คำำ�นำำ�
นัั กเรีี ย นในระดัั บ ช่่ วงชั้้� นที่่� 2   และช่่ วงชั้้� นที่่� 3   เป็็ นช่่ ว งชั้้� นที่่� นัั กเรีี ย น
ส่่วนใหญ่่  กำำ�ลัังเจริิญเติิบโตเข้้าสู่่�วัยั รุ่่�น  ซึ่่ง� มีีความเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านร่า่ งกาย  อารมณ์์  
สัังคม  ด้้านการเรีียนการสอน  ก็็มีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการสอน   การแสวงหาความรู้้�
ให้้เหมาะสมกัับสภาพของผู้้�เรีียน   นอกจากนี้้�  นักั เรีียนยัังต้้องปรัับตััวเข้้ากับั เพื่่อ� นนัักเรีียน
สิ่่�งแวดล้้อม  และคุุณครููค่่อนข้้างมาก  ประกอบกัับความเจริิญก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี  
ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างทางสัังคมอย่่างมากมาย  ดังั นั้้�น  การประคัับประคอง
ให้้นัักเรีียนประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษาระดัับนี้้�   ผู้้�ปกครอง  คุุณครูู  และนัักเรีียน  
ต้้องมีีการสื่่�อสาร   การประสานความร่่วมมืือกัันอย่่างใกล้้ชิิด   มีีความเข้้าใจแนวทาง
การจััดการการศึึ กษา   การวางตนให้้ เหมาะสมกัั บการเป็็ นนัั กเรีี ย นและรู้้� เท่่าทััน
ความเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไปในทิิศทางเดีียวกััน
คู่่�มืื อนัั ก เรีี ย นโรงเรีี ย นศรีี วิิ ชัั ย วิิ ท ยาเล่่ มนี้้�    โรงเรีี ย นได้้ จัั ดทำำ� ขึ้้� น โดยการ
รวบรวมเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความเป็็นมาของโรงเรีียน   การบริิหารจััดการอาคารสถานที่่�  
สิ่่�งแวดล้้อมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ  รวมถึึงการรวบรวมระเบีียบ   แนวปฏิิบััติิ
ด้้านการเงิิน   หลัักสููตรการจััดการเรีียนการสอน  ระเบีียบ  และแนวปฏิิบััติิตนในทาง
ที่่ถูู� กต้้องของสภาพความเป็็นนัักเรีียน  ซึ่่ง� หากได้้ศึกึ ษาอย่่างครบถ้้วนแล้้ว  จะทำำ�ให้้นักั เรีียน  
ผู้้�ปกครอง   และครูู   เข้้าใจบทบาท   หน้้าที่่�ของตนเองเป็็นอย่่างดีี  สามารถดำำ�เนิิน
กิิจกรรมต่่างๆ บรรลุุวััตถุุประสงค์์ในการจััดการศึึกษาร่่วมกัันได้้

(นายชััชวาลย์์ สิิงหาทอง)
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โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เลขที่ 68  หมู่ 1  ถนนมาลัยแมน  ต�ำบลวังตะกู  
อ�ำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
รหัสไปรษณีย์  73000
โทรศัพท์ 034-261587     โทรสาร  034-261587
E-Mail official@swc.ac.th
พล.อ.ท.มนตรี หาญวิชัย Website http://www.swc.ac.th
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เนื้อที่
42 ไร่  1 งาน  27.75  ตารางวา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ.2499   ก่อตั้ง
โดยพลอากาศโทมนตรี  หาญวิชยั   ม.ว.ม.,  ป.ช.  บนที่ดนข
ิ องวัดใหม่ปน่ิ เกลียว  ซึ่งอนุญาต
ให้ใช้เพื่อการศึกษาจ�ำนวน 11 ไร่  2 งาน  เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาสามัญวัดใหม่มุสกิ าราม  
ต่อมาในปี 2511  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองนครปฐม  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 - 7  ต่อมา  ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2517  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
มีการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3   แบบสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมี นายถนอม  ตะกรุดแก้ว  รักษาการในต�ำแหน่งครูใหญ่
ปัจจุบันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  (ศ.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  
โดยเปิิ ดส อนตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ ชั้้� นมัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 1 - 6  สัั ง กัั ดสำำ� นัั ก งานเขตพื้้� น ที่่�
การศึึกษามััธยมศึึกษานครปฐม  กระทรวงศึึกษาธิิการ  ผู้้�อำำ�นวยการคนปััจจุุบัันคืือ  
นายชััชวาลย์์ สิิงหาทอง
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
ความเป็็ น ไทยตามแนวทางหลัั ก ปรัั ชญาข องเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง  ภายในปีี พ.ศ. 2567
อัตลักษณ์ของโรงเรียน อ่อมน้อม  พร้อมความพอเพียง
สัญลักษณ์ประจ�ำโรงเรียน ดอกรักแกะเป็นกลีบวางเรียงกันอยู่ในวงกลม
สีประจ�ำโรงเรียน
สีด�ำ- สีเหลือง - สีเขียว
		
ด�ำ
หมายถึง ความมีอ�ำนาจ  มีเกียรติ
		
เหลือง หมายถึง ความรุ่งโรจน์มั่งมีดุจรวงข้าว
		
เขียว หมายถึง พลังดั่งสีเขียวแห่งทุ่งหญ้า
4

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

แผนผัังโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

อำำ�เภอเมืืองนครปฐม จัังหวััดนครปฐม

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

5

แผนผัังห้้องเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
อำำ�เภอเมืืองนครปฐม จัังหวััดนครปฐม

6

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

2565

ฝ่่ายบริิหารโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

8

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทย

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

9

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์

10

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�สังั คมศึึกษา

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

11

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพ

12

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ศิิลปะ

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

13

กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์

14

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

15

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ

16

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

17

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา

18

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

ครููอััตราจ้้างสำำ�นัักงาน

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

19

นัักการ (ลููกจ้้างชั่่�วคราว)

20

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

กลุ่่�มบริิหารงานวิิชาการ

2565

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่่�อง การใช้้หลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา พุุทธศัักราช 2565
(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช 2551 (โรงเรีียนมาตรฐานสากล)
การจััดการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา   เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ของ
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยพุุทธศัักราช  2550  สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิการศึึกษา
แห่่งชาติิ พุุทธศัักราช  2542 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2)  พ.ศ. 2545  คำำ�สั่่�งกระทรวง
ศึึกษาธิิการที่่�  สพฐ. 293/2551 ลงวัันที่่�  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  เรื่่อ� ง  ให้้ใช้้หลักั สููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน  พุุทธศัักราช  2551  คำำ�สั่่�งกระทรวงศึึกษาธิิการที่่� สพฐ. 1239/2560
เรื่่�อง ให้้ใช้้มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
และสาระภููมิิศาสตร์์ในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม (ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ.2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 ลงวัันที่่� 7 สิิงหาคม
พ.ศ.2560 คำำ�สั่่ง� สำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐานที่่� 30/2561 เรื่่อ� ง ให้้เปลี่่�ยนแปลง
มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ ลงวัันที่่� 5
มกราคม 2561  ประกาศสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐาน เรื่่อ� ง การบริิหารจััดการ
หลัักสููตรสถานศึึกษา กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ (ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช  2551 ลงวัันที่่� 8
มกราคม 2561  คำำ�สั่่�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานที่่� 921/2561 เรื่่�อง
ยกเลิิกมาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด สาระที่่� 2 การออกแบบและเทคโนโลยีี และสาระที่่� 3
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร ในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพและเทคโนโลยีี
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช  2551 และเปลี่่�ยนชื่่�อกลุ่่�มสาระ
การเรีียนรู้้� ลงวัันที่่� 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561  คำำ�สั่่�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้น้� พื้้น� ฐานที่่� 922/2561 เรื่่อ� ง การปรัับปรุุงโครงสร้้างเวลาเรีียน ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
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ขั้้น� พื้้น� ฐาน พุุทธศัักราช 2551 ลงวัันที่่� 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทาง
ดำำ�เนิินงาน  โรงเรีียนมาตรฐานสากล  ในด้้านการจััดการเรีียการสอนเทีียบเคีียงมาตรฐานสากล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  น�ำมาปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม
โดยจัดการเรียนการสอนสาระเพิม่ เติมทีม่ คี วามเป็นสากล ได้แก่ 1) การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS 1)  2) การสือ่ สารและการน�ำเสนอ
(Communication and Presentation : IS 2) 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(Social Service Activity: IS 3) 4) ภาษาอังกฤษ 5) ภาษาต่างประเทศที่ 2 พร้อมน�ำแนวปฏิบตั ิ
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าทีพ่ ลเมืองเพิม่ เติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา  ด้้วยความเห็็นชอบของคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานโรงเรีียน
ศรีีวิิชััยวิิทยา จึึงประกาศการใช้้หลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา  พุุทธศัักราช 2565
(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน  พุุทธศัักราช 2551
(โรงเรีียนมาตรฐานสากล)  ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2565 เป็็นต้้นไปและให้้ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
ศรีวชิ ยั วิทยา  มีอ�ำนาจในการยกเลิก เพิม่ เติม หรอื จัดท�ำรายวิชาเพิม่ เติม ตามหลักสูตรดังกล่าว
ให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและวิธกี ารจัดการศึกษาอื่น ๆ ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ วัันที่่�  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

(นายชััชวาลย์์  สิิงหาทอง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. 293 / 2551
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อให้การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ   เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล  สังคมไทย  ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส�ำนึกในความเป็นไทย  
มีระเบียบวินัย   ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 80  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พุทธศักราช 2550  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตาความมมาตรา 12   และมาตรา 15   แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กระทรวง
ศึกษาธิการจึงประกาศใช้หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ดังปรากฏ
แนบท้ายค�ำสั่งนี้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เงื่อนไขและระยะเวลา
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ให้เป็นไปดังนี้
1. โรงเรี ย นต้ น แบบการใช้ หลั ก สู ต รและโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มตามรายชื่อ
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
1) ปี ก ารศึ ก ษา 2552   ให้ ใช้ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4
2) ปี ก ารศึ ก ษา 2553   ให้ ใช้ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 2   และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
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3) ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2554  เป็นต้นไป  ให้ใช้หลกั สูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ทุกชั้นเรียน
2. โรงเรียนทั่วไป
		
1) ปี ก ารศึ ก ษา 2553   ให้ ใ ช้ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4
2) ปี ก ารศึ ก ษา 2554   ให้ ใช้ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 5
3) ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555  เป็นต้นไป  ให้ใช้หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  ทุกชั้นเรียน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ�ำนาจในการยกเลิก   เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและวิธกี ารจัดการศึกษา
สั่ง  ณ วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551
			
(นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์)
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
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ความนำำ�
หลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนศรีีวิชัิ ยั วิิทยา  พุุทธศัักราช 2565 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน  พุุทธศัักราช  2551 (โรงเรีียนมาตรฐานสากล)
ได้้นำำ�ไปใช้้เป็็นกรอบและทิิศทางในการจััดการเรีียนการสอน  เพื่่�อสนองนโยบายการกระจายอำำ�นาจ  
ให้้สัังคมมีีส่่วนร่่วมในการจััดการศึึกษาให้้สอดคล้้องกัับสภาพและความต้้องการของท้้องถิ่่�น
และความเจริิญก้้าวหน้้าทางวิิทยาการด้้านต่่าง ๆ ของโลกยุุกต์์โลกาภิิวััตน์์   และให้้บรรลุุผล
ตามมาตรา 6  พระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ  พุทุ ธศัักราช 2542  กล่่าวไว้้ว่า่ “การจััดการศึึกษา
ต้้องเป็็นไป  เพื่่�อพััฒนาคนไทยให้้เป็็นมนุุษย์์ที่่ส� มบููรณ์์ทั้้ง� ร่่างกาย  จิิตใจ  สติิปัญ
ั ญา  ความรู้้�  และ
คุุณธรรม  มีีจริยิ ธรรมและวััฒนธรรมในการดำำ�รงชีีวิติ   สามารถอยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้�อื่่น� ได้้อย่่างมีีความสุุข”
นอกจากนั้้�นแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ  ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้้ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นในการปรัับเปลี่่�ยนจุุดเน้้นในการพััฒนาคุุณภาพคนในสัังคมไทยให้้
มีีคุุณธรรม และมีีความรอบรู้้�อย่่างเท่่าทััน  ให้้มีีความพร้้อมทั้้�งด้้านร่่างกาย สติิปััญญา  อารมณ์์
และศีีลธรรม   สามารถก้้าวทัันการเปลี่่�ยนแปลง   เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�สัังคมฐานความรู้้�ได้้อย่่างมั่่�นคง  
แนวการพััฒนาคนดัังกล่่าวมุ่่�งเตรีียมเด็็กและเยาวชนให้้มีีพื้้�นฐานจิิตใจที่่�ดีีงาม มีีจิิตสาธารณะ  
พร้้อมทั้้�งมีีสมรรถนะ ทัักษะและความรู้้�พื้น้� ฐานที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีวิติ   อัันจะส่่งผลต่่อการพััฒนา
ประเทศแบบยั่่�งยืืน (สภาพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, 2549) ซึ่่�งแนวทางดัังกล่่าว
สอดคล้้ อ งกัั บ นโยบายของกระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารในการพัั ฒ นาเยาวชนของชาติิ เข้้ า สู่่�โลก
ยุุคศตวรรษที่่� 21 โดยมุ่่�งส่่งเสริิมผู้้�เรีียนมีีคุณ
ุ ธรรม  รัักความเป็็นไทย  ให้้มีทัี กั ษะการคิิดวิิเคราะห์์  
สร้้างสรรค์์  มีทัี ักษะด้้านเทคโนโลยีี  สามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น  และสามารถอยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้�อื่่�น
ในสัังคมโลกได้้อย่่างสัันติิ (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2551)
การพััฒนาหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน  พุุทธศัักราช 2551  และแนวทาง
การจััดการเรีียนรู้้�ในโรงเรีียนมาตรฐานสากล  ที่่�มีคี วามเหมาะสมชััดเจน  ทั้้�งเป้้าหมายของหลัักสููตร
ในการพััฒนาคุุณภาพผู้เ้� รีียน  พััฒนาเศรษฐกิิจ  สังั คมประเทศชาติิ  และพื้้น� ฐานในการดำำ�รงชีีวิติ   
การพััฒนาสมรรถนะและทัักษะกระบวนการ  การนำำ�หลัักสููตรไปสู่่�การปฏิิบัติั ิในระดัับเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษาและสถานศึึกษา  โดยได้้มีกี ารกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์  จุ
์ ดุ หมาย  สมรรถนะสำำ�คัญ
ั ของผู้้�เรีียน  
คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์  มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััดที่่�ชััดเจน  เพื่่�อใช้้เป็็นทิิศทางในการ
จััดทำำ�หลักั สููตร  การเรีียนการสอนในแต่่ละระดัับ  นอกจากนั้้�นได้้กำำ�หนดโครงสร้้างเวลาเรีียนขั้น้� ต่ำำ��
ของแต่่ละกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ในแต่่ละชั้้น� ปีีไว้้ในหลัักสููตรแกนกลางฯ  และโรงเรีียนมาตรฐานสากล
สำำ�หรัับการจััดทำำ�หลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา  พุุทธศัักราช  2565
(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน  พุุทธศัักราช 2551
(โรงเรีียนมาตรฐานสากล)   คณะผู้้�จััดทำำ�และครููผู้้�สอนทุุกคนได้้กำำ�หนดคำำ�อธิิบายรายวิิชา
ในรายวิิชาพื้้�นฐาน  จากมาตรฐาน   และตััวชี้้�วััดของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน  
พุุทธศัักราช 2551  นำำ�มาปรัับปรุุงรายวิิชาเพิ่่�มเติิม  โดยจััดการเรีียนการสอนสาระเพิ่่�มเติิมที่่�มีี
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ความเป็็นสากล  ได้้แก่่ 1) การศึึกษาค้้นคว้้าและสร้้างองค์์ความรู้้� (Research and Knowledge
Formation : IS 1)  2) การสื่่�อสารและการนำำ�เสนอ (Communication and Presentation
: IS 2) 3) กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสาธารณประโยชน์์ (Social Service Activity : IS 3)  4)
ภาษาอัังกฤษ และ 5) ภาษาต่่างประเทศที่่� 2  พร้้อมนำำ�แนวปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย
การจััดการเรีียนการสอนหน้้าที่่�พลเมืืองเพิ่่�มเติิมไว้้ในหลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนศรีีวิชัิ ยั วิิทยา  
มีีการปรัับปรุุงเรื่่อ� งให้้ใช้้มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้วั� ดั   สาระภููมิศิ าสตร์์ในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
สัังคมศึึกษา  ศาสนา   และวััฒนธรรม   และเปลี่่�ยนแปลงมาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด  
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)  ตามหลัักสููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน  พุุทธศัักราช  2551   ตลอดจนยกเลิิกมาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด  
สาระที่่� 2  การออกแบบและเทคโนโลยีี และสาระที่่� 3  เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร  
ในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพและเทคโนโลยีี  ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงโครงสร้้างเวลาเรีียน
หลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา พุุทธศัักราช  2565 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐาน  พุุทธศัักราช 2551  ให้้เหมาะสมกัับบริิบทและจุุดเน้้น
ของสถานศึึกษา  และศัักยภาพของผู้้�เรีียน  ตามความถนััด  ความต้้องการของชุุมชน  และคำำ�นึงึ ถึึง
วิิสัยั ทััศน์  หลั
์ กั การของหลัักสููตร  จุุดมุ่่�งหมาย  สมรรถนะสำำ�คัญั ของผู้้�เรีียน  คุุณลักั ษณะอัันพึึงประสงค์์  
รวมทั้้�งบริิบทของโรงเรีียน   และโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยาได้้ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนการสอน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรีียน   เพิ่่�มเวลารู้้�”และหลัักสููตรต้้านทุุจริิตศึึกษา   โดยให้้สอดคล้้อง
กัับสภาพการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ  สัังคมและความเจริิญก้้าวหน้้าทางวิิทยาการเป็็นการ
สร้้างกลยุุทธ์์ใหม่่ในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของบุุคคล  
สัังคมไทยและเหมาะสมกัับผู้้�เรีียน   ผู้้�เรีียนพััฒนาศัักยภาพและบรรลุุจุุดมุ่่�งหมายของหลัักสููตร  
และได้้นำำ�แนวพระราชดำำ�ริขิ องพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว  เกี่่ย� วกัับหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาจััดการเรีียนการสอนอย่่างต่่อเนื่่�อง  เป็็นผลให้้โรงเรีียนได้้รับั ยกย่่องว่่าเป็็นสถานศึึกษา
แบบอย่่างที่่�จัดั กระบวนการเรีียนการสอน  และบริิหารจััดการตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง  
ของกระทรวงศึึกษาธิิการ  และเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้กัับเยาวชนของชาติิ  โดยมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียน
เป็็นสำำ�คััญ   ซึ่่�งต้้องสอดคล้้องกัับ  จุุดหมายของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช 2551  และโรงเรีียนมาตรฐานสากล  ที่่�มุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เป็็นคนดีี  มีปัี ญ
ั ญา  มีีความสุุข  
ทุุกคนสามารถเรีียนรู้้�  พััฒนาตนเองได้้ตามศัักยภาพที่่�มี  ี และควรมีีโอกาสในการศึึกษาต่่อ  หรืือ
ประกอบอาชีีพ   ตามความถนััด   ความสามารถของแต่่ละบุุคคลได้้ตลอดชีีวิิต  มีีความพร้้อม
ที่่�เป็็นพลโลกที่่�เข้้มแข็็งสามารถมีีชีวิี ติ อยู่่�ในสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วได้้อย่่างรู้้�เท่่า  รู้้�ทััน  
และมีีชีวิี ติ ที่่�เป็็นสุุข  ท้า้ ยที่่�สุดุ นี้้�  งานพััฒนาหลัักสููตร  ขอขอบคุุณครููทุกุ คนในโรงเรีียนที่่�ให้้ความ
ร่่วมมืือกัันจััดทำำ�หลักั สููตรของโรงเรีียนเล่่มนี้้�  ด้ว้ ยความวิิริยิ ะของแต่่ละท่่าน  ตามความรู้้�ความสามารถ
โดยมีีความเห็็นพ้้องกัันว่่าการพััฒนาคนเป็็นหน้้าที่่�ของครููทุกุ คน  จึึงทำำ�ให้้หลักั สููตรเล่่มนี้้�สำำ�เร็็จลง
ด้้วยดีี
คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
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วิิสััยทััศน์์โรงเรีียน
โรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา  เป็็นโรงเรีียนมาตรฐานสากล  บนพื้้�นฐานความเป็็นไทย  ตาม
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง  ภายในปีี  พ.ศ. 2567
Sriwichaiwithaya School is a World-class Standard school, based on Thai identity
and the Philosophy of Sufficiency Economy by the year 2022.

