
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาส์นจากผู้อำนวยการ 
ดร.สันติ   ฤาไชย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นโรงเรียนแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ด้วยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียน
ว่า”โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”และเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ส.ว.ประกอบเป็นเครื่องหมายโรงเรียน ต้ังแต่
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น หาท่ีสุดมิได้ 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคววามบกพร่อง
ทางร่างกาย สุขภาพ และการเคล่ือนไหว ซึ่งในความเป็นจริงก็จะมีนักเรียนท่ีมีความบพร่องซ้ำซ้อนรวมอยู่ด้วย 
นักเรียนมีภูมิลำเนาจากทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย) สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า“การศึกษาคือการพัฒนาชวีิต” 
ภารกิจการให้บริการตามบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน ประกอบด้วยมิติของการให้บริการ 3 มิติคือ มิติที่1 การ
ให้บริการจัดการศึกษาซึ่งโรงเรียนได้มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ฉบับปรับปรุง
(เพ ิ ่มเต ิม ) พ ุทธศ ักราช 2563 ตามหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ ุทธศ ักราช 2551             
(โรงเรียนบุญญสิกขา)  โดยน้อมนำหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) ผนวกกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มุ่งเน้นความทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้
สิ ่งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพหารายได้เลี ้ยงตนเองและครอบครัวอย่างอิสระเมื่อจบการศึกษา หรือ
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ มุ่งสู่การเป็นคนเต็มคน 
(ความดี ความรู้ ความสุข) ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มิติที่ 2 การให้บริการการบำบัดฟื้นฟูนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคน
จะได้รับการจัดทำแผนฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล และมีโปรแกรมการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพให้ได้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคน และมิติที่ 3 การดำรงชีวิตของนักเรียนในลักษณะนักเรียนประจำ ซึ่งนักเรียนจะได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด กินอิ่ม นอนอุ่น ฝึกทักษะการดำรงชีวิต ส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียน 
เตรียมความพร้อมสู่การส่งต่อท่ีเหมาะสม 

สุดท้ายนี ้กระผมในนามคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเร ียนศร ีส ังวาลย์ขอนแก่น
ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการในบทบาทหน้าที่การจัดการศึกษา
และดูแลบุตรหลานของท่านในทุกมิติ และสำคัญยิ่งกระผมถือว่าพวกเราคือหุ้นส่วนแห่งเกียรติยศและศักด์ิศรี
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นท่ีพวกเราภาคภูมิใจร่วมกัน  
                                                                        
 

ดร.สันติ  ฤาไชย  
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 



คำนำ 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนในปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นปีแห่งการ
เปล่ียนแปลงสู่คุณภาพทางการศึกษา โดยใช้หลักบุญญสิกขาเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ การท้าทาย ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และสามารถ
แก้ปัญหาได้ อีกท้ังเช่ือมโยงความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0   

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู เล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นสาระสำคัญของโรงเรียนใน
ฝ่ายต่างๆ คือกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป และกลุ่มอำนวยการ  

คณะกรรมการจัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุน ทำให้การจัดทำคู่มือ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อเสนอประการใดท่ีท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอความกรุณาท่านได้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าและส่งผลให้เกิดแก่นักเรียนและประเทศชาติต่อไป 

                 
 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
ปีการศึกษา 2563 
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  ชื่อ  : โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  : เป็นเครื่องหมายรูป พระนามาภิไธยย่อ(สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี) ส.ว.(สีแดง)  ภายใต้ รัศมี (สีแดง) อยู่เหนือรูปสัญลักษณ์ คนพิการใช้ไม้ค้ำยัน และ นั่ง
รถเข็น(สีเหลือง) บรรจุอยู่ภายในเส้นรอบวง รูปดอกบัว (สีขาว)เส้นขอบสีน้ำเงิน และมีอักษรข้อความ โรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น อยู่ด้านล่าง 
  ตัวอักษรย่อ : ส.ว.ขก. 
  ที่ต้ัง  : 680 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
     รหัสไปรษณีย์ 4000 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 043-246-493     หมายเลขโทรสาร : 043241188 
  เว็บไซด์  : http://www.srisangwankhonkaen.ac.th 
  Facebook : https://web.facebook.com/swkk2016 
  สัจจาธิษฐาน  : สามัคคี มีความสุข พัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบ 
  ปรัชญา  : การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต 
  อัตลักษณ์  : สามัคคี มีคุณธรรม นำความสุข 
  เอกลักษณ์  : ดนตรี กีฬา อาชีพ 
  วิสัยทัศน์  : บ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข 
 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น  ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อ
วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือ สุขภาพและสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 
2534 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8   (พ.ศ. 2540 – 
2544) ตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ที ่ 14 ซอยปัญญา ตำบล ศิลา อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ได้ รับความ
อนุเคราะห์ท่ีดินจากสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5  ปัจจุบันมีเนื้อท่ีจำนวน  25  ไร่     

โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ใช้ พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีเป็นช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น” ต้ังแต่วันท่ี  18 กรกฎาคม 2548  โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่นจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทประจำและ
ไป-กลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งผู้พิการท่ีอยู่ห่างไกลใน
จังหวัดต่างๆท่ัวประเทศ ท่ีไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติท่ัวไปได้  



ศรีสังวาลย์ขอนแก่น : โรงเรียนบุญญสิกขา ความดี ความรู้ ความสุข 
 Sri Sangvalya Khon Kaen : Boonyasigkha School Goodness Knowledge Happiness 

 
  3  

 

 
คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

โครงสร้างการบริหารโรงเรยีน 
โรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานการจัดการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายชาญศิลป์  หร่องบุตรศรี

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
นายสมศักด์ิ  สิงห์ปัญญา

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางนฤมล  มุกสิกวัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสรศักด์ิ  นิมากร

รองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล

ฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน
นางจิตรลดา  ประเสริฐนู

ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียนเฉพาะบุคคล

นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา

ฝ่ายอ านวยการและกิจการพิเศษ
นางพิญญา  ใจมาลัย

รองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
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ทำเนียบผู้บริหาร 

โรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น 

 
1.นายชาญ   จิรำไพกูล   ต้ังแต่ 2539-2543 
2.นางอุรุดา  สุดมี  ต้ังแต่ 2543-2553 
3.นายจรุงเวทย์  ชูสกุล   ต้ังแต่ 2553-2559 
4.นายอุทัย   เพชรอยู่  ต้ังแต่ 2559-2561 
5.นายสันติ   ฤาไชย  ต้ังแต่ 2561-ปัจจุบัน 

 
ทำเนียบครูและบุคลากร 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  
 

ลำดับ ตำแหน่งบุคลากร ชาย(คน) ร้อยละ หญิง(คน) ร้อยละ รวม(คน) ร้อยละ 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 100.00 0 0.00 1 1.41 
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 25.00 15 75.00 20 28.17 
3 คร ู 4 50.00 4 50.00 8 11.27 
4 ครผููช้่วย 6 60.00 4 40.00 10 14.08 
5 ครูผูส้อน 3 16.67 15 83.33 18 25.35 
6 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 50.00 1 50.00 2 2.82 
7 คนงาน 1 33.33 2 66.67 3 4.23 
8 คนครัว 1 100.00 0 0.00 1 1.41 
9 ยาม 1 100.00 0 0.00 1 1.41 

10 พนักงานขับรถ 0 0.00 1 100.00 1 1.41 
11 พนักงานธุรการ 1 50.00 1 50.00 2 2.82 
12 ครูวอลดอร์ฟ 1 100.00 0 0.00 1 1.41 
13 พนักงานสถานที่ ระดับ 1 2 66.67 1 33.33 3 4.23 
14 ภารโรง กิจกรรมคืนคร ู 27 38.03 44 61.97 71 100.00 

รวม 27 38.03 44 61.97 71 100.00 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 
ความเป็นมาของโรงเรียน   
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมช่ือโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น ได้รับประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งนับว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา(เดิม) และเพื่อสนองนโยบาย
การขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๔ โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ และ
นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) และได้รับความ
อนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน ๒๕ ไร่  โรงเรียนได้รับพร ะมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น" ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -
2580) ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในการจัดการศึกษา
สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น      
ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒        
ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) โดยน้อมนำหลักพุทธธรรม      
บุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) ผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งการสร้างความสมดุลในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งตัวผู ้เรียน ครอบครัวและสังคม โดยกา ร
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และใช้หลักความพอประมาณ ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับสภาวะทาง
จิตใจของผู้เรียน ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ให้เป็น“ระบบภูมิคุ้มกัน”ด้วยการพร้อมรับกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ
เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 5 ขั้น คือ 1) สร้างการรับรู้ 2) ดูท่าที 3) มีความเป็นเจ้าของ 4) ตรึกตรองด้วย
จิตสำนึก 5)ตกผลึกเป็นพลัง ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจึงยึดหลักการให้ 
“ความรู้คู ่คุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีของสังคมและภูมิสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรม สำนึกใน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตน ดำเนินชีวิตด้วย “ความเพียร”จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้ผู้เรียนพร้อมเผชิญ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ต่อไป  

การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรเฉพาะความพิการ พุทธศักราช 2558 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
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ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา 
หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  

ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกนั้น ถือเป็นพันธกิจท่ีสำคัญของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลด้วย
ความดี ความรู้ ความสุข ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

 
ความสำคัญ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มีความสำคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ได้พัฒนาให้บรรลุถึง
คุณภาพตามมาตรฐานในการเป็นเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว ยังเป็นหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
พัฒนาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา
ของโรงเรียน      มีแนวทางสำคัญท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้  

๑. เป็นหลักสูตรมุ่งการบ่มเพาะและพัฒนาผู ้เร ียนที ่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เกิดความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และให้เกิดพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตแก่
ผู้เรียนมากท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนมีความสนใจ มีประสบการณ์ และมีความมั่นใจ สามารถเรียนรู้และทำงานอย่าง
เป็นอิสระ มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู ้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื ่อสาร 
ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  

๒. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนเต็มคน 
พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในหลักพุทธธรรม รวมถึงด้านสังคม และ
วัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็น
พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาสังคมท่ีเป็นธรรมมีความเสมอภาค เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ 
และยอมรับสภาพที่ตนดำรงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล     
เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ  
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๓. เปน็หลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 

 
หลักการ/ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง
(เพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรท่ีโรงเรียนได้
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบหลักสำคัญ ๔ ส่วน คือ ๑) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับ
ปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา)  ๒) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๓) นโยบายการจัดการเรียนการ
สอนหน้าท่ีพลเมือง และ ๔) สาระสำคัญ จุดเน้นท่ีโรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียด
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละครอบครัว ชุมชน และจุดเน้นของโรงเรียน โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรี
สังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้  

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำหรับจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒. เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้มีรายละเอียด 
ดังนี้  

๒.๑ สาระการเรียนรู ้ ท่ีโรงเรียนใช้เป็นหลักเพ ื ่อสร้างพื ้นฐานการคิด การเรียนรู ้ และ            
การแก้ปัญหาประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๒.๒ สาระการเร ียนร ู ้ท ี ่ เสร ิมสร ้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการท ำงาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

๒.๓ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของโรงเรียนและเพิ่มวิชาหน้าท่ีพลเมือง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  

๒.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ 
สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  
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๒.๕ การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ดังนี้  

๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาเกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดของครูผู ้สอน และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ ซึ่งโรงเรียนต้องใช้สำหรับการประเมินตนเอง
เพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนว
ปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

๓.๒ มีตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม 
นำไปใช้ในการกำหนดกรอบเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ 
การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

๓.๓ มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา) คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความมี
สัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่ การตรงต่อเวลา การมีจิตอาสาเสียสละ รักความ
สะอาดมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และต้ังมั่นในความมีสติ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
พอดีระหว่างการเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การทำงานตามลำพัง การแข่งขัน การรู้จักพอ         
การร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม  

๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง
(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียน
บุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของ
โรงเรียนมีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน  

๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและการประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน และใช้ผลการประเมิน เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์เปน็คนเต็มคน มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ยึดหลักพุทธธรรมบุญญ
สิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในท้องถิ่น มีสำนึกความเป็นพลเมอืง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับ
การเรียนรู้ คู ่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual 
Excellent)      มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนฐานคิด
“เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข”  

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้
เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มุ่งบ่มเพาะและพัฒนาให้ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะ
ชีวิต และส่ือสาร อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

๓. มีความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ในด้านวิชาการ ศิลปะ 
กีฬา และงานอาชีพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และให้เกิดพัฒนาการแก่ผู้เรียนมากที่สุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมี
ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ เรียนรู้และทำงานอย่างเป็นอิสระ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล  

5. สามารถค้นคว้า ข่าวสาร ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์  

6. มีสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตท่ีดี และรักการออกกำลังกาย  
7. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต

สาธารณะ ท่ีมุ่งทำประโยชน์ สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามเพื่อสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
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พันธกิจ (MISSION)  
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
2. เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) 

ในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา และงานอาชีพ สามารถสร้างงานอย่างสร้างสรรค์  
3. บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนเต็มคน (เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข)  
4. ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)  
1. ผู้เรียนจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข มีความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล 

(Encouraged Individual Excellent) ในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา และงานอาชีพ  
2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตร เป็นท่ีพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
จากยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำผลการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)  มุ ่งให้ผู ้เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและการส่ือสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดๆและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน   
การเลือกใช้วิธีการส่ือสสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนต่างๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือ การทำงาน 
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณค่า 

๖. ความสามารถด้านความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) 
๖.๑ ความสามารถในด้านวิชาการ  เป็นความสามารถในการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๖.๒ ความสามารถในด้านงานอาชีพ  เป็นความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพตามความ
รัก ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

๖.๓ ความสามารถในด้านกีฬา เป็นความสามารถในทักษะด้านกีฬา ตามความรัก ความสนใจ 
ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

๖.๔ ความสามารถในด้านศิลปะ เป็นความสามารถในทักษะด้านศิลปะ ตามความรัก ความ
สนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยนำหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) มาเป็นแนวทางในการ
ขับเคล่ือน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
4. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทำการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน แต่ละภาค
เรียนมีเวลาเรียน 20 สัปดาห์ 

กำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียน วันเปิดภาคเรียน วันปิดภาคเรียน 

1 

2 

1 กรกฏาคม 2563 

1 ธันวาคม 2563 

13 พฤศจิกายน 2563 

30 เมษายน 2564 

 
 



ศรีสังวาลย์ขอนแก่น : โรงเรียนบุญญสิกขา ความดี ความรู้ ความสุข 
 Sri Sangvalya Khon Kaen : Boonyasigkha School Goodness Knowledge Happiness 

 
  15  

 

 
คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรยีนบุญญสิกขา 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 
 

ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ตาม
คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ 293/2551 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการ
วัดและประเมินผลการเรียนสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับคำส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จึงได้วางระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
สถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไว้
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับหรือคำส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พ.ศ.2562 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

หมวด 1 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 ข้อ 5 การประเมินผลการเรียนสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นให้เป็นไปตามหลักการ
ดังต่อไปนี ้

5.1 สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

5.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง ค าเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ท้ังด้าน พุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับช้ันของผู้เรียน โดยต้ังอยู่บน
พื้นฐานของความเท่ียงตรง ยุติธรรมและเช่ือถือได้ 

5.4 การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของนักเรียน การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ตามความ 
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

5.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน 
 

หมวด 2 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

 ข้อ 6 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ระดับชั้นประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 – 6 

1. มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 1.00 และได้คะแนนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 

2. ผู้เรียนต้องได้คะแนนการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความเป็น “ผ่าน” (ได้ผล
การประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 1) 

3. ผู้เรียนต้องได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น “ผ่าน” (ได้ผลการประเมิน
ไม่ต่ำกว่าระดับ 1)  

4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และ
ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครไม่น้อยกว่า 60 
ช่ัวโมง (เฉล่ียปีการศึกษาละ 10 ช่ัวโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิต 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3. มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 1.00 และได้คะแนนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่ต่ำกว่า 2.00 

4. ผู้เรียนต้องได้คะแนนการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความเป็น “ผ่าน” (ได้ผล
การประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 1) 

5. ผู้เรียนต้องได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น “ผ่าน” (ได้ผลการประเมิน
ไม่ต่ำกว่าระดับ 1) 

6. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และ
ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

7. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครไม่น้อยกว่า 45 
ช่ัวโมง (เฉล่ียปีการศึกษาละ 15 ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 

1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 40 หน่วย
กิต 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

3. มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 1.00 และได้คะแนนเฉล่ียสะสมในระดับ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 

4. ผู้เรียนต้องได้คะแนนการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความเป็น “ผ่าน” (ได้ผล
การประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 1) 

5. ผู้เรียนต้องได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น “ผ่าน” (ได้ผลการประเมิน
ไม่ต่ำกว่าระดับ 1) 

6. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และ
ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

7. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร ไม่น้อยกว่า 60 
ช่ัวโมง (เฉล่ียปีการศึกษาละ 20 ช่ัวโมง) 

 
หมวด 3 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 ข้อ 7 สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน คือ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ข้อ 8 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดท่ีก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การสรุป ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยด าเนินการดังนี้ 

8.1 ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้ความส าคัญของ 
คะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เช่น 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20 เป็นต้น 

8.2 ผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลการเรียน เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด และเกณฑ์ขั้นต่ำของ 
การผ่านรายวิชาก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8.3 จัดให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะ
เรียน 

8.4 จัดให้มีการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อศึกษาผลการเรียน เพื่อจัดสอนซ่อมเสริม และน า
คะแนนจากการวัดผล ไปรวมกับการวัดผลปลายปี 

8.5 จัดให้มีการประเมินผลปลายปี เพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยให้ครอบคลุมมาตรฐานการ 
เรียนรู้ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ท่ีส าคัญท่ีครูผู้สอนก าหนด 

8.6 การตัดสินผลการเรียนให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมินปลายปีตาม 
สัดส่วนคะแนนท่ีโรงเรียนก าหนด แล้วให้ระดับผลการเรียน 
 ข้อ 9 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความของผู้เรียน ให้ครูประจ าวิชา ค าเนินการ
วัดผลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

9.1 ครูผู้สอนแจ้งตัวชี้วัดประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
9.2 ครูผู้สอนประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนในความ 

รับผิดชอบตามวิธีการและเครื่องมือท่ีก าหนด รวมสรุปผลการประเมินรายปี รายภาครายงานให้คณะกรรมการ 
เมื่อส้ินปีการศึกษา ส้ินภาคเรียน ในกรณีท่ีไม่ผ่านให้แก้ไขปรับปรุง 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

9.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผลการประเมิน 
 ข้อ 10 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้สอนดำาเนินการวัดผลไปพร้อม กับ
การประเมินผลระดับช้ันเรียนตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 

10.1 ครูผู้สอนแจ้งตัวชี้วัดการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
10.2 ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน ในความรับผิดชอบตามวิธีการและ 

เครื่องมือท่ีก าหนด รวมสรุปผลการประเมินรายปี รายภาค รายงานให้คณะกรรมการ เมื่อส้ินปีการศึกษา/ส้ิน 
ภาคเรียน ในกรณีท่ีไม่ผ่านให้แก้ไขปรับปรุง 

10.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผลการประเมิน 
 ข้อ 11 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินเป็นรายปี โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนว 
ทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัด 

11.1 ครูผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11.2 ครูผู้สอนประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิธีการและเครื่องมือท่ีก าหนด รวมสรุปผล การ

ประเมินรายปี รายงานให้ผู้รับผิดชอบ เมื่อส้ินปีการศึกษา/ ส้ินภาคเรียน ในกรณีท่ีไม่ผ่านให้แก้ไข ปรับปรุง 
11.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผลการประเมิน 

 
หมวด 4 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 11 การตัดสินผลการเรียน  

11.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 
11.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านทุกตัวช้ีวัด โดยแต่ละตัวชี้วัดผ่านไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 50 หรือมีคุณภาพในระดับ 1 ขึ้นไป 
11.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
11.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผลการประเมินระดับผ่าน

ขึ้นไป 
11.5 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินระดับผ่านขึ้นไป 
11.6 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินระดับผ่าน 

 ข้อ 12 การให้ระดับผลการเรียน 
12.1 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับผล 

การเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ เป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 
3.5 
3 
2.5 
2 
1.5 
1 
0 

ดีเย่ียม 
ดีมาก 
ดี 
ค่อนข้างดี 
ปานกลาง 
พอใช้ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ต่ำกว่าเกณฑ์ 

80-100 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
น้อยกว่า 50 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

12.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผ่านและไม่ผ่าน ถ้ากรณีท่ีผ่าน ก าหนด 
เกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม ดีและผ่าน 

ระดับ 3 (ดีเย่ียม) หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ท่ีมี คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับ 2 (ดี) หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ท่ี
มีคะแนนระหว่างร้อยละ 65 – 79 

ระดับ 1 (ผ่าน) หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
ท่ีมีคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 64 

ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
เขียน ท่ีมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 

12.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ัน และจบ
การศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ถ้ากรณีท่ีผ่าน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมาย
ของแต่ละ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 3 (ดีเย่ียม) หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม ท่ีมี คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับ 2 (ดี) หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการ 
ยอมรับของสังคม ท่ีมีคะแนนระหว่างร้อยละ 65 – 79 

ระดับ 1 (ผ่าน) หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ท่ีมีคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 64 

ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี 
สถานศึกษาก าหนด ท่ีมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 

12.4 การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจะต้องพจิารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนกัเรียน ซึ่ง 
ประกอบด้วย (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง 1 กิจกรรม (2) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก 1 กิจกรรม 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้
ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 

“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติ 
กิจกรรม และมีผลงาน มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 

“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น้อยกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติ 
กิจกรรมและมีผลงาน มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัด 
ซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผล การ
เรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ท้ังนี้ ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุ สุดวิสัยให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใน 
ส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ท้ังนี้ 
ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ข้อ 13 การเล่ือนช้ัน 
 สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อส้ินปีการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับผ่านเป็นต้นไป 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านเป็นต้นไป 
5) ผู้เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับผ่าน 

 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและ สอน
ซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษาอาจให้ โอกาสผู้เรียน
เล่ือนช้ันกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการของ สถานศึกษา
และผู้แทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต้นสังกัดประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน ตาม
เงื่อนไขท้ัง 3 ประการ ต่อไปนี ้

1) มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ ดี
เย่ียม 

2) มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น 
3) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปีท่ีเรียนปัจจุบัน และความรู้ 

ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีท่ีจะเล่ือนขึ้น การอนุมัติให้เล่ือนช้ันกลางปีการศึกษาไป 
เรียนช้ันสูงขึ้นได้ 1 ระดับช้ันนี้ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครอง และต้องด าเนินการให้เสร็จ ส้ิน
ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษานั้น ส าหรับในกรณีท่ีพบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มี ปัญหา
ในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาค าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและ 
พัฒนา 

 
ประถมศึกษา 

จำนวนชั่วโมงทั้งหมดต่อ 1 ปีการศึกษา จำนวนชั่วโมงของร้อยละ 80ของเวลา
เรียนต่อ 1 ปีการศึกษา 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

มัธยมศึกษา 
จำนวนหน่วยการเรียน จำนวนชั่วโมงทั้งหมดต่อ 1 ภาค

เรียน 
จำนวนชั่วโมงของร้อยละ 80
ของเวลาเรียนต่อ 1 ภาคเรียน 
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ข้อ 14 การสอนซ่อมเสริม 

การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ
หรือเจตคติ คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดสถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริม เป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการ เรียนรู้ตัวชี้วัดท่ี
ก าหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี หลากหลายและ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ข้อ 15 การเรียนซ้ำช้ัน 
 ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ัน สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ำช้ัน ท้ังนี้ สถานศึกษาอาจใช้
ดุลยพินิจให้เล่ือนช้ันได้ หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มีคุณสมบัติตาม 
เกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 

2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การ
เล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่านก่อนท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนซ้ำช้ัน สถานศึกษาควรแจ้งให้ผู้ปกครองและ 
ผู้เรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ำช้ัน 

ข้อ 16 เกณฑ์การจบ 
  1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

  2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนค 
  4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 
  5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์การประเมินตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 
                      หมวด 5 
                        การรายงานผลการเรียน 
 ข้อ 17 ให้รายงานผลการเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
ความก้าวหน้า ของผู้เรียนให้ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ
อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลส าหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรอง
ผล การเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
                      หมวด 6 
                       เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ข้อ 18 ให้มีการจัดหาและจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้  
               18.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ประกอบด้วย 
                     1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
                     2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
                     3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

18.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อบันทึก พัฒนาการ 

ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผู้เรียน ดังนี้ 
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
2) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
3) ระเบียนสะสม 
4) ใบรับรองผลการเรียน 

หมวด 7 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 ข้อ 19 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การ
ย้ายสถานศึกษา การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละท้ิงการศึกษาและขอกลับเข้ารับ 
การศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ 
 ข้อ 20 ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถาน 
ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว 
 ข้อ 21 การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก 
ท้ังนี้ นักเรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตาม ความ
เหมาะสม 
 ข้อ 22 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

22.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของ นักเรียน
ในด้านต่างๆ 

22.2 พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงการทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็น
ต้น 

22.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
22.4 ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบาง

รายวิชา ในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แล้วน ามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
 ข้อ 23 การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี ้

23.1 กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชา หรือหน่วยกิตท่ีมี 
ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาท่ีสอดคล้องกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
มา เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 

23.2 กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) 
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 

23.3 กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียน 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 24 ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนนี้ 
สำหรับนักเรียนท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
   
 
  
        
                                (นายสันติ  ฤาไชย) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

      
                                  

                                           ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
                            ว่าด้วย การบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน พ.ศ. 2563 
 

 เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีหลักของสถานศึกษา ท่ีจะต้องบริหาร
กระบวนการการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติ ปญัญา 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนด้านทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ และค่านิยมพื้นฐาน ให้ได้สูงสุดเต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน นำไปสู่ผลสำเร็จทางการศึกษาตามความมุ่งหวัง เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ี
ดีของสังคมประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา ให้มีความ
คล่องตัว ครอบคลุมกับสภาพปัญหาอันเกิดจากสภาวการณ์ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
โรงเรียนจึงกำหนดระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน 
พ.ศ. 2563 ข้ึน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ดังนี้ 
 

                                                           หมวด 1 
                                                          บททั่วไป 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบ
แบ่งเป็นเรือนนอน พ.ศ. 2563" 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ต้ังแต่วันท่ีใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นฉบับอื่น
ใด ท่ีมีข้อความขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
 ข้อ 4 "ผู้เรียน" หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 ข้อ 5 "โรงเรียน" หมายถึง โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 
 ข้อ 6 "การบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน" หมายถึง การกำหนดโครงสร้างบริหารการพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็น 4 เรือนนอน ประกอบด้วย 1) เรือนนอนพุทธรักษา 2) เรือนนอน
พุทธชาด 3) เรือนนอนผกากรอง 4) เรืองนอนราชพฤกษ์ แต่ละเรือนนอนมีเป้าประสงค์ ในการดำเนินงานเพื่อ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การสนับสนุนปัจจัยในการเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ท่ีต้องมีการเช่ือมโยง การปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนด้านความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ต่างๆ ในศตวรรษท่ี 21 และค่านิยมพื้นฐาน ใหไ้ด้สูงสุดเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

 

หมวด 2 
คณะกรรมการบริหาร และบทบาทหน้าที ่

 ข้อ 7 การบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน ให้มีการบริหารจัดการในรูปของ คณะกรรมการ 2 
คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารเรือนนอน ระดับโรงเรียน 2) คณะกรรมการบริหารนกัเรียน
ประจำเรือนนอน 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 ข้อ 8 คณะกรรมการบริหารเรือนนอน ระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน 
3. หัวหน้าแต่ละเรือนนอน กรรมการ 
4. ประธานนักเรียน และรองประธานนักเรียน 2 คน กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
6. หัวหน้างานนักเรียนประจำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อ 9 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารเรือนนอน ระดับโรงเรียน ได้แก่การวางแผนงาน การ
กำหนดนโยบาย การให้คำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวก สนับสนุนงบประมาณ การ
ติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละเรือนนอน มีการบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารเรือนนอน ระดับโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 ข้อ 10 คณะกรรมการบริหารนักเรียนประจำเรือนนอน ประกอบด้วย 

1. ครูประจำเรือนนอน ประธานกรรมการ 
2. ประธานนักเรียนประจำเรือนนอน กรรมการ 
3. รองประธานนักเรียนประจำเรือนนอน 2 คน รองประธาน 
4. นักเรียนระดับช้ันมัธยม 6 คน (ระดับละ 1 คน) กรรมการ 
5. นักเรียนท่ีประธานนกัเรียนประจำเรือนนอน เลือก 1 คน กรรมการและเลขานุการ 
6. นักเรียนท่ีประธานนกัเรียนประจำเรือนนอน เลือก 1 คน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อ 11 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารนักเรียนประจำเรือนนอน ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการบริหารนักเรียนประจำเรือนนอน เพื่อให้มีการขับเคล่ือนตามนโยบาย หรือมติท่ีได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบายจากโรงเรียน รวบรวมข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อมอบให้
ประธานคณะกรรมการนกัเรียนประจำ เรือนนอน ไปนำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เรือนนอน
ระดับโรงเรียน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนักเรียนประจำเรือนนอนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

หมวด 3 
ที่มาของคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง 

 ข้อ 12 ท่ีมาของคณะกรรมการบริหารเรือนนอน ระดับโรงเรียนและวาระการดำรงตำแหน่ง 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการโรงเรียน,หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน ได้มาโดย

ตำแหน่ง และอยู่ในวาระตลอดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งนั้นๆ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา ได้มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ประกาศแต่งต้ังโดยโรงเรียน มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่องการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารระดับเรือนนอน 

3. หัวหน้าเรือนนอน ได้มาโดยวิธีการสรรหาจากข้าราชการครูในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแต่งต้ังโดยโรงเรียน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีการศึกษา หัวหน้า
เรือนนอน จะสังกัดในเรือนนอนใด ให้ใช้วิธีการแต่งต้ัง 

4. ประธานนักเรียนระดับโรงเรียน และรองประธานนักเรียนระดับโรงเรียน 2 คน ระดับโรงเรียน 
ได้มาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 1 ปีการศึกษา 
 ข้อ 13 ท่ีมาของคณะกรรมการบริหารนักเรียนประจำเรือนนอน และวาระการดำรงตำแหน่ง 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

1. ครูประจำเรือนนอน ได้มาโดยวิธีการสรรหาจากข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนศรี
สังวาลย์ขอนแก่น โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแต่งต้ังโดยโรงเรียน 

2. ประธานนักเรียนประจำเรือนนอน 1 คน วิธีได้มาและการดำรงตำแหน่ง จากการเลือกโดย
สมาชิกในเรือนนอนโดยใช้เสียงข้างมาก 

3. รองประธานนักเรียนประจำเรือนนอน 2 คน วธิีได้มาและการดำรงตำแหน่ง จากการ
แต่งต้ังของครูประจำเรือนนอน 

4. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 6 คน ได้มาจากการเลือกตั้ง ของนักเรียนในแต่ละเรือนนอน 
และแต่งต้ังโดย หัวหน้าเรือนนอน อยู่ในตำแหน่งได้วาระละ 1 ปีการศึกษาและสามารถอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว
ได้ไม่เกนิ 3 วาระติดต่อกัน 

5. นักเรียนท่ีประธานนกัเรียนประจำเรือนนอน เลือก 2 คน ได้มาจากการสรรหาของประธาน
นักเรียนประจำเรือนนอน แต่งต้ังโดยหัวหน้าเรือนนอน อยู่ในวาระตามการดำรงตำแหน่งของประธานนักเรียน
ประจำเรือนนอน 

 

หมวด 4 
การบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน 

 ข้อ 14 การบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ตามระเบียบนี้ จึงกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ท่ีมีส่วนได้และ
ส่วนเสียร่วมกัน ร่วมมือกันในการพฒันาผู้เรียนให้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน จึงมี
โครงสร้างการบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน ดังนี ้

โครงสร้างการบริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน(House matrix structure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 15 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรบริหารระดับเรือนนอน 
1. หัวหน้าเรือนนอน โรงเรียนมอบอำนาจหน้าท่ีให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบแบ่งเป็นเรือนนอน 

เป็นผู้นำในการบริหารจัดการให้ผู้เรียนในสังกัดเรือนนอน ท่ีตนรับผิดชอบให้เป็นไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน การพิจารณาความเหมาะสมของผู้เรียนท่ีจำเป็นสมควรได้รับการสนับสนุนปัจจัยใน
การเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีสังกัดภายในเรือนนอน และการรับผิดชอบพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบในเรือนนอนของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนภายในเรือนนอน ได้มีโอกาส

คณะกรรมการบริหารเรือนนอน ระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารนักเรียนประจำเรือนนอน 

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานนักเรียนประจำ 

หัวหน้าเรือนนอน 

ประธานนักเรียนประจำเรือน
นอน 

ครูประจำเรือนนอน 

คณะกรรมการนักเรียนประจำ
เรือนนอน 

พี่เล้ียงประจำเรือนนอน 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

พัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนด้านทักษะ ประสบการณ์
ต่างๆและค่านิยมพื้นฐาน ให้ได้สูงสุดเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายกล
ยุทธ์ และมีปฏิทิน แผนงานพัฒนาอย่างชัดเจน มีการรวบรวม สถิติ ข้อมูล และผลงานเชิงประจักษ์รายงานผล
ต่อโรงเรียนโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นสำคัญ 

2. ครูประจำเรือนนอน มีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความจำเป็นท่ีควรได้รับคำปรึกษา 
คำแนะนำ การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา หรือการส่งต่อ ดูแลนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ี
ดีขึ้น และสามารถพัฒนาตนเองในทางท่ีเหมาะสมได้เต็มตามศักยภาพ 

3. ประธานและรองประธานนักเรียนประจำเรือนนอน มีหน้าท่ี ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารเรือนนอน รับนโยบาย นำไปขยายผลต่อคณะกรรมการนักเรียนประจำเรือนนอน 
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

4. คณะกรรมการประจำเรือนนอน มีหน้าท่ีดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายท่ีประธานและรอง
ประธานนักเรียนประจำเรือนนอนรับนโยบาย ข้อคิดเห็นจาก ครูประจำเรือนนอนหรือหัวหน้าเรือนนอน
มอบหมาย 

 

หมวด 5 
การบริหารงานระดับเรือนนอน 

 ข้อ 16 ในแต่ละเรือนนอน ให้มีช้ันเรียนคละทุกระดับช้ัน ให้มีจำนวนห้องเรียนใกล้เคียงกันให้มาก
ท่ีสุด นักเรียนห้องใดท่ีสังกัดเรือนนอนใด ให้ประจำอยู่ในเรือนนอน ตลอดจนเรียนครบ 1 ปีการศึกษา หากมี
ความต้องการปรับเปล่ียนเรือนนอน ให้หัวหน้าเรือนนอนเป็นผู้พิจารณาการปรับย้ายสมาชิกภายในเรือนนอน
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 17 กำหนดให้มีสี เป็นสัญลักษณ์ประจำแต่ละเรือนนอน ได้แก่ 1) เรอืนนอนพุทธรักษา ใช้สีเขียว 
2) เรือนนอนพุทธชาด ใช้สีน้ำเงิน 3) เรือนนอนผกากรอง ใช้สีส้ม 4) เรือนนอนราชพฤกษ์ ใช้สีชมพู เป็นสี
สัญลักษณ์ ประจำเรือนนอน 
 ข้อ 17 ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติสำหรับ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้น ให้ครูแต่ละเรือนนอน อบรม ดูแลนักเรียน และบันทึกการอบรม ดูแล
นักเรียนทุกวันและให้รายงานผลต่อโรงเรียนโดยผ่านกลุ่มกิจการนักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ 
 ข้อ 18 ในด้านการสนับสนุนปัจจัยด้านการเรียน ให้แต่ละเรือนนอน ดูแลความจำเป็นพื้นฐานของ
นกัเรียนแต่ละคน เพื่อพิจารณาหาทางให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนตามความเหมาะสมให้เป็นไปตาม
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกลุ่มกิจการนักเรียนกำหนด 
 ข้อ 19 ในด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนกำหนดแบ่งพื้นท่ี
รับผิดชอบชัดเจนในด้านความสะอาดของของพื้นท่ีภายในโรงเรียน ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดให้
คะแนนด้านความสะอาดของพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อเปรียบเทียบในแต่ละเรือนนอน โดยสรุปผลเป็นรายเดือน 
หรือตามความเหมาะสม สะสมเฉล่ียเป็นรายภาคเปรียบเทียบในแต่ละเรือนนอน ให้รายงานต่อโรงเรียน โดย
กลุ่มงานกิจการนักเรียน ตามลำดับ 
 ข้อ 20 การนำเกียรติยศช่ือเสียงมาสู่เรือนนอนของตน ให้มีการแข่งขันสถิติท่ีสมาชิกในเรือนนอนท่ี
สามารถสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ โดยต้องเป็นหลักฐานท่ีเป็นเกียรติบัตร หรือโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน 
ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งเทียบค่า เป็นคะแนนคือ 1) 
ระดับโรงเรียน 3 คะแนน 2) ระดับเขตหรือระดับจังหวัด 4 คะแนน 3) ระดับภาค 6 คะแนน 4) ระดับชาติ 8
คะแนน และ 5) ระดับนานาชาติ 10 คะแนน เป็นต้น ท้ังนี้ ให้อยู่ในข้อตกลงร่วมกันของทุกเรือนนอน 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 ข้อ 21 ข้อตกลงในรายละเอียดอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในระเบียบนี้ ให้นำเข้าหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารเรือนนอน ระดับโรงเรียน เพื่อหาข้อสรุปแล้วนำไปสู่ในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดผลใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ข้อ 22 ข้อเสนอของคณะกรรมการใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารโรงเรียน มอบให้ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ได้นำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ร่วมกัน
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
  
         
 
                                                   (นายสันติ  ฤาไชย) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 
 

ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเยี่ยมและรับ-ส่งนักเรียนและกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

พ.ศ. 2563 
 

 เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษา เป็นระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจึงกำหนดระเบียบ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยแนวปฏิบัติการเยี่ยมและรับ-ส่งนักเรียนและกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น พ.ศ.2563 เพื่อให้การเย่ียมและรับ – ส่งนักเรียนและกิจวัตรประจำวันเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจึงกำหนดระเบียบไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ดังนี้ 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเยี่ยมและรับ-
ส่งนักเรียนและกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พ.ศ. 2563" 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ต้ังแต่วันท่ีใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นฉบับอื่น
ใด ท่ีมีข้อความขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
 ข้อ 4 "ครู" หมายถึง ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 ข้อ 5 "ผู้เรียน" หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 
 ข้อ 6 "ผู้ปกครอง" หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 ข้อ 7 "โรงเรียน" หมายถึง โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 ข้อ 8 "แนวปฏิบัติของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแกน่" หมายถึง การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรท่ีอยู่ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานในองค์กร การปฏิบัติตนของผู้เรียน และการปฏิบัติของผู้ปกครอง  
 

หมวด 2 
การเยี่ยมและรับ-ส่งนักเรียน 

 ข้อ 9 การเยี่ยมและรับ – ส่งนักเรียนในเวลาราชการขณะท่ีนักเรียนกำลังเรียนอยู่  ห้ามมิให้ผู้ปกครอง
เข้าเย่ียมในช้ันเรียน ถ้าจำเป็นท่ีไม่สามารถรอเลิกเรียนได้ให้ขออนุญาตครูเวรเพื่อพิจารณาอนุญาต 
    ข้อ 10 การเยี่ยมและรับ – ส่งนักเรียนนอกเวลาราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้ผู้ปกครอง
เย่ียม ในพื้นท่ีท่ีอนุญาตเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ปกครองเข้าเย่ียมบนเรือนนอนก่อนได้รับอนญุาตโดยเด็ดขาด 
  ข้อ 11 อนุญาตให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านได้ในวันศุกร์หลังเวลา 16.00 น.  
     ข้อ 12 ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วย  หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอนญุาตให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านก่อนกำหนด
ได้แต่ต้องขออนุญาต แล้วบันทึกการอนุญาตไปแจ้งครูเวรประจำวันเพื่อลงช่ือรับเด็กกลับบ้าน 
     ข้อ 13 นักเรียนไป - กลับ ให้ส่งนักเรียน เวลา 07.00น. - 08.00 น.รับกลับเวลา 15.30 น.และทุก
ครั้งให้ลงช่ือรับ - ส่ง  นักเรียนท่ีห้องธุรการกับครูเวรประจำวัน 



ศรีสังวาลย์ขอนแก่น : โรงเรียนบุญญสิกขา ความดี ความรู้ ความสุข 
 Sri Sangvalya Khon Kaen : Boonyasigkha School Goodness Knowledge Happiness 

 
  32  

 

 
คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

    ข้อ 14 นักเรียนประจำให้ส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนภายในวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.-16.00 น. 
    ข้อ 15 การแต่งกายของนักเรียนเวลากลับบ้าน และเวลานำมาส่งโรงเรียนให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่ง
กายท่ีสุภาพ 
 ข้อ 16 การรับ-ส่ง นักเรียน ผู้ปกครองจะต้องมารับ - ส่ง  นักเรียนให้ถึงโรงเรียน ไม่อนุญาตให้
นักเรียนกลับบ้านตามลำพังโดยเด็ดขาดซึ่งทางโรงเรียนจะไม่อนญุาตให้นักเรียนไป - กลับเอง  เพราะหากเกิด
อุบัติเหตุขึ้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ  ท้ังส้ิน  โปรดนำเด็กไปพบและแจ้งต่อครูเวรประจำวัน  และครู
ประจำเรือนนอนทุกครั้งท่ีนำเด็กมาส่ง พร้อมกับลงช่ือรับ – ส่ง ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน 
 ข้อ17 ในกรณีท่ีเด็กหนีกลับบ้าน ให้ผู้ปกครองรีบนำบุตรหลานของท่านไปส่งท่ีโรงเรียนหรือโทรศัพท์
แจ้งโรงเรียนโดยด่วน 

 

หมวด 3 
สิ่งของเคร่ืองใช้ที่ต้องเตรียมมาในการมอบตัวเข้าโรงเรียน 

 ข้อ 18 เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน กรณีนักเรียนอยู่ประจำ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น 
 ข้อ 19 ชุดนอน อย่างน้อย 3 ชุด 
 ข้อ 20 ชุดลำลอง อย่างน้อย 3 ชุด 
 ข้อ 21 ถุงเท้านักเรียน รองเท้านักเรียน  
 ข้อ 22 บัตรประจำตัวผู้พิการ 
 ข้อ 23 ค่าจัดทำประกันชีวิต 150 บาท 
 

หมวด 4 
กิจวัตรประจำวันของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 ข้อ 24 กิจกรรมต่ืนนอน ต่ืนนอนเวลา 05.00น.เกบ็ท่ีนอน เครื่องนอนให้เรียบร้อย ทำภารกิจส่วนตัว
แต่งตัว ตรวจสอบความเรียบร้อย ภายในเวลา 06.30น. 
 ข้อ 25 กิจกรรมรับประทานอาหาร รับประทานอาหารเช้าเวลา 07.00น.-08.00น. รับประทานอาหาร
กลางวันเวลา 12.00น.-13.00น. รับประทานอาหารเย็นเวลา 17.00น.-18.00น. 
 ข้อ 26 กิจกรรมในเรือนนอน ประชุมตรวจนับนักเรียน อบรมสอนเสริม ประชุมเวลา 19.30น. หลัง
เลิกประชุมนักเรียนทำการบ้าน อ่านหนังสือ เวลา 20.30น.นักเรียนเข้านอน 

ข้อ 27 ตารางกำหนดการเวลาประกอบกิจกรรมประจำวันในวันราชการปกติ ดังนี้ 
กำหนดเวลาประกอบกิจกรรมประจำวันในวันราชการปกติ 

เวลา กิจกรรม 
05.00น.-05.15น. ต่ืนนอน เก็บท่ีนอน เครื่องนอนให้เรียบร้อย 
05.15น.-06.15น. ทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ แต่งกาย  
06.15น.-06.30น. ตรวจสอบความเรียบร้อย ตู้เก็บของและเครื่องแต่งกาย 
06.30น.-07.00น. เข้าแถวหน้าเรือนนอน เดินแถวมาโรงอาหาร 
07.00น.-08.00น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00น.-09.00น. กิจกรรมหน้าเสาธง/โฮมรูม 
09.00น.-12.00น. เข้าเรียนตามตาราง 
12.00น.-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น.-17.00น. เข้าเรียนตามตาราง 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

เวลา กิจกรรม 
17.00น.-18.20น. รับประทานอาหารเย็น/ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
18.20น.-19.30น. เข้าหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว รักษาความสะอาดภายในเรือนนอน  
19.30น.-20.30น. ประชุม อบรม ไหว้พระนัง่สมาธิ  
20.30น. นักเรียนเข้านอน ปิดไฟ 

***หมายเหตุ วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันศุกร์ วันเสาร์ 
นักเรียนเข้านอนไม่เกนิเวลา 22.00น. 

 ข้อ 28 ตารางกำหนดการเวลาประกอบกิจกรรมประจำวันในวันหยุดราชการ ดังนี้ 
กำหนดเวลาประกอบกิจกรรมประจำวันในวันหยุดราชการ 

เวลา กิจกรรม 
05.00น.-05.15น. ต่ืนนอน เก็บท่ีนอน เครื่องนอนให้เรียบร้อย 
05.15น.-06.15น. ทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ แต่งกาย  
06.15น.-06.30น. ตรวจสอบความเรียบร้อย ตู้เก็บของและเครื่องแต่งกาย 
06.30น.-07.00น. เข้าแถวหน้าเรือนนอน เดินแถวมาโรงอาหาร 
07.00น.-08.00น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00น.-08.30น. กิจกรรมหน้าเสาธง 
08.30น.-12.00น. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
12.00น.-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น.-17.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00น.-18.20น. รับประทานอาหารเย็น/ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
18.20น.-19.30น. เข้าหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว รักษาความสะอาดภายในเรือนนอน  
19.30น.-20.30น. ประชุม อบรม ไหว้พระนัง่สมาธิ  
20.30น. นักเรียนเข้านอน ปิดไฟ 

***หมายเหตุ วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันศุกร์ วันเสาร์ 
นักเรียนเข้านอนไม่เกนิเวลา 22.00น. 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน 2563 
     
 
 
                                                                                      (นายสันติ   ฤาไชย) 
                                             ผู้อำนายการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 
 

ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ว่าด้วย เคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2563 

 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการปฏิบัติตน
ของนักเรียน พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2527 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2518) ลงวันท่ี 6 มกราคม 2518 โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น จึงมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบและการ 
แต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วย การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2556 
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่น ๆ ของโรงเรียนท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 เครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นักเรียนต้องแต่งกายโดยใช้
เครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนให้ถูกต้องดังต่อไปนี้ 

4.1 เคร่ืองแบบนักเรียน 
4.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

4.1.1.1 นักเรียนชาย 
ทรงผม นักเรียนชายให้ไว้ผมส้ันทรงนักเรียน ผมด้านหน้าจรดถึง ด้านบนศีรษะ ไม่ยาว

จนจัดทรงได้ หรือไม่ยาวเกิน 3 ซม. แต่ให้ด้านข้างและด้านหลังส้ันเกรียน ไม่ย้อมสี หรือฉีดสี หรือใส่น้ำมัน 
หรือดัดผม หรือแปลงผมให้เป็นทรงอื่น ไม่ไว้หนวดเครา 

เสื้อ เส้ือแบบคอเช้ิตแขนส้ัน ใช้ผ้าขาวเกล้ียง เนื้อหนา แบบเส้ือเป็น เส้ือเช้ิตคอตั้ง ไม่
รัดรูป ผ่าอกตลอด มีสาบท่ีอกเส้ือกว้าง 4 เซนติเมตร กระดุมสีขาวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 
เซนติเมตร แขนส้ันเหนือข้อศอกพอควร มีกระเป๋า 1 กระเป๋า พอเหมาะกับตัวเส้ือ ตัดตัวทรงไม่รัดรปู ห้ามพับ
แขน  เมื่อสวมต้องติดกระดุมทุกเม็ด ยกเว้นกระดุมเม็ดท่ีคอ ด้านหลัง ของเส้ือไม่มีจีบ โดยใส่ชายเส้ือไว้ใน
กางเกงอย่างเรียบร้อย และให้เห็นเข็มขัดโดยรอบ 

กางเกง ทรงนักเรียนขาส้ันสีกากี ผ้าเรียบไม่มีลวดลาย จีบด้านข้างละ 2 จีบ มีกระเป๋า
ตามรอยตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ไม่เว้าหรือเอียงและไม่มีกระเป๋าหลัง  มีหูสำหรับร้อยเข็มขัด 7 หู ความยาว
เหนือเข่าประมาณ 5  ซม. เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่ท่ีระดับเอว และจะต้องสวมทับชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อย จน
สามารถมองเห็นเข็มขัดได้โดยรอบ 

เข็มขัด หนังสีน้ำตาลด้านเดียว ไม่มีลวดลาย เข็มขัดให้ร้อยหูกางเกงให้เรียบร้อย 
ถุงเท้า สีน้ำตาลส้ันครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมให้พับลงถึง ข้อเท้าห้ามใช้ถุงเท้า

สปอร์ต หรือถุงเท้าท่ีหนา 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

รองเท้า แบบรัดส้น,หุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบไม่มีลวดลายสีน้ำตาลตลอดไม่มีขอบหรือ
หัวสีอื่นใด 

4.1.1.2 นักเรียนหญิง 
ทรงผม นักเรียนหญิงให้ไว้ผมส้ันทรงบ็อบตรง ปลายด้านหลังยาวไม่เกินต้นคอ ด้านข้าง

จากติ่งหูไม่เกิน 3 ซม. ไม่ดัดหรือซอย ไม่ย้อมสีผมให้ผิดไปจากธรรมชาติ ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดๆ ไม่ไว้
ผมเปีย หรือหน้าม้า ไม่โกรกผม ไม่เกล้ามวย 

เสื้อ แบบนักเรียนหญงิ สีขาว ใช้ผ้าขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ปกคอบัว ตัว
เส้ือปล่อย ไม่รัดรูป ขนาดของเส้ือพอเหมาะกับรูปร่าง ไหล่ไม่ตก แขนเหนือปลายข้อศอก ประมาณ 1 
เซนติเมตร จีบรัดปลายแขนไม่มีจีบบน ขอบแขนกว้าง 2 - 3 เซนติเมตร มีกระเป๋าด้านล่างขวา 

กระโปรง สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ผ้าท่ีใช้ต้องไม่ใช้ผ้ายีน หรือผ้ามันบางหรือ ผ้ากำมะหยี่ 
มีขอบกระโปรงด้านหน้าและด้านหลัง พับเป็นจีบด้านละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอกลึกจีบละ 2.5 เซนติเมตร 
เย็บทับจีบต่ำจากขอบล่างลงมา 6 - 10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ความยาวของ
กระโปรงต้องคลุมเข่า 

รองเท้า รองเท้ารัดส้น,หนังสีดำเรียบตลอด แบบหุ้มส้นหัวมนโค้ง มีสายรัดหลังเท้า 1 
เส้น ไม่มีลวดลาย ส้ันไม่สูงเกินไป 

ถุงเท้า สีขาวเรียบไม่มีสีหรือลวดลาย พับขอบ สูงเหนือตาตุ่มประมาณ 5 เซนติเมตร 
4.1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

4.1.2.1 นักเรียนชาย 
ทรงผม ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนชาย ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
เสื้อ กางเกง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนชาย ช้ัน

ประถมศึกษาต้น 
4.1.1.2 นักเรียนหญิง 

ทรงผม ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนหญิง ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
เสื้อ แบบนักเรียนหญงิ สีขาว ใช้ผ้าขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร คอปกกะลาสี 

ผูกด้วยคอซอง สีชนิดเดียวกันกับกระโปรง ตัวเส้ือปล่อย ไม่รัดรูป ขนาดของเส้ือพอเหมาะกับรูปร่าง ไหล่ไม่ตก 
แขนเหนือปลายข้อศอก ประมาณ1 เซนติเมตร จีบรัดปลายแขนไม่มีจีบบน ขอบแขนกว้าง 2 - 3 เซนติเมตร 
ติดกระเป๋าด้านขวาขนาดกว้าง 10 - 12 เซนติเมตร ลึก 12 - 14 เซนติเมตร 

กระโปรง,รองเท้า,ถุงเท้า ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนหญิง ช้ันประถมศึกษา
ตอนต้น 

4.1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.1.3.1 นักเรียนชาย 

ทรงผม ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนชาย ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
เสื้อ กางเกง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนชาย ช้ัน

ประถมศึกษาต้น 
4.1.3.2 นักเรียนหญิง 

ทรงผม ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนหญิง ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
เสื้อ,กระโปรง,รองเท้า,ถุงเท้า ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนหญิง ช้ันประถมศึกษา

ตอนปลาย 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

4.1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.1.4.1 นักเรียนชาย นักเรียนชายให้ไว้ผมรองทรงสูง ผมด้านหน้าจรดถึงด้านบนศีรษะ ไม่

ยาวจนจัดทรงได้ หรือยาวไม่เกิน 3 ซม. แต่ให้ด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ไม่ย้อมสี หรือฉีดสี 
หรือใส่น้ำมัน หรือดัดผม หรือแปลงผมให้เป็นทรงอื่น ไม่ไว้หนวดเครา 

ทรงผม ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนชายช้ันมัธยมตอนต้น 
เสื้อ กางเกง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนชาย ช้ัน

ประถมศึกษาต้น 
4.1.4.2 นักเรียนหญิง 

ทรงผม ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนหญิง ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
เสื้อ เป็นแบบเส้ือเช้ิต ใช้เส้ือสีขาวเรียบ ผ้าไม่บางจนเกินควร ผ่าอกตลอดสาบเส้ือตลบ

เข้าข้างในกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาว แขนยาวเหนือข้อศอก เล็กน้อย 
ปลายแขนจีบข้างละ 3 จีบ ขอบแขนประกอบด้วยผ้า 2 ช้ัน กว้างประมาณ 3 

เซนติเมตรความกว้างของเส้ือพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว ไม่รัดรูป ไม่มีเกร็ดข้างหลัง เก็บชายเส้ือไว้ในกระโปรง
ให้เรียบร้อยจนสามารถมองเห็นเข็มขัดได้ชัดเจน 

เข็มขัด ใช้เข็มสีดำเงา 
กระโปรง ถุงเท้า รองเท้า ใช้ระเบียบเดียวกันกับนักเรียนหญงิช้ันประถมศึกษาตอนต้น 

 ข้อ 5 ชุดเครื่องแบบนักเรียนพลศึกษา เป็นเครื่องแบบนักเรียนท่ีโรงเรียนกำหนดขึ้น เพื่อความ
เหมาะสมในการเรียนพลศึกษา และใช้ในเวลาเล่นกีฬา ท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ดังนี ้

5.1 นักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
เสื้อ เส้ือยืดสีฟ้า แขนส้ัน ปลายแขนมีแถบสีแดง มีปกเส้ือสีฟ้า ขอบด้านนอกสุดปกเส้ือเป็นเส้น

สีแดง มีกระเป๋าเส้ือด้านอกซ้ายปักตามสัญลักษณ์ของโรงเรียน เมื่อสวมใส่แล้วให้เก็บชายเส้ือให้อยู่ในกางเกง
ให้เรียบร้อย 

กางเกง ใช้กางเกงวอร์มสีดำขายาวปล่อย 
รองเท้า นักเรียนชายให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับรองเท้านักเรียนชาย ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 

นักเรียนหญงิใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 
ถุงเท้า ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับถุงเท้านักเรียนชาย,นักเรียนหญงิ ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 

 ข้อ 6 เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี 
ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายลูกเสือเนตรนาร ี

 ข้อ 7 เครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมป์ 
ข้อ 8 เครื่องหมายโรงเรียนและสัญลักษณ์ 

8.1 นักเรียน ปักอักษรย่อโรงเรียน สว.ขก.ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแบบตัวพิมพ์ธรรมดา ขนาด
อักษรสูง 1.5 เซนติเมตรและเลขประจำตัวนักเรียน ไว้ที่หน้าอกเส้ือด้านขวาเหนือราวนม และปักช่ือช่ือ - สกุล 
เป็นภาษาไทย แบบอักษรพิมพ์ธรรมดาขนาดอักษรสูง 1.2 เซนติเมตร ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินไว้ที่เหนือ
กระเป๋าเส้ือ หน้าอกเส้ือด้านซ้าย ส่วนเครื่องหมายระดับช้ัน ให้ปักท่ีหน้าอกเส้ือด้านซ้ายตรงกลางเหนือช่ือ 1 
เซนติเมตร แนวระนาบเดียวกับ ช่ือ - ช่ือสกุล โดยให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ดังนี้ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปักทึบด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 1 วง ดังนี้  
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปักทึบด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 2 วง ดังนี ้
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปักทึบด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 3 วง ดังนี ้
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปักทึบด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 1 ดาว ดังนี้ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปักทึบด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 2 ดาว ดังนี้ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปักทึบด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 3 ดาว ดังนี้ 
 ข้อ 9 ผู้ท่ีฝ่าฝืนระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการควบคุม
ความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
  
  
  
                                       (นายสันติ   ฤาไชย) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

เคร่ืองแบบการแต่งกายโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 
นักเรียนชาย 

  

ช้ันประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1-ม.6) ชุดพลศึกษา 
  

 

ชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

เคร่ืองแบบการแต่งกายโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 
นักเรียนหญิง 

  
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น ป.4-ม.3 

  
 

  
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ชุดพลศึกษา 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 
ชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

 
ทรงผมนักเรียนชายระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น (ทรงนักเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
ทรงผมนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย (รองทรง) 

 
ทรงผมนักเรียนหญิง 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 
 

ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ว่าด้วย การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2563 

 

 เพื่อให้ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการศึกษาและการปฏิบัติหน้าท่ีของครูในโรงเรียนจึงสมควรปรับปรุงและให้ตราเป็นระเบียบใช้
ใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน 
พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วย การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2546 
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่น ๆ ของโรงเรียนท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ใช้บังคับและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน แบ่งเป็น 

4.1 การปฏิบัติตนโดยท่ัวไปของนักเรียน 
4.2 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนและเดินกลับบ้าน 
4.3 การปฏิบัติตนในห้องเรียน 
4.4 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน 
4.5 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกนอกห้องเรียนขณะท่ีมีการเรียนการสอน 
4.6 การปฏิบัติตนในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
4.7 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลา 
4.8 การปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในห้องเรียน 
4.9 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
4.10 การปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพ 
4.11 การปฏิบัติตนของนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

 ข้อ 5 การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน 
5.1 นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองท่ีถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 ถ้า

นักเรียนเปล่ียนผู้ปกครองใหม่จะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ เพื่อทำทะเบียนประวัติใหม่และนำผู้ปกครองใหม่มา
ลงลายมือไว้ 

5.2 นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของ
นักเรียนท่ีโรงเรียนได้ตราเป็นระเบียบไว ้

5.3 นักเรียนทุกคนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย อันอยู่ในขอบเขตท่ีถูกต้อง เข้าใจในหน้าท่ี 
และสิทธิของตน รู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
5.4 นักเรียนทุกคนต้องไม่ถือของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือไม่กระทำส่ิงใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
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5.5 นักเรียนทุกคนต้องไมน่ำอุปกรณ์การพนันมาโรงเรียน หรือไม่เล่นการพนันทุกประเภทใน
บริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

5.6 นักเรียนทุกคนต้องไม่ครอบครอง สูบ บริโภค บุหรี่ ยาเสพติด สุราหรือของมึนเมาทุกชนิด 
หนังสือ ภาพ เทป เทปบันทึกภาพยนตร์ท่ีผิดต่อศีลธรรม 

5.7 นักเรียนทุกคนจะต้องไมน่ำเครื่องประดับท่ีมีราคาแพง หรือของใช้ท่ีเกินความจำเป็น มา
โรงเรียน เช่น กำไล สร้อยคอ แหวน ต่างหู แว่นกันแดด วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นวีดี
ทัศน์ (หากมีความจำเป็นท่ีจะต้องนำมาโรงเรียนเพื่อประกอบการเรียนจะต้องมีหนังสือรับรองจากครูผู้สอน) 
เครื่องใช้ท่ีอนุโลมให้ใช้ได้ คือ นาฬิกาข้อมือ ให้ใช้แบบสุภาพ และราคาพอเหมาะแก่สภาพนักเรียน สร้อยคอท่ี
ทำด้วยเงินหรือแสตนเลส ต้องใส่ซ่อนไว้ในเส้ือ ให้นักเรียนใส่คอนแทกเลนส์ท่ีเป็นสี ให้ใช้แบบสีใสเท่านั้น และ
ไม่ใส่ต่างหูท้ังนักเรียนหญิงและนกัเรียนชาย กรณีนักเรียนต้องการจะสวมใส่ส่ิงของซึ่งเป็นความเช่ือทางศาสนา 
ท่ีลักษณะเห็นเด่นชัด ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน โดยจะพิจารณาอนุมัติเป็น
รายๆ ไป 

5.8 นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเกรงใจผู้อื่น 
5.9 นักเรียนทุกคนต้องไมน่ำอาวุธหรือส่ิงประดิษฐ์อื่นใดท่ีก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในบริเวณ

โรงเรียน 
5.10 นักเรียนทุกคนจะต้องไม่ล้อเลียน หรือข่มขู่ หรือข่มเหง หรือก้าวร้าว หรือทำร้ายบุคคลอื่น 
5.11 นักเรียนทุกคนพึงละเวน้การก่อการทะเลาะวิวาท หรือการกระทำใด ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความ

แตกแยกในระหว่างหมู่คณะ ทุกคนจะต้องช่วยกันประสานสามัคคี และรักษาความสามัคคีของหมู่คณะให้
มั่นคงถาวร 

5.12 นักเรียนทุกคนพึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหมู่
คณะ 

5.13 นักเรียนทุกคนพึงเป็นผู้เสียสละท้ังกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสมองช่วยเหลืองานต่างๆ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน 

5.14 นักเรียนพงึถือเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะต้องช่วยกันส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีความเจริญขึ้นเป็นลำดับ 

5.15 นักเรียนทุกคนต้องถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องช่วยรักษาทรัพย์สินทุกชนิดของโรงเรียนให้คงทน
ถาวร หากผู้ใดทำให้ชำรุดเสียหาย ผู้นั้นจะต้องรู้สำนึกในความรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงเรียน 

5.16 นักเรียนทุกคนพึงเป็นผู้ดี กล้าหาญ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จัก อดกล้ัน รู้จัก
กาลเทศะ มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดา ครู ผู้มีพระคุณและมีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคล
ท่ัวไป 

5.17 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่ใช้เครื่องสำอางทุกชนิด และไม่ให้ไว้เล็บยาวหรือทา
เล็บหรือเพ้นท์เล็บเป็นสีต่างๆ 
 ข้อ 6 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน และเดินทางกลับบ้าน 

6.1 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ หรือชุดกีฬามาโรงเรียนอย่างถูกต้องและมีระเบียบ 

6.2 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพและวัย เข้ามาในบริเวณโรงเรียนในวันหยุดราชการ 
6.3 ต้องมีเครื่องเขียน แบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้ครบ 
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6.4 ให้หัวหน้าเวรประจำวันหรือผู้ท่ีโรงเรียนมอบหมาย ให้นักเรียน ผู้แทนเป็นผู้เชิญธงและนำไหว้
พระสวดมนต์ โดยพร้อมเพรียงกนั และนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในอาการสงบตลอดระยะเวลาท่ีมีการช้ีแจงหน้า
เสาธง 

6.5 การเดินเข้าห้องเรียน นักเรียนต้องเดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าห้องเรียนถ้านักเรียนคน
ใดจำเป็นท่ีจะต้องไปพบครูผู้สอน ให้ไปท่ีห้องเรียนท่ีเรียนในคาบท่ี 1 ของแต่ละวันแล้วจึงขออนุญาตออกมาใน
ภายหลัง ยกเว้นนักเรียนท่ีครูนัดหมายให้คอยพบท่ีบริเวณลานเข้าแถว 

6.6 เมื่อเข้ามาภายในโรงเรียนแล้ว ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต ยกเว้น
นักเรียนท่ีไปร่วมกิจกรรมภายนอก โดยมีครูผู้รับผิดชอบคอยควบคุมดูแล 

6.7 ในวันหยุดราชการ วันหยุดเรียน ถ้าโรงเรียนมีความประสงค์จะให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อทำ
กิจกรรมใด ๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบและอนุญาตก่อนทุกครั้ง 

6.8 ไม่ให้นักเรียนมาในวันหยุดราชการโดยไม่ได้รบัอนุญาต 
 ข้อ 7 การปฏิบัติตนในห้องเรียน 

7.1 นักเรียนจะต้องรักษาความเป็นระเบียบ ไม่คุย หรือเล่นกันในห้องเรียนต้ังใจเรียนฟังคำอธิบาย
ของครูผู้สอนด้วยความเคารพ ไม่เข้าออกและออกจากท่ีนั่งภายในห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต 

7.2 ไม่นำเอาวิชาอื่นขึ้นมาทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนในวิชานั้น 
7.3 เมื่อครูผู้สอนไม่ได้เข้าห้องเรียนหลังเวลาสอน 10 นาทีไปแล้ว ให้หัวหน้าห้องเรียนรีบรายงาน

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานั้นหรือรองหัวหน้ากลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้ดำเนินการจัดครู
เข้าสอนแทนต่อไป 
 ข้อ 8 การปฏิบัติตนเม่ืออยู่ในอาคารเรียน 

8.1 ไม่วิ่งหรือเล่นเกมต่างๆ ในห้องเรียนหรืออาคารเรียนอื่นๆ ให้เล่นในท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ให้
เท่านั้น 

8.2 เมื่อทำความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนแล้วทุกคนต้องออกจากห้องเรียน ภายในเวลา
16.30 น. เจ้าหน้าท่ีจะได้ปิดอาคารเรียน 

8.3 ไม่ทำเสียงอึกทึกรบกวนช้ันเรียนอื่นๆ ท่ีกำลังเรียนอยู่__ 
8.4 ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเส่ียงต่อการเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินต่อตนเองและผู้อื่น 
8.5 ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องด่ืมข้ึนไปบนอาคารเรียน 

 ข้อ 9 การปฏิบัติตนเก่ียวกับการออกนอกห้องเรียนในขณะท่ีมีการเรียนการสอน 
9.1 ในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอนนักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ในห้องเรียน นักเรียนจะไปอยู่

ห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร หรือในท่ีอื่นๆ ไม่ได้ เว้นจะได้รับอนญุาตจากครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบในช่ัวโมง
นั้น 

9.2 ถ้ามีความจำเป็นท่ีจะต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตจากครูผู้สอนไม่ควรออกนอก
ห้องเรียนในคาบแรกท่ีเข้าห้องท้ังตอนเช้าและตอนหลังพักกลางวัน 

9.3 ในกรณีท่ีครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้ทุกคนอยู่ในห้องด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียง
หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนห้องเรียนข้างเคียง ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกห้องเรียนใน
ขณะท่ีครูไม่อยู่ ให้แจ้งหัวหน้าห้อง 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 ข้อ 10 การปฏิบัติตนในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของครูในโรงเรียนจะออกนอกบริเวณ

โรงเรียนโดยพลการไมไ่ด้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน หากนักเรียนมีกิจธุระจำเป็นจะต้องออกนอก
บริเวณโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

10.1 ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง ให้ติดต่อท่ีห้องกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตให้
ผู้ปกครองขึ้นไปตามนักเรียนบนอาคารเรียน 
 ข้อ 11 การปฏิบัติตนเก่ียวกับการลา 

11.1 การไม่มาโรงเรียน ทุกครั้งนกัเรียนจะต้องยืน่ใบลากิจ หรือลาป่วยต่อครูท่ีปรึกษาประจำห้อง 
ตามเหตุผลท่ีเป็นจริงเมื่อมาโรงเรียนในวันแรก (ถา้ขาดเรียนเพราะป่วยเกิน 3 วัน ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
แนบมาประกอบใบลาด้วย) 

11.2 ส่วนท้ายของใบลาให้ผู้ปกครองเขียนข้อความว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” แล้วลงช่ือกำกับ (จะต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองท่ีมาทำใบมอบตัวหรือ
ผู้ปกครองคนท่ี 2) พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง 

11.3 ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผู้ปกครองให้ลงโทษสถานหนักฐานปลอมแปลง
เอกสารและแจ้งความเท็จแก่ทางโรงเรียน 

11.4 หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือไม่ได้รับการแจ้งจากผู้ปกครองถึง 3 วัน ติดต่อกัน
จะดำเนินการดังนี ้

11.4.1 ครูท่ีปรึกษาประจำห้องจะส่งใบแจ้งผู้ปกครองครั้งท่ี 1 หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน 2 
วัน โรงเรียนยงัไม่ทราบเหตุผลการลา โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ 

11.4.2 ทุกครั้งท่ีนักเรียนหยุดเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งโรงเรียนทางโทรศัพท์ ท่ีห้องกลุ่ม
อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 246493 หรือแจ้งครูท่ีปรึกษาประจำช้ันของนักเรียนโดยตรง และเมื่อ
นักเรียนมาเรียนตามปกติแล้ว ให้นำจดหมายลาหยุดส่งท่ีครูท่ีปรึกษาประจำช้ันทันทีในวันท่ีมาเรียน เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการลา 
 ข้อ 12 การปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในห้องเรียน 

12.1 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน
โดยท่ัวไปให้สะอาด 

12.2 ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและทรัพย์สินต่างๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดี
และเรียบร้อยอยู่เสมอ 

12.3 ห้ามเคล่ือนย้ายโต๊ะ ม้านั่งออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต 
12.4 ไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียน ม้านั่ง ฝาผนังและประตูหน้าต่างห้องเรียน ผนังห้องน้ำและอาคารเรียน

ต่างๆ ไม่ทำลายทรัพย์สินต่าง ๆ ของโรงเรียนดังกล่าวมาแล้วให้เกิดชำรุดเสียหาย 
12.5 ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายและรับโทษจากโรงเรียนในกรณีทำลายทรัพย์สินของ

โรงเรียนให้เกิดความเสียหาย 
 ข้อ 13 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
 ให้นักเรียนรับประทานอาหารในโรงเรียนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 

13.1 ขณะท่ีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนให้นักเรียนรับประทานอาหารอยู่ภายในโรงอาหารเท่านั้น 
13.2 รับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็นตามเวลา และสถานท่ีท่ีโรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น 
13.3 ไม่นำอาหาร ขนม เครื่องด่ืม ไปรับประทานในห้องเรียนและบนอาคารเรียน 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

13.4 ไม่นำภาชนะใส่อาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียน 
13.5 นักเรียนท่ีนำอาหารมาจากบ้าน ให้นำไปรับประทานในโรงอาหารหรือสถานท่ีท่ีโรงเรียนจัดไว้

ให้เท่านั้น 
13.6 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้นำภาชนะไปจัดเก็บไว้ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
13.7 ให้รับประทานอาหารด้วยกิริยามารยาทเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังหรือคุยกันขณะรับประทาน

อาหาร 
13.8 ไม่ส่ังซื้ออาหารจากภายนอกโรงเรียนมารับประทาน 

 ข้อ 14 การปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพ 
 การแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกของผู้ท่ีได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี โรงเรียนได้
กำหนดหลักการปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างอุปนิสัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียน รู้จักทำความเคารพครู 
ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ ดังนี้ 

14.1 การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน 
14.1.1 นักเรียนจะต้องให้ความเคารพนับถือ ยกย่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
14.1.2 เมื่อนักเรียนนัง่หรือยืนอยู่กับท่ี ถ้าคุณครูเดินผ่านในระยะใกล้พอสมควร ให้แสดงความ

เคารพด้วยการยกมือไหว้หรือกล่าวคำว่า “สวัสดี” 
14.1.3 เมื่อนักเรียนเดินสวนทางกับคุณครู ให้แสดงความเคารพยกมือไหว้ เมื่อคุณครูเดินผ่าน

ไปแล้วจึงเดินต่อไป 
14.1.4 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังคุณครู ไม่ควรแซงเดินขึ้นหน้า นอกจากมีความจำเป็นจริงๆ 

แต่จะต้องกล่าวคำขอโทษหรือขออนุญาตเสียก่อน และถ้าคุณครูเดินตามหลังนักเรียนมาในระยะใกล้ ควรหยุด
ให้คุณครูเดินผ่านไปก่อน 

14.1.5 เมื่อคุณครูเข้าห้องเรียนหรือก่อนออกจากห้องเรียนให้บอกทำความเคารพว่า “นักเรียน
ทำความเคารพ” ให้นักเรียนทุกคนยกมือไหว้ แล้วกล่าวคำว่า “สวัสดี ครับ, ค่ะ” หรือขอบคุณครับ, ค่ะ 
ตามลำดับ 

14.1.6 นักเรียนท่ีพูดกับคุณครู ต้องอยู่ในลักษณะสำรวม เมื่อพูดเสร็จแล้ว ให้แสดงความ
เคารพด้วยการยกมือไหว้ 

14.2 การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน เมื่อนักเรียนพบคุณครูภายนอกโรงเรียน หากพบ
คุณครู ให้แสดงความเคารพโดยการยกมือไหว้พรอ้มกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ, ค่ะ” แล้วทักทายปราศรัยกับ
คุณครูตามควรแก่โอกาส 
 ข้อ 15 ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องมือส่ือสาร ส่ือเทคโนโลยีทุกประเภทเข้ามาในโรงเรียน หากมี
ความจำเป็น ให้ขออนุญาตจากกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
  ข้อ 16 โรงเรียนได้ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นตำแหน่งท่ีเส่ียงต่อ
การกระทำผิดของนักเรียน เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียน 
และทรัพย์สินของโรงเรียน 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
                                (นายสันติ   ฤาไชย) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 
 

ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ว่าด้วย การควบคุมความประพฤติ และการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 

 

 ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วย การควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 
2554 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และ
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จึงวาง
ระเบียบ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ 
และการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น
ไป และให้ยกเลิกระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ของโรงเรียน ท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

“ผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
“รองผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
“หัวหน้ากลุ่มงาน” หมายถึง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน 
“หัวหน้าเรือนนอน” หมายถึง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นหัวหน้าเรือนนอน 
“ครู” หมายถึง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
“คณะกรรมการกิจการนักเรียน” หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจุบัน

ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธาน 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นรองประธาน หัวหน้าเรือนนอนทุกเรือนนอนเป็นกรรมการ 
ผู้แทนนักเรียน 4 คน เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 

4.1 เพื่อเป็นการปลูกฝังและอบรมให้นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
และปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 

4.2 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.3 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของ

นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
4.4 เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
4.5 เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเกียรติยศ รับเกียรติบัตรด้านความประพฤติ การ

เชิดชูเกียรติ นักเรียนรับทุนการศึกษา หรือรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามโอกาส 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 ข้อ 5 โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนท่ีกระทำผิด มี 5 สถาน ดังนี้ 
5.1 ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง 
5.2 ทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนท่ีประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวง

กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 หรือกรณีทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของ
โรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือได้รบัโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบการทำทัณฑ์บนให้
ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย 

5.3 ตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

5.4 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใช้ในกรณีเมื่อปรากฏ นักเรียนถูกลงโทษตามข้อ 5.1 
,5.2 หรือ 5.3 แล้วไม่เข็ดหลาบยังคงประพฤติผิดอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ให้
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
(2) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม ฯลฯ 
(3) ส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบำบัดฟื้นฟู เช่น มีความผิดปกติทางจิต, มีความ

ก้าวร้าวอย่างรุนแรง ฯลฯ 
5.5 พักการเรียนควบคู่กับทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการให้พักการเรียนจะส่ังพักการ

เรียนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินเจ็ดวัน และให้เป็นตามอำนาจคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาโดยความ
เห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง หรอืหน่วยงาน
ผู้กำกับดูแลสถานศึกษานั้นๆแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 6 ข้อกำหนด 

6.1 โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ 100 คะแนนตลอดเวลาท่ี
ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6.2 เมื่อนักเรียนกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนน จะมีผลต่อนักเรียน ดังนี้ 
6.2.1 เมื่อนักเรียน ถูกตัดคะแนน รวมถึงทุกๆ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบผลการ

ลงโทษ แล้วแต่กรณี 
6.2.2 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนน ต้ังแต่ 50 คะแนนขึ้นไป คณะกรรมการกิจการนักเรียน อาจ

พิจารณาให้มีผล ตามข้อ 4.3 - 4.5 แล้วแต่กรณี 
6.2.3 ในการออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน ในโอกาสท่ีนักเรียน 
มีความประสงค์ท่ีจะขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมสำคัญต่างๆ 

กำหนดดังนี้ 
6.2.3.1 นักเรียนผู้ท่ีรักษาคะแนนความประพฤติไว้ได้ ระหว่าง 80 - 100 คะแนน ถือว่าเป็น

นักเรียนมีระดับความประพฤติระดับ “ดีเย่ียม” 
6.2.3.2 นักเรียนผู้ท่ีรักษาคะแนนความประพฤติไว้ได้ระหว่าง 70 - 79 คะแนน ถือว่าเป็น

นักเรียนท่ีมีระดับความประพฤติระดับ “ดี” 
6.2.3.3 นักเรียนผู้ท่ีรักษาคะแนนความประพฤติไว้ได้ระหว่าง 50 - 69คะแนน ถือว่าเป็น

นักเรียนท่ีมีระดับความประพฤติระดับ “พอใช้” 
6.2.3.4 นักเรียนผู้ท่ีเหลือคะแนนความประพฤติต่ำกว่า 50 คะแนนถือว่า เป็นนักเรียนท่ีมี

ระดับความประพฤติ “ควรปรับปรุง” 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

6.3 ครูทุกคนในโรงเรียน มีหน้าท่ีปกครองดูแลความประพฤติของนักเรียนเอาใจใส่นักเรียนตาม
ระเบียบของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

6.4 ความผิดท่ีไม่ได้กำหนดไว้ชัดแจ้งในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกิจการนักเรียน ใช้ดุลยพินิจ 
พิจารณาลงโทษ ตามความหนักเบาของการกระทำความผิด แล้วเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ท่ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย เพื่อส่ังการต่อไป 

6.5 การกระทำผิด การลงโทษและการดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามตารางภาคผนวก แนบท้าย
ระเบียบนี้ 
 ข้อ 7 หน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการนักเรียน มีหน้าท่ี ดังนี้ 

7.1 ปฏิบัติตามนโยบายและคำส่ังของโรงเรียน เกีย่วกับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาความ
ประพฤติของนักเรียน 

7.2 ประสานกับครูในโรงเรียน เพื่อให้งานกิจการนักเรียนของโรงเรียนดำเนินไปด้วยดี และให้
ความร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7.3 ให้การอบรมและเสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีดี ตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม
แก่นักเรียน 

7.4 ดูแลความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนท่ีจัดขึ้น ท้ังภายในและ ภายนอก
โรงเรียน 

7.5 ควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรียน และพิจารณาโทษนักเรียนท่ีกระทำความผิด ตามควร
แก่กรณี ท้ังนี้ ให้เป็นไปเพื่ออบรมส่ังสอน เป็นสำคัญ 

7.6 ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานพัฒนา ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม ให้
ทราบท่ัวกัน 

7.7 วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่ละปีการศึกษา 
7.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                                                        (นายสันติ  ฤาไชย) 
                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ภาคผนวก 
ตารางแนบท้ายระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 
 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
1.เก่ียวกับการแต่งกาย 
1.1 ใช้เครื่องประดับมีค่า หรือไม่เหมาะสมต่อ
การเป็นนักเรียน 

- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 5 คะแนน 

ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ 
คืนภายใน7วัน ถ้าเลย 
กำหนดนี้โรงเรียนจะไม ่
รับผิดชอบ 

1.2 ผิดระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายทุก
ประเภท - ว่ากล่าวตักเตือน 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 5 คะแนน 

ให้โอกาสแก้ไข 1 วัน 
  

1.3 ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้ เช่น ผมยาว
เกินระเบียบกำหนด ต่อผม กัดหรือเคลือบสีผม 
  

- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 5 คะแนน 

ให้โอกาสแก้ไข 1 วัน 

2.เก่ียวกับการเรียน 
2.1 ก่อความรำคาญในห้องเรียน - ว่ากล่าวตักเตือน 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 5 คะแนน 

แจ้งครูท่ีปรึกษาติดตาม
พฤติกรรม 

2.2 เล่นบนอาคารเรียน - ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 5 คะแนน 

ถ้ามอีุปกรณ์การเล่นให้ยึด 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 

2.3 หนีแถวหน้าเสาธง หนีการประชุม หนีการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้เข้าร่วม 

- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 10 คะแนน 

หนีเกิน 2 ครั้ง แจ้งผู้ปกครอง
รับทราบ 

2.4 หนีเรียน หรือไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน - ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 10 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
2.5 กระทำความผิดในการสอบ หรือทุจริตใน
การสอบ 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 

3. เกี่ยวกับความประพฤติ 
3.1 แสดงวาจาล้อเลียน ส่อเสียด ด่าทอ ใช้คำ
หยาบคาย 
  

- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 5 คะแนน 

แจ้งครูท่ีปรึกษาติดตาม
พฤติกรรม 

3.2 ใช้วาจาก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น - ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนน ความ 
ประพฤติ 10 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 

3.3 แสดงท่าล้อเลียน ส่อเสียด ข่มขู่ อาฆาต
เพื่อให้เกิดความกลัว หรือประสงค์ร้าย 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 20 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 
  

3.4 ร่วมทะเลาะวิวาท หรือยุยงส่งเสริมให้เกิด
การทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 20 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 
  

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
3.5 ทำร้ายจิตใจผู้อื่นให้ได้รับความอับอาย 
หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 20 คะแนน 

แจ้งครูท่ีปรึกษาติดตาม 
พฤติกรรม 
  

3.6 มีพฤติกรรมข่มขู่ เพื่อเรียกร้องทรัพย์สิน
อื่นใด 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 
  

3.7 แสดงกิริยาตามข้อ 3.1 , 3.2 , 3.3 ต่อครู 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 
  

3.8 อยู่ร่วมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทภายใน
โรงเรียน (เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า เข้าไปเพื่อระงับ
เหตุนั้น) 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 

3.9 พกพาอาวุธหรือส่ิงของซึ่งอาจใช้เป็นอาวุธ
เข้ามาในโรงเรียน 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

-ยึดอาวุธหรือส่ิงของนั้น 
-เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 

3.10 ทำร้ายร่างกาย หรือรุมทำร้ายผู้อื่น - ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
ประพฤติ 30 คะแนน   

3.11 ร่วมทะเลาะวิวาท หากมีอาวุธ หรือ
พกพาอาวุธเข้ามาในเหตุการณ์นั้น ๆ 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 40 คะแนน 
  

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
  

3.12 ทำร้ายร่างกาย หรือร่วมทำร้ายผู้อื่นจน
ได้รับบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บสาหัส 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 40 คะแนน 
และพักการเรียน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
  

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
3.13 หากอาวุธตามข้อ 3.9 เป็นอาวุธปืน 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 40 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
  

3.14 หากอาวุธตามข้อ 3.9 เป็นวัตถุระเบิด - ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 50 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 

3.15 จัดทำเผยแพร่ คลิปวิดีโอท่ีผิดกฎหมาย
หรือผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

- พักการเรียน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 

4. เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ 
4.1 พกพาเอกสาร หรือมีส่ือท่ีส่อลักษณะ
ลามกอนาจาร 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 20 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพื่อร่วมหาทางแก้ไข 
  

4.2 แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศ 
ระหว่างชายกับหญิง ในโรงเรียน 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพื่อร่วมหาทางแก้ไข 
  

4.3 กระทำอนาจาร - ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 40 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพื่อร่วมหาทางแก้ไข 
  

4.4 หญิงชายอยู่ในท่ีลับตาสองต่อสองใน
ลักษณะชู้สาว 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 40 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพือ่ร่วมหาทางแก้ไข 

4.5 มีพฤติกรรมทางเพศถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการกิจการ 
นักเรียน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
มติของคณะกรรมการ 
กิจการนักเรียน 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
5. เก่ียวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
5.1 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง 
รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้สูบ 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพื่อร่วมหาทางแก้ไข 
  

5.2 ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ใน
ครอบครอง หรือมีอาการมึนเมา 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 
  
  

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพื่อร่วมหาทางแก้ไข 

5.3 เล่น หรือมีอุปกรณ์การพนัน หรือเข้าไป
อยู่ในแหล่งท่ีเล่นเกมการพนัน 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพื่อร่วมหาทางแก้ไข 
  

5.4 เสพส่ิงเสพติด หรือมีอุปกรณ์ท่ีใช้เสพใน
ครอบครอง 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 40 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
เพื่อร่วมหาทางแก้ไข 
  

5.5 จำหน่ายยาเสพติดหรือหรือส่ิงเสพติด 
หรือมียาเสพติด หรือส่ิงเสพติดไว้ใน
ครอบครอง 

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ100 คะแนน 
และพักการเรียน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 

6. เก่ียวกับทรัพย์สิน 
6.1 ขีดเขียนหรือทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนรวม 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 20 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
ร่วมหาทางแก้ไขหรือชดใช้ 
  

6.2 ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของ
สาธารณะชำรุดเสียหาย 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 30 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
และชดใช้ค่าเสียหาย 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
6.3 ลักทรัพย์, ยักยอกทรัพย์, ฉ้อโกงทรัพย์ 
หรือ กรรโชกทรัพย์ 
  

- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 40 คะแนน 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ 

7. เก่ียวกับความสะอาดและการใช้อาคารสถานที่ 
7.1 ข้ึน หรือลงอาคารเรียน นอกเหนือจาก
เวลาท่ีกำหนดให้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 5 คะแนน 

แจ้งครูท่ีปรึกษา ติดตาม
พฤติกรรม 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ประเภทและลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ การดำเนินการแก้ไข 
7.2 นำอาหาร และอุปกรณ์รับประทาน
อาหารออกนอกโรงอาหาร หรือออกนอก
บริเวณสถานท่ีท่ีโรงเรียนกำหนดให้ 

- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 10 คะแนน 

แจ้งครูท่ีปรึกษา ติดตาม 
พฤติกรรม 

7.3 ทำให้เกิดความสกปรก หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
  

- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ตัดคะแนนความ 
ประพฤติ 10 คะแนน 

ต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพคง 
เดิม หรือชดใช้ตามราคา 

8. เก่ียวกับความผิดที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนักเรียน 
8.1 ความผิดอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง  
  

อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการกิจการ 
นักเรียน 

ตามมติของคณะกรรมการ 
กิจการนักเรียน 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
การจัดกิจกรรมสภานักเรียน ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

แนวคิดและหลักการ 
 เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรท่ีสำคัญ หากได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพย่อมเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เทียบเท่า 
นานาอารยประเทศ เด็กและเยาวชน จึงเป็นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป 
 กิจกรรมสภานักเรียน จะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้าง
ภาวะผู้นำ บทบาท หน้าท่ีความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญา
ธรรม หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา และการพัฒนาตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร รวมถึงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการซึ่งประกอบด้วย (แนวทางการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภานักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู - อาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่ และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อย รู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกิน 
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
 11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักศาสนา 

12. คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ มากกว่าประโยชน์ของตนเองดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ตาม
แนวทาง ดังนี ้

1. ส่งเสริมให้มีสภานักเรียนในโรงเรียน เพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. จัดให้มีสถานท่ี เป็นท่ีประชุมสภานักเรียน หรือท่ีทำการคณะกรรมการสภานักเรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนสภานักเรียนได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนสภานักเรียน ให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กร ด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย 
5. ให้โรงเรียนทำการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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แนวทางการดำเนินงาน 
1. ดำเนินการให้มีการจัดต้ังสภานักเรียนในโรงเรียน 
2. จัดทำระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยสภานักเรียน 
3. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนให้การส่งเสริม สนับสนุน และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียนอย่างเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนให้การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล 

ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นำเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ 

6. พิจารณายกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สมาชิกสภานักเรียน ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นแบบอย่าง
แกค่นท่ัวไป ตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ในการจัดให้มีสภานักเรียน ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
เพื่อให้นักเรียน ได้รับการพัฒนา เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยอัน

ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ว่าด้วย สภานักเรียน พ.ศ. 2563 

 

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อยโรงเรียน
จึงกำหนดระเบียบ เกี่ยวกับสภานักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยสภานักเรียน พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ต้ังแต่วันท่ีใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับอื่น
ใด ท่ีมีข้อความขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
 ข้อ 4 “กิจกรรม” หมายถึง การดำเนินการจัดกิจกรรมของของนักเรียน 
 ข้อ 5 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 

หมวด 1 
กิจกรรมนักเรียน 

 ข้อ 6 การจัดกิจกรรมนักเรียน ให้เป็นหน้าท่ีของกรรมการสภานักเรียน ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ 
ของฝ่ายกิจการนักเรียน ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ 7 การจัดกิจกรรมนักเรียน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนเสียก่อน จึงจะดำเนินการ
ได้ การขออนุมัติ ให้ยื่นเรื่องต่อผู้อำนวยการโรงเรยีน ผ่านฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ข้อ 8 ห้ามมิให้สภานักเรียน จัด หรือกระทำกิจกรรมท่ีขัดต่อ 

8.1 ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
8.2 ระเบียบ คำส่ัง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
8.3 กฎหมายของบ้านเมือง 
8.4 ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของไทย 
8.5 ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 ข้อ 9 ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจส่ังระงับการ 
หรือการจัดกิจกรรมใด ท่ีเห็นว่ากิจกรรมนั้นขัดต่อ ข้อ 8 แห่งระเบียบนี้ 

 

หมวด 2 
รูปแบบของสภานักเรียน 

 ข้อ 10 “สภานักเรียน” คือกลุ่มนักเรียน ซึง่เป็นตัวแทนนักเรียน ท่ีได้รับเลือกตั้งจากนักเรียนหรือเป็น
กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

10.1 คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย ประธานนักเรียน 1 คน รองประธาน นักเรียน 2 คน 
(เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน) ท่ีชนะการเลือกต้ังท่ัวไป และรวมกับตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสม เช่น 
ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายสถานท่ี, ฝ่ายเหรัญญิก, ฝ่ายเลขานุการ,ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายพิธีการ เป็นต้น แต่รวมแล้ว 
ต้องไม่เกิน 10 คนเป็นกรรมการ โดยเสนอโรงเรียนแต่งต้ัง 
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10.2 ผู้แทนสภานักเรียน ประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน 1 คน รองประธานสภานักเรียน 4 
คน ซึ่งมาจากประธานนักเรียนแต่ละเรือนนอน และนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนทุกห้อง ทุกระดับช้ันมัธยมศึกษา 
เป็นกรรมการ รวมแล้วไม่เกิน 10 คน 

 

หมวด 3 
การเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 

 ข้อ 11 ให้กลุ่มกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีละ 1 ครั้งในเดือน
มกราคม โดยพิจารณาจัดแบ่งหน่วยเลือกตั้งตามความเหมาะสมในการเลือกต้ัง ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้เลือกตั้ง
ใหม่ และผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องแสดงตนในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้สมัครลงเลือกตั้ง 

12.1 ตำแหน่งประธานนักเรียน 
12.1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับ ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 

4-6 
12.1.2 หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน เป็นผู้ให้การรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มี

คะแนนความประพฤติสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนได้ 
12.1.3 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษถึงขั้นทำทัณฑ์บน 
12.1.4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักการเรียน 
12.1.5 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง 
12.1.6 มีระดับผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 2.50 

12.2 ตำแหน่งรองประธานนักเรียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 12.1.1 – 12.1.6 
 ข้อ 13 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

13.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
13.2 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักการเรียน 

 ข้อ 14 การสมัครรับเลือกตั้ง สมัครท่ีกลุ่มกิจการนักเรียน ตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกำหนดโดยนักเรียน
เสนอกลุ่มตนเอง ประกอบด้วย ผู้สมัครตำแหน่งประธานนกัเรียน 1 คน รองประธานนักเรียน 2 คน (เป็นชาย 
1 คน เป็นหญิง 1 คน) สมัครลงรับเลือกตั้งในนาม “พรรค” ต้องมีสมาชิกลงช่ือสนับสนุน ไม่ต่ำกว่า 10 คน 
 ข้อ 15 หลักฐานการสมัคร 

15.1 รูปถ่าย ขนาด 4 X 5 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น 
15.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมีการลงลายมือ ช่ือรับรองสำเนาด้วยเจ้าของบัตร 
15.3 คำรับรองจากหัวหน้าเรือนนอน ท่ีตนสังกัด ว่าสมควรเป็นตัวแทนของเรือนนอนได้ 
15.4 คำรับรองจากหัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน รับรองว่า สมควรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ 

 ข้อ 16 การหาเสียงเลือกตั้ง 
16.1 ต้องกระทำภายหลังการสมัครลงเลือกตั้ง และโรงเรียนได้ประกาศรายช่ือ และเบอร์ผู้สมัคร

ลงเลือกตั้งแล้ว 
16.2 สามารถทำการหาเสียงได้ในเวลาท่ีไม่กระทบกระเทือนกับการเรียนการสอนตามปกติ หรือ

ตามท่ีโรงเรียนกำหนดให้ข้ึนปราศรัยหาเสียงท่ีหน้าเสาธง และส้ินสุดการหาเสียงก่อนวันท่ีจะทำการเลือกตั้ง 1 
วัน 

16.3 ต้องไม่ใช้ถ้อยคำท่ีหยาบคาย หรือไม่สุภาพ หรือโจมตีทำลายผู้สมัครพรรคอื่นหรือกระทำใน
ส่ิงท่ีไม่เหมาะสมท้ังคำพูด หรือส่ืออุปกรณ์ในการหาเสียง และการแสดงออก 
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16.4 ต้องคำนึงถึงการดูแล รักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ไม่สร้างความสกปรกและความไม่
เป็นระเบียบของสถานท่ี อันเนื่องจากการหาเสียง 

 

หมวด 4 
การเลือกต้ังผู้แทนสภานักเรียน 

 ข้อ 17 เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนสภานักเรียน จึงกำหนดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งตัวแทน
ห้องเรียน ห้องละ 1 คน, ประธานนักเรียนประจำเรือนนอน เรือนนอนละ 1 คนและประธานสภานักเรียน, รอง
ประธานสภานักเรียน คนท่ี 1 - 4 ตามวิธีการกำหนดในระเบียบนี ้
 ข้อ 18 การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ให้แต่ละห้องเรียน มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน 1 คน โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนท่ี 1 วิธีการเลือกตั้ง ให้สมาชิกในห้องเรียน
นั้นๆ เป็นผู้เสนอช่ือผู้จะรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 2 คน และแต่ละคนท่ีเสนอให้มีสมาชิกในห้องเป็นผู้รับรอง ให้
ผู้รับการเสนอช่ือท่ีจะรับการเลือกตั้ง แสดงวิสัยทัศน์ ตามสมควร การลงคะแนนเลือกตั้งของสมาชิก จะใช้วิธี
ลงคะแนนแบบลับ หรือเปิดเผยก็ได้ให้ผู้ท่ีได้รับการลงคะแนนเสียงมากท่ีสุดดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องเรียน 
มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปีการศึกษา 
 ข้อ 19 การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำเรือนนอน ให้แต่ละเรือนนอน ดำเนินการเลือกตั้งให้ได้มา
ซึ่งตำแหน่งประธานนักเรียนประจำเรือนนอน จำนวนเรือนนอนละ 1 คน ภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนท่ี 1 
ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนภายในเรือนนอน จากนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และอยู่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 1 ปีการศึกษาแต่อาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
เดิมอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน หากตำแหน่งดังกล่าวว่างลงก่อนส้ินวาระ ให้มีการเลือกประธาน
นักเรียนประจำเรือนนอน ขึ้นมาใหม่เป็นการทดแทน และอยู่ในตำแหน่งได้ ตามระยะเวลาวาระท่ีเหลืออยู่ 
 ข้อ 20 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนสภานักเรียน ให้กรรมการผู้แทนสภานักเรียน (ประกอบด้วย
ประธานนักเรียนประจำเรือนนอน ท้ัง 4 คน และหัวหน้าห้องเรียนทุกคน) จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้ง ผู้
ท่ีมาจากตำแหน่งประธานนักเรียนประจำเรือนนอน ท้ัง 4 เรือนนอนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานกัเรียน 
รองประธานสภานักเรียนคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 4 ตามลำดับ ให้แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของภาคเรียนท่ี 1 ก่อน
การเลือกตั้ง กำหนดให้ประธานนักเรียนประจำเรือนนอน ท้ัง 4 คน แสดงวิสัยทัศน์ในท่ีประชุมตามสมควร 
จากนั้น ให้สมาชิกภายในเรือนนอน ทำการลงคะแนนเสียง ซึ่งจะลงคะแนนแบบลับ หรือเปิดเผยก็ได้ ผู้ท่ีได้รับ
คะแนนเสียงมากท่ีสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียน ส่วนผู้ได้คะแนนรองลงไป ให้ดำรงตำแหน่ง รอง
ประธานสภานักเรียน คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 4 โดยเรียงลำดับคะแนนเสียงท่ีได้รับ จากมากไปหาน้อย และมีวาระใน
การดำรงตำแหน่ง 1 ปีการศึกษา 

 
หมวด 5 

หน้าที่ของสภานักเรียน 
 ข้อ 21 สภานักเรียน มีหน้าท่ี ดังนี้ 

21.1 ร่วมประชุมพิจารณาโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการนักเรียนเสนอ 
21.2 ให้คำเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการนักเรียน และสนับสนุนการบริหารของ

คณะกรรมการนักเรียน 
21.3 เสนอแนะเรื่องอื่นใดแก่คณะกรรมการนักเรยีน ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน บุคลากร

ในโรงเรียน หรือสถาบัน 
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21.4 ช่วยควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนภายในโรงเรียน รวมถงึการแนะนำตักเตือน 
ห้ามปรามเพื่อนนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

21.5 ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน โดยให้อยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษาของสภานักเรียน 
21.6 จัดกิจกรรมตามมติของท่ีประชุมสภานักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการตาม ข้อ 7 แล้ว 
 

หมวด 6 
สภาพของสภานักเรียน 

 ข้อ 22 สภานักเรียน ให้อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 1 ปี แม้ว่าการเลือกตั้งท่ัวไปจะกำหนดขึ้นในเดือน
มกราคม ก็ให้สภานักเรียนชุดเดิม ปฏิบัติหน้าท่ี จนกว่าจะได้มอบหมายงาน ให้แก่สภานักเรียนชุดใหม่แล้ว จึง
ถือว่าส้ินวาระ การมอบหมายการงาน ให้กระทำในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 
 ข้อ 23 สภาพของกรรมการสภานักเรียน ส้ินสุดลงเมื่อ 

23.1 ตาย 
23.2 ส้ินสภาพการเป็นนักเรียน 
23.3 ลาออกจากการเป็นหัวหน้าห้อง 
23.4 ลาออกจากการเป็นกรรมการสภานักเรียน 
23.5 ถึงคราวออกตามวาระ 
23.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนส่ังให้พ้นจากตำแหน่ง 

 ข้อ 24 ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจส่ังให้กรรมการสภานักเรียนคนใดคนหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
พิจารณาเห็นว่า กรรมการสภานักเรียนผู้นั้น 

24.1 ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสภานักเรียนตามสมควร 
24.2 ประพฤติตนไม่เหมาะสม ท่ีจะเป็นตำแหน่งกรรมการสภานักเรียน 
24.3 ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบของโรงเรียน หรือกฎหมายของบ้านเมือง 
24.4 มีพฤติกรรมอันก่อให้เกิดการเส่ือมเสียช่ือเสียงของสถาบัน 
24.5 มีพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคมบ้านเมือง 

 ข้อ 25 ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจส่ังให้คณะกรรมการสภานักเรียน ท้ังคณะ พ้นจาก 
ตำแหน่ง เมื่อพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของสภานักเรียน 

25.1 ขัดต่อ ข้อ 8 แห่งระเบียบนี้ 
25.2 จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
25.3 จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน หรือบ้านเมือง 

 ข้อ 26 การช้ีขาดว่า กรรมการสภานักเรียน คนใด หรือท้ังคณะ กระทำความผิด สมควรให้พ้นจาก
ตำแหน่ง ตามข้อ 24 และ ข้อ 25 ให้ฝ่ายกิจการนักเรียน มีหน้าท่ีสืบสวน สอบสวน และรายงาน เป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา คำส่ังของผู้อำนวยการโรงเรียนถือเป็นเด็ดขาด 
 ข้อ 27 ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนว่างลง ให้รองประธานสภานักเรียน คนท่ี 1 หรือคนท่ี 
2 หรือคนท่ี 3 หรือคนท่ี 4 ตามลำดับแล้วแต่กรณี รักษาการในตำแหน่งประธานสภานักเรียน จนกวา่จะหมด
วาระ 
 ข้อ 28 ในกรณีท่ีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียน และรองประธานกรรมการสภานักเรียนว่างลง
พร้อมกันท้ัง 5 ตำแหน่ง และในกรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียน ส่ังให้คณะกรรมการสภานักเรียนพน้จากตำแหน่ง
ท้ังคณะ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนว่า จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือจะแต่งต้ังผู้ใดให้ดำรง
ตำแหน่งไปจนกว่าจะหมดวาระ 
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หมวด 7 
การประชุม 

 ข้อ 29 ให้มีการประชุมคณะกรรมการนักเรียนภายใน 7 วัน หลังจากเลือกตั้ง เพื่อสรรหาผู้ท่ีจะทำ
หน้าท่ีต่างๆ ตามข้อ 10.1 และในระหว่างท่ีโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ให้มีการประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีการประชุม ก่อนการประชุมสามัญประจำภาคเรียนของสภา
นักเรียน 
 ข้อ 30 ในระหว่างท่ีโรงเรียน เปิดเรียนตามปกติ ให้มีการประชุมสภาสามัญประจำภาคเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาโครงการ และการประเมินผลงานในรอบภาคเรียน 
 ข้อ 31 การประชุมคณะกรรมการนักเรียน และการประชุมสภานักเรียน จะต้องมีกรรมการ เข้า
ประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุม ให้ขอ
อนุมัติผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ถือว่า การท่ีประชุมนั้นชอบ การประชุมทุกครั้ง มติของท่ีประชุมให้
ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 
 ข้อ 32 การประชุมทุกครั้ง ต้องบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียนภายใน 5 วันทำการหลังการประชุม โดยเสนอผ่านผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนกัเรียน ใน
การประชุมครั้งต่อไป จะต้องมีมติรับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมาก่อนท่ีจะประชุมเรื่องอื่นยกเว้นการประชุม
ครั้งแรก 
 ข้อ 33 การประชุมทุกครั้ง ท้ังการประชุมคณะกรรมการนักเรียน และการประชุมสภานักเรียน 
จะต้องมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย อย่างน้อยกว่า 2 คน มิฉะนั้น ให้เล่ือนการประชุม 
 

หมวด 8 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 34 กิจกรรมท่ีคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าท่ีดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรม
ส่งเสริมด้านกีฬา,กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน,กิจกรรมด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะ,กิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบวินัย เป็นต้น 
 ข้อ 35 โรงเรียนโดยกลุ่มกิจการนักเรียน ควรจัดกิจกรรมยกย่องให้เกียรติ ขวัญกำลังใจ ตามสมควร 
แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 ข้อ 36 ให้โรงเรียนโดยกลุ่มกิจการนักเรียน ส่งเสริมให้กิจกรรมสภานักเรียน เป็นเวทีการแสดงออก
ของนักเรียนได้รับการพัฒนา เรียนรู้บทบาท หน้าท่ีความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยอันได้แก่ คารว
ธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ และบุญญสิกขา 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
  
  
 
                                            (นายสันติ   ฤาไชย) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 
 

ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ว่าด้วย การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2563 

 

 ด้วยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เห็นเป็นการสมควร ท่ีจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติยศ เส้ือสามารถ หรือเกียรติบัตร แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ 
สร้างเสริมขวัญ กำลังใจ ให้กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่น คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นักกีฬาดีเด่น และผู้มี
ผลงานกิจกรรมดีเด่น จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือก 
นักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ต้ังแต่วันท่ีใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของโรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น ฉบับอื่นใด ท่ีมีข้อความขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
 ข้อ 4 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

4.1 เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างเสริมขวัญ กำลังใจ ให้นักเรียน 
4.2 เพื่อจูงใจให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 ข้อ 5 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทีมีผลการเรียนดีเด่น โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มี
หน้าท่ีในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับรางวัล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ซึง่พิจารณาจากนักเรียนผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1 นักเรียนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 1 คน รับโล่เกียรติยศ และเส้ือเกียรติยศ จะต้องเป็น
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 5 ภาค
เรียน สูงสุดเป็นลำดับท่ี 1 ของโรงเรียน 

5.2 นักเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 คือนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม ระหว่าง 3.75- 4.00 มีผลการ
เรียนทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีผลการเรียน O ร มส มผ รับเกียรติบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 โดย
พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสม ดังนี้ 

5.2.1 นักเรียนช้ัน ม.2 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
5.2.2 นักเรียนช้ัน ม.3 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
5.2.3 นักเรียนช้ัน ม.5 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
5.2.4 นักเรียนช้ัน ม.6 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 

5.3 นักเรียนเกียรตินิยมอันดับ 2 คือนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม ระหว่าง 3.50 – 3.74 มีผล
การเรียนทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีผลการเรียน O ร มส มผ รับเกียรติบัตร เกียรตินิยม อันดับ 2 
โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม ดังนี้ 

5.3.1 นักเรียนช้ัน ม.2 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
5.3.2 นักเรียนช้ัน ม.3 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
5.3.3 นักเรียนช้ัน ม.5 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
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5.3.4 นักเรียนช้ัน ม.6 คิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
 ข้อ 6 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น คณะกรรมการกิจการนักเรียน มี
หน้าท่ีในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับรางวัล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ดังนี ้

6.1 นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จำนวน 1 คน รับโล่เกียรติยศ และเส้ือเกียรติยศ มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

6.1.1 เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ผู้ซึ่งกระทำความดี จนได้รับเกียรติบัตรหรือโล่
รางวัลระดับสูงสุด จากหน่วยงานหรือองค์กร ท่ีนำช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 

6.1.2 เป็นผู้รักษาคะแนนความประพฤติตลอด 3 ปีการศึกษาไว้ได้ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จาก 
100 คะแนน 

6.1.3 เป็นผู้ไม่เคยประพฤติตนให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ตนเอง ครอบครัวชุมชน และโรงเรียน 
6.1.4 เป็นผู้อุทิศตน เสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยเหลืองาน

ผู้ปกครอง ครู และเพื่อนอย่างสม่ำเสมอ 
6.1.5 เป็นผู้มีกิริยา มารยาท สุภาพ เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ 

6.2 นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รับเกียรติบัตร มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
6.2.1 เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม. 3 หรือ ม.6 ท่ีสามารถรักษาคะแนนความประพฤติ ตลอด 3 ปี

การศึกษาไว้ได้ เต็ม 100 คะแนน (นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ ) 
6.2.2 เป็นผู้ไม่เคยประพฤติตนให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ตนเอง ครอบครัวชุมชน โรงเรียน 
6.2.3 เป็นผู้มีกิริยา มารยาทสุภาพ เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ 

 ข้อ 7 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักกีฬาดีเด่น จำนวน 1 คน รับโล่เกียรติยศ และเส้ือเกียรติยศ 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โดยการเสนอของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้าท่ีเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึง่พิจารณาจาก
นักเรียนผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

7.1 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
7.2 เป็นผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร หรือ เหรียญรางวัล หรือโล่รางวัลด้านการแข่งขันกีฬาระดับสูงสุด ใน

ปีการศึกษานั้น ๆ 
7.3 เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนท้ังหลาย 

 ข้อ 8 การพิจารณานักเรียนให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้นำนักเรียน จำนวน 1 คน รับโล่
เกียรติยศ และเส้ือเกียรติยศ คณะกรรมการกิจการนักเรียน มีหน้าท่ีในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับ
รางวัล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึง่พิจารณาจากนักเรียนผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

8.1 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
8.2 เคยดำรงตำแหน่งประธานนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
8.3 เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนท่ัวไป ในด้านการเป็นผู้นำ การเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนในบทบาทของนักเรียนจนเป็นท่ียอมรับของนักเรียนท้ังหลาย เป็น
ผู้มีกิริยา มารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ไม่สร้างความเส่ือมเสียมาสู่ตนเองครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
 ข้อ 9 การพิจารณานักเรียนให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทนักเรียนจิตอาสา อุทิศตนเสีย สละเพื่อ
ส่วนรวม คณะกรรมการกิจการนักเรียน โดยการเสนอจากหัวหน้างานท่ีผู้รับผิดชอบดูแล นักเรียนประเภท
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ต่างๆ มีหน้าท่ีในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับรางวัล และได้รับความเห็น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน โดยพิจารณาจากนักเรียนผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

9.1 เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 หรือ ปีท่ี 6 
9.2 เป็นนักเรียน หรือ ลูกเสือ - เนตรนารี หรือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์  ผู้ซึ่งมีจิตอาสา อุทิศตน 

เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นท่ีประจักษ์ 
9.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความประพฤติ มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ มีระดับคะแนนความ

ประพฤติไม่น้อยกว่า 80 คะแนน นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปีการศึกษานั้นