ เสื้อเช้ิตโปโลสีเขียว ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ปกตั้ง แขนส้ัน

เหนือขอศอกพอสมควร เอวตรง ผาขางตามแนวตะเข็บเรียบรอย ดานหนา-ผาตรงกลางคร่ึงตัว 
มีสาบกวาง 3.5 ซม.  ติดกระดุม 3 เม็ด กระเปาปะติดแนวราวหนาอกขางซาย 1 กระเปา ขนาด
กวาง 8 – 12 ซม.  บนกระเปามีตราของโรงเรียนปกดวยไหม บนอกเส้ือดานขวาปก
ชื่อ-นามสุกล ดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงินขนาดความสูงของตัวอักษร 0.8 ซม. ดานหลังเรียบ 
ไมมีจีบ  ผาชิ้นเดียวตอ  มีบาหลัง
  2) กางเกงวอรม  สีดํา  มีสายยึดที่เอว ใสเชือกผูกอยูดานใน กระเปาตรง
มีซิป ปลายขาธรรมดา ไมมีซิป หรือสายรัด ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  
หมายเหตุ  ชดุพลศึกษาใหใสเฉพาะวันทีม่กีารเรียนพลศึกษาหรือวนัทีโ่รงเรียนกําหนดเทานัน้
 2.6 การไวทรงผม

 1) นักเรียนชาย ตัดผมส้ันเกรียนดานหนายาวไมเกิน 5 ซม. ทุกระดับชั้น 
ไมตัดเปนรูปทรงอื่นที่แปลกแหวกแนว ไมไวหนวด และเครา
  2) นักเรยีนหญงิ ชัน้มัธยมศึกษาตอนตนไวผมส้ันทรงพวงมาลัย ชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายไวผมสั้นทรงพวงมาลัย หรือไวผมยาวไดพองาม ความยาวไมเกินกึ่งกลางหลัง 
แตตองรวบใหเรียบรอย ผกูโบวดวยริบบ้ิน  สดีาํ  นํา้ตาล  หรอืกรมทา ขนาดความกวาง 1 – 1.5 น้ิว 
หรอืใชแบบสาํเรจ็ซึง่มขีนาดเดียวกนั ไมใชเคร่ืองสาํอาง หรอืสิง่ปลอมเพ่ือการเสริมสวย  ไมตกแตงผม
โดยการยอมกัดสีผม ยืด ดัด หนีบ หรือซอยเปนรูปทรงอื่น
 2.7 กระเปาเปใสหนังสือ
  ใหใชกระเปาเปสีดําตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ใสสมุด หนังสือและอุปกรณ
การเรียนและใชกระเปาห้ิวตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ใสอุปกรณการเรียนเพิ่มเติมได
 2.8 เครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด

1) หมวก ทําดวยผาสีกรมทา แบบมีแกปขางหนา และตลบปกดานขางขึ้น
ทั้งสองขาง ประดับเครื่องหมายหนาหมวก
  2) เสือ้เช้ิต สเีทาอมฟา ปกเชิต้ผาอกตลอด ทีอ่กเสือ้ทาํเปนสาบมกีระเปาสองขาง
แบบปดปากดวยกระดุมสีเดียวกับเส้ือตรงก่ึงกลางกระเปาจีบเปนแถวกวางเทากับสาบเส้ือ 
ตรงบาทัง้สองมสีาบอินทรธนตูดิกระดมุขางละ 1 เมด็ ทีอ่กเสือ้ขวาตดิเขม็เครือ่งหมายยวุกาชาด
ตนแขนซายตดิแถบปายชือ่โรงเรยีนพ้ืนแดงตวัหนงัสอืสขีาว หางลงมา 2 ซม. ตดิแถบสบีอกกลุม
และหนวยสี
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  3) ผาผูกคอสีกรมทา รปูสามเหลีย่มมมุฉาก มมุผาผูกคอ ดานหลงัตดิเครือ่งหมาย
ยุวกาชาด เข็มขัดดํา  หัวเครื่องหมายยุวกาชาด
  4) กระโปรง ผาสแีละชนดิเดียวกบัเสือ้ เปนแบบจบีตามกนัดานละ 6 จบี ตเีกล็ด
โดยเย็บหลบในยาวลงมาจากขอบเอว 8 ซม. เทากันทุก ๆ จีบ กระโปรงยาวคลุมเขา วัดจาก
กลางเขาลงมา 10 ซม.
  5) ปายช่ือ ใหปกชื่อและนามสกุลเหนือกระเปาดานซายดวยดายหรือ
ไหมสีนํ้าเงินสูงจากกระเปาเส้ือ 2 ซม. ขนาดความสูงของตัวอักษร 0.5 ซม. และเหนือช่ือ
ติดแถบสีประจําหนวยสีของตนเอง
 2.9 เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ
  1) หมวกทรงออนสีเลือดหมู มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ 
ทําดวยโลหะสีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
  2) เสื้อ คอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอกผาอกตลอด อกเส้ือทําเปนสาบกวาง 
3.5 ซม. มดีมุเหนือเข็มขัด 4 ดมุ อกมีกระเปาปะขางละ 1 กระเปา มแีถบตรงก่ึงกลางตามทางด่ิง
ปกรูปมนชายกลางแหลม เจาะรังดมุก่ึงกลางกระเปา 1 ดมุ มอีนิทรธนูสเีดยีวกับเส้ืออยูเหนือบา
ทั้งสองขางดานไหลกวาง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหลเสื้อ ดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมน 
มกีระดมุทีป่ลาย อนิทรธนทูางดานคอดานละ 1 ดมุ ดมุลกัษณะกลมแบนทาํ ดวยวตัถสุนีํา้ตาลแก 
และมีอินทรธนูสเีลอืดหมู  ปลายอินทรธนูมอีกัษร “ล.ญ.” สเีหลอืงใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง
  3) ผาผกูคอรูปสามเหล่ียมหนาจัว่ ดานฐาน 100 ซม. ดานตัง้ 75 ซม. สเีหลือง
มีรูปองคพระปฐมเจดีย และมีวอคเกิ้ลสวมผาผูกคอ
  4) กางเกง สีกากี ขาสั้นเหนือเขาประมาณ 5 ซม. สวนกวางของขากางเกง
เมื่อยืนตรงหางจากขาต้ังแต 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. ยาวประมาณความกวางของกระเปาเส้ือ 
ผาสีเลือดหมูปกชื่อและนามสกุล ขนาดความสูงตัวอักษร 0.5 ซม. ดวยดายหรือไหมสีเหลือง
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การแต่งกายไม่เรยีบรอ้ยและไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรยีน
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงกายของนักเรยีน การแตงกายอยาง
ใดอยางหนึ่งตอไปนี้ เปนการแตงกายไมสุภาพเรียบรอยและไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน คือ
 - ไวผมยาวเกินสมควรและไมสุภาพ ดัดผม ซอยผม ยอมผม กัดสีผม ไวเล็บ ทาเล็บ
แตงคิว้แตงตา แตงรมิฝปาก หรือแตงหนา เขยีนค้ิว เขยีนขอบตา หรือปาก ถาวร หรือใชสิง่แปลกปลอม
เพื่อการเสริมสวย ไมเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืนอันปรากฏใหสังเกตไดยกเวนนักเรียนหญิงใหเจาะหู
ไดขางละ 1 รู  บริเวณติ่งหูเทานั้น
 นอกจากน้ี ตองไมสักเปนลวดลายตาง ๆ หรือสัญลักษณอื่นใด อันปรากฏใหสังเกต
เห็นไดตามสวนตาง ๆ ของรางกาย
 - ใชของอันมีคาสูง และเครื่องประดับกาย เชน โทรศัพทมือถือ สายสรอย ตางหู 
แหวน  กาํไลและสรอยขอมือ เปนตน สาํหรับผูทีจ่ะหอยพระเคร่ืองของขลัง ตองใชวสัดมุคีานอย
และตองอยูภายในเสื้อใหมิดชิด สวนนาฬกาขอมือ หากประสงคจะใช ตองเปนแบบสุภาพ 
ไมฉูดฉาดทั้งตัวเรือนและสายคาดหากไมสุภาพไมอนุญาตใหใช และนักเรียนจะตองระมัดระวัง
ในการใช ตลอดจนการเก็บรักษา หากมีการสูญหายทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ
 การแตงกายไมสุภาพเรียบรอย และไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนดังกลาวแลว 
หากนักเรียนคนใดฝาฝน โรงเรียนมีอาํนาจดําเนินการลงโทษ ตามระเบียบของการลงโทษนักเรียน
ของโรงเรียน ในกรณีที่ใหออกใบรับรอง ความประพฤติ โรงเรียนจะไมรับรองความประพฤติให 

3. การมาสาย
 นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนหลังสญัญาณออดแรกดัง  เวลา 07.50 น.  ถอืวามาโรงเรียนสาย
เมือ่ชกัธงชาตขิึน้สูยอดเสาเรยีบรอยแลว พบนกัเรยีนมาโรงเรยีนสายใหเขาแถวแยกเปนระดบัชัน้
บริเวณที่โรงเรียนกําหนด โดยมีครูเวรควบคุมดูแลและบันทึกขอมูลนักเรียนไวเพื่อดําเนินการ
สอบถามหาเหตุผล และแจงใหผูปกครองทราบ จัดทําบันทึกการดําเนินการลงในสมุดวากลาว
ตักเตือนเพื่อติดตามแกปญหาตอไป

4. การหนีโรงเรยีนและไม่เข้าห้องเรยีน
 เมื่อพบนักเรียนหนีโรงเรียน ใหครูประจําช้ันดําเนินการหาสาเหตุ แจงผูปกครอง
มาพบเพื่อแกปญหารวมกัน จัดทําบันทึกการดําเนินการไวเปนหลักฐานในแบบบันทึกที่กลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน
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5. การลาหยุดเรยีนของนักเรยีน
 เมือ่นกัเรยีนมคีวามจําเปนตองหยุดเลาเรยีนดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน ลากจิ หรอืลาปวย
แมวาการหยุดเรยีนนัน้จะเพียงแค 1 วนั หรอืมากกวา นกัเรียนจะตองสงจดหมายลาตอครปูระจาํชัน้
โดยดวน ถาสามารถสงไดในวนัทีล่าโดยฝากไปกับเพ่ือนทีอ่ยูใกลเคียงใหไปมอบใหครปูระจําช้ัน
กจ็ะดยีิง่  ถาไมสามารถสงใบลาไดในวันท่ีลากใ็หสงในวนัรุงขึน้ หรอืวันแรกทีน่กัเรยีนไปโรงเรยีน 
และในใบลานั้นจะตองมีคํา รับรอง จากผูปกครองที่ทํา ใบมอบตัวไวตอ ทางโรงเรียนวา 
“ขอรับรองวาเปนความจริง”แลวลงชื่อกํากับไวดวย

6. การขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน
 เมื่อนักเรียนไปถึงโรงเรียนแลว ถามีความจําเปนจะตองออกนอกบริเวณโรงเรียน
จะตองมีผูปกครองบิดา มารดา หรือผูไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน มาติดตอ
ขออนญุาตครูประจาํชัน้  และกลุมบรหิารงานกิจการนกัเรยีน  เพือ่พจิารณาอนุญาต พรอมแสดง
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหและบันทึก ขออนุญาตตามที่โรงเรียน
กําหนด จึงจะออกนอกโรงเรียนไดกรณีนักเรียนปวย ใหนักเรียนติดตอครูที่หองพยาบาล
เพื่อพิจารณาดําเนินการอนุญาตตามสมควรตอไป

7. ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 โดยปกติโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนช้ันตาง ๆ เขาแถวเคารพธงชาติทุกวันในตอนเชา 
โดยสัญญาณออดแรก จะดังเวลา 07.50 น. และเปดเพลงมารชของโรงเรียนใหนักเรียน
รีบมาเขาแถวท่ีบริเวณสนามหนาเสาธงชาติ หรือบริเวณท่ีกําหนด โดยพรอมเพรียงกัน 
เมื่อเพลงมารชโรงเรียนจบ นักเรยีนจะตองเขาแถวอยางเรียบรอย โดยเรียงตามลําดับความสูง 
เปนแถวหนากระดานเรียงลําดับช้ันตามท่ีจัดโดยมีครูประจําช้ันควบคุมแถว
 หลังจากนั้นพิธีกรประกาศและแจงเรื่องตาง ๆ ที่นักเรียนควรทราบ ใหการอบรม
นกัเรยีนเมือ่เสรจ็เรือ่งทีป่ระกาศและอบรมแลว พธิกีรจะสัง่ “เตรยีมตัวเคารพธงชาติ ธงข้ึน ตรง” 
เสรจ็แลวสวดมนตและกลาวถวายความเคารพพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัแลวกลาวสมรรถนะ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตอจากน้ันพิธีกรจะส่ังใหพบครูประจําชั้นจนถึงเวลา 08.20 น. 
นักเรียนจะแยกยายกันเดินเขาชั้นเรียน โดยเดินชิดขวาอยางเปนระเบียบในการขึ้น - ลง บันได
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8. การทําความเคารพของนักเรยีน
 เพ่ือใหการทําความเคารพของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเปนแบบเดียวกัน และ
ถกูตองตามระเบยีบ ของกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการเคารพของนกัเรยีน ทัง้ยงัสอดคลองกบั
มารยาทและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนจึงกําหนดเรื่องการทําความเคารพของนักเรียน ดังตอไปนี้

8.1 การทําความเคารพในหองเรียน
  8.1.1 เมือ่ครหูรอืผูควรเคารพเขามาในหองเรยีน ใหหวัหนาหองเรียนเปนผูบอก
ทาํความเคารพ โดยใชคาํบอกวา “นกัเรยีน” ใหทกุคนหยดุทาํงาน ทีก่าํลงัทาํอยูทนัท ี นัง่ตวัตรง
แลวบอกวา “เคารพ” ใหนักเรียนทุกคนยกมือไหว หลังจากนั้นใหผูสอน สั่งนั่งสมาธิ 1 นาที 
ถาเปนชั่วโมงเรียน
  8.1.2 เมือ่นกัเรียนจะพูดกบัครูใหยนืตรงเม่ือไปพบครูหรอืจะกลับมาท่ีโตะเรียน
ใหใชวิธีไหว
  8.1.3 การทําความเคารพผูควรทําความเคารพในทางศาสนา ใหกระทําตาม
ประเพณีนิยม
  8.1.4 สําหรับชั่วโมงภาษาตางประเทศ ใหนักเรียนทําความเคารพตามประเพณี
เจาของภาษา ซึ่งแลวแตผูสอนจะเปนผูกําหนด แตควรจะไดทําแบบเดียวกันทุกชั้น

8.2 การทําความเคารพนอกหองเรียน
  8.2.1 เม่ือนักเรียนอยูในแถว ใหใชคําวา “แถวตรง”
  8.2.2 การทําความเคารพผูควรเคารพในทางศาสนาใหกระทําความเคารพ
ตามประเพณีนิยม
 8.3 การทําความเคารพในโอกาสอ่ืน
  8.3.1 เม่ือนักเรียนอยูกับท่ี มีผูควรเคารพผานมา ใหยืนตรงแลวไหว
  8.3.2 เม่ือนักเรียนเดินสวนกับผูควรเคารพ นักเรียนตองหยุด หันหนาไปทาง
ผูควรเคารพ ยืนตรง แลวไหวเมื่อผูควรเคารพผานไปแลว จึงเดินตอไป
  8.3.3 เม่ือผูควรเคารพอยูกับท่ี นักเรียนจะเดินผานไป ใหหยุดยืนตรงแลวไหว
แลวจึงผานไป โดยกมตัวเล็กนอย
  8.3.4 หากนกัเรยีนพบครู หรอืผูควรเคารพคนเดยีวกนัมากกวาหนึง่ครัง้ในวนันัน้
    8.3.4.1 เมือ่นกัเรยีนอยูกบัที ่มผีูควรเคารพเดนิผานมา หรอืเมือ่เดนิสวนกบั
ผูควรเคารพนกัเรยีนตองหยดุหนัหนาไปทางผูควรเคารพ แลวยนืตรงเปนการแสดงความเคารพ
    8.3.4.2 เมือ่ผูควรเคารพอยูกบัท่ี นกัเรยีนจะเดนิผานไปใหกมตวัเลก็นอย 
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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 ทีไ่มสะดวกออกมาทาํความเคารพ เชน รถยนต รถรบัจาง รถบรรทกุ ใหอยูในยานพาหนะ
นั้นดวยอาการสํารวม
  8.4.2 ถานักเรียนอยูในยานพาหนะสวนตัวท่ีสามารถออกมาทําความเคารพได
สะดวก เชน รถจกัรยานยนต รถจักรยาน ใหหยดุและออกมาจากยานพาหนะน้ันแลวแสดงความ
เคารพ
 8.5 นักเรียนไมตองทําความเคารพในโอกาสตอไปน้ี
  8.5.1 เมื่อไดรับอนุญาต
  8.5.2 เม่ือขับข่ียานพาหนะหรืออยูในท่ีคับขัน
 8.6 นกัเรียนท่ีเปนลกูเสือ ยวุกาชาด หรอืนกัศกึษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพ
ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนั้น
 8.7 การแสดงความเคารพ ตองเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

9. การลงโทษนักเรยีน
ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการลงโทษนกัเรยีน นกัศกึษา พ.ศ. 2548

     ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

                                     (ลงชื่อ)
     (นายอาคม  มากมีทรัพย)
     ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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 เพ่ือใหการดูแลควบคุมนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเปนไปไดดวยความเรียบรอย
โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงึเหน็สมควรกําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนกัเรยีนข้ึน  โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
ใหออกระเบียบดังนี้
 1. ระเบียบใหชื่อวา “ระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จังหวัดนครปฐม”
 2. ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป
 3. “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
 4. “ครู” หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรท่ีทําการสอนท่ีโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

หมวดที ่1
แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรยีน

 1. ครูมหีนาทีต่ดัคะแนน - เพิม่คะแนน ความประพฤตขิองนกัเรยีนพรอมบนัทกึหลกัฐาน
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

ระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พ.ศ. 2564
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หมวดที ่2
การดําเนินงานด้านความประพฤติ

 1. นักเรียนคนใดกระทําผิดคร้ังแรกและเปนความผิดประเภทท่ี 1 ใหครูที่พบเห็น
ดําเนินการไดทันทีโดยกลาวตักเตือนหรือกลาวตักเตือนและตัดคะแนนคร้ังละ 5 คะแนน
 2. นักเรียนคนใดกระทําผิดเปนครั้งที่ 2 หรือถูกตัดคะแนนไมเกิน 40 คะแนน ใหครู
ที่พบเห็นแจงครูที่ประจําชั้น  รวมกันดําเนินการใหทํากิจกรรม
 3. นักเรียนคนใดกระทําผิด 3 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนต้ังแต 40 คะแนน ข้ึนไปใหเชิญ
ครปูระจาํชัน้และนกัเรยีนทีม่ปีญหา พบหวัหนาระดบั เพือ่หาวธิกีารแกปญหาและใหทาํกจิกรรม 
 4. นักเรียนคนใดกระทําผิด 4 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนต้ังแต 50 คะแนน ขึ้นไปใหเชิญ
ผูปกครอง ครูประจําชั้น หัวหนาระดับ และครูแนะแนวพบหัวหนางานระเบียบวินัยหรือ 
รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารงานกจิการนกัเรยีน เพือ่หาทางแกไขรวมกนั ทาํทณัฑบนไวกบัทาง
โรงเรียนพยายามอบรมนักเรียนในปกครองใหปฏบิตัติามกฎระเบียบของโรงเรียนและทํากิจกรรม
 5. นักเรียนคนใดกระทําผิด 5 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนตั้งแต 60 คะแนน ขึ้นไปใหเชิญ
ผูปกครอง ครูประจําชั้น หัวหนาระดับ และครูแนะแนวพบหัวหนางานระเบียบวินัยหรือ 
รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารงานกจิการนกัเรยีน เพือ่หาทางแกไขรวมกนั และรายงานใหผูอาํนวยการ
รับทราบและทํากิจกรรม
 6. นักเรียนคนใดทําความผิดถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ใหประชุม
คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณาเสนอตอผูอํานวยการ เพื่อวินิจฉัย
และสั่งการตอไป
 7. คะแนนความประพฤตินี้คิดรวมกันระหวางที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมวดที ่3
การกําหนดโทษ 4 สถาน

 1. การวากลาวตักเตือน
 2. ทําทัณฑบน
 3.  ตัดคะแนนความประพฤติ
 4.  ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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หมวดที ่4
เกณฑ์ความผิดและการลงโทษ

 ความผิดประเภทท่ี 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.  ไมปกสัญลักษณของโรงเรียนท่ีเสื้อ
 5.  รับประทานอาหารและเครื่องด่ืมในหองเรียน 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. การกระทําอ่ืนใดท่ีเทียบไดกับความผิดในขอ 1 – 12
 ความผิดประเภทท่ี 2
 กระทําผดิครั้งที่ 1 ตัดคะแนน ครั้งละ 10 คะแนน ทํากิจกรรม หากมีการกระทําผิด
ครั้งตอ ๆ ไปตัดคะแนนครั้งละ 15 คะแนนจากความผิดที่ปรากฏดังตอไปนี้
 1. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
 2. ใชเคร่ืองประดับมีราคาและไมเหมาะกับสภาพความเปนนักเรียน
 3. ปนรั้วหนีโรงเรียน
 4. ไวผมไมเหมาะสมผิดระเบียบไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
 5. การกระทําความผิดอื่นใดที่เทียบไดกับความผิดใน ขอ 1-4
 ความผิดประเภทท่ี 3
 กระทําผิดครั้งที่ 1 ตัดคะแนน ครั้งละ 20 คะแนน ทํากิจกรรมและทําทัณฑบน
เชิญผูปกครองมาพบ กระทําความผิดครั้งตอ ๆ ไป ตัดคะแนนครั้งละ 25 คะแนนจากความผิด
ที่ปรากฏดังตอไปนี้

คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 75



 1. สูบบุหรี่  ดื่มเครื่องดื่มประเภทเคร่ืองดองของเมาทุกชนิด
 2. เลนการพนันทุกชนิด
 3.  กอการทะเลาะวิวาทระหวางเพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน
 4.  แสดงกิริยาวาจาซ่ึงแสดงใหเห็นวาขาดความเคารพครูและบุคลากร
 5. ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน หรือขีดเขียนตามผนังหรือในที่ตาง ๆ
 6. ปลอมแปลงลายเซ็นของครู ผูปกครองหรือผูอื่น
 7. การกระทําอื่นใดท่ีเทียบไดกับ ขอ 1-6

ความผิดประเภทท่ี 4
กระทาํผดิครัง้ที ่1 ตดัคะแนน ครัง้ละ 30 คะแนน ทาํกิจกรรมและทําทณัฑบน เชิญผูปกครอง

มาพบรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน จากความผิดที่ปรากฏดังตอไปนี้
 1. ติดยาเสพติด
 2. เขาไปในสถานท่ีตองหามตามคําสั่งของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132
 3. กอการทะเลาะวิวาทสถานหนักระหวางเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน
 4. พกพาอาวุธเขามาในโรงเรียน
 5. การกระทําอื่นใดที่เทียบไดกับความผิดขอ 1-4
หมายเหตุ กรณีเสพยาเสพติดใหไปบําบดัท่ีโรงพยาบาลนครปฐม  หรือสถานท่ีๆ โรงเรียนกําหนด

ความผิดประเภทท่ี 5
 กระทําผิด ตัดคะแนน ครั้งละ 50 คะแนน ทําทัณฑบน และใหคณะกรรมการ
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณาลงโทษสถานหนัก และเชิญผูปกครองมาพบที่โรงเรียน
จากความผิดที่ปรากฏดังตอไปน้ี
 1. เสพยาเสพติด และมีไวครอบครองหรือจําหนายที่ผิดกฎหมาย
 2.  ลักขโมยของสวนรวม
 3.  กอการทะเลาะวิวาทระหวางโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก
 4.  ประพฤติชั่ว หรือกระทําการใด ๆ ที่นําความเส่ือมเสียชื่อเสียงเกียรติยศสูโรงเรียน
 5.  กระทําความผิดฐานชูสาว
 6.  ยุยง กอกวน หรือชักชวนใหเกดิการแตกความสามัคคี
 7.  การกระทําที่กอใหเกิดความเส่ือมเสียตอช่ือเสียง เกียรติยศของโรงเรียนโดยใช
สื่อทุกชนิด
 8.  การกระทําการที่แสดงถึงการหม่ินสถาบันหลักของชาติ
 9.  การกระทําอื่นใดที่เทียบไดกับความผิดขอ 1-8
หมายเหตุ กรณีจําหนายยาเสพติดและชูสาวใหยายสถานศึกษา
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หมวดที ่5
เกณฑ์ความดีทีค่วรเพิม่คะแนน

 เพ่ือเปนกําลังใจและแรงจูงใจใหนักเรียนไดมีความภูมิใจในการกระทําความดีวา
ผูที่ทําความดีก็สมควรไดรับการยกยอง
 1. กระทําความดีตอไปนี้ เพิ่มคะแนน 10 คะแนน
  1.1 ชวยรกัษาความสะอาดของโรงเรยีนนอกเหนอืจากการทาํเวรประจาํวันของตน
  1.2  เก็บเงิน หรือของตกได ราคาไมเกิน 500 บาท และนําไปแจงกลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียนเพื่อประกาศหาเจาของตอไป
  1.3  ชวยเหลือเพื่อนนักเรียนท่ีดอยกวาตน เชน ใหหนังสือ หรือเส้ือผาชุดนักเรียน
  1.4  ชวยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพ่ือนนักเรียน
  1.5  ทําความดีอื่นใดท่ีเทียบไดกับขอ 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  แจงรายช่ือผูกระทําความผิด หรอืความเสียหายใหกบัทางโรงเรียน หรอืผูมสีวนรวม
ใหครูทราบ
  2.4 ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน
 3. กระทําความดีตอไปนี้ เพิ่มคะแนน 30 คะแนน และไดรับเกียรติบัตรของโรงเรียน
  3.1  นาํช่ือเสยีงมาสูโรงเรยีน ทาํใหบคุคลภายนอกรูจกัโรงเรยีนมากขึน้ เชน นกักฬีา
ระดับเขตประกวด หรือแขงขันไดรับรางวัลระดับเขตขึ้นไป
  3.2 เกบ็เงนิหรอืสิง่ของราคา 1,000 บาท ขึน้ไป และนาํไปแจงกลุมบรหิารงานกจิการ
นักเรียนประกาศหาเจาของตอไป
  3.3 ทาํความดีอืน่ใดทีเ่ทียบไดกบัขอ 3.1 - 3.2  การแกไขระเบียบนีเ้ปนหนาทีข่อง
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณารวมกับคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
เพื่อเสนอขออนุมัติแกไขตอผูอํานวยการโรงเรียนตอไป

ณ ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

                                (ลงชื่อ)
(นายอาคม  มากมีทรพัย)

ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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 โดยเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวาดวยหลักเกณฑ และ
วธิกีารตัดคะแนนความประพฤตินกัเรยีน นกัศกึษา เพือ่ใหเหมาะสม จงึอาศัยอาํนาจตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงวาดวย
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 โรงเรียนศรวีิชัยวิทยา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2564”
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแต ปการศึกษา 2564 เปนตนไป บรรดาระเบียบคําส่ัง
ขอบังคับอื่นใดที่ระเบียบนี้กําหนดไว หรือขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ 3  ในระเบียบนี้
  “กระทําผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษา ประพฤติฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง วาดวยการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
  “การลงโทษ”หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนกัศกึษาทีก่ระทําความผิด 
โดยมีความมุงหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน
 ขอ 4  โทษที่จะลงโทษนักเรียน-นักศึกษา ที่กระทําผิดมี 4 สถานดังนี้
  4.1 วากลาวตักเตือน
  4.2  ทําทัณฑบน
  4.3  ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกขอมูล
  4.4  ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขอ 5  การวากลาวตกัเตอืน ใชในกรณนีกัเรยีนหรอืนกัศกึษากระทาํความผดิทีไ่มรายแรง
 ขอ 6  การทําทัณฑบน ใชในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณี

ระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาระเบียบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2564
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ที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝาฝนระเบียบของโรงเรียน หรือไดรับ
โทษตักเตือนแลวแตไมเข็ดหลาบ
 ขอ 7  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ใหพิจารณาระดับความผิด
ตามความเหมาะสมแตละกรณีความผดิเปนราย ๆ  ไป โดยคะแนนความประพฤตใินหนึง่ชวงชัน้ 
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) กรณถีกูตดัคะแนนรวมท้ังสิน้ 10 คะแนนใหทาํกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน
ตามความเหมาะสม
   (2)  กรณถีกูตดัคะแนนรวมท้ังสิน้ 15 คะแนนใหทาํกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน
ตามความเหมาะสม
   (3)  กรณถีกูตดัคะแนนรวมท้ังสิน้ 20 คะแนนใหทาํกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน
ตามความเหมาะสม
   (4) กรณถีกูตดัคะแนนรวมทัง้สิน้ 25 คะแนน ใหทาํกจิกรรมบาํเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม
   (5) กรณถีกูตดัคะแนนรวมทัง้สิน้ 30 คะแนน ใหทาํกจิกรรมบาํเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม
   (6) กรณีถกูตดัคะแนนรวมท้ังสิน้ 50 คะแนน ใหทาํกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตามความเหมาะสม หรือพิจารณาใหยายโรงเรียน
 ขอ 8 ความประพฤติที่ตองลงโทษใหตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
  8.1 ทาํลายทรัพยสนิของโรงเรียน โดยเจตนาใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
  8.2  มั่วสุม กอความไมสงบเรียบรอย กระทําตนเปนอันธพาล
  8.3  พกพาอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่เปนอาวุธโดยสภาพ
แตสามารถใชประทุษรายแกรางกายอยางอาวุธได
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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 หรอืของมึนเมา
  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
เห็นสมควรลงโทษในหมวดน้ี
 ขอ 10 ความประพฤติที่ตองลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน
  10.1 กอความเดือนรอนแกผูอื่น หรือกระทําใหเกิดความแตกแยกสามัคคี
  10.2  ยยุงสงเสรมิใหเกิดความกระดางกระเดือ่ง เพือ่ฝาฝนระเบยีบของโรงเรยีน
  10.3 เปนผู ที่มีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหาหรือจัดใหมีการดื่มสุรา หรือ
ของมึนเมา
  10.4  ความผดิอืน่ ๆ  ซึง่คณะกรรมการพจิารณาโทษนกัเรยีน เหน็สมควรลงโทษ
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  ความผดิอืน่ ๆ   ซึง่คณะกรรมการพจิารณาโทษนกัเรยีน นกัศกึษา เหน็สมควร
ลงโทษตามหมวดนี้
 ขอ 12  ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
  12.1 แตงกายไมสุภาพ หรือแตงกายผิดระเบียบ
  12.2  มีอุปกรณเลนการพนันไวในครอบครอง
  12.3  หลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด
  12.4  ความผิดอืน่ ๆ   ซึง่คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน เห็นสมควรลงโทษ
ตามหมวดนี้
 ขอ 13 อํานาจการตัดคะแนนความประพฤติ
  13.1  ครูในโรงเรียน มีอํานาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
  13.2  ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน มีอํานาจสั่งตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียน 
  13.3  การตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรยีนทีก่ระทาํความผดิ ครัง้ละมากกวา 
50 คะแนนใหตัง้คณะกรรมการพิจารณาการลงโทษนักเรยีนผูลงโทษจะลงโทษได จะตองปรากฏ
ขอเท็จจริงชัดแจงวาผูนั้น ไดกระทําความผิดและสมควรถูกลงโทษ และการสั่งตัดคะแนน
ความประพฤติทุกครั้งจะตองมีหลักฐานประกอบ
 ขอ 14 การตัดคะแนนความประพฤติใหเริ่มตนนับใหม เม่ือเริ่มเรียนในชวงชั้นใหม 
(ชวงชั้นที่ 2  ระดับ ม.1 – ม.3 และ ชวงชั้นท่ี 3 ระดับ ม.4 – ม.6)
 ขอ 15  การตัดคะแนนความประพฤตินกัเรียน ใหดาํเนินการดังตอไปน้ีภายใน 7 วนั ไดแก
  15.1 แจงใหนักเรียนผูนั้นทราบ
  15.2 แจงการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษใหผูปกครองนักเรียน
ผูนั้นทราบตามความเหมาะสม
  15.3 ใหกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนรวบรวมขอมูลคะแนนความประพฤติ
ที่ถูกตัดของนักเรียนแตละคน
 ขอ 16 ใหรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน รักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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คะแนนความประพฤติ  กาํหนดใหนกัเรยีนทกุคนมคีะแนนความประพฤต ิคนละ 100 คะแนน
เมื่อเร่ิมเขามาเรียน และเมื่อมีหลักฐานวานักเรียนประพฤติผิดครั้งใด นักเรียน จะถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ จะมากหรือจะนอย ขึ้นอยูกับจํานวนคร้ังและประเภทความผิดที่นักเรียน
ไดละเมิดกฎระเบียบ

ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

                             (ลงชื่อ)
(นายอาคม  มากมีทรัพย)

ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 82



คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 83

ตารางเกณฑ�การตัดคะแนนความประพฤติ

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 หรือส่ิงของจากครู และไมสงคืนจนถูกทวงถาม 5
8 นําเครื่องเลนที่ไมเหมาะสมมาโรงเรียน 10
9 หลบหนีโรงเรียน (ไมเขาโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ) 10
10 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 10
11 ตัดหนังสือ หรือส่ิงพิมพในหองสมุด 10
12 จงใจไมนําผูปกครองมาพบ และ/หรือเปล่ียนตัวผูปกครอง 

ในกรณีที่ครูเรียกพบ
10

13 นําโทรศัพทเคลื่อนท่ี และ/หรือเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดมาใชในหองเรียน
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

หมวดท่ัวไป
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ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน
1 ใสเสื้อที่ไมปกช่ือ-สกุล  อักษรยอ (ศ.ว.)  เลขประจําตัว

หรือไมติดเข็มของโรงเรียน
5

2 ใสเสื้อของผูอื่นมาโรงเรียน  หรือใสเสื้อผิดระเบียบ 5
3 สวมใสเครื่องประดับที่ไมเหมาะสมมาโรงเรียน 5
4 สวมกางเกง  กระโปรง  เข็มขัด  ผิดระเบียบ 5
5 สวมเคร่ืองแบบชุดพลศึกษาไมถกูตอง  หรอืไมสวมใสตามท่ีโรงเรียนกาํหนด 5
6 ไมแตงเครื่องแบบลูกเสือ/ยุวกาชาด  นักศึกษาวิชาทหาร  ในวันที่มีเรียน 5
7 นักเรียนหญิงไมสวมใสเสื้อซับใน 5
8 สวมรองเทา  ถุงเทาผิดระเบียบ  หรือไมสวมถุงเทา  รองเทา 5
9 ใสเจล  ยอม  ดัด  เปลี่ยนสีผม  ถักผม  ไมติดก๊ิบ  ไมผูกมัดผมกรณีผมยาว 5
10 ทรงผมไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  ซอยผม  หรืออื่นๆ 10
11 ใสเสือ้ปลอยชายเสือ้ออกนอกกางเกงหรือกระโปรง  ทัง้ในและนอกบรเิวณ

โรงเรียน
10

12 ไวหนวด  เครา  แตงหนาทาปาก  เขียนคิ้ว  กันขนค้ิว  นักเรียนชายเจาะหู 10
13 อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร

หมวดเครื่องแต�งกาย
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ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน
1 ขาดเรียนไมสงใบลา หรือไมแจงเหตุผลเกิน 3 วัน 5
2 ไมเรียนตามตารางเรียนของตนเอง 5
3 ไมเขาโฮมรูม ประชุมสวดมนต อบรมตามที่โรงเรียนกําหนด 5
4 ไมตั้งใจเรียน/ไมสนใจเรียน/กอกวน/ไมสนใจฟงการอบรม/ไมสงการบาน 5
5 ไมนําอุปกรณการเรียนและกระเปามาโรงเรียน หรือไมนํากลับบาน 5
6 ไมเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด 10
7 ลอกการบาน  จางวานใหผูอื่นทํางานแทน 10
8 ไมเขาคายกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดโดยไมมีเหตุผลอันควร 20
9 ทุจริตในการสอบ 30
10 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน
1 กลาววาจาไมสุภาพหยาบคาย  กลาวเท็จ 5
2 ไมสํารวมกริยา  มารยาท  ในบริเวณโรงเรียน 5
3 ไมสํารวม  กริยา  มารยาท นอกบริเวณโรงเรียนขณะสวมใสเคร่ืองแบบ

ของโรงเรียน
5

4 ทะเลาะวิวาท แตไมใชกําลังทํารายตอกัน หรือยั่วยุใหเกิดการวิวาท 10
5 มีสวนรวมในการกระทําความผิดทุกกรณี 10
6 มีหนังสือและ/หรือส่ือลามกอนาจารไวในครอบครองเพ่ืออานหรือดู 10
7 กลั่นแกลงเพื่อนโดยเจตนา 10
8 วางตัวไมเหมาะสมกับเพ่ือนตางเพศ 10
9 แสดงการขมขูเพ่ือหวังทรัพย 15
10 เที่ยวเตรในสถานที่ที่ไมเหมาะสม 15

หมวดการเรียน

หมวดความประพฤติ
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ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม 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 หรือแอบอางเปนเจาของส่ิงของของผูอื่น 30

23 นาํบุคคลภายนอกมาทะเลาะววิาทกบันกัเรยีนในและนอกบรเิวณโรงเรยีน 30

24 ทะเลาะวิวาทกันแตไมไดใชอาวุธ 30

25 ทะเลาะวิวาทและใชอาวุธทําลายกัน ใชอาวุธทํารายรางกายผูอื่น 50

26 มีเรื่องชูสาว 50

27 เผยแพรสื่อที่แสดงถึงการหม่ินสถาบันหลักของชาติหรือหมิ่นสถาบัน 50

28 มีไว จําหนายจายแจก  หรือเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 50

29 กระทําการใดๆ ที่ทําความเส่ือมเสียชื่อเสียง เกียรติยศสูโรงเรียนอยาง
รายแรง  หรือเผยแพรสื่อทุกรูปแบบ

50

30 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร



 พิจารณาใหคะแนนความประพฤติ ตองมีหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรมชวยเหลือสังคม สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เปนแบบอยางกับผูอื่นเปนท่ีประจักษ
จึงกาหนดเกณฑไวดังนี้

ตารางเกณฑ�การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
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ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน
1 ไมรักษาความสะอาดในบริเวณหองเรียน/บริเวณโรงเรียน/เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5

2 นาํอาหาร/เคร่ืองด่ืมขึน้ไปรับประทานบนอาคารเรียนและออกนอกโรงอาหาร 
หรือสถานที่อื่นที่โรงเรียนไมไดกําหนด

5

3 เลนกีฬาทุกประเภทในหอง/อาคารเรียนหรือในสถานท่ีที่ไมเหมาะสม 5

4 ไมใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการประหยัดสาธารณูปโภค 5

5 เขาไปมั่วสุมในเขตหวงหามและบริเวณบานพักครู 30

6 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม เพิ่มคะแนน

1 เก็บส่ิงของ 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 ไดรบัรางวัลอนัดบัที ่1-3 ในรายการแขงขนักจิกรรมตาง ๆ  ภายในโรงเรยีน 10

4 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่รองหัวหนาชั้นของปการศึกษา 10

5 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการฝายตาง ๆ ในคณะสี 10

6 ใหขอมูลการกระทําความผิดตาง ๆ ของผูอื่น 10

7 อุทิศตน เสียสละชวยงานของโรงเรียน งานของครู จนเปนที่ยอมรับ 10

หมวดอาคารสถานที่
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ลําดับที่ 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 ไดรบัการคดัเลอืกใหปฏบิตัหินาทีร่องประธานคณะกรรมการสภานกัเรยีน 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 ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร



 1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 50 คะแนนขึ้นไป จะถูกตัดสิทธิ์
ในการเสนอชือ่เขารบัเกยีรตบิตัรในกจิกรรมทาํดเีราเชดิชขูองโรงเรยีน และขอสนบัสนนุทนุการศกึษา 
ทุกประเภทของโรงเรียน
 2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 50 คะแนนขึ้นไป มาโรงเรียนสาย
ตั้งแต 12 ครั้ง ตอภาคเรียน ขาดเรียนต้ังแต 10 วันตอภาคเรียน หนีเรียนต้ังแต 8 ครั้งตอ
ภาคเรยีนนกัเรยีนจะตองทาํกจิกรรมบรรพชา  หรอืเขาคายพฒันาตนเองตามทีโ่รงเรยีนกาํหนด เพือ่
ฝกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย ตามกําหนดเวลาและสถานท่ีที่โรงเรียน
กําหนด โดยผูปกครองนักเรียนจะตองเปนผูออกคาใชจายในการทํากิจกรรมหรือเขาคายอบรม
ทัง้หมด และเม่ือกลับมาแลว พฤติกรรมยังไมพฒันาข้ึนก็จะพิจารณาใหเขารบัการอบรมเพ่ิมเติม
หรือพิจารณาอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นสมควร
 3. นกัเรียนระดบัชวงชัน้ที ่2 (มธัยมศกึษาตอนตน) ทีก่ระทาํความผดิรายแรง อนัจะนาํ
ความเสือ่มเสยีชือ่เสยีงเกียรตยิศมาสูโรงเรยีน ใหอยูในดลุยพนิจิของกลุมบรหิารงานกจิการนกัเรยีน
 4. นกัเรยีนท่ีกระทําความดีใหเพิม่คะแนนความประพฤติไดทัง้นีข้ึน้กับ ดลุยพินจิของ
คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ตามระเบียบของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วาดวย
ความประพฤติของนักเรียน
 5. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 100 คะแนนข้ึนไป โรงเรียนอาจ
ไมออกใบรับรองความประพฤตใิห  และถาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การคัดเลือกเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
 6. นกัเรียนทีผ่านการทํากจิกรรมบรรพชา  หรอืเขาคายพัฒนาตนเองแลวจาํนวน 1 ครัง้
และถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 100 คะแนนข้ึนไปโรงเรียนจะใหยายสถานศึกษา
 7. นักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติสะสมในแตละชวงชั้น  ตั้งแต 200 คะแนนข้ึนไป  
โรงเรียนจะใหยายสถานศึกษา

ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ
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 1. ครูในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาทุกคน มีอํานาจในการพิจารณาหักคะแนนนักเรียน
ในความผดิทีช่ดัแจง และใหบนัทกึในแบบบนัทกึการหกัคะแนนพฤตกิรรม และสมดุบนัทกึขอมูล
ที่กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
 2. เมือ่พบเหน็นกัเรยีนทีก่ระทาํความผดิ ใหครทูีพ่บเหน็เหตกุารณ ดาํเนนิการสอบสวน
หรือนํานักเรียนสงใหกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณาความผิดของนักเรียน
 3. ความผดิทีน่กัเรยีนกระทาํซ้ําซาก ใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการกลุมบรหิารงาน
กิจการนักเรียนเปนผูพิจารณาดําเนินการ
 4. ความผิดอื่นท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบ ใหคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการ
นักเรียนเปนผูพิจารณาดําเนินการ
 5. เมือ่นกัเรียนถกูตดัคะแนนความประพฤตคิรบ 30 คะแนน ตองแจงใหครปูระจาํช้ัน
และหัวหนาระดับชั้นรับทราบ 
 6. ผูอํานวยการโรงเรียนทรงไวซึ่งอํานาจในการเพ่ิมหรือลด หรืองดโทษความผิด
ของนักเรียนตามที่เห็นสมควร 

 1. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ระดับคะแนน 30 คะแนน ใหแจง
ใหผูปกครองไดรับทราบทุกครั้ง
 2 เมื่อนักเรียนกระทําความผิดรายแรง (ประเภทท่ี 3  4 และ 5) หรือถูกตัดคะแนน
ความประพฤติที่ระดับคะแนน 50 คะแนน  ใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบนหรือบันทึก
ลงในสมุดพบผูปกครอง
 3. เมือ่นกัเรยีนมาโรงเรยีนสายต้ังแต 8 คร้ังตอภาคเรยีนใหเชญิผูปกครองมารบัทราบ
พรอมบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกพบผูปกครองไวเปนหลักฐานและเมื่อมาสายตั้งแต 12 ครั้ง
ตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบน  หรือบันทึกลงในสมุดพบผูปกครองเปนครั้งที่ 2
 4.  เมื่อนักเรียนหนีเรียนตั้งแต 4 ครั้งตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมารับทราบ
พรอมบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกพบผูปกครองไวเปนหลักฐานและเม่ือโดดเรียนต้ังแต 8 ครั้ง
ตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบน  หรือบันทึกลงในสมุดพบผูปกครองเปนครั้งที่ 2

การแจ�งผู�ปกครอง

วิธีการลงโทษ
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 5. เมื่อนักเรียนขาดเรียนต้ังแต 6 ครั้งตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมารับทราบ
พรอมบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกพบผูปกครองไวเปนหลักฐานและเม่ือขาดเรียนตั้งแต 10 ครั้ง
ตอภาคเรียนใหเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบน  หรือบันทึกลงในสมุดพบผูปกครองเปนครั้งที่ 2
 6. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ที่ระดับคะแนน 100 คะแนน ใหเชิญ
ผูปกครองมารับทราบอีก และอาจจะดําเนนิการใหยายโรงเรียน เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมก็ได

 1. การเพิ่มคะแนนความประพฤติใหแกนักเรียนที่กระทําความดีใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนโดยสะสมแยกตามระดับมธัยมศึกษาตอนตน
(ชวงชั้นที่ 2) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นท่ี 3)
 2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 2) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชวงชั้นที่ 3) ซึ่งไมเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติจะไดรับเกียรติบัตรจากโรงเรียน
 3. นกัเรยีนทีไ่ดรบัการเพ่ิมคะแนนความประพฤตสิะสมถงึ 100 คะแนน และถูกหกัคะแนน
ไมเกิน 10 คะแนน จะไดรับโลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองเปน “คนดีศรีวิชัย”
 4. อื่น ๆ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
โดยความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน

ผลการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษาไว ดังตอไปน้ี
 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548”
 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
 ขอ 3  ใหยกเลกิระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการลงโทษนักเรยีน หรอืนักศึกษา
พ.ศ. 2543
 ขอ 4  ในระเบียบน้ี “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ 
อาจารยใหญผูอํานวยการ อธิการบดี หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน

“กระทําความผิด” หมายความวา การท่ีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาประพฤติฝาฝนระเบียบ
ขอบงัคบัของสถานศึกษา หรอืของกระทรวงศึกษาธิการ หรอืกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา

“การลงโทษ”  หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด 
โดยมีความมุงหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน
 ขอ 5  โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด มี 4 สถานดังนี้
  5.1 วากลาวตักเตือน
  5.2  ทําทัณฑบน
  5.3  ตัดคะแนนความประพฤติ
  5.4  ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ. 2548
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 ขอ 6  หามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือ
ลงโทษดวยความโกรธ หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา 
และความรายแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย
 การลงโทษนักเรียน  หรอืนักศกึษาใหเปนไป  เพือ่เจตนาท่ีจะแกนสิยัและความประพฤติ
ไมดีของนักเรียน หรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางท่ีดีตอไป
ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผูที่ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 ขอ 7  การวากลาวตักเตอืนใชในกรณนีกัเรยีน  หรอืนกัศึกษากระทําความผิด  ไมรายแรง
 ขอ 8  การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสม
กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ
 การทําทณัฑบนใหทาํเปนหนังสอื และเชิญบดิามารดาหรือผูปกครองมาบันทกึรบัทราบ
ความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย
 ขอ 9  การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการ 
ตดัคะแนนความประพฤตินกัเรยีนและนักศกึษาของแตละสถานศึกษากําหนด และใหทาํบนัทกึ
ขอมูลไวเปนหลักฐาน
 ขอ 10 ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใชในกรณีที่นักเรียน และนักศึกษา
กระทําความผิดที่สมควร ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
 ขอ 11 ใหปลดักระทรวงศึกษาธิการ รกัษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ และใหมอีาํนาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548
                                 (ลงชื่อ)   อดิศัย  โพธารามิก

(นายอดิศัย  โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ



 ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากร
ของสถานศกึษา  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เพือ่ใหทกุภาคสวนของสงัคม
มสีวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหง พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดมทรพัยากรเพือ่เปนคาใชจายในการบรหิารงานวชิาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและหลักเกณฑการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการระดมทรัพยากรและแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554   โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเปนไปดวยความสมัครใจ ภายใตหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด

โรงเรียนศรวีชิยัวทิยา โดยความเห็นชอบตามมติทีป่ระชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานคร้ังท่ี 4/2563 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 กําหนดใหโรงเรียนดําเนินการ
ตามโครงการระดมทรพัยากร  โดยกาํหนดอตัราเกบ็เงนิบํารงุการศึกษา  ประจาํปการศึกษา 2564 
ดังรายการตอไปนี้

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เร่ือง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

ประจําปการศึกษา 2564
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ประกาศ ณ วันท่ี 16  มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายอาคม  มากมีทรัพย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

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 คาจางครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 500.- บาท 500.- บาท 500.- บาท

3 คาสอนคอมพิวเตอร  กรณีโรงเรียน
จัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให

- - 100.- บาท

4 คาเรียนปรับพื้นฐานความรู 250.- บาท - -

5 คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียน
ปรับอากาศ

250.- บาท 250.- บาท 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

รวม 2,400 บาท 1,950 บาท 1,600 บาท
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กลุ่มบริหารงานท่ัวไป



วิสัยทัศน์
 ประสานสัมพนัธชมุชน  สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชมุชน  พฒันาคนใหมจีติสาธารณะ
บริการบุคลากรและชุมชน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
 สรางและพัฒนาผลงานการใหบริการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจน
ใหบริการในรูปแบบตาง ๆเพ่ือตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
อยางมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
 1. เปนหนวยงานทีท่าํหนาที ่ประสานงาน สนบัสนนุ สงเสริมงานบริหาร งานวิชาการ 
งานบุคลากรและงบประมาณ และการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล
 2. ใหบริการและอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค
สื่อดานเทคโนโลยี ดานสุขภาพ อนามัย ประสานองคกร ชุมชน ประชาสัมพันธและอื่นๆ
 3. พฒันาองคกร ระบบบรหิารงานบรหิารทัว่ไป กาํกบั ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน
 4. ประชาสัมพันธผลงานตอสาธารณชน เพื่อเผยแพรขาวสารและสรางความรวมมือ
อันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กลยุทธ์
 - พฒันาจัดการเรียนรูตามมาตรฐานสากล สงเสริมใหผูเรยีนรกัความเปนไทย ใฝเรยีนรู 
และมีคุณธรรม
 -  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหเปนแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
 -  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู
 -  พัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
 -  รวมมือ ประสานสัมพันธกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
 -  พัฒนางานเทคโนโลยีใหทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
 “ประสานสัมพันธแหลงเรียนรูควบคูกับชุมชน”

กลุ�มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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งานโภชนาการ
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เวลารับประทานอาหารเชา เวลา เชา – 07.50 น.

เวลารับประทานอาหาร
กลางวัน

วันเรียนตามปกติ
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

คาบ 4
เวลา 11.15 – 12.10 น.

คาบ 5
เวลา 12.10 – 13.05 น.

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันทดเวลาเรียน
คาบ 4

เวลา 11.00 – 11.50 น.
คาบ 5

เวลา 11.50 – 12.40 น.

เวลาการรับประทานอาหารของนักเรียน เวลาการรับประทานอาหารของนักเรียน 
 โรงอาหารโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โรงอาหารโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา



 หองพยาบาลอยูบริเวณอาคาร 3 (ชั้น 1) มีครูพยาบาลท่ีจะใหบริการรักษาเบ้ืองตน
และไดกําหนดแนวปฏิบัติในการใชหองพยาบาลไวดังนี้
 1. นกัเรียนทีเ่จบ็ปวยทกุกรณีใหไปตดิตอขอรบับรกิารยารกัษาโรคได เชน ปวดศีรษะ 
ปวดฟน ปวดทอง ฯลฯ
 2. นักเรียนที่เจ็บปวยมีความจําเปนตองนนอนรักษาพยาบาล จะตองไดรับอนุญาต
จากครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชา หรือครูประจําหองพยาบาลกอน
 3. การเขานอนพกัในหองพยาบาล สามารถนอนพกัไดไมเกนิ 3 ชัว่โมง หากอาการไมดขีึน้
งานพยาบาลจะชวยพิจารณานําสงสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล หรือติดตอผูปกครอง 
เพื่อสงกลับบานเพ่ือรักษาตัวตอไป (แลวแตกรณี)
 4. ไมอนุญาตใหนักเรียนเขามานอนพักในหองพยาบาลในคาบเรียนแรกของทุกวัน 
ยกเวนกรณีเจ็บปวยปจจุบันทันดวน
 5. ไมอนญุาตใหนกัเรยีนหยบิยารบัประทานเอง ตองไดรบัอนญุาตจากครปูระจาํหองพยาบาล
เทานั้น

งานส�งเสริมสุขภาพและอนามัย
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ข้อปฏิบัติของนักเรยีนดังนี้

1. นักเรียนผานจุดคัดกรอง ครูเวรประจําวัน/ครูอนามัยโรงเรียนตรวจดวยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
บริเวณประตูหนาโรงเรียนและประตูหลังโรงเรียน พรอมติดสติกเกอรการคัดกรองตั้งแตเวลา 
06.30 – 08.30 น.
 2. โรงเรียนจดัเตรยีมเจลลางมือสาํหรบันกัเรยีน ตามจุดบรกิารเพิม่เตมิภายในโรงเรยีน 
เชน  โรงอาหาร ทางขึ้นอาคาร
 3. สวมหนากากอนามัยเปนประจํา
 4.  เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย  1-2  เมตร 
 5.  ลางมือทําความสะอาดทุกครั้ง เมื่อสัมผัสพื้นท่ีที่มีความเส่ียง
 6.  กินรอน ชอนกลาง และลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลอยางสม่ําเสมอ
 7.  รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด มีสารอาหารครบถวน
 8.  ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น
 9.  ทําความสะอาดส่ิงของที่ใชรวมกันในโรงเรียนดวยนํ้ายาฆาเช้ือ
 10. หากนกัเรยีนมไีขขึน้อยางรวดเรว็ ปวดศรีษะและลาํตวั รวมกบัอาการไออยางตอเนือ่ง  
เจ็บคอ มีนํ้ามูก เหนื่อยหอบ ใหประสานงานครูหองพยาบาลทันที

งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

คู�มือนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 103

มาตรการเฝ�าระวังและป�องกัน
การแพร�ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19



 งานประชาสมัพนัธมวีตัถปุระสงคสาํคญั คอื เปนศนูยกลางในการสือ่สารขอมูลขาวสาร 
และการสรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียน มีดังนี้
 1. สามารถติดตามขาวสารของโรงเรียนไดหลากหลายชองทาง ดังนี้
  • เว็บไซตโรงเรียน http://www.swc.ac.th
  • เฟซบุก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา Sriwichaiwithaya School
 2. กจิกรรมประชาสัมพนัธและการประกาศขาวสารตาง ๆ  งานประชาสัมพันธจะดําเนนิการ
ในชวงเวลา ดังนี้
  • เวลา 07.30 – 07.45 น. (กิจกรรมเสียงตามสาย ใหสาระความรู)
  • เวลาเปล่ียนคาบเรียน (ประกาศขาวสารตาง ๆ ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวน 
จึงประกาศในชวงเวลาเรียน ทั้งนี้ขึ้นในดุลยพินิจของครูเวรที่ปฏิบัติหนาที่ ) 

งานประชาสัมพันธ�งานประชาสมพนธ
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