พัันธกิิจ
1. ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีศัักยภาพเป็็นพลโลก มีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม ดำำ�รงชีีวิิตตามหลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง มีีจิิตสำำ�นึึกของความเป็็นไทย และอนุุรัักษ์์ พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
2. ส่่งเสริิมครููและบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีความรู้้�  ความสามารถ มีีคุุณภาพ
ตามมาตรฐานวิิชาชีีพ
3. พััฒนาหลัักสููตรสถานศึึกษา เพื่่�อสนองต่่อความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล ให้้ผู้้�เรีียน
มีีความรู้้�สู่่�มาตรฐานสากล 
4. พััฒนาสื่่อ� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการศึึกษา เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพทางการศึึกษา
5. จัั ด การเรีี ย นการสอน การวัั ด และประเมิิ น ผลที่่� หล ากหลายอย่่ า งมีี คุุ ณภ าพ 
เอื้้�อต่่อการพััฒนาผู้้�เรีียนอย่่างรอบด้้าน
6. พััฒนาการบริิหารจััดการศึึกษาด้้วยระบบคุุณภาพ
7. พััฒนาสถานศึึกษาให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และมีีสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�
อย่่างมีีคุุณภาพ

วิิสััยทััศน์์หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551
หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐาน  มุ่่�งพััฒนาผู้เ้� รีียนทุุกคน  ซึ่ง่� เป็็นกำำ�ลังั ของชาติิ
ให้้เป็็นมนุุษย์์ที่่มี� คี วามสมดุุลทั้้ง� ด้้านร่่างกาย  ความรู้้�  คุุณธรรม  มีีจิติ สำำ�นึกึ ในความเป็็นพลเมืืองไทย
และเป็็นพลโลก  ยึึดมั่่�นในการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็น
ประมุุข  มีคี วามรู้้�และทัักษะพื้้น� ฐาน  รวมทั้้�งเจตคติิ ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการศึึกษาต่่อ  การประกอบอาชีีพ
และการศึึกษาตลอดชีีวิติ   โดยมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั บนพื้้น� ฐานความเชื่่อ� ว่่า  ทุุกคนสามารถเรีียนรู้้�
และพััฒนาตนเองได้้เต็็มตามศัักยภาพ
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หลัักการ
เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาเพื่่�อความเป็็นเอกภาพของชาติิ  มีเี ป้้าหมายสำำ�หรับั พััฒนาเด็็ก
และเยาวชนให้้มีีความรู้้�  ทัักษะ  เจตคติิ  และคุุณธรรมบนพื้้�นฐานของความเป็็นไทยควบคู่่�กัับ
ความเป็็นสากล  กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนใฝ่่รู้้�  รู้้�วิิธีีสืืบค้้นหาความรู้้�  ส่่งเสริิมพหุุปััญญา  จััดการเรีียน
การสอนเป็็นสากล  รู้้�ทัันความเป็็นไปของโลก  วััดมาตรฐานโดยหน่่วยงานภายนอก  บริิหาร
จััดการอย่่างมีีมาตรฐาน  ประชาชนทุุกคนมีีโอกาสได้้รับั การศึึกษาอย่่างเสมอภาค และมีีคุณภ
ุ าพ  
สนองการกระจายอำำ�นาจ   ให้้สัังคมมีีส่่วนร่่วมในการจััดการศึึกษาให้้สอดคล้้องกัับสภาพและ
ความต้้องการของท้้องถิ่่น�   มีีโครงสร้้างยืืดหยุ่่�นทั้้�งด้้านสาระการเรีียนรู้้�  เวลาและการจััด  การเรีียนรู้้�  
เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั   มีีคุณลั
ุ กั ษณะที่่�พึงึ ประสงค์์ที่่เ� ป็็นมาตรฐานชาติิไม่่แตกต่่างจากคุุณลักั ษณะ
ที่่�เป็็นสากล  ผู้้�เรีียนมีีศัักยภาพเป็็นพลโลก  เป็็นเลิิศทางวิิชาการ  สื่่�อสารสองภาษา  ล้ำำ��หน้้า
ทางความคิิด  ผลิิตงานอย่่างสร้้างสรรค์์  ร่่วมกัันรัับผิิดชอบสัังคมโลก

จุุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี  มปี ญ
ั ญา  มคี วามสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก�ำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดังนี้
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ   ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก�ำลังกาย
4. มีความรักชาติ  มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา
สิง่ แวดล้อม  มีจติ สาธารณะทีม่ งุ่ ท�ำประโยชน์และสร้างสิง่ ทีด่ งี ามในสังคม  และอยูร่ ว่ มกันในสังคม
อย่างมีความสุข
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
7. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
8. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
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สมรรถนะสำำ�คััญของผู้้�เรีียน และคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
ในการพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน  มุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ดังนี้
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มุง่ ให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ  5  ประการ  ดงั นี้
1. ความสามารถในการสือ่ สาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒ
ั นธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้ วามเข้าใจ  ความรูส้ กึ   และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง
การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรอื ไม่รบั ข้อมูลขา่ วสาร
ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง   ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร   ที่มีประสิทธิภาพ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  
การคิดอย่างสร้างสรรค์   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ   เพื่อน�ำไปสู่
การสร้างองค์ความรูห้ รอื สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล   คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู ป
้ ระยุกต์ความรูม้ าใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ เป็นความสามารถในการน�ำกระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท�ำงาน
และการอยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรูจ้ กั หลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ นื่
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท�ำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  
และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้   สถานศึกษาสามารถก�ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้
สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง
คุณลักษณะของผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก

1.
2.
3.
4.
5.

เป็นเลิศทางวิชาการ
สื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา
ล�้ำหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก

มาตรฐานการเรีียนรู้้�
การพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความสมดุล  ต้องค�ำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญั ญา  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน  จึงก�ำหนดให้ผเู้ รียนเรียนรู  ้ 8  กลุม่ สาระการเรียนรู  ้ ดังนี้ 
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ
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จากการศึกษาพัฒนาหลักสูตร   และการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนว
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ฉบับปรับปรุง)   ได้จัดสาระเพิ่มเติม  
จ�ำนวน  5  สาระหลัก  ได้แก่
1. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS 1)
2. การสื่อสารและการน�ำเสนอ (Communication and Presentation : IS 2)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (Social Service Activity : IS 3)
4. ภาษาอังกฤษ
5. ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเลือกภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2
ในแต่่ละกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ได้้กำำ�หนดมาตรฐานการเรีียนรู้้�เป็็นเป้้าหมายสำำ�คััญ
ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึ ประสงค์เมอื่ จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน  นอกจากนัน้ มาตรฐานการเรียนรู้
ยังเป็นกลไกส�ำคัญ  ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทัง้ ระบบ  เพราะมาตรฐานการเรียนรูจ้ ะสะท้อน
ให้ทราบว่าต้องการอะไร  จะสอนอย่างไร  และประเมินอย่างไร รวมทัง้ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และการทดสอบระดับชาติ
ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิง่ ส�ำคัญที่ชว่ ยสะท้อนภาพการจัดการศึกษา
ว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณภ
ุ าพตามทีม่ าตรฐานการเรียนรู  ้ และมาตรฐานสากล  ให้มศี กั ยภาพ
เป็นพลโลก

ตััวชี้้�วััด
ตัวชี้วัดระบุส่ิงที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้   รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น  ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้   มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  
น�ำไปใช้ ในการก�ำหนดเนอื้ หา  จัดท�ำหน่วยการเรียนรู  จ
้ ดั การเรียนการสอน  และเป็นเกณฑ์ส�ำคัญ
ส�ำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
1. ตัวชี้วดั ชัน้ ปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียนแต่ละชัน้ ปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
3. ตัวชี้วดั คุณลกั ษณะผูเ้ รียนมีศกั ยภาพเป็นพลโลก  ซึง่ ได้แก่  เป็นเลิศทางวิชาการ  สอื่ สาร
ได้อย่างน้อย  2  ภาษา  ล�้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก
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หลักสูตรได้มีการก�ำหนดรหัสก�ำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  เพื่อความเข้าใจ
และให้สื่อสารตรงกัน  ดังนี้

การจััดทำำ�สาระของหลัักสููตร
1. กำำ�หนดรายวิิชาพื้้น� ฐาน  โดยวิิเคราะห์์จากหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน  
พุุทธศัักราช 2551 ตามกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� ซึ่่�งพิิจารณาจากมาตรฐานและตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนดไว้้  
แต่่ละกลุ่่�มอาจจััดได้้มากกว่่า 1 รายวิิชา ใน 1 ภาคเรีียนและให้้ชื่่อ� รายวิิชาตามกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� 
หรืือให้้ชื่่อ� ตามเนื้้อ� หาสาระวิิชานั้้�น โดยกำำ�หนดให้้ 1 รายวิิชามีีค่า่ น้ำำ��หนักั   ไม่่น้อ้ ยกว่่า 0.5  หน่่วยกิิต
(1 หน่่วยกิิตคิิดเป็็น 40 ชั่่�วโมง/ภาคเรีียน) และเมื่่�อรวมจำำ�นวนหน่่วยกิิจของรายวิิชาพื้้�นฐาน
ในแต่่ละกลุ่่�มสาระแล้้วให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้างเวลาเรีียนที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักสููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551
2. กำำ�หนดสาระการเรีียนรู้้�รายภาค  โดยวิิเคราะห์์จากกำำ�หนดไว้้ในข้้อ 1 ให้้สอดคล้้อง
กัับสาระและมาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด  ตามกลุ่่�มสาระ  และมาตรฐานการเรีียนรู้้�ช่่วงชั้้�น  
ชั้้�นปีี  รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับความต้้องการของท้้องถิ่่�นและชุุมชน
3. กำำ�หนดเวลา  และจำำ�นวนหน่่วยกิิต ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 - 6  กำำ�หนดเวลาเป็็นชั่่ว� โมง  
กำำ�หนดสาระการเรีียนรู้้�เป็็นรายภาค ให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับสาระ  มาตรฐาน และตััวชี้้วั� ดั
นั้้�น ๆ ในการกำำ�หนดจำำ�นวนหน่่วยกิิต  ของสาระการเรีียนรู้้�รายภาคสำำ�หรัับช่่วงชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 1 - 6  ใช้้เกณฑ์์การพิิจารณาที่่�ใช้้เวลาจััดการเรีียนรู้้�  40  ชั่่�วโมงต่่อภาคเรีียน  มีีค่่าเท่่ากัับ  
1  หน่่วยกิิต
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4. กำำ�หนดรายวิิชาเพิ่่�มเติิม ซึ่ง่� เป็็นวิิชาเฉพาะของสายอาชีีพ  หรืือโปรแกรมเฉพาะทางอื่่น� ๆ
ใช้้เกณฑ์์การพิิจารณา  คืือ  สาระการเรีียนรู้้�ที่่ใ� ช้้เวลาการจััดการเรีียนรู้้�  40  ชั่่�วโมง  ต่่อภาคเรีียน
มีีค่า่ เท่่ากัับ 1 หน่่วยกิิตทั้้�งนี้้�สถานศึึกษากำำ�หนดได้้ตามความเหมาะสมและใช้้หลักั เกณฑ์์เดีียวกััน
ทั้้�งนี้้�เมื่่�อรวมเวลาเรีียนของรายวิิชาเพิ่่�มเติิมทั้้�งหมดแล้้วทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ให้้ สอดคล้้อง
กัับโครงสร้้างเวลาเรีียนที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐาน  พุุทธศัักราช 2551  
และโรงเรีียนมาตรฐานสากล  โดยเพิ่่�มสาระเพิ่่�มเติิมจำำ�นวน  5  สาระหลััก  ได้้แก่่
		
1) การศึึกษาค้้นคว้้าและสร้้างองค์์ความรู้้� (Research and Knowledge
Formation : IS 1)
		 2) การสื่่�อสารและการนำำ�เสนอ (Communication and Presentation : IS 2)
		
3)	กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสาธารณประโยชน์์ (Social Service Activity : IS 3)
4) ภาษาอัังกฤษ
5) ภาษาต่่างประเทศที่่� 2  โรงเรีียนเลืือกภาษาจีีนเป็็นภาษาที่่� 2
5. จััดทำำ�คำำ�อธิิบายรายวิิชา  ให้้พิจิ ารณาคำำ�สำำ�คัญ
ั จากมาตรฐานการเรีียนรู้้�  และตััวชี้้วั� ดั   
ซึ่่ง� จะพบในลัักษณะของเนื้้อ� หาสาระ  ทัักษะกระบวนการ  และคุุณลักั ษณะของนัักเรีียน  คำำ�สำำ�คัญ
ั
ของเนื้้�อหาสาระบ่่งบอกให้้ทราบว่่า นัักเรีียนจะต้้องเรีียนรู้้�เนื้้�อหาสาระใดบ้้าง  ส่่วนสำำ�คััญ
ในลัักษณะของทัักษะกระบวนการนั้้�น  มุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิ   รวมทั้้�งคุุณลัักษณะที่่�ต้้องปลููกฝััง
ให้้เกิิดแก่่นักั เรีียนเพื่่�อบรรลุุตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดคำำ�อธิิบายรายวิิชาควรประกอบด้้วย  ชื่่�อรายวิิชา  
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�  ระดัับชั้้น�   รหััสวิิชา  จำำ�นวนเวลา  หรืือจำำ�นวนหน่่วยกิิต  สาระสำำ�คัญ
ั โดยสัังเขป  
และมาตรฐานการเรีียนรู้้�  และตััวชี้้�วััดที่่�เกี่่�ยวข้้อง  ตามตััวอย่่าง

การกำำ�หนดระบบรหััสรายวิิชา
กำำ�หนดระบบรหััสรายวิิชาสำำ�หรับั รายวิิชาพื้้น� ฐาน  และรายวิิชาเพิ่่�มเติิม  ตามหลัักสููตร
แกนกลางการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐาน  พุุทธศัักราช  2551  ประกอบด้้วยตััวอักั ษร และตััวเลข  6  หลััก  ดัังนี้้�
หลัักที่่� 1 เป็็นตััวอัักษรบอกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ของรายวิิชา  มีีตััวแปรเป็็นกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�  
8  กลุ่่�ม  คืือ
ท - หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค - หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ว - หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส - หมายถึง รายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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พ ศ งตจ -

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  ฯลฯ

หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น
  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  สะท้อนระดับความรูแ้ ละทักษะในรายวิชาทีก่ �ำหนดไว้คอื
1   หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
2   หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3   หมายถึง รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีทเี่ รียนของรายวิชา  ซึง่ สะท้อนระดับความรู้ และทักษะในรายวิชา  
ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี  คือ
0   หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก�ำหนดปีที่เรียนจะเรียนปีใดก็ได้
1   หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1  ของระดับ
2   หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2  ของระดับ
3   หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3  ของระดับ
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ
1   หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
2   หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6   เป็นรหัสตัวเลขแสดงล�ำดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในปีระดับการศึกษาเดียวกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีจ�ำนวนตั้งแต่  01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่ก�ำหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 - 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่ก�ำหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 - 6 ต่อเนอื่ งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตัวอย่าง
หมายความว่า

รหัส ท 23102
รายวิชาภาษาไทยชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นส�ำหรับเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ ี 3  
เป็นรายวิชา  พื้นฐานล�ำดับที่ 2
ทัง้ นีร้ หัสที่ 5  และหลักที่ 6  ของรายวิชาเพิม่ เติม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 - 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (รายวิิชาเพิ่่�มเติิม)
ล�ำดับที่ 
ล�ำดับที่ 
ล�ำดับที่ 
ล�ำดับที่ 
ล�ำดับที่ 

36

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

หมายถึง  
หมายถึง  
หมายถึง  
หมายถึง  
หมายถึง  
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รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
รายวิชาในกลุ่มเคมี
รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา
รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ
รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อื่นๆ

กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน  มงุ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็น
ผูม้ ศี ลี ธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินยั   ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกของการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม  
สามารถจัดการตนเองได้  และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข  โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยาได้จดั กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
    
เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้รจู้ กั ตนเอง  รูร้ กั ษ์สง่ิ แวดล้อม  สามารถ
คิดตัดสินใจ  คิดแก้ปญ
ั หา  ก�ำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวติ ทัง้ ด้านการเรียน  และอาชีพ  สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ครูรจู้ กั และเข้าใจผูเ้ รียน  ทง้ั ยังเป็นกิจกรรมที่ชว่ ยเหลือ
และให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาก�ำหนด
ให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว   20  ชั่วโมง/ภาคเรียน   และให้ความส�ำคัญ
อย่างมาก จึงมอบให้ครูที่ปรึกษาทุกคนท�ำหน้าที่แนะแนวมีสมุดบันทึกรายคาบต่อเนื่องชัดเจน
2. กิจกรรมนักเรียน
		 เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ พัฒนาความมีระเบียบวินยั   ความเป็นผูน้ �ำผูต้ ามทีด่   ี ความรับผิดชอบ  
การท�ำงานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน  เอื้ออาทร  และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเ้ รียน  ให้ได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองในทุกขัน้ ตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการท�ำงาน เน้นการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย
     
2.1 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   ยุวกาชาด  ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์   และนักศึกษา
วิชาทหาร
     
2.2 กิ จ กรรมชุม นุม   ชมรม   ตามความถนั ด และความสามารถของผู ้ เรี ย น
โดยให้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรูด้ �ำเนินการ  และครูรบั ผิดชอบผูเ้ รียน  1 ต่อ 20  คน  กจิ กรรมเปิดหลากหลาย  
มากกว่า  100  ชุมนุม  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถและผลงาน  
เช่น  ลานคนดี  เวทีคนเก่ง  และนิทรรศการใหญ่ของโรงเรียน ปีละ  1  ครัง้    ชื่องานว่า  “วิชาการสร้างสรร
สานฝันเด็กศรีวิชัย”  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน
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3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  
เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม  ชุมชน  และ
ท้องถิน่ ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละ
ต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2561  ระบุให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 ถึง ม.3)
รวม  3  ปี  จ�ำนวน  45  ชั่วโมง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 ถึง ม.6) รวม  3  ปี  จ�ำนวน  60  ชั่วโมง
จากโครงสร้างดังกล่าว   สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งเวลาส�ำหรับผู้เรียน
แต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม  และสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม  และ
อาจจัดให้ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของ  ลูกเสือ  เนตรนารี   ยุวกาชาด หรือ
กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ก็ได้  นอกจากนัน้ ยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
โดยมีหลักฐาน (สมุดบันทึกความดี) ที่สามารถยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว
ครบตามเวลาที่สถานศึกษาก�ำหนด  พร้อมทั้งการประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจบหลั ก สู ต รในแต่ ล ะระดั บ ผู ้ เรี ย นจั ก ต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
แต่ละประเภท ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
2.2 ชุมนุม  ชมรม
ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและได้รับการประเมินกิจกรรมทั้ง  2.1  และ  2.2
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์  หรือนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 ชุมนุม  ชมรม
ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมและได้รบั การประเมินกิจกรรมทัง้   2.1  และ  2.2  หรอื เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนต้้องอยู่่�บนหลัักการพื้้�นฐานสองประการ
คืือ  การประเมิินเพื่่�อพััฒนาผู้เ้� รีียนและเพื่่�อตััดสิินผลการเรีียน  ในการพััฒนาคุุณภาพการเรีียนรู้้�
ของผู้เ้� รีียนให้้ประสบผลสำำ�เร็็จนั้้น�   ผู้เ้� รีียนจะต้้องได้้รับั การพััฒนาและประเมิินตามตััวชี้้วั� ดั เพื่่�อให้้
บรรลุุตามมาตรฐานการเรีียนรู้้�   สะท้้อนสมรรถนะสำำ�คััญ   และคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
ของผู้้�เรีียนซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายหลัักในการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�ในทุุกระดัับไม่่ว่่าจะเป็็น
ระดัับชั้้�นเรีียน   ระดัับสถานศึึกษา   ระดัับเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา   และระดัับชาติิ   การวััดและ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้�  เป็็นกระบวนการพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนโดยใช้้ผลการประเมิินเป็็นข้้อมููล
และสารสนเทศที่่�แสดงพััฒนาการ   ความก้้าวหน้้า   และความสำำ�เร็็จทางการเรีียนของผู้้�เรีียน  
ตลอดจนข้้ อ มูู ลที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้� เรีี ย นเกิิ ด การพัั ฒ นาและเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า ง
เต็็มตามศัักยภาพ
การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�  แบ่่งออกเป็็น  4  ระดัับ  ได้้แก่่   ระดัับชั้้�นเรีียน
ระดัับสถานศึึกษา ระดัับเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา  และระดัับชาติิ  มีีรายละเอีียด  ดัังนี้้�
1. การประเมิินระดัับชั้้�นเรีียน เป็็นการวััดและประเมิินผลที่่�อยู่่�ในกระบวนการ
จััดการเรีียนรู้้�  ผู้้�สอนดำำ�เนิินการเป็็นปกติิและสม่ำำ�� เสมอ  ในการจััดการเรีียนการสอน  ใช้้เทคนิิค
การประเมิินอย่่างหลากหลาย  เช่่น  การซัักถาม การสัังเกต การตรวจการบ้้าน  การประเมิินโครงงาน  
การประเมิินชิ้้น� งาน/ภาระงาน  แฟ้้มสะสมงาน  การใช้้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้้�สอนเป็็นผู้้�ประเมิินเอง
หรืือเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนประเมิินตนเอง  เพื่่�อนประเมิินเพื่่�อน  ผู้้�ปกครองร่่วมประเมิินในกรณีี
ที่่�ไม่่ผ่่านตััวชี้้�วััดให้้มีีการสอนซ่่อมเสริิม
   การประเมิินระดัับชั้้�นเรีียนเป็็นการตรวจสอบว่่า  ผู้้�เรีียนมีีพััฒนาการความก้้าวหน้้า
ในการเรีียนรู้้�  อัันเป็็นผลมาจากการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนหรืือไม่่  และมากน้้อยเพีียงใด
มีีสิ่่ง� ที่่�จะต้้องได้้รับั การพััฒนาปรัับปรุุงและส่่งเสริิมในด้้านใด  นอกจากนี้้�ยังั เป็็นข้้อมููลให้้ผู้ส้� อนใช้้
ปรัับปรุุงการเรีียนการสอนของตนด้้วย  ทั้้�งนี้้�โดยสอดคล้้องกัับมาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด
2. การประเมิิ นระดัั บสถานศึึ กษา เป็็นการประเมิินที่่�สถานศึึกษาดำำ�เนิินการ
เพื่่�อตััดสิินผลการเรีียนของผู้้�เรีียนเป็็นรายปีี/รายภาค  ผลการประเมิินการอ่่าน  คิิดวิิเคราะห์์และเขีียน  
คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์   และกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน   นอกจากนี้้�เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การจััดการศึึกษาของสถานศึึกษาว่่าส่่งผลต่่อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนตามเป้้าหมายหรืือไม่่  ผู้เ้� รีียน
มีีจุุดพััฒนาในด้้านใด รวมทั้้�งสามารถนำำ�ผลการเรีียนของผู้้�เรีียนในสถานศึึกษาเปรีียบเทีียบกัับ
เกณฑ์์ระดัับชาติิ ผลการประเมิินระดัับสถานศึึกษาจะเป็็นข้้อมููลและสารสนเทศเพื่่�อการปรัับปรุุง
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นโยบาย หลัักสููตร   โครงการ หรืือวิิธีีการจััดการเรีียนการสอน   ตลอดจนเพื่่�อการจััดทำำ�แผน
พััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของสถานศึึกษา   ตามแนวทางการประกัันคุุณภาพการศึึกษาและ
การรายงานผลการจััดการศึึกษาต่่อคณะกรรมการสถานศึึกษา  สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา  
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�น้ พื้้�นฐาน  ผู้้�ปกครองและชุุมชน
3. การประเมิินระดัับเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา เป็็นการประเมิินคุุณภาพผู้เ้� รีียนในระดัับ
เขตพื้้น� ที่่�การศึึกษาตามมาตรฐานการเรีียนรู้้�ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน  เพื่่�อใช้้เป็็น
ข้้อมููลพื้้น� ฐานในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของเขตพื้้น� ที่่�การศึึกษา  ตามภาระความรัับผิิดชอบ  
สามารถดำำ�เนิินการโดยประเมิินคุุณภาพผลสััมฤทธิ์์�ของผู้้�เรีียนด้้วยข้้อสอบมาตรฐานที่่�จัดั ทำำ�และ
ดำำ�เนิินการโดยเขตพื้้น� ที่่�การศึึกษา  หรืือด้้วยความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต้้นสัังกััด  ในการดำำ�เนิินการ
จััดสอบ   นอกจากนี้้�ยัังได้้จากการตรวจสอบทบทวนข้้อมููลจากการประเมิินระดัับสถานศึึกษา
ในเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
4. การประเมิินระดัับชาติิ เป็็นการประเมิินคุุณภาพผู้เ้� รีียนในระดัับชาติิตามมาตรฐาน
การเรีียนรู้้�ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน   สถานศึึกษาต้้องจััดให้้ผู้้�เรีียนทุุกคน
ที่่�เรีียนในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3  ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6  ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3   และชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6   เข้้ารัับการประเมิิน  ผลจากการประเมิินใช้้เป็็นข้้อมููลในการเทีียบเคีียง
คุุณภาพการศึึกษาในระดัับต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการวางแผนยกระดัับคุุณภาพการจััดการศึึกษา  
ตลอดจนเป็็นข้้อมููลสนัับสนุุน การตััดสิินใจในระดัับนโยบายของประเทศ
ข้้อมููลการประเมิินในระดัับต่่าง ๆ ข้้างต้้น  เป็็นประโยชน์์ต่อ่ สถานศึึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน ถืือเป็็นภาระความรัับผิิดชอบของสถานศึึกษาที่่�จะต้้องจััดระบบ
ดููแลช่่วยเหลืือปรัับปรุุงแก้้ไข  ส่่งเสริิมสนัับสนุุนเพื่่�อให้้ผู้เ้� รีียนได้้พัฒ
ั นาเต็็มตามศัักยภาพบนพื้้น� ฐาน  
ความแตกต่่างระหว่่างบุุคคลที่่�จำำ�แนกตามสภาพปััญหาและความต้้องการ  ได้้แก่่  กลุ่่�มผู้เ้� รีียนทั่่�วไป  
กลุ่่�มผู้เ้� รีียนที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ  กลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�มีผลสั
ี มั ฤทธิ์์�ทางการเรีียนต่ำำ��  กลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�มีปัี ญ
ั หา
ด้้านวิินััยและพฤติิกรรม  กลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�ปฏิิเสธโรงเรีียน  กลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�มีีปััญหาทางเศรษฐกิิจและ
สัังคม   กลุ่่�มพิิการทางร่่างกายและสติิปััญญา   เป็็นต้้น  ข้้อมููลจากการประเมิินจึึงเป็็นหััวใจ
ของสถานศึึกษาในการดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือผู้เ้� รีียนได้้ทันั ท่่วงทีี  ปิดิ โอกาสให้้ผู้เ้� รีียนได้้รับั การพััฒนา
และประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียน
สถานศึึกษาในฐานะผู้้�รัับผิิดชอบจััดการศึึกษา  จะต้้องจััดทำำ�ระเบีียบว่่าด้้วยการวััด
และประเมิินผลการเรีียนของสถานศึึกษาให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�เป็็นข้้อกำำ�หนดของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐาน  เพื่่�อให้้บุคุ ลากรที่่�เกี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย
ถืือปฏิิบััติิร่่วมกััน
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เกณฑ์์การวััดและประเมิินผลการเรีียน
1. การตััดสิิน การให้้ระดัับและการรายงานผลการเรีียน
1.1 การตััดสิินผลการเรีียน
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุม่ สาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องค�ำนึงถึง
การพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน  รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
			 ระดับมัธยมศึกษา
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
(2) ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษา
ก�ำหนด
(3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(4) ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษา
ก�ำหนดในการอ่าน  คดิ วิเคราะห์และเขียน  คณล
ุ กั ษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การพิจารณาเลื่อนชัน้ ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ถ้าผูเ้ รียนมีขอ้ บกพร่อง
เพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้   ให้อยู่
ในดุลพนิ จข
ิ องสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชัน้ ได้  แต่หากผูเ้ รียนไม่ผา่ นรายวิชาจ�ำนวนมาก
และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น   สถานศึกษาอาจตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาให้เรียนซ�้ำชั้นได้   ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
1.2 การให้ระดับผลการเรียน
			 ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตวั เลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น  8  ระดับ
การประเมินการอ่าน  คดิ วิเคราะห์และเขียน  และคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์นน้ั   
ให้ระดับผลการประเมินเป็น  ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน  จะต้องพิจารณาทัง้ เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  
การปฏิบตั กิ จิ กรรมและผลงานของผูเ้ รียน  ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษาก�ำหนด  และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน  และไม่ผ่าน
		 1.3 การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท�ำเอกสาร
รายงานให้ผปู้ กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครัง้ (ผลการสอบระหว่างภาค
และผลการเรียนปลายภาค)
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		การรายงานผลการเรีียนสามารถรายงานเป็็นระดัับคุุณภาพการปฏิิบััติิของ
ผู้้�เรีียนที่่�สะท้้อนมาตรฐานการเรีียนรู้้�กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
2. เกณฑ์์การจบการศึึกษา
หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน  กำำ�หนดเกณฑ์์กลางสำำ�หรับั การจบการศึึกษา
เป็็น  3  ระดัับ  คืือ  ระดัับประถมศึึกษา  ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น  และระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
2.2 เกณฑ์์การจบระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
(1) ผู้้�เรีียนเรีียนรายวิิ ชาพื้้�นฐานและเพิ่่�มเติิม   โดยเป็็นรายวิิ ชาพื้้�นฐาน
66  หน่่วยกิิต  และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(2) ผู้้� เรีี ย นต้้ อ งได้้ หน่่ ว ยกิิ ต ตลอดหลัั ก สูู ต รโดยเป็็ น รายวิิ ช าพื้้� น ฐาน
66  หน่่วยกิิต  และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(3) ผู้้�เรีียนมีีผลการประเมิิน การอ่่าน  คิิดวิิเคราะห์์และเขีียน  ในระดัับ  “ผ่่าน”
เกณฑ์์การประเมิินตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(4) ผู้้�เรีียนมีีผลการประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์   ในระดัับ   “ผ่่าน”
เกณฑ์์การประเมิินตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(5) ผู้้�เรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนและมีีผลการประเมิิน  “ผ่่าน”  เกณฑ์์
การประเมิินตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนดทุุกกิิจกรรม
2.3 เกณฑ์์การจบระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
(1) ผู้้�เรีียนเรีียนรายวิิชาพื้้น� ฐานและเพิ่่�มเติิม   โดยเป็็นรายวิิชาพื้้น� ฐาน  41  หน่่วยกิิต  
และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(2) ผู้้�เรีียนต้้องได้้หน่ว่ ยกิิตตลอดหลัักสููตรโดยเป็็นรายวิิชาพื้้น� ฐาน 41  หน่่วยกิิต  
และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(3) ผู้้�เรีียนมีีผลการประเมิิน  การอ่่าน  คิิดวิิเคราะห์์และเขีียนในระดัับ  “ผ่่าน”
เกณฑ์์การประเมิินตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(4) ผู้้�เรีียนมีีผลการประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ในระดัับ   “ผ่่าน”
เกณฑ์์การประเมิินตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
(5) ผู้้�เรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนและมีีผลการประเมิิน  “ผ่่าน” เกณฑ์์
การประเมิินตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนดทุุกกิิจกรรม
สำำ�หรัับการจบการศึึกษาสำำ�หรัับกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ   เช่่น   การศึึกษาเฉพาะทาง
การศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ  การศึึกษาทางเลืือก  การศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�ด้้อยโอกาส  
การศึึกษาตามอััธยาศััย  ให้้คณะกรรมการของสถานศึึกษา  เขตพื้้น� ที่่�การศึึกษาและผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ดำำ�เนิินการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�ตามหลัักเกณฑ์์ในแนวปฏิิบััติิการวััดและประเมิิน
ผลการเรีียนรู้้�ของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน  พุุทธศัักราช  2551 สำำ�หรัับกลุ่่�ม
เป้้าหมายเฉพาะ
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โครงสร้้างเวลาเรีียน

หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551
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โครงสร้้างเวลาเรีียนหลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
พุุทธศัักราช 2565 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551
(โรงเรีียนมาตรฐานสากล) ปีีการศึึกษา 2565-2567
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ก�ำหนดวัน เปิด – ปิด ภาคเรียน
ปฏิิทิินเปิิดเรีียน
ภาคเรีียนที่่� 1
ภาคเรีียนที่่� 2

17 พฤษภาคม 2565 - 10 ตุุลาคม 2565
1 พฤศจิิกายน 2565 - 24 มีีนาคม 2566

ระบบการเรีียนภายในโรงเรีียน
1. กำำ�หนดเวลาเข้้าเรีียนและเลิิกเรีียน  โรงเรีียนเปิิดทำำ�การสอนสััปดาห์์ละ  5  วััน
ตั้้�งแต่่วัันจัันทร์์ – ศุุกร์์  เวลา  07.55 – 16.45  น.  นัักเรีียนจะต้้องมาถึึงโรงเรีียนก่่อน  07.55 น.  
เพื่่�อเตรีียมตััวเข้้าแถวเคารพธงชาติิ  ถ้า้ นัักเรีียนมาถึึงโรงเรีียนหลัังเวลา  07.55 น.  จะถืือว่่า
มาโรงเรีี ย นสาย   หากมีี เ หตุุผลไม่่ สม ควรจะถููกทำำ� โทษตามควรแก่่ ก รณีี    หากนัั ก เรีี ย น
มาโรงเรีียนสายจะส่่งผลให้้ไม่่ทัันเรีียนในชั่่�วโมงนั้้�น
2. จำำ�นวนวัันเรีียนหนึ่่ง� ปีีการศึกึ ษา  โรงเรีียนจะจััดให้้มีเี วลาเรีียนไม่่น้อ้ ยกว่่า  200  วััน  
หรืือ  40  สััปดาห์  ์ ภาคเรีียนละ  20  สััปดาห์  ์ โรงเรีียนอาจเปิิดภาคฤดููร้้อนได้้อีกี ตามที่่เ� ห็็นสมควร
โดยจััดให้้มีีเวลาเรีียน  4  สััปดาห์์
โรงเรีียนทำำ�การสอนสััปดาห์์ละ  5  วััน  วันั ละ  7 – 8  ชั่่�วโมง  ชั่่�งโมงละ  55  นาทีี  
รวมเวลาเรีียนในแต่่ละสััปดาห์  ์ 35 – 40  ชั่่�วโมง  ใน  30 – 31  ชั่่�วโมง  เป็็นการเรีียนวิิชาการ
ในหลัักสููตรอีีก  5  ชั่่�วโมง  เป็็นกิจิ กรรมพััฒนาผู้เ้� รีียน  ได้้แก่่  กิจิ กรรมแนะแนว  กิิจกรรมนัักเรีียน
ลููกเสืือ – ยุุวกาชาด  รัักษาดิินแดน  และกิิจกรรมสวดมนต์์ไหว้้พระ  พบอาจารย์์ที่ปรึึ
่� กษา  และในกรณีี
ที่่�โรงเรีียนมีีกิิจกรรมพิิเศษอาจลดเวลาเรีียนเหลืือคาบละ  50  นาทีี  เพื่่�อทำำ�กิิจกรรมดัังกล่่าว
ตารางแสดงเวลา เริ่่�มเรีียน 08:20 น.

ตารางเวลาเรีียนที่่� 1
เวลาเรีียนปกติิ (เรีียนชั่่�วโมงละ 60 นาทีี)
ชั่่�วโมงเรีียน
เวลาเรีียน
ชั่่�วโมงที่่� 1
08.20 – 09.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 2
09.20 – 10.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 3
10.20 – 11.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 4
11.20 – 12.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 5
12.20 – 13.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 6
13.20 – 14.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 7
14.20 – 14.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 8
14.20 – 15.20 น.
ชั่่�วโมงที่่� 9
15.20 – 16.20 น.

ตารางเวลาเรีียนที่่� 1
ลดเวลาเรีียน (เรีียนคาบละ 55 นาทีี)
คาบเรีียน
เวลาเรีียน
คาบเรีียนที่่� 1
08.20 – 09.15 น.
คาบเรีียนที่่� 2
09.15 – 10.10 น.
คาบเรีียนที่่� 3
10.10 – 11.05 น.
คาบเรีียนที่่� 4
11.05 – 12.00 น.
คาบเรีียนที่่� 5
12.00 – 12.55 น.
คาบเรีียนที่่� 6
12.55 – 13.55 น.
คาบเรีียนที่่� 7
13.50 – 14.45 น.
คาบเรีียนที่่� 8
14.45 – 15.40 น.
คาบเรีียนที่่� 9
15.40 – 16.35 น.
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โครงสร้้างหลัักสููตรสถานศึึกษา
มาตรฐานสากล
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น

2565

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

47

48

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

49

50

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

51

52

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

โครงสร้้างหลัักสููตรสถานศึึกษา
มาตรฐานสากล
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กลุ่่�มบริิหารงาน
งบประมาณ

2565

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

59

ประกาศโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

เรื่่�อง การเก็็บเงิินบำำ�รุุงการศึึกษาและเงิินระดมทรััพยากรของสถานศึึกษา
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2565

ด้้ ว ยกระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารเห็็ น สมควรกำำ�ห นดแนวปฏิิ บัั ติิ ก ารระดมทรัั พ ยากร
ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน   เพื่่�อให้้ทุุกภาคส่่วน
ของสัังคมมีีส่ว่ นร่่วมในการระดมทรััพยากรเพื่่�อการจััดการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐานตามมาตรา 58 แห่่ง
พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2545 และแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึึกษาธิิการจึึงกำำ�หนดให้้สถานศึึกษาในสัังกััด
สำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐานระดมทรััพยากรเพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารงาน
วิิชาการ การบริิหารงบประมาณ  การบริิหารงานบุุคคล  และการบริิหารทั่่�วไป  ตามประกาศ
กระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่อ� ง การเก็็บเงิินบำำ�รุงุ การศึึกษาและหลัักเกณฑ์์การเก็็บเงิินบำำ�รุงุ การศึึกษา
ของสถานศึึกษาสัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน และประกาศกระทรวง
ศึึกษาธิิการ เรื่่อ� ง การระดมทรััพยากรและแนวปฏิิบัติั กิ ารระดมทรััพยากรของสถานศึึกษา สัังกััด
สำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้น้� พื้้น� ฐาน ลงวัันที่่� 20 ตุุลาคม พ.ศ. 2554 โดยความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานและเป็็นไปด้้วยความสมััครใจภายใต้้หลัักเกณฑ์์
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�น้ พื้้�นฐานกำำ�หนด
โรงเรีียนศรีีวิชัิ ยั วิิทยา  โดยความเห็็นชอบตามมติิที่่ป� ระชุุมของคณะกรรมการสถานศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน   ครั้้�งที่่� 3/2564 ลงวัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2564 กำำ�หนดให้้โรงเรีียนดำำ�เนิินการ
ตามโครงการระดมทรััพยากร โดยกำำ�หนดอััตราเก็็บเงิินบำำ�รุงุ การศึึกษา ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2565
 ดัังรายการต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ
ที่่�

รายการ

ม.1 และ ม.4 ม.2, 3, 5 และ 6

ม.1 - ม.6

ภาคเรีียนที่่� 1

ภาคเรีียนที่่� 2

1

ค่่าจ้้างครููชาวต่่างประเทศ

350.- บาท

350.- บาท

350.- บาท

2

ค่่าจ้้างครููที่�มี่ ีความเชี่่�ยวชาญในสาขาเฉพาะ

500.- บาท

500.- บาท

500.- บาท

3

ค่่าสอนคอมพิิวเตอร์์  กรณีีโรงเรีียน
จััดคอมพิิวเตอร์์ให้้นัักเรีียนเกิินมาตรฐาน
ที่�รั่ ัฐจััดให้้

4

ค่่าเรีียนปรัับพื้้�นฐานความรู้้�

250.- บาท

5

ค่่าสาธารณููปโภคสำำ�หรัับห้้องเรีียน
ปรัับอากาศ

250.- บาท

6

ค่่าคู่่�มืือนัักเรีียน

100.- บาท

-

-

7

ค่่าบััตรประจำำ�ตััวนัักเรีียน

100.- บาท

-

-

8

ค่่าวารสารโรงเรีียน

100.- บาท

100.- บาท

-

9

ค่่าประกัันอุุบััติิเหตุุนัักเรีียน

350.- บาท

350.- บาท

-

10

ค่่าจ้า้ งบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานในสถานศึึกษา

400.- บาท

400.- บาท

400.- บาท

2,400 บาท

1,950 บาท

1,600 บาท

รวม

-

- 100.- บาท

250.- บาท

ประกาศ  ณ  วัันที่่�  24  กุุมภาพัันธ์์  พ.ศ. 2565

(นายชััชวาลย์์  สิิงหาทอง)
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250.- บาท

กลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป
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กลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไปโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
วิิสััยทััศน์์

ประสานสััมพันธ์
ั ชุุมชน  
์
ส่่งเสริิมการใช้้แหล่่งเรีียนรู้้�ในชุุมชน  พััฒนาคนให้้มีจิี ตสาธารณ
ิ
ะ
บริิการบุุคลากรและชุุมชน  บนพื้้�นฐานเศรษฐกิิจพอเพีียง
พัันธกิิจ

สร้้างและพััฒนาผลงานการให้้บริิการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการเรีียนการสอนตลอดจน
ให้้บริิการในรููปแบบต่่าง ๆเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของหน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอก
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เป้้าหมาย

1. เป็็นหน่่วยงานที่ทำ่� ำ�หน้้าที่ ปร
่� ะสานงาน สนัับสนุุน ส่่งเสริิมงานบริิหาร งานวิิชาการ 
งานบุุคลากรและงบประมาณ  และการดำำ� เนิิ น งานของสถานศึึ ก ษาให้้ มีี ปร ะสิิ ทธิิ ภ าพ
เกิิดประสิิทธิผิ ล
2. ให้้บริิการและอำำ�นวยความสะดวกด้้านอาคารสถานที่่�สิ่่�งแวดล้้อม สาธารณููปโภค
สื่่�อด้้านเทคโนโลยีี ด้้านสุุขภาพ อนามััย ประสานองค์์กร ชุุมชน ประชาสััมพันธ์
ั ์และอื่่น� ๆ
3. พััฒนาองค์์กร ระบบบริิหารงานบริิหารทั่่�วไป กำำ�กัับ ติิดตามประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
4. ประชาสััมพันธ์
ั ์ผลงานต่่อสาธารณชน เพื่่�อเผยแพร่่ข่่าวสารและสร้้างความร่่วมมืือ
อัันดีีระหว่่างโรงเรีียนกัับชุุมชน

กลยุุทธ์์

- พััฒนาจััดการเรีียนรู้้�ตามมาตรฐานสากล ส่่งเสริิมให้้ผู้เ้� รีียนรัักความเป็็นไทย ใฝ่่เรีียนรู้้� 
และมีีคุุณธรรม
- พััฒนาอาคารสถานที่่�และสิ่่�งแวดล้้อม  ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และ
ทัันสมััยบนพื้้�นฐานเศรษฐกิิจพอเพีียง
- พััฒนาระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้้�นฐาน
เศรษฐกิิจพอเพีียง
- พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการสื่่�อสารและการเรีียนรู้้�
- พััฒนาและส่่งเสริิมด้้านสุุขภาพของบุุคลากรในสถานศึึกษาและชุุมชน
- ร่่วมมืือ ประสานสััมพัันธ์์กัับชุุมชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในการจััดการศึึกษา
- พัั ฒ นางานเทคโนโลยีี ใ ห้้ ทัั นสมัั ย เพื่่� อ สนัั บ สนุุนการจัั ด การศึึ ก ษาบนพื้้� น ฐาน
เศรษฐกิิจพอเพีียง

อััตลัักษณ์์

“ประสานสััมพันธ์
ั ์แหล่่งเรีียนรู้้�ควบคู่่�กัับชุุมชน”
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ที่่�ถููกต้้องตามระเบีียบ

2565
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เครื่่�องแต่งกายนัั
กเรีียน
่

เข็็มขััดนัักเรีียนชาย
ม.ต้น/ม.ปลาย
้

เข็็มขััดนัักเรีียนหญิิง
ม.ปลาย

เข็็มขััดลููกเสืือ
เข็็มขััดยุุวกาชาด

ถุุงเท้านัั
้ กเรีียนชาย
และวิิชาพลศึึกษา
ม.ต้น/ม.ปลาย
้

ถุุงเท้านัั
้ กเรีียนหญิิง

ถุุงเท้าพื้้�
้ นดำ�ำ นัักเรีียนหญิิง

รองเท้านัั
้ กเรีียนชาย
ม.ต้น/ม.ปลาย
้

รองเท้านัั
้ กเรีียนหญิิง
ม.ต้น/ม.ปลาย
้

รองเท้านัั
้ กเรีียนหญิิง
วิิชาพลศึึกษา
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ประกาศระเบีียบโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

ว่่าด้้วยความประพฤติิและการปฏิิบัติั ิตนของนัักเรีียน พ.ศ.2565
โดยที่่�เป็็นการสมควรให้้ปรัับปรุุงระเบีียบโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา ว่่าด้้วยความประพฤติิ
และการปฏิิบััติิตนของนัักเรีียน พ.ศ.2565 เพื่่�อให้้มีีความสอดคล้้องกัับระเบีียบกระทรวง
ศึึกษาธิิการว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียนและนัักศึึกษา พ.ศ.2548 กฎกระทรวงกำำ�หนดความประพฤติิ
ของนัักเรีียนและนัักศึึกษา พ.ศ.2548 และพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ.2546 และให้้มีี
ความเหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น จึึงออกระเบีียบไว้้ดัังนี้้�

หมวดที่่� 1
บททั่่�วไป

1. ระเบีียบนี้้เ� รีียกว่่า “ระเบีียบโรงเรีียนศรีีวิชัิ ยั วิิทยาว่่าด้้วยความประพฤติิและการปฏิิบัติั ติ น
ของนัักเรีียน พ.ศ.2565” และให้้ยกเลิิกระเบีียบกฎข้้อบัังคัับอื่่�นที่่�ขััดแย้้งกัับระเบีียบนี้้�
2. ระเบีียบนี้้�ใช้้บังั คัับนัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ผู้อ้� านวยการโรงเรีียนได้้ลงลายมืือชื่่อ� ไว้้เป็็นหลัักฐาน
ในการประกาศเป็็นต้้นไป 
3. ข้้อความที่่�บััญญััติิไว้้ในระเบีียบการปฏิิบัติั ิตนและวิินััยของนัักเรีียนฉบัับนี้้�
โรงเรีียน หมายถึึง โรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครปฐม
นัักเรีียน หมายถึึง นัักเรีียนที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
ครูู หมายถึึง ครููที่่�ปฏิิบัติั ิราชการ และครููอััตราจ้้างในโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
ครููที่่�ปรึึกษา หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
ครููหััวหน้้าระดัับ หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�
ผู้้�อำำ�นวยการ หมายถึึง ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
ผู้้�ปกครอง หมายถึึง ผู้้�ปกครองนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
สถานศึึกษา หมายถึึง โรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
กลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป หมายถึึง กลุ่่�มงานที่่�สถานศึึกษาตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดููแล
ด้้านความประพฤติิและการปฏิิบััติิตนของนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
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คณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียน หมายถึึง คณะกรรมการที่่�สถานศึึกษาแต่่งตั้้�ง
ขึ้้�นเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาบทลงโทษกัับนัักเรีียนที่่�กระทำำ�ความผิิดว่่าด้้วยความประพฤติิและ
การปฏิิบััติิตนของนัักเรีียน
คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน หมายถึึง คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน
โรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
ประเภทความผิิด หมายถึึง ลัักษณะความประพฤติิที่่นั� กั เรีียนกระทำำ�ขึ้้น� อัันเป็็นการ
ฝ่่าฝืืนระเบีียบของโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
การลงโทษ หมายถึึง การลงโทษนัักเรีียนที่่�ประพฤติิผิิดโดยให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจ
ของหััวหน้า้ สถานศึึกษาหรืือผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากหััวหน้า้ สถานศึึกษาให้้ดำำ�เนิินการตามระเบีียบ
ของโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยาว่่าด้้วยความประพฤติิและการปฏิิบััติิตนของนัักเรีียน พ.ศ.2565

หมวดที่่� 2

การแต่่งกายของนัักเรีียน

4. การแต่่งกายของนัักเรีียน
		 4.1 ทรงผมนัักเรีียน
			 4.1.1 ทรงผมนัักเรีียนชาย มััธยมศึึกษาตอนต้้น  ตััดรองทรงสููง ด้้านบน
ยาวไม่่เกิิน  4 เซนติิเมตร ด้้านหน้้ายาวไม่่เกิิน  5 เซนติิเมตร ด้้านข้้างและด้้านหลัังเป็็นรองทรงสููง
ไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับบนหูู ห้้ามไว้้จอนและรากไทร ไม่่ไว้้หนวดหรืือเครา ไม่่ย้้อมสีีผมหรืือดััดผม และ
ไม่่ใส่่เจลหรืือน้ำำ��มัันใส่่ผมทุุกชนิิด
		 4.1.2 ทรงผมนัักเรีียนหญิิง มััธยมศึึกษาตอนต้้น  ผมสั้้น� ทรงนัักเรีียน ความยาว
จากติ่่�งหููประมาณ 4 เซนติิเมตร ไม่่ตกแต่่งผมโดยการย้้อมสีีผม ดััดหรืือซอย
			 4.1.3 ทรงผมนัักเรีียนชาย มััธยมศึึกษาตอนปลาย  ตััดรองทรงสููง ด้้านบน
ยาวไม่่เกิิน 4 เซนติิเมตร  ด้้านหน้้ายาวไม่่เกิิน  5 เซนติิเมตรด้้านข้้างและด้้านหลัังเป็็นแบบรองทรงสููง
ต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับกลางหูู  ห้า้ มไว้้จอนและรากไทร ไม่่ไว้้หนวดหรืือเครา ไม่่ย้อ้ มสีีผมหรืือดััดผม
และไม่่ใส่่เจลหรืือน้ำำ��มัันใส่่ผมทุุกชนิิด  
		 4.1.4 ทรงผมนัักเรีียนหญิิง มััธยมศึึกษาตอนปลาย กรณีีไว้้ผมสั้้�น ผมสั้้�น
ทรงนัักเรีียน ความยาวจากติ่่ง� หููประมาณ 4 เซนติิเมตร ไม่่ตกแต่่งผมโดยการย้้อมสีีผม ดััด หรืือซอย
กรณีีไว้้ผมยาว ความยาวไม่่เกิินกึ่่ง� กลางหลััง ต้้องรวบหรืือถัักเปีียให้้เรีียบร้้อยด้้วยยางรััดผมสีีดำำ� 
(หากถัักเปีียต้้องเป็็นทรงก้้างปลาไม่่เกิิน 2 เปีีย) และหากต้้องการติิดกิ๊๊�บให้้ใช้้สีีดำำ� ผููกโบว์์
ด้้วยริิบบิ้้�นสีีขาว สีีกรมหรืือสีีดำำ� ไม่่ตกแต่่งผมโดยการย้้อมสีีผม ดััดหรืือซอย
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		 4.2. เครื่่�องแบบและการแต่่งกาย
			 4.2.1 เครื่่�องแบบนัักเรีียนชาย ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น
1. เสื้้�อ เสื้้�อเชิ้้�ตทรงสุุภาพ  คอตั้้�ง ผ้้าขาวเกลี้้�ยงไม่่บางเกิินสมควร ผ่่าอก
ตลอด สาบที่่�อกกว้้าง 3.5 ซม. แขนสั้้�นเหนืือข้้อศอกพอสมควร กระเป๋๋าติิดแนวราวนมเบื้้�องซ้้าย
1 กระเป๋๋า ขนาดกว้้าง 8-12 ซม. และลึึกตั้้�งแต่่ 10-15 ซม. ซึ่่�งพอเหมาะกัับขนาดเสื้้�อไม่่มีีเกล็็ด
หรืือสาบหลััง
2. กางเกง แบบทรงไทย สุุภาพ ผ้้าสีีกากีี มีจีี บี ด้้านหน้้าข้้างละ 2 จีีบ ปลายขา
ยาวเหนืือเข่่านัับจากกลางลููกสะบ้้าประมาณ 5 ซม. เมื่่อ� ยืืนตรงส่่วนกว้้างของขากางเกง ห่่างจากขา
ตั้้�งแต่่ 8-12 ซม. ส่่วนกว้้างตามส่่วนขนาดของขา ปลายขาพัับเข้้าข้้างในกว้้าง 5 ซม. ผ่่าตรง
ส่่วนหน้้า ใช้้ซิิป ไม่่ใช้้กระดุุม มีีกระเป๋๋าตรงแนวตะเข็็บข้้างละ 1 กระเป๋๋า ปากกระเป๋๋าไม่่ตีีเกล็็ด
ห้้ามมีีกระเป๋๋าหลััง หููร้้อยเข็็มขััดยาวไม่่เกิิน 5 ซม. เวลาสวมให้้เอาขอบกางเกงทัับชายเสื้้�อไว้้
ให้้เรีียบร้้อยให้้มองเห็็นเข็็มขััด
3. เข็็มขััด ใช้้เข็็มขััดหนัังสีีน้ำำ��ตาล ขนาดกว้้างตั้้�งแต่่ 3-3.5 ซม. ตามส่่วน
ขนาดตััวของนัักเรีียนหััวเข็็มขััดเป็็นโลหะสีีทองหรืือเงิิน รููปสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้าแบบชนิิดหััวกลััด
มีีปลอกหนัังสีีน้ำำ��ตาล 1 ปลอก ขนาด 1.1 ซม. สำำ�หรับั สอดปลายเข็็มขััด เข็็มขััดคาดใส่่ในหููกางเกง
หรืือจะใช้้เข็็มขััดลููกเสืือก็็ได้้
4. รองเท้้า ใช้้รองเท้้าผ้้าใบสีีน้ำำ��ตาล ชนิิดหุ้้�มส้้น ผููกเชืือกไม่่มีลว
ี ดลาย ห้้ามใช้้
รองเท้้าหนััง หรืือรองเท้้าชนิิดหััวตััด หััวแหลม ส้้นสููงขอบขาว และห้้ามใช้้เชืือกสีีอื่่�นผููกรองเท้้า
5. ถุุงเท้้า ถุุงเท้้าสีีน้ำำ��ตาล ทำำ�ด้้วยด้้ายหรืือไนล่่อน ไม่่มีีลวดลาย ความยาว
ครึ่่�งหน้้าแข้้ง
6. เครื่่�องหมายโรงเรีียน อัักษรย่่อ ศ.ว. ขนาดความสููงของตััวอัักษร 1.5 ซม.
ปัักที่่�อกเสื้้�อด้้านขวาติิดบนเสื้้�อด้้วยด้้ายหรืือไหมสีีน้ำำ��เงิินแก่่ ปัักเหนืือแนวกระเป๋๋าประมาณ 
1.5 นิ้้�ว ข้้างใต้้ ศ.ว. ปัักเลขประจำำ�ตััวด้้วยเลขอารบิิก ที่่�อกเบื้้�องซ้้ายปัักชื่่�อและนามสกุุล
ของนัักเรีียนขนาดความสููงของตััวอัักษร 0.5 ซม. เป็็นภาษาไทยด้้วยด้้ายหรืือไหมสีีน้ำำ��เงิินแก่่
โดยใช้้ตัักอัักษรแบบธรรมดา
7. ติิดเข็็มโรงเรีียน เหนืืออัักษรย่่อ ศ.ว. ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด โดยเป็็น
เข็็มสีีเงิิน
8. วัันที่่�มีีการสอนกิิจกรรมลููกเสืือ จะต้้องแต่่งเครื่่�องแบบลููกเสืือให้้เรีียบร้้อย
		 4.2.2 เครื่่�องแบบนัักเรีียนหญิิง ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น
1. เสื้้�อ แบบเสื้้�อคอปกทหารเรืือ สวมหััวไม่่บางเกิินควร แขนยาวเพีียงเหนืือ
ศอก ปลายแขนจีีบ 3 จีีบ ทั้้�งด้้านหน้้าและด้้านหลััง ความยาวของตััวเสื้้อ� วััดจากข้้อมืือมาเมื่่อ� ยืืน
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ตรงระยะตั้้�งแต่่ 10-15 ซม. ชายขอบเสื้้�อด้้านล่่างมีีรอยพัับ ริิมขอบล่่างด้้านหน้้าขวาติิดกระเป๋๋า
เสื้้�อขนาดกว้้างไม่่เกิิน 5-9 ซม. ยาว 7-10 ซม. ตามส่่วนขนาดของตััวเสื้้�อ ปากกระเป๋๋าพัับเป็็น
ริิมกว้้างไม่่เกิิน 2 ซม. ผููกคอด้้วยผ้้าสีีกรมท่่า ปลายตััดเป็็นรููปสามเหลี่่�ยม กว้้างประมาณ 6 ซม.
ผููกเงื่่�อนกะลาสีี (คอซอง) หรืือใช้้แบบสำำ�เร็็จ
2. กระโปรง ใช้้ผ้้าสีีน้ำำ��เงิินแก่่หรืือกรมท่่าเกลี้้�ยง ไม่่มีีลวดลาย แบบธรรมดา
หน้้าและหลัังพัับเป็็นกลีีบข้้างละ 3 จีีบ พัับกลีีบออกทางด้้านนอก กลีีบลึึกไม่่น้้อยกว่่า 2.5 ซม.
ตีีเกล็็ดโดยเย็็บทัับกลีีบด้้านนอกลงมา 8 ซม. เว้้นระยะความกว้้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาว
คลุุมเข่่าโดยวััดจากกึ่่�งกลางลููกสะบ้้าเข่่าลงไปประมาณ 10 ซม.
3. รองเท้้า ใช้้รองเท้้าหุ้้�มส้้นมีีสายคาดสีีดำำ�  ทรงสุุภาพ หนัังไม่่มีีลวดลาย
ห้้ามใช้้รองเท้้าผ้้าใบสีีดำำ� หรืือรองเท้้าหััวตััด หััวแหลม หััวโต ส้้นสููงไม่่เกิิน 2 ซม. พื้้�นรองเท้้า
หนาไม่่เกิิน 1 ซม.
4. ถุุงเท้้า สีีขาวแบบธรรมดาทั้้�งคู่่� หรืือใช้้พื้้�นสีีดำำ� ทำำ�ด้้วยด้้ายหรืือไนล่่อน
ไม่่บางเกิินไป ไม่่มีีลวดลาย พัับขอบได้้ 5 ซม. หรืือชนิิดสั้้�นเหนืือข้้อเท้้า 5 ซม.
5. เสื้้�อชั้้�นในใช้้ผ้้าสีีขาว  คอบััว  เอวยาว ชนิิดเดีียวเท่่านั้้�น ถ้้าใช้้เสื้้�อยกทรง
แบบบราเซีียตััวสั้้�นหรืือยาว ให้้ใช้้สีีขาวเท่่านั้้�น และต้้องสวมเสื้้�อซัับในสีีขาวทัับอีีกตััวหนึ่่�ง
6. การปัักอัักษร ใช้้แบบเดีียวกัันกัับนัักเรีียนชาย
7. ติิ ด เข็็ ม โรงเรีี ย นเหนืืออัั ก ษรย่่ อ  ศ.ว. ตามแบบที่่� โรงเรีี ย นกำำ�ห นด
โดยเป็็นเข็็มสีีเงิิน
8. วัันที่่�มีีการเรีียนกิิจกรรมยุุวกาชาด จะต้้องแต่่งเครื่่�องแบบยุุวกาชาด
ให้้เรีียบร้้อย
		 4.2.3 เครื่่�องแบบนัักเรีียนชาย ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย
1. เสื้้�อ กางเกง เข็็มขััด รองเท้้า ถุุงเท้้า เครื่่�องหมายโรงเรีียน เหมืือน
เครื่่�องแบบนัักเรีียนชายชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น
2. ติิดเข็็มโรงเรีียนเหนืืออัักษรย่่อ ศ.ว. ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด โดย
เป็็นเข็็มสีีทอง
3. วัันที่่�มีีการเรีียนกิิจกรรมรัักษาดิินแดน จะต้้องแต่่งเครื่่�องแบบนัักศึึกษา
วิิชาทหารให้้เรีียบร้้อย
		 4.2.4 เครื่่�องแบบนัักเรีียนหญิิง ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย
1. เสื้้�อ ตััดด้้วยผ้้าขาวเกลี้้�ยง สุุภาพ  ไม่่บางเกิินไป  เอวตรง ไม่่จััดเกล็็ด
เน้้นทรง คอเชิ้้�ตสาบตลบเข้้าข้้างในและปลายแขนจีีบด้้านละ 3 จีีบ ยาวเหนืือข้้อศอก ขอบแขน
กว้้าง 2 ซม. กระดุุมเสื้้�อกลมขาว
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2. กระโปรง ใช้้แบบเดีียวกัันกัับกระโปรงของนัักเรีียนหญิิงในชั้้น� มััธยมศึึกษา
ตอนต้้นแต่่นุ่่�งทัับชายเสื้้�อมีีเข็็มขััดคาดทัับมองเห็็นได้้ชััดเจน
3. เข็็มขััด ใช้้เข็็มขััดหนัังกว้้าง 3.0-3.5 ซม. สีีดำำ� หัวั เข็็มขััดรููปสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า
ชนิิดหััวกลััด ใช้้หนัังสีีดำำ�หุ้้�ม
4. ถุุงเท้้า สีีขาวแบบธรรมดาทั้้�งคู่่� หรืือใช้้พื้้�นสีีดำำ� ทำำ�ด้้วยด้้ายหรืือไนล่่อน
ไม่่บางเกิินไป ไม่่มีีลวดลาย พัับขอบได้้ 5 ซม. หรืือชนิิดสั้้�นเหนืือข้้อเท้้า 5 ซม.
		 5. รองเท้้าหนัังสีีดำำ� ทรงสุุภาพเป็็นแบบหุ้้�มส้้น หุ้้�มปลายเท้้า ชนิิดมีีสายรััดหลัังเท้้า
ไม่่มีีลวดลาย ส้้นสููงไม่่เกิิน 2 ซม. พื้้�นรองเท้้าหนาไม่่เกิิน 1 ซม.
6. เสื้้�อชั้้�นใน ใช้้แบบเดีียวกัันกัับนัักเรีียนหญิิงชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น
7. ติิดเข็็มโรงเรีียนเหนืืออัักษรย่่อ ศ.ว. ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดโดยเป็็น
เข็็มสีีทอง
8. วัันที่่�มีีการเรีียนกิิจกรรมรัักษาดิินแดน จะต้้องแต่่งเครื่่�องแบบนัักศึึกษา
วิิชาทหารให้้เรีียบร้้อย
		 4.2.5 ชุุดพลศึึกษา
1. เสื้้�อ เสื้้�อเชิ้้�ตโปโลสีีเขีียวตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ปกตั้้�ง แขนสั้้�น
เหนืือข้้อศอกพอสมควร เอวตรง ผ่่าข้้างตามแนวตะเข็็บเรีียบร้้อย ด้้านหน้้าผ่่าตรงกลางครึ่่�งตััว 
มีีสาบกว้้าง 3.5 ซม. ติิดกระดุุม 3 เม็็ด กระเป๋๋าปะติิดแนวราบหน้้าอกข้้างซ้้าย 1 กระเป๋๋า
ขนาดกว้้ า ง 8-12 ซม. บนกระเป๋๋ า มีี ต ราของโรงเรีี ย นปัั ก ด้้ ว ยไหม บนอกเสื้้� อ ด้้ า นขวา
ปัักชื่่�อ-นามสกุุล ด้้วยด้้ายหรืือไหมสีีน้ำำ��เงิินขนาดความสููงของตััวอัักษร 0.8 ซม. ด้้านหลัังเรีียบ
ไม่่มีีจีีบ ผ้้าชิ้้�นเดีียวต่่อ มีีบ่่าหลััง
2. กางเกงวอร์์ม สีีดำำ� มีีสายยืืดที่่�เอว ใส่่เชืือกผููกอยู่่�ด้้านใน กระเป๋๋าตรงมีีซิป 
ิ
ปลายขาธรรมดา ไม่่มีีซิิปหรืือสายรััด ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
หมายเหตุุ  ชุุดพลศึึกษาให้้ใส่่เฉพาะวัันที่่�มีีการเรีียนพลศึึกษาหรืือวัันที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดเท่่านั้้�น
		 4.2.6 เครื่่�องแบบสมาชิิกยุุวกาชาด
1. หมวก ทำำ�ด้้วยผ้้าสีีกรมท่่า แบบมีีแก๊๊ปข้้างหน้้า และตลบปีีกด้้านข้้างขึ้้�น
ทั้้�งสองข้้าง ประดัับเครื่่�องหมายหน้้าหมวก
2. เสื้้อ� เชิ้้ต�  สีีเทาอมฟ้้า ปกเชิ้้ต� ผ่่าอกตลอด ที่่�อกเสื้้อ� ทำำ�เป็็นสาบมีีกระเป๋๋าสองข้้าง
แบบปิิดปากด้้วยกระดุุมสีีเดีียวกัับเสื้้�อ ตรงกึ่่�งกลางกระเป๋๋าจีีบเป็็นแถวกว้้างเท่่ากัับสาบเสื้้�อ
ตรงบ่่าทั้้�งสองมีีสาบอิินทรธนููติดิ กระดุุมข้้างละ 1 เม็็ด ที่่�อกเสื้้อ� ขวาติิดเข็็มเครื่่อ� งหมายยุุวกาชาด
ต้้นแขนซ้้ายติิดแถบป้้ายชื่่�อโรงเรีียนพื้้�นแดงตััวหนัังสืือขาว ห่่างลงมา 2 ซม. ติิดแถบสีีบอกกลุ่่�ม
และหน่่วยสีี
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3. ผ้้าผููกคอสีีกรมท่่า รููปสามเหลี่่�ยมมุุมฉาก มุุมผ้้าผููกคอ ด้้านหลัังติิดเครื่่อ� งหมาย
ยุุวกาชาด เข็็มขััดดำำ� หััวเครื่่�องหมายยุุวกาชาด
4. กระโปรง ผ้้าสีีและชนิิดเดีียวกัับเสื้้�อ เป็็นแบบจีีบตามกัันด้้านละ 6 จีีบ
ตีีเกล็็ดโดยเย็็บหลบในยาวลงมาจากขอบเอว  8 ซม. เท่่ากัันทุุกๆ จีีบ กระโปรงยาวคลุุมเข่่า
วััดจากกลางเข่่าลงมา 10 ซม.
5. ป้้ ายชื่่� อ ให้้ ปััก ชื่่� อและนามสกุุ ลเหนืือกระเป๋๋ า ด้้ า ยซ้้ า ยด้้ ว ยด้้ า ยหรืือ
ไหมสีีน้ำำ��เงิินสููงจากกระเป๋๋าเสื้้อ� 2 ซม. ขนาดความสููงของตััวอักั ษร 0.5 ซม. และเหนืือชื่่อ� ติิดแถบ
สีีประจำำ�หน่่วยสีีของตนเอง
		 4.2.7 เครื่่�องแบบลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่
1. หมวกทรงอ่่อนสีีเลืือดหมูู มีตี ราหน้้าหมวกรููปตราคณะลููกเสืือแห่่งชาติิทำำ�
ด้้วยโลหะสีีทอง เวลาสวมให้้ตราหน้้าหมวกอยู่่�เหนืือคิ้้�วซ้้าย
2. เสื้้�อ คอพัับสีีกากีีแขนสั้้�นเหนืือศอกผ่่าอกตลอด อกเสื้้�อทำำ�เป็็นสาบกว้้าง
3.5 ซม. มีีดุมุ เหนืือเข็็มขััด 4 ดุุม อกมีีกระเป๋๋าปะข้้างละ 1 กระเป๋๋า มีีแถบตรงกึ่่ง� กลางตามทางดิ่่ง�
ปกรููปมนชายกลางแหลม เจาะรัังดุุมกึ่่ง� กลางกระเป๋๋า 1 ดุุม มีีอินิ ทรธนููสีเี ดีียวกัับเสื้้อ� อยู่่�เหนืือบ่่า
ทั้้�งสองข้้างด้้านไหล่่กว้้าง 3.5 ซม. เย็็บติิดกัับตะเข็็บไหล่่เสื้้�อ ด้้านคอกว้้าง 2.5 ซม. ปลายมน
มีีกระดุุมที่่�ปลาย อิินทรธนููทางด้้านคอด้้านละ 1 ดุุม ดุุมลัักษณะคอกลมแบน ทำำ�ด้้วยวััสดุุ
สีีน้ำำ��ตาลแก่่ และมีีอิินทรธนููสีีเลืือดหมูู ปลายอิินทรธนููมีีอัักษร “ล.ญ.” สีีเหลืือง ให้้สอดชายเสื้้�อ
อยู่่�ภายในกางเกง
3. ผ้้าผููกคอรููปสามเหลี่่�ยมหน้้าจั่่�ว ด้้านฐาน 100 ซม. ด้้านตั้้�ง 75 ซม.
สีีเหลืืองมีีรููปองค์์พระปฐมเจดีีย์์ และมีีวอคเกิ้้�ลสวมผ้้าผููกคอ
4. กางเกง สีีกากีี ขาสั้้�นเหนืือเข่่าประมาณ 5 ซม. ส่่วนกว้้างของขากางเกง
เมื่่�อยืืนห่่างจากขาตั้้�งแต่่ 8-12 ซม. ปลายขาพัับเข้้ากว้้าง 5 ซม. ผ่่าตรงส่่วนหน้้า มีีกระเป๋๋า
ตามแนวตะเข็็บข้้างละ 1 กระเป๋๋า และมีีหููร้้อยเข็็มขััดยาวไม่่เกิิน 5 ซม. กว้้าง 1 ซม.
5. เข็็มขััดหนัังสีีน้ำำ��ตาล กว้้าง 3-3.5 ซม. หััวชนิดิ ขััดด้้วยโลหะสีีทอง มีีลายดุุน
รููปตราคณะลููกเสืือแห่่งชาติิภายในกรอบช่่อชััยพฤกษ์์
6. ถุุงเท้้ายาวสีีกากีี พัับขอบไว้้ใต้้เข่่า ใต้้พัับขอบมีีรอยรััดถุุง ติิดพู่่�สีีเลืือดหมูู
ข้้างละ 1 พู่่�  ยาวไม่่เกิิน 1 ซม.
7. รองเท้้าผ้้าใบสีีน้ำำ��ตาล ไม่่มีีลวดลาย หุ้้�มส้้นชนิิดผููก
8. ป้้ายชื่่�อ ขนาดกว้้าง 3 ซม. ยาวประมาณความกว้้างของกระเป๋๋าเสื้้�อ
ผ้้าสีีเลืือดหมููปัักชื่่�อและนามสกุุล ขนาดความสููงตััวอัักษร 0.5 ซม. ด้้วยด้้ายหรืือไหมสีีเหลืือง
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5. กระเป๋๋าเป้้ใส่่หนัังสืือ
ให้้ใช้้กระเป๋๋าเป้้สีีดำำ�ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ใส่่สมุุด หนัังสืือ อุุปกรณ์์การเรีียน
และใช้้กระเป๋๋าหิ้้�วตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ใส่่อุุปกรณ์์การเรีียนเพิ่่�มเติิมได้้

หมวดที่่� 3

การปฏิิบััติิตนของนัักเรีียน

6. การปฏิิบััติิตนโดยทั่่�วไปของนัักเรีียน
6.1.1 นัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิชัิ ยั วิิทยา พึึงรู้้�สึกึ ตััวเสมอว่่าเป็็นนัักเรีียนต้้องปฏิิบัติั ติ น
ให้้เป็็นไปตามระเบีียบของโรงเรีียนโดยเคร่่งครััด
6.1.2 นัักเรีียนพึึงปฏิิบัติั ติ นให้้เป็็นคนดีี มีคี วามขยัันหมั่่�นเพีียร ซื้้อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ และ
ปฏิิบัติั ติ นให้้เป็็นที่่�รักั ของบิิดามารดา ผู้้�ปกครอง ครูู เพื่่�อนัักเรีียนทุุกคน และบุุคคลอื่่�นๆ โดยทั่่�วไป
6.1.3 นัักเรีียนพึึงมีีความสามััคคีี กลมเกลีียวกัันในระหว่่างเพื่่�อนนัักเรีียนด้้วยกััน
ไม่่ว่า่ จะเป็็นรุ่่�นพี่่�หรืือรุ่่�นน้้อง การแตกความสามััคคีีเป็็นการบ่่อนทำำ�ลายความมั่่�นคงของหมู่่�คณะ
ถืือเป็็นผู้้�ไม่่พึึงปรารถนาของสัังคม
6.1.4 นัักเรีียนไม่่ควรประพฤติิชั่่�วให้้เป็็นที่่�เดืือดร้้อนต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น เช่่น
ไม่่ทำำ�ตนเป็็นอัันธพาล ลัักทรััพย์์ เล่่นการพนััน สููบบุุหรี่่� ดื่่�มน้ำำ��เมา ชู้้�สาว และอื่่�นๆที่่�ไม่่สมควร
6.1.5 นัักเรีียนเป็็นผู้้�มีกิี ริิ ยิ าวาจาสุุภาพ มีีสัมั มาคารวะต่่อบิิดามารดา ครูู และผู้้�ที่่มี� ี
วััยวุุฒิิสููงกว่่า
6.1.6 นัั ก เรีี ย นพึึ งช่่ วยกัั น รัั ก ษาความสะอาดของโรงเรีี ย นให้้ ส ะอาดสวยงาม
อยู่่�เสมอ และช่่วยกัันรัักษาสมบััติขิ องโรงเรีียนตลอดจนสมบััติสิ าธารณะโดยทั่่�วไป เสมืือนวิิญญููชน
พึึงสงวนทรััพย์์สิินของตนเอง
6.1.7 นัักเรีียนพึึงเป็็นผู้้�มััธยััสถ์์ รู้้�จัักใช้้จ่่ายในสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ ไม่่สุุรุ่่�ยสุุร่่าย
ฟุ่่�มเฟืือย
6.1.8 นัักเรีียนทุุกคนพึึงสนัับสนุุนส่่งเสริิมกิิจกรรมของโรงเรีียนให้้เจริิญก้้าวหน้้า
อยู่่�เสมอ โดยการร่่วมมืือช่่วยเหลืือให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม ไม่่เห็็นแก่่ตััวฝ่่ายเดีียว
6.1.9 นัักเรีียนต้้องเป็็นผู้้�มีีประชาธิิปไตย อยู่่�ในขอบเขตที่่�ถููกที่่�ควร เข้้าใจสิิทธิิ
และหน้้าที่่�ของตนและรู้้�จัักเคารพสิิทธิิ และหน้้าที่่�ของผู้้�อื่่�น
6.1.10 นัักเรีียนพึึงปฏิิบััติิตามคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ของสถานศึึกษา ได้้แก่่
รัักชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีวิินััย ใฝ่่เรีียนรู้้�  อยู่่�อย่่างพอเพีียง มุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งาน
รัักความเป็็นไทย มีีจิิตสาธารณะ
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6.1.11 นัักเรีียนพึึงปฏิิบัติั ติ นโดยยึึดหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นแนวทาง
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต
6.1.12 นัักเรีียนพึึงปฏิิบัติั ิตนตามค่่านิิยม 12 ประการ ตามที่่�คณะรัักษาความสงบ
แห่่งชาติิ (คสช.) และกระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนดนโยบายสร้้างสรรค์์ประเทศไทยให้้เข้้มแข็็ง
7. การแต่่งกายไม่่เรีียบร้้อยและไม่่เหมาะสมกัับสภาพนัักเรีียน
ตามระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการว่่าด้้วยการแต่่งกายของนัักเรีียน การแต่่งกาย
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งต่่อไปนี้้� เป็็นการแต่่งกายไม่่สุภุ าพเรีียบร้้อยและไม่่เหมาะสมกัับสภาพนัักเรีียน คืือ
-   ไว้้ผมยาวเกิินสมควรและไม่่สุภุ าพ ตััดผม ซอยผม ย้้อมผม กััดสีีผม ไว้้เล็็บ ทาเล็็บ
แต่่งคิ้้ว 
� แต่่งตา แต่่งริิมฝีีปาก หรืือแต่่งหน้้า เขีียนคิ้้ว 
� เขีียนขอบตา หรืือปาก ถาวร หรืือใช้้สิ่่ง� แปลกปลอม
ผสมเพื่่�อการเสริิมสวย ไม่่เจาะหูู หรืืออวััยวะอัันปรากฏให้้สังั เกตได้้ ยกเว้้นนัักเรีียนหญิิงให้้เจาะหูู
ได้้ข้า้ งละ 1 รูู บริิเวณติ่่�งหููเท่่านั้้�น หากต้้องใส่่ต่า่ งหููให้้ใส่่เฉพาะต่่างหููเงิิน หรืือทองคำำ�แท้้ เป็็นห่่วงกลม
คล้้องติิดหูู หรืือแป้้นกลม ขนาดเท่่าหััวเข็็มหมุุด ข้้างละ 1 รูู เท่่านั้้�น และไม่่สัักลวดลายต่่างๆ
หรืือสััญลัักษณ์์อื่่�นใด อัันปรากฏให้้สัังเกตเห็็นได้้ตามส่่วนต่่างๆของร่่างกาย
- ไม่่ใช้้ของอัันมีีค่า่ สููง และเครื่่อ� งประดัับกาย เช่่น โทรศััพท์มืื์ อถืือ สายสร้้อย ต่่างหูู
แหวน กำำ�ไล และสร้้อยข้้อมืือ เป็็นต้้น สำำ�หรับั ผู้้�ที่่จ� ะห้้อยพระเครื่่อ� ง ของขลััง ต้้องใช้้วัสั ดุุมีค่ี า่ น้้อย
และต้้องอยู่่�ภายในเสื้้อ� ให้้มิดิ ชิิด ส่่วนนาฬิิกาข้้อมืือหากประสงค์์จะใช้้ ต้อ้ งเป็็นแบบสุุภาพไม่่ฉูดู ฉาด
ทั้้�งตััวเรืือนและสายคาด หากไม่่สุุภาพไม่่อนุุญาตให้้ใช้้ และนัักเรีียนจะต้้องระมััดระวัังในการใช้้
ตลอดจนการเก็็บรัักษา หากมีีการสููญหายทางโรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบ
- การแต่่งกายไม่่สุภุ าพเรีียบร้้อย และไม่่เหมาะสมกัับสภาพนัักเรีียนดัังกล่่าวแล้้ว 
หากนัักเรีียนคนใดฝ่่าฝืืนโรงเรีียนมีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการ
8. การมาสาย
   
 นัักเรีียนที่่�มาโรงเรีียนหลัังสััญญาณออดแรกดััง เวลา 07.50 น. ถืือว่่ามาโรงเรีียนสาย
เมื่่อ� ชัักธงชาติิขึ้้น� สู่่�ยอดเสาเรีียบร้้อยแล้้ว พบนัักเรีียนมาโรงเรีียนสายให้้เข้้าแถวแยกเป็็นระดัับชั้้น�
ตรงบริิเวณที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด โดยมีีครููเวรควบคุุมดููแลและบัันทึึกข้้อมููลนักั เรีียนไว้้เพื่่�อดำำ�เนิินการ
สอบถามหาเหตุุผล  และแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบ จััดทำำ�บัันทึึกการดำำ�เนิินการลงในสมุุดว่่ากล่่าว
ตัักเตืือนเพื่่�อติิดตามแก้้ปััญหาต่่อไป
9. การหนีีโรงเรีียนและไม่่เข้้าห้้องเรีียน
เมื่่อ� พบนัักเรีียนหนีีโรงเรีียน ให้้ครููประจำำ�ชั้้น� ดำำ�เนิินการหาสาเหตุุ แจ้้งผู้้�ปกครองมา
พบเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาร่่วมกััน จััดทำำ�บันั ทึึกการดำำ�เนิินการไว้้เป็็นหลัักฐานในแบบบัันทึึกที่่�งานกิิจการ
นัักเรีียน
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10. การลาหยุุดเรีียนของนัักเรีียน
   เมื่่�อนัักเรีียนมีีความจำำ�เป็็นต้้องหยุุดเล่่าเรีียนด้้วยเหตุุผลใดก็็ตาม เช่่น ลากิิจ 
หรืือลาป่่วย แม้้ว่่าการหยุุดเรีียนนั้้�นจะเพีียงแค่่ 1 วััน หรืือมากกว่่า ผู้้�ปกครองหรืือนัักเรีียน
จะต้้องแจ้้งให้้ครููประจำำ�ชั้้น� ทราบในเบื้้อ� งต้้นทางโทรศััพท์หรืื
์ อช่่องทางออนไลน์์ต่า่ งๆ โดยเร็็วที่่สุ� ดุ
และส่่งจดหมายลาต่่อครููประจำำ�ชั้้�นในวัันที่่�นัักเรีียนสามารถ ไปโรงเรีียนได้้และในใบลานั้้�น
จะต้้องมีีคำำ� รับั รอง จากผู้้�ปกครองที่่�ทำำ� ใบมอบตััวไว้้ต่อ่ ทางโรงเรีียนว่่า “ขอรัับรองว่่าเป็็นความจริิง”
แล้้วลงชื่่�อกำำ�กัับไว้้ด้้วย
11. การขออนุุญาตออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
      
เมื่่�อนัักเรีียนไปถึึงโรงเรีียนแล้้ว ถ้้ามีีความจำำ�เป็็นจะต้้องออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
ต้้องมีีผู้้�ปกครอง บิิดา มารดาหรืือผู้้�ได้้รัับมอบอำำ�นาจเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเท่่านั้้�น มาติิดต่่อ
ขออนุุญาตครููประจำำ�ชั้้น� และงานกิิจการนัักเรีียน เพื่่�อพิิจารณาอนุุญาตพร้้อมแสดงบััตรประจำำ�ตัวั
ประชาชนหรืือบััตรที่่�ทางราชการออกให้้และบัันทึึก ขออนุุญาตตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด จึึงจะ
ออกนอกโรงเรีียนได้้กรณีีนัักเรีียนป่่วย ให้้นัักเรีียนติิดต่่อครููที่่�ห้้องพยาบาลเพื่่�อพิิจารณาดำำ�เนิิน
การอนุุญาตตามสมควรต่่อไป
12. ระเบีียบการเข้้าแถวเคารพธงชาติิ
โดยปกติิโรงเรีียนได้้จััดให้้นัักเรีียนชั้้�นต่่างๆ เข้้าแถวเคารพธงชาติิทุุกวัันในตอนเช้้า
โดยสััญญาณออดแรก จะดัังเวลา 07.50 น. และเปิิดเพลงมาร์์ชของโรงเรีียนให้้นักั เรีียนรีีบมาเข้้าแถว
ที่่�บริิเวณสนามหน้้าเสาธงชาติิ หรืือบริิเวณที่่�กำำ�หนด โดยพร้้อมเพรีียงกััน เมื่่อ� เพลงมาร์์ชโรงเรีียนจบ
นัักเรีียนจะต้้องเข้้าแถวอย่่างเรีียบร้้อย โดยเรีียงตามลำำ�ดัับความสููงเป็็นแถวหน้้ากระดาน
เรีียงลำำ�ดัับชั้้�นตามที่่�จััดโดยมีีครููประจำำ�ชั้้�นควบคุุมแถว
หลัังจากนั้้�นพิิธีกี รประกาศและแจ้้งเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่�นักั เรีียนควรทราบ ให้้การอบรมนัักเรีียน
เมื่่อ� เสร็็จเรื่่อ� งที่่�ประกาศและอบรมแล้้ว พิธีิ กี รจะสั่่ง� “เตรีียมตััวเคารพธงชาติิ ธงขึ้้�น ตรง” เสร็็จแล้้ว
สวดมนต์์และกล่่าวถวายความเคารพพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวแล้้วกล่่าวสมรรถนะและ
คุุณลักั ษณะที่่�พึงึ ประสงค์์ ต่อ่ จากนั้้�นพิิธีกี รจะสั่่ง� ให้้พบครููประจำำ�ชั้้น� จนถึึงเวลา 08.20 น. นัักเรีียน
จะแยกย้้ายกัันเดิินเข้้าชั้้�นเรีียน โดยเดิินชิิดขวาอย่่างเป็็นระเบีียบในการขึ้้�น - ลง บัันได
13. การทำำ�ความเคารพของนัักเรีียน
     
เพื่่�อให้้การทำำ�ความเคารพของนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยาเป็็นแบบเดีียวกััน
และถููกต้้องตามระเบีียบ ของกระทรวงศึึกษาธิิการว่่าด้้วยการเคารพของนัักเรีียน ทั้้�งยัังสอดคล้้อง
กัับมารยาทและวััฒนธรรมไทย โรงเรีียนจึึงกำำ�หนดเรื่่อ� งการทำำ�ความเคารพของนัักเรีียน ดัังต่่อไปนี้้�
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13.1 การทำำ�ความเคารพในห้้องเรีียน
13.1.1 เมื่่อ� ครููหรืือผู้ค้� วรเคารพเข้้ามาในห้้องเรีียน ให้้หัวหน้
ั า้ ห้้องเรีียนเป็็นผู้บ้� อก
ทำำ�ความเคารพ โดยใช้้คำำ�บอกว่่า “นัักเรีียน” ให้้ทุุกคนหยุุดทำำ�งาน ที่่�กำำ�ลังั ทำำ�อยู่่�ทัันทีี นั่่�งตััวตรง
แล้้วบอกว่่า “เคารพ” ให้้นัักเรีียนทุุกคนยกมืือไหว้้ หลัังจากนั้้�นให้้ผู้้�สอน สั่่�งนั่่�งสมาธิิ 1 นาทีี
ถ้้าเป็็นชั่่�วโมงเรีียน
		 13.1.2 เมื่่� อ นัั ก เรีี ย นจะพูู ด กัั บ ครูู ใ ห้้ ยืื นตรงเมื่่� อ ไปพบครูู หรืื อจะกลัั บ มา
ที่่�โต๊๊ะเรีียนให้้ใช้้วิิธีีไหว้้
13.1.3 การทำำ�ความเคารพผู้้�ควรทำำ�ความเคารพในทางศาสนา  ให้้กระทำำ�ตาม
ประเพณีีนิิยม
13.1.4 สำำ�หรัับชั่่�วโมงภาษาต่่างประเทศ  ให้้นัักเรีียนทำำ�ความเคารพตาม
ประเพณีีเจ้้าของภาษา ซึ่่�งแล้้วแต่่ผู้้�สอนจะเป็็นผู้้�กำ�ห
ำ นด แต่่ควรจะได้้ทำำ�แบบเดีียวกัันทุุกชั้้�น
		 13.2 การทำำ�ความเคารพนอกห้้องเรีียน
13.2.1 เมื่่�อนัักเรีียนอยู่่�ในแถว ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ ่า “แถวตรง”
13.2.2 การทำำ�ความเคารพผู้ค้� วรเคารพในทางศาสนาให้้กระทำำ�ความเคารพ
ตามประเพณีีนิิยม
		
13.3 การทำำ�ความเคารพในโอกาสอื่่�น
13.3.1 เมื่่�อนัักเรีียนอยู่่�กัับที่่� มีีผู้้�ควรเคารพผ่่านมา ให้้ยืืนตรงแล้้วไหว้้
13.3.2 เมื่่อ� นัักเรีียนเดิินสวนกัับผู้ค้� วรเคารพ นัักเรีียนต้้องหยุุด หัันหน้้าไปทาง
ผู้้�ควรเคารพ ยืืนตรง แล้้วไหว้้เมื่่�อผู้้�ควรเคารพผ่่านไปแล้้ว จึึงเดิินต่่อไป
13.3.3 เมื่่�อผู้้�ควรเคารพอยู่่�กัับที่่� นัักเรีียนจะเดิินผ่่านไป  ให้้หยุุดยืืนตรง
แล้้วไหว้้แล้้วจึึงผ่่านไป โดยก้้มตััวเล็็กน้้อย
13.3.4 หากนัักเรีียนพบครูู หรืือผู้้�ควรเคารพคนเดีียวกัันมากกว่่าหนึ่่�งครั้้�ง
ในวัันนั้้�น
13.3.4.1 เมื่่อ� นัักเรีียนอยู่่�กัับที่่�มีผู้ี ค้� วรเคารพเดิินผ่่านมา หรืือเมื่่อ� เดิิน
สวนกัับผู้้�ควรเคารพนัักเรีียนต้้องหยุุดหัันหน้้าไปทางผู้้�ควรเคารพ  แล้้วยืืนตรงเป็็นการแสดง
ความเคารพ
13.3.4.2 เมื่่�อผู้้�ควรเคารพอยู่่�กัับที่่� นัักเรีียนจะเดิินผ่่านไปให้้ก้้มตััว
เล็็กน้้อย
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		 13.4 การทำำ�ความเคารพของนัักเรีียนขณะอยู่่�ในยานพาหนะ
เมื่่อ� สวนกัับพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว หรืือผู้้�แทนพระองค์์ สมเด็็จพระนางฯ
พระบรมราชิินี พ
ี ระบรมวงศานุุวงศ์์ ธงมหาราช ธงราชิินีี ธงบรมวงศานุุวงศ์์ ธงยุุพราช  ธงประจำำ�
กองทหารธงประจำำ�กองลููกเสืือ ให้้ปฏิบัิ ัติิดัังนี้้�
13.4.1 ถ้้านัักเรีียนอยู่่�ในยานพาหนะสาธารณะ เช่่น รถโดยสารประจำำ�ทาง
หรืือยานพาหนะ ที่่�ไม่่สะดวกออกมาทำำ�ความเคารพ  เช่่น รถยนต์์ รถรัับจ้้าง รถบรรทุุก
ให้้อยู่่�ใ่่นยานพาหนะนั้้�นด้้วยอาการสำำ�รวม
13.4.2 ถ้้านัักเรีียนอยู่่�ในยานพาหนะส่่วนตััวที่่ส� ามารถออกมาทำำ�ความเคารพ
ได้้สะดวก เช่่น รถจัักรยานยนต์์ รถจัักรยาน ให้้หยุุดและออกมาจากยานพาหนะนั้้�นแล้้ว
แสดงความเคารพ
		 13.5 นัักเรีียนไม่่ต้้องทำำ�ความเคารพในโอกาสต่่อไปนี้้�
13.5.1 เมื่่�อได้้รัับอนุุญาต
13.5.2 เมื่่�อขัับขี่่�ยานพาหนะหรืืออยู่่�ในที่่�คัับขััน
		
13.6 นัักเรีียนที่่�เป็็นลููกเสืือ ยุุวกาชาด หรืือนัักศึึกษาวิิชาทหาร การแสดง
ความเคารพให้้ปฏิิบััติิตามระเบีียบว่่าด้้วยการนั้้�น
		
13.7 การแสดงความเคารพ ต้้องเหมาะสมกัับเวลา สถานที่่� และบุุคคล

หมวดที่่� 4

หลัักเกณฑ์์ความผิิดและวิิธีีการตััดคะแนนความประพฤติินัักเรีียน

14. การกำำ�หนดโทษ 4 สถาน
14.1 การว่่ากล่่าวตัักเตืือน   ใช้้ในกรณีีนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษากระทำำ�ความผิิด
ที่่�ไม่่ร้้ายแรง
14.2 ทำำ�ทััณฑ์์บน   ใช้้ในกรณีีที่่�นัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�ประพฤติิตนไม่่เหมาะสมกัับ
สภาพนัักเรีียน นัักศึึกษา ตามกฎกระทรวงว่่าด้้วยความประพฤติินัักเรีียนนัักศึึกษา หรืือกรณีี
ที่่�ทำำ�ให้้เสื่่อ� มเสีียชื่่อ� เสีียงและเกีียรติิยศของโรงเรีียน หรืือฝ่่าฝืืนระเบีียบของโรงเรีียน หรืือได้้รับั โทษ
ตัักเตืือนแล้้วแต่่ไม่่เข็็ดหลาบ
14.3 ตััดคะแนนความประพฤติิ   ให้้พิิจารณาระดัับความผิิดตามความเหมาะสม
แต่่ละกรณีีความผิิดเป็็นรายๆ ไป 
14.4 ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อให้้ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
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15. เกณฑ์์ความผิิดและการตััดคะแนนความประพฤติิ
โดยแบ่่งประเภทความผิิดและเกณฑ์์การตััดคะแนนความประพฤติิออกเป็็น 5 กลุ่่�ม
โดยจััดเรีียงตามลำำ�ดัับและประเภทความผิิด ดัังนี้้�
		
ความผิิดประเภทที่่� 1
ลำำ�ดัับที่่�
ลัักษณะพฤติิกรรม
ตััดคะแนน
1 มาไม่่ทัันเข้้าแถวเคารพธงชาติิ
5
2 มาโรงเรีียนสาย หลัังหมดเวลาคาบเรีียนที่่� 1 หรืือไม่่มีีเหตุุผลอัันควร
5
3 ไม่่เข้้าแถวเคารพธงชาติิตอนเช้้า เมื่่�อมาโรงเรีียนแล้้ว หรืือแสดงอาการ
5
ไม่่เคารพธงชาติิ  ขณะเข้้าแถวด้้วยการกระทำำ�ต่่างๆ
4 ไม่่เข้้า – ออก ทางประตููโรงเรีียน
5
5 คณะกรรมการกิิจการนัักเรีียนเรีียก ไม่่มาพบโดยไม่่มีเี หตุุผลอัันสมควร
5
6 ใช้้กระเป๋๋าไม่่ถููกระเบีียบ ตามที่�โ่ รงเรีียนกำำ�หนด
5
7 ยืืมหนัังสืือจากห้้องสมุุด หรืือสิ่่ง� ของจากครูู และไม่่ส่ง่ คืืนจนถููกทวงถาม
5
8 ใส่่เสื้้�อที่่�ไม่่ปัักชื่่�อ-สกุุล อัักษรย่่อ (ศ.ว.) เลขประจำำ�ตััวหรืือไม่่ติิดเข็็ม
5
ของโรงเรีียน
9 ใส่่เสื้้�อของผู้้�อื่นมา
่� โรงเรีียน หรืือใส่่เสื้้�อผิิดระเบีียบ
5
10 สวมใส่่เครื่่�องประดัับที่�ไ่ ม่่เหมาะสมมาโรงเรีียน
5
11 สวมกางเกง กระโปรง เข็็มขััด ผิิดระเบีียบ
5
12 สวมเครื่่�องแบบชุุดพลศึึกษาไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่สวมใส่่ตามที่่�โรงเรีียน
5
กำำ�หนด
13 ไม่่แต่่งเครื่่อ� งแบบลููกเสืือ/ยุุวกาชาด นัักศึกึ ษาวิิชาทหาร ในวัันที่่มี� เี รีียน
5
14 นัักเรีียนหญิิงไม่่สวมใส่่เสื้้�อซัับใน
5
15 ใส่่เสื้้�อปล่่อยชายเสื้้�อออกนอกกางเกงหรืือกระโปรง ทั้้�งในและนอก
5
บริิเวณโรงเรีียน
16 สวมรองเท้้า ถุุงเท้้าผิิดระเบีียบ หรืือไม่่สวมถุุงเท้้า รองเท้้า
5
17 ใส่่เจลหรืือน้ำำ��มัันจััดแต่่งทรงผม กรณีีผมยาวไม่่รวบผมให้้เรีียบร้้อย
5
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ลำำ�ดัับที่่�
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ลัักษณะพฤติิกรรม
ตััดคะแนน
ขาดเรีียนไม่่ส่่งใบลา หรืือไม่่แจ้้งเหตุุผลเกิิน 3 วััน
5
ไม่่เรีียนตามตารางเรีียนของตนเอง
5
ไม่่เข้้าโฮมรููม ประชุุมสวดมนต์์ อบรมตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
5
ไม่่ตั้้�งใจเรีียน/ไม่่สนใจเรีียน/ก่่อกวน/ไม่่สนใจฟัังการอบรม
5
ไม่่นำำ�อุุปกรณ์์การเรีียนและกระเป๋๋ามาโรงเรีียน หรืือไม่่นำำ�กลัับบ้้าน
5
กล่่าววาจาไม่่สุุภาพหยาบคาย กล่่าวเท็็จ
5
ไม่่สำำ�รวมกริิยา มารยาท ในบริิเวณโรงเรีียน
5
ไม่่สำำ�รวม กริิยา มารยาท นอกบริิเวณโรงเรีียนขณะสวมใส่่เครื่่�องแบบ
5
ของโรงเรีียน
ไม่่รัักษาความสะอาดในบริิเวณห้้องเรีียน/บริิเวณโรงเรีียน/เขตพื้้�นที่่�
5
รัับผิิดชอบ
นำำ�อาหาร/เครื่่อ� งดื่่มขึ้้
� น� ไปรัับประทานบนอาคารเรีียนและออกนอกโรง
5
อาหารหรืือสถานที่่�อื่่�นที่่�โรงเรีียนไม่่ได้้กำำ�หนด
เล่่นกีีฬาทุุกประเภทในห้้อง/อาคารเรีียนหรืือในสถานที่่�ที่่�ไม่่เหมาะสม
5
ไม่่ให้้ความร่่วมมืือกัับทางโรงเรีียนในการประหยััดสาธารณููปโภค
5

		
ความผิิดประเภทที่่� 2
ลำำ�ดัับที่่�
ลัักษณะพฤติิกรรม

ตััดคะแนน

1

นำำ�เครื่่�องเล่่นที่่�ไม่่เหมาะสมมาโรงเรีียน

10

2

หลบหนีีโรงเรีียน (ไม่่เข้้าโรงเรีียน หรืืออื่่�น ๆ)

10

3

ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

10

4

ตััดหนัังสืือ หรืือสิ่่�งพิิมพ์์ในห้้องสมุุด

10

5

จงใจไม่่นำำ�ผู้้�ปกครองมาพบ และ/หรืือเปลี่่�ยนตััวผู้้�ปกครองในกรณีีที่่�
ครููเรีียกพบ

10
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ลำำ�ดัับที่่�
ลัักษณะพฤติิกรรม
ตััดคะแนน
6 นำำ� โทรศัั พ ท์์ เ คลื่่� อ นที่่� แ ละ/หรืือเครื่่� อ งมืือสื่่� อ สารทุุกชนิิ ดมา ใช้้ ใ น 10
ห้้องเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
7 นำำ�เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ามาใช้้กระแสไฟฟ้้าของโรงเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
10
8 ทรงผมไม่่ถููกต้้องตามระเบีียบของโรงเรีียน ซอยผม ทำำ�สีีผมหรืืออื่่�นๆ
10
9 ไว้้หนวด เครา แต่่งหน้้าทาปาก เขีียนคิ้้�ว กัันขนคิ้้�ว นัักเรีียนชายเจาะหูู  10
10 ไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�ทางโรงเรีียนจััด
10
11 ทะเลาะวิิวาท แต่่ไม่่ใช้้กำำ�ลัังทำำ�ร้้ายต่่อกััน หรืือยั่่�วยุุให้้เกิิดการวิิวาท
10
12 มีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�ความผิิดทุุกกรณีี
10
13 มีีหนัังสืือและ/หรืือสื่่�อลามกอนาจารไว้้ในครอบครองเพื่่�ออ่่านหรืือดูู
10
14 กลั่่�นแกล้้งเพื่่�อนโดยเจตนา
10
15 วางตััวไม่่เหมาะสมกัับเพื่่�อนต่่างเพศ
10
		
ความผิิดประเภทที่่� 3
ลำำ�ดัับที่่�
ลัักษณะพฤติิกรรม
1 ประพฤติิตััวหรืือมีีสิ่่�งของส่่อไปในทางชู้้�สาว
2 แสดงการข่่มขู่�เ่ พื่่�อหวัังทรััพย์์
3 เที่่�ยวเตร่่ในสถานที่�ที่่ ่�ไม่่เหมาะสม
4 นำำ�ประทััด ดอกไม้้ไฟ มาเล่่นในโรงเรีียน
5 ปลอมแปลง แก้้ไขเอกสาร ลายมืือผู้้�ปกครอง ครูู หรืือผู้้�อื่่�น
6 ไม่่เข้้าค่่ายกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�โรงเรีียนจััดโดยไม่่มีีเหตุุผลอัันควร
7 เผยแพร่่สื่่�อลามกอนาจาร หรืือใช้้สื่่�อโซเชีียลทำำ�ให้้เกิิดปััญหาต่่างๆ
8 ทะเลาะวิิวาทและใช้้กำำ�ลัังทำำ�ร้้ายกััน ใช้้กำำ�ลัังทำำ�ร้้ายผู้้�อื่น่�
9 สููบบุุหรี่่� และหรืือ มีีบุุหรี่่�ไว้้ในครอบครองหรืือจำำ�หน่่าย
10 เล่่นการพนััน หรืือมีีส่่วนร่่วม เกี่่�ยวข้้อง ในการพนััน
11 ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ หรืือมีีไว้้ในครอบครอง/จำำ�หน่่าย
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ตััดคะแนน
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20

ลำำ�ดัับที่่�
12
13
14
15

ลัักษณะพฤติิกรรม
ตััดคะแนน
มีีส่่วนร่่วมในการทะเลาะวิิวาทระหว่่างโรงเรีียน
20
มีีพฤติิกรรมใช้้ยาเสพติิด
20
แสดงกริิยา/วาจา/มารยาท/อาการ ที่ขาด
่� ความเคารพต่่อครูู – บุุคลากร 20
ทำำ�ลายทรััพย์์สิินของโรงเรีียน ผู้้�อื่่�น และสาธารณสมบััติิ
20

		
ความผิิดประเภทที่่� 4
ลำำ�ดัับที่่�
ลัักษณะพฤติิกรรม
ตััดคะแนน
1 พกอาวุุธ/สิ่่�งของคล้้ายอาวุุธ มาโรงเรีียน
30
2 ทุุจริิตในการสอบ
30
3 เจตนาทำำ�ลายทรััพย์์สิินของโรงเรีียน ผู้้�อื่่�น และสาธารณสมบััติิ
30
4 ลัักขโมย หรืือแอบอ้้างเป็็นเจ้้าของสิ่่�งของของผู้้�อื่่�น
30
5 นำำ�บุุคคลภายนอกมาทะเลาะวิิวาทกัับนัักเรีียนในและนอกบริิเวณ 30
โรงเรีียน
6 ทะเลาะวิิวาทกัันแต่่ไม่่ได้้ใช้้อาวุุธ
30
7 เข้้าไปมั่่�วสุุมในเขตหวงห้้ามและบริิเวณบ้้านพัักครูู
30
		
ความผิิดประเภทที่่� 5
ลำำ�ดัับที่่�
ลัักษณะพฤติิกรรม
ตััดคะแนน
1 ทะเลาะวิิวาทและใช้้อาวุุธทำำ�ลายกััน ใช้้อาวุุธทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่น่�
50
2 มีีเรื่่�องชู้้�สาว
50
3 เผยแพร่่สื่่�อที่่�แสดงถึึงการหมิ่่�นสถาบัันหลัักของชาติิหรืือหมิ่่�นสถาบััน
50
4 มีีไว้้ จำำ�หน่่ายจ่่ายแจก หรืือเสพยาเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมาย
50
5 กระทำำ�การใดๆ ที่่�ทำำ�ความเสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียง เกีียรติิยศสู่่�โรงเรีียนอย่่าง 50
ร้้ายแรง หรืือเผยแพร่่สื่่�อทุุกรููปแบบ
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16. เกณฑ์์การลงโทษและการพิิจารณาตััดคะแนนความประพฤติิ
(1) กรณีีถููกตััดคะแนนครั้้�งละ 5 – 10  คะแนน ว่่ากล่่าวตัักเตืือน บัันทึึกไว้้เป็็น
หลัักฐาน และให้้ทำำ�ความดีี บัันทึึก 10 ครั้้�ง
(2) กรณีีถููกตััดคะแนนครั้้�งละ 15 – 20 คะแนน ว่่ากล่่าวตัักเตืือน บัันทึึกไว้้เป็็น
หลัักฐาน และให้้ทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ตามความเหมาะสม
(3) กรณีีถููกตััดคะแนนครั้้�งละ 30 คะแนน เชิิญผู้้�ปกครองเพื่่�อรัับทราบพฤติิกรรม
บัันทึึกไว้้เป็็นหลัักฐาน และให้้ทำ�กิ
ำ ิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ตามความเหมาะสม
(4) กรณีีถููกตััดคะแนนรวมทั้้�งสิ้้�น 50 คะแนน ทำำ�ทััณฑ์์บน ให้้คณะกรรมการ
งานกิิจการนัักเรีียนพิิจารณาลงโทษสถานหนััก เชิิญผู้้�ปกครองเพื่่�อรัับทราบพฤติิกรรม บัันทึึกไว้้
เป็็นหลัักฐาน ให้้ทำำ�กิิจกรรมตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด หรืือพิิจารณาให้้ย้้ายโรงเรีียน
17. แนวปฏิิบััติิในการดููแลนัักเรีียน
1. ครููมีีหน้้าที่่�ตััดคะแนน - เพิ่่�มคะแนน ความประพฤติิของนัักเรีียนพร้้อมบัันทึึก
หลัักฐานหรืือรายงานความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องตััดคะแนน เพิ่่�มคะแนนให้้งานกิิจการนัักเรีียนทราบ
2. ครูู ผู้้� ส อนต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ ค รูู ป ระจำำ�ชั้้� น ทราบพฤติิ ก รรมของนัั ก เรีี ย นแต่่ ล ะคน
ในแต่่ละรายวิิชาในขณะเรีียนมีีพฤติิกรรมอย่่างไร เช่่น ก่่อกวนไม่่สนใจเรีียน หนีีโรงเรีียน ขาดเรีียน
โดยบัันทึึกในสมุุดบัันทึึกการสอน ฯลฯ
3. ครููที่่�พบนัักเรีียนกระทำำ�ความผิิดให้้สอบสวน อบรม ตัักเตืือน หาวิิธีีแก้้ไข
ปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
4. ครููประจำำ�ชั้้�น ครููที่่�สอน แก้้ไขปััญหาไม่่ได้้ ให้้ขอความช่่วยเหลืือจากบุุคคลอื่่�น
ตามลำำ�ดัับ คืือหััวหน้้าระดัับ งานกิิจการนัักเรีียน ไม่่ควรเก็็บปััญหาไว้้จนแก้้ไม่่ได้้
18. การดำำ�เนิินงานด้้านความประพฤติิ
1. นัักเรีียนคนใดกระทำำ�ผิดิ ครั้้ง� แรกและเป็็นความผิิดประเภทที่่� 1 ให้้ครููที่่�พบเห็็น
ดำำ�เนิินการได้้ทัันทีีโดยกล่่าวตัักเตืือนหรืือกล่่าวตัักเตืือนและตััดคะแนนครั้้�งละ 5 คะแนน
2. นัักเรีียนคนใดกระทำำ�ผิิดเป็็นครั้้�งที่่� 2 หรืือถููกตััดคะแนนไม่่เกิิน 40 คะแนน
ให้้ครููที่่�พบเห็็นแจ้้ง ครููที่่�ประจำำ�ชั้้�น ร่่วมกัันดำำ�เนิินการให้้ทำำ�กิิจกรรม
3. นัักเรีียนคนใดกระทำำ�ผิิด 3 ครั้้�ง หรืือถููกตััดคะแนนตั้้�งแต่่ 40 คะแนน ขึ้้�นไป
ให้้เชิิญครููประจำำ�ชั้้น� และนัักเรีียนที่่�มีปัี ญั หา พบหััวหน้า้ ระดัับ เพื่่�อหาวิิธีกี ารแก้้ปัญั หาและให้้ทำำ�กิจิ กรรม
4. นัักเรีียนคนใดกระทำำ�ผิิด 4 ครั้้�ง หรืือถููกตััดคะแนนตั้้�งแต่่ 50 คะแนน ขึ้้�นไป
ให้้เชิิญผู้้�ปกครอง    ครููประจำำ�ชั้้�น หััวหน้้าระดัับ และครููแนะแนวพบหััวหน้้างานระเบีียบวิินััย
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หรืือรองผู้้�อำำ�นวยกลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป เพื่่�อหาทางแก้้ไขร่่วมกััน ทำำ�ทัณฑ์
ั ์บนไว้้กัับทางโรงเรีียน
พยายามอบรมนัักเรีียนในปกครองให้้ปฏิิบัติั ิตามกฎระเบีียบของโรงเรีียนและทำำ�กิิจกรรม
5. นัักเรีียนคนใดกระทำำ�ผิิด 5 ครั้้�ง หรืือถููกตััดคะแนนตั้้�งแต่่ 60 คะแนน ขึ้้�นไป
ให้้เชิิญผู้้�ปกครอง ครููประจำำ�ชั้้�น หััวหน้้าระดัับ และครููแนะแนวพบหััวหน้้างานระเบีียบวิินััยหรืือ
รองผู้้�อำำ�นวยกลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป เพื่่�อหาทางแก้้ไขร่่วมกััน และรายงานให้้ผู้้�อำำ�นวยการรัับทราบ
และทำำ�กิิจกรรม
6. นัักเรีียนคนใดทำำ�ความผิิดถููกตััดคะแนนความประพฤติิ 100 คะแนน ให้้ประชุุม
คณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียน พิิจารณาเสนอต่่อผู้้�อำำ�นวยการ เพื่่�อวิินิิจฉััยและสั่่�งการต่่อไป
7. คะแนนความประพฤติินี้้�คิิดรวมกัันระหว่่างที่่�เรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
หรืือระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
19. ผลการถููกตััดคะแนนความประพฤติิ
1. นัักเรีียนที่่�ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ 50 คะแนนขึ้้�นไป จะถููกตััดสิิทธิ์์�
ในการเสนอชื่่�อเข้้ารัับเกีียรติิบััตรในกิิจกรรมทำำ�ดีีเราเชิิดชููของโรงเรีียน และขอสนัับสนุุนทุุน
การศึึกษาทุุกประเภทของโรงเรีียน
2. นัักเรีียนที่่�ถูกู ตััดคะแนนความประพฤติิตั้้ง� แต่่ 50 คะแนนขึ้้น� ไป มาโรงเรีียนสาย
ตั้้ง� แต่่ 12 ครั้้ง�  ต่่อภาคเรีียน ขาดเรีียนตั้้ง� แต่่ 10 วัันต่่อภาคเรีียน หนีีเรีียนตั้้ง� แต่่ 8 ครั้้ง� ต่่อภาคเรีียน
นัักเรีียนจะต้้องทำำ�กิิจกรรมบรรพชา หรืือเข้้าค่่ายพััฒนาตนเองตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด เพื่่�อฝึึก
อบรมพััฒนาคุุณธรรมจริิยธรรมและระเบีียบวิินัยั ตามกำำ�หนดเวลาและสถานที่่�ที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด
โดยผู้้�ปกครองนัักเรีียนจะต้้องเป็็นผู้้�ออกค่่าใช้้จ่่ายในการทำำ�กิิจกรรมหรืือเข้้าค่่ายอบรมทั้้�งหมด
และเมื่่�อกลัับมาแล้้ว พฤติิกรรมยัังไม่่พััฒนาขึ้้�นก็็จะพิิจารณาให้้เข้้ารัับการอบรมเพิ่่�มเติิมหรืือ
พิิจารณาอย่่างอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียนเห็็นสมควร
3. นัักเรีียนระดัับช่่วงชั้้�นที่่� 2 (มััธยมศึึกษาตอนต้้น) ที่่�กระทำำ�ความผิิดร้้ายแรง
อัันจะนำำ�ความเสื่่อ� มเสีียชื่่อ� เสีียงเกีียรติิยศมาสู่่�โรงเรีียน ให้้อยู่่�ใ่น่ ดุุลยพิินิจข
ิ องงานกิิจการนัักเรีียน
4. นัักเรีียนที่่�กระทำำ�ความดีีให้้เพิ่่�มคะแนนความประพฤติิได้้ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับ ดุุลยพิินิิจ
ของคณะกรรมการงานกิิ จ การนัั ก เรีี ย น ตามระเบีี ย บของโรงเรีี ย นศรีี วิิ ชัั ย วิิ ท ยา ว่่ า ด้้ ว ย
ความประพฤติิของนัักเรีียน
5. นัักเรีียนที่่�ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ 100 คะแนนขึ้้�นไป  โรงเรีียน
อาจไม่่ออกใบรัับรองความประพฤติิให้้ และถ้้าเป็็นนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 จะถููกตััดสิิทธิ์์�
ในการคััดเลืือกเข้้าเรีียนต่่อชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
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6. นัักเรีียนที่่�ผ่่านการทำำ�กิิจกรรมบรรพชา หรืือเข้้าค่่ายพััฒนาตนเองแล้้วจำ�ำ นวน
1 ครั้้�งและถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ 100 คะแนนขึ้้�นไปโรงเรีียนจะให้้ย้้ายสถานศึึกษา
7. นัั ก เรีี ย นที่่� ถูู ก หัั ก คะแนนความประพฤติิ ส ะสมในแต่่ ล ะช่่ ว งชั้้� น  ตั้้� ง แต่่
200 คะแนนขึ้้�นไปโรงเรีียนจะให้้ย้้ายสถานศึึกษา
20.	วิิธีีการลงโทษ
1. ครููในโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยาทุุกคน มีีอำ�ำ นาจในการพิิจารณาหัักคะแนนนัักเรีียน
ในความผิิดที่่�ชัดั แจ้้ง และให้้บันั ทึึกในแบบบัันทึึกการหัักคะแนนพฤติิกรรม และสมุุดบัันทึึกข้้อมููล
ที่่�กลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป
2. เมื่่�อพบเห็็นนัักเรีียนที่่�กระทำำ�ความผิิด ให้้ครููที่่�พบเห็็นเหตุุการณ์์ ดำำ�เนิินการ
สอบสวนหรืือนำำ�นัักเรีียนส่่งให้้กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียนพิิจารณาความผิิดของนัักเรีียน
3. ความผิิดที่่�นัักเรีียนกระทำำ�ซ้ำำ��ซาก ให้้อยู่่�ใ่่นดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการงาน
กิิจการนัักเรีียนเป็็นผู้้�พิิจารณาดำำ�เนิินการ
4. ความผิิดอื่่�นที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดไว้้ในระเบีียบ ให้้คณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียน
เป็็นผู้้�พิิจารณาดำำ�เนิินการ
5. เมื่่อ� นัักเรีียนถููกตััดคะแนนความประพฤติิครบ 30 คะแนน ต้้องแจ้้งให้้ครููประจำำ�ชั้้น�
และหััวหน้้าระดัับชั้้�นรัับทราบ
6. ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนทรงไว้้ซึ่่�งอำำ�นาจในการเพิ่่�มหรืือลด หรืืองดโทษความผิิด
ของนัักเรีียนตามที่่�เห็็นสมควร
21. การแจ้้งผู้้�ปกครอง
1. เมื่่�อนัักเรีียนถููกตััดคะแนนความประพฤติิที่่�ระดัับคะแนน 30 คะแนน ให้้แจ้้ง
ให้้ผู้้�ปกครองได้้รัับทราบทุุกครั้้�ง
2. เมื่่อ� นัักเรีียนกระทำำ�ความผิิดร้้ายแรง (ประเภทที่่� 3 4 และ 5) หรืือถููกตััดคะแนน
ความประพฤติิ ที่่� ร ะดัั บ คะแนน 50 คะแนน ให้้ เชิิ ญ ผู้้�ปกครองมาทำำ�ทััณฑ์์บนหรืือบัั น ทึึ ก
ลงในสมุุดพบผู้้�ปกครอง
3. เมื่่อ� นัักเรีียนมาโรงเรีียนสายตั้้ง� แต่่ 8 ครั้้ง� ต่่อภาคเรีียนให้้เชิิญผู้้�ปกครองมารัับทราบ
พร้้อมบัันทึึกข้้อมููลในสมุุดบัันทึึกพบผู้้�ปกครองไว้้เป็็นหลัักฐานและเมื่่�อมาสายตั้้�งแต่่ 12 ครั้้�ง
ต่่อภาคเรีียนให้้เชิิญผู้้�ปกครองมาทำำ�ทััณฑ์์บน หรืือบัันทึึกลงในสมุุดพบผู้้�ปกครองเป็็นครั้้�งที่่� 2
4. เมื่่�อนัักเรีียนหนีีเรีียนตั้้�งแต่่ 4 ครั้้�งต่่อภาคเรีียนให้้เชิิญผู้้�ปกครองมารัับทราบ
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พร้้อมบัันทึึกข้้อมููลในสมุุดบัันทึึกพบผู้้�ปกครองไว้้เป็็นหลัักฐานและเมื่่�อโดดเรีียนตั้้�งแต่่ 8 ครั้้�ง
ต่่อภาคเรีียนให้้เชิิญผู้้�ปกครองมาทำำ�ทััณฑ์์บน หรืือบัันทึึกลงในสมุุดพบผู้้�ปกครองเป็็นครั้้�งที่่� 2
5. เมื่่�อนัักเรีียนขาดเรีียนตั้้�งแต่่ 6 ครั้้�งต่่อภาคเรีียนให้้เชิิญผู้้�ปกครองมารัับทราบ
พร้้อมบัันทึึกข้้อมููลในสมุุดบัันทึึกพบผู้้�ปกครองไว้้เป็็นหลัักฐานและเมื่่�อขาดเรีียนตั้้�งแต่่ 10 ครั้้�ง
ต่่อภาคเรีียนให้้เชิิญผู้้�ปกครองมาทำำ�ทััณฑ์์บน หรืือบัันทึึกลงในสมุุดพบผู้้�ปกครองเป็็นครั้้�งที่่� 2
6. เมื่่อ� นัักเรีียนถููกตััดคะแนนความประพฤติิ ที่่ร� ะดัับคะแนน 100 คะแนน ให้้เชิิญ
ผู้้�ปกครองมารัับทราบอีีก และอาจจะดำำ�เนิินการให้้ย้้ายโรงเรีียน เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมก็็ได้้

หมวดที่่� 5

การเพิ่่�มคะแนนความประพฤติินัักเรีียน

22. เกณฑ์์ความดีีที่่�ควรเพิ่่�มคะแนน
เมื่่�อนัักเรีียนกระทำำ�ความดีี จะได้้รัับคะแนนความดีีที่่�สามารถนำำ�มาคิิดรวมกัับ
คะแนนความประพฤติิอื่่�นๆ ได้้ ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

ลัักษณะของพฤติิกรรม

เพิ่่�มคะแนน

1

เก็็บสิ่่�งของ หรืือเงิิน มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 200 บาท ส่่งคืืนเจ้้าของ
มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 500 บาท ส่่งคืืนเจ้้าของ
มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 1,000 บาท ส่่งคืืนเจ้้าของ
มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 10,000 บาท ส่่งคืืนเจ้้าของ

5
10
15
20

2

เป็็นตััวแทนของโรงเรีียนเข้้าร่่วมการแข่่งขัันกิิจกรรมรายการต่่าง ๆ
ภายนอกโรงเรีียนรายการละ

10

3

ได้้รับั รางวััลอัันดัับที่่� 1-3 ในรายการแข่่งขัันกิจิ กรรมต่่าง ๆ ภายในโรงเรีียน

10

4

ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รองหััวหน้้าชั้้�นของปีีการศึึกษา

10

5

ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� คณะกรรมการฝ่่ายต่่าง ๆ ในคณะสีี

10

6

ให้้ข้้อมููลการกระทำำ�ความผิิดต่่าง ๆ ของผู้้�อื่่�น

10

7
8

อุุทิิศตน เสีียสละช่่วยงานของโรงเรีียน งานของครูู จนเป็็นที่่�ยอมรัับ
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�หััวหน้้าฝ่่ายต่่างๆ ของห้้องเรีียนสีีขาว
ระดัับห้้องเรีียน

10
10
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ลำำ�ดัับที่่�

ลัักษณะของพฤติิกรรม

เพิ่่�มคะแนน

9

ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�หััวหน้้าฝ่่ายต่่างๆ ของห้้องเรีียนสีีขาว
ระดัับชั้้�นเรีียน
ได้้รับั รางวััลอัันดัับที่่� 1-3 ในรายการแข่่งขัันกิจิ กรรมต่่าง ๆ ภายนอกโรงเรีียน
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� หััวหน้้าชั้้�นเรีียนของแต่่ละปีีการศึึกษา
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� คณะกรรมการนัักเรีียนฝ่่ายต่่าง ๆ
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� รองประธานในสีีต่่าง ๆ
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�หััวหน้้าฝ่่ายต่่างๆ ของห้้องเรีียนสีีขาว
ระดัับโรงเรีียน
ได้้รับั การคััดเลืือกให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่ร่� องประธานคณะกรรมการสภานัักเรีียน
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ประธานในสีีต่่างๆ
ได้้รัับการยกย่่องชมเชยจากชุุมชนที่่�มีีเอกสารหลัักฐานแสดง
รัับการคััดเลืือกให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ประธานคณะกรรมการสภานัักเรีียน
สร้้างชื่่�อเสีียงที่่�ดีีด้้านต่่าง ๆ ให้้กัับโรงเรีียน เป็็นที่่�ยอมรัับ และศรััทธา
จากสัังคม
อื่่�น ๆ ตามที่�ค่ ณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียน พิิจารณา

15

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15
15
15
15
20
20
20
20
30
30
ตามที่่�
คณะกรรมการ
เห็็นสมควร

23. ผลการเพิ่่�มคะแนนความประพฤติิ
1. การเพิ่่�มคะแนนความประพฤติิให้้แก่่นักั เรีียนที่่�กระทำำ�ความดีีให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิจิ
ของคณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียนโดยสะสมแยกตามระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ช่่วงชั้้น� ที่่� 2)
และมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ช่่วง ชั้้�นที่่� 3)
2. นัักเรีียนที่่�จบชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ช่่วงชั้้�นที่่� 2) และมััธยมศึึกษาตอนปลาย
(ช่่วงชั้้�นที่่� 3) ซึ่่�งไม่่เคยถููกตััดคะแนนความประพฤติิจะได้้รัับเกีียรติิบััตรจากโรงเรีียน
3. นัักเรีียนที่่�ได้้รัับการเพิ่่�มคะแนนความประพฤติิสะสมถึึง 100 คะแนน และ
ถููกหัักคะแนนไม่่เกิิน 10 คะแนน จะได้้รัับโล่่หรืือประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ยกย่่องเป็็น “คนดีีศรีีวิิชััย”
4. อื่่�น ๆ ให้้เป็็นไปตามมติิของคณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียนโดยความเห็็น
ของผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน 20 อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการงานกิิจการนัักเรีียน พิิจารณา
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควร

92

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

หมวดที่่� 6
บทเฉพาะกาล

24. การใช้้ระเบีียบนี้้�
    
ให้้ดำำ�เนิินการควบคู่่�และเป็็นไปตามระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการว่่าด้้วยการ
ลงโทษนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษา พ.ศ.2548  พระราชบััญญััติิเครื่่�องแบบนัักเรีียน พ.ศ.2551  
ระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการว่่าด้้วยเครื่่อ� งแบบนัักเรีียน พ.ศ.2551  พระราชบััญญััติคิ วามเท่่าเทีียม
ระหว่่างเพศ พ.ศ.2558  พระราชบััญญััติิการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น
พ.ศ.2559  และระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการการไว้้ทรงผมของนัักเรีียน ปีี 2563
25. การว่่ากล่่าวตัักเตืือนและสั่่�งแก้้ไขพฤติิกรรมภายในเวลาที่่�กำำ�หนด หากนัักเรีียน
ยัังไม่่ปฏิบัิ ติั ติ าม ให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิจข
ิ องรองผู้้�อำำ�นวยกลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไปเพื่่�อพิิจารณาดำำ�เนิินการ
ลงโทษตามความผิิดระดัับต่่อไป
26. การเชิิญผู้้�ปกครองมาพบ หากผู้้�ปกครองไม่่มาพบตามเวลานััดหมาย หรืือจงใจไม่่ให้้
ความร่่วมมืือด้้วยเหตุุผลอันั ไม่่สมควร โรงเรีียนต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
หากไม่่มาพบอีีกจะดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยการดููแลบุุตรต่่อไป
27. คะแนนพฤติิกรรมสะสมเดิิม ตามระเบีียบโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา พ.ศ.2564
ให้้นำำ�มารวมกัับระเบีียบฉบัับนี้้�
28. ให้้รองผู้้�อำำ�นวยกลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไปเป็็นผู้้�รัักษาการให้้เป็็นไปตามระเบีียบนี้้�
ในกรณีีที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการตามระเบีียบนี้้�ให้้เสนอผู้้�อำำ�นวยการ
ทั้้�งนี้้� มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ.2565 เป็็นต้้นไป
ประกาศ ณ วัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ.2565

(นายชััชวาลย์์   สิิงหาทอง)
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา
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งานโภชนาการ
เวลาการรับประทานอาหารของนักเรียน
โรงอาหารโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เวลารัับประทานอาหารเช้้า

เวลา เช้้า – 07.50 น.
วัันเรีียนตามปกติิ

เวลารัับประทานอาหาร
กลางวััน

มััธยมศึึกษาตอนต้้น
คาบ 4
เวลา 11.20 – 12.20 น.
มััธยมศึึกษาตอนต้้น

มััธยมศึึกษาตอนปลาย
คาบ 5
เวลา 12.20 – 13.20 น.
มััธยมศึึกษาตอนปลาย

วัันลดเวลาเรีียน
คาบ 4
เวลา 11.05 – 12.00 น.

คาบ 5
เวลา 12.00 – 12.55 น.

หมายเหตุุ
1. ให้้ นััก เรีี ย นเว้้ นร ะยะห่่ างระหว่่ างดำำ�เนิิ นกิิจกรรมต่่ า ง ๆ อาทิิ  กิิจ กรรมเข้้ า แถว
เคารพธงชาติิ ระหว่่างพัักรัับประทานอาหาร ระหว่่างดำำ�เนิินกิิจกรรมในห้้องเรีียน  เป็็นระยะ
1-2 เมตร
2. ให้้นักั เรีียนล้้างมืืออย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยทางโรงเรีียนได้้มีกี ารจััดเตรีียมจุุดสำำ�หรัับล้้างมืือ
ไว้้บริิเวณทางขึ้้�นอาคาร
3. ให้้นัักเรีียนเตรีียม ช้้อม ส้้อม จาน และ แก้้วน้ำำ��ส่่วนตััวของตนเอง
4. ให้้นักั เรีียนดำำ�เนิินการจััดการขยะโดยการคััดแยกขยะ เพื่่อ� ป้้องกัันการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� โรค
โดยเฉพาะ การคััดแยกประเภทถัังขยะสีีแดง ซึ่่ง� เป็็นถังั ขยะสำำ�หรัับขยะที่่ติ� ดิ เชื้้อ� ที่่มี� สารปน
ี
เปื้้อ� น
อัันตรายอย่่างเคร่่งครััด

94

คู่่�มืือนัักเรีียนโรงเรีียนศรีีวิิชััยวิิทยา

งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
1. ห้้องพยาบาล เปิิดให้้บริิการ เวลา 07.30 - 16.00 น.
2. ครูู นัักเรีียน และบุุคลากรของโรงเรีียนที่่�ป่่วย มารัับบริิการ กรุุณาลงชื่่�อในสมุุดบัันทึึก
สถิิติิการใช้้บริิการทุุกครั้้�ง
3. ผู้้�มารัับบริิการให้้แจ้้งอาการแพ้้ยา และชื่่�อยาที่่�แพ้้ด้้วยทุุกครั้้�ง
4. หากผู้้�ป่่วย มีีโรคประจำำ�ตััว ต้้องแจ้้งให้้ครููห้้องพยาบาล ทราบทุุกครั้้�ง
5. ห้้ามหยิิบยารัับประทานเอง
6. นัักเรีียนที่ป่่� ว่ ย หากต้้องการนอนพััก ให้้ติดต่
ิ อ่ ขออนุุญาตจากครููประจำำ�ชั้้น 
� หรืือประจำำ�วิิชา 
ก่่อนลงมาพััก และมีีใบอนุุญาตให้้มานอนพัักที่่�ห้้องพยาบาลด้้วยทุุกครั้้�ง
7. ห้้ามเข้้าเยี่่�ยมนัักเรีียนที่่�นอนพัักในห้้องพยาบาล
8. ห้้ามส่่งเสีียงดัังรบกวน ครููและนัักเรีียนที่่�ป่่วย
9. นัักเรีียนที่่�ป่่วยมาก หรืือได้้รัับอุุบััติิเหตุุที่่�รุุนแรง จะนำำ�ส่่งไปรัักษาตััวที่่�โรงพยาบาล
ที่่�ใกล้้และอยู่่�ในข้้อตกลงของประกััน
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มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ข้อปฏิบัติของนักเรียนดังนี้

1.นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง ครูเวรประจ�ำวัน/ครูอนามัยโรงเรียนตรวจด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
บริเวณประตูหน้าโรงเรียนและประตูหลังโรงเรียน  พร้อมติดสติกเกอร์การคัดกรองตั้งแต่เวลา 
06.30 – 08.30 น.
2. โรงเรียนจัดเตรียมเจลล้างมือส�ำหรับนักเรียน ตามจุดบริการเพิ่มเติมภายในโรงเรียน 
เช่น  โรงอาหาร ทางขึ้นอาคาร
3. สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจ�ำ
4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย  1-2  เมตร 
5. ล้างมือท�ำความสะอาดทุกครั้ง เมื่อสัมผัสพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
6. กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างสม�่ำเสมอ
7. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด มีสารอาหารครบถ้วน
8. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
9. ท�ำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกันในโรงเรียนด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ
10. หากนักเรียนมีไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ปวดศีรษะและล�ำตัว ร่วมกับอาการไออย่างต่อเนื่อง  
เจ็บคอ มีน�้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้ประสานงานครูห้องพยาบาลทันที
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธม์ วี ตั ถุประสงค์ส�ำคัญ คอื เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียน มีดังนี้
1. สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
• เว็บไซต์โรงเรียน http://www.swc.ac.th
• เฟซบุ๊ก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา Sriwichaiwithaya School
2. กิจกรรมประชาสัมพันธแ์ ละการประกาศข่าวสารต่าง ๆ งานประชาสัมพันธจ์ ะด�ำเนินการ
ในช่วงเวลา ดังนี้
• เวลา 07.30 – 07.45 น. (กิจกรรมเสียงตามสาย ให้สาระความรู้)
• เวลาเปลี่ยนคาบเรียน  (ประกาศข่าวสารต่าง ๆ ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน 
จึงประกาศในช่วงเวลาเรียน ทั้งนี้ขึ้นในดุลยพินิจของครูเวรที่ปฏิบัติหน้าที่ )
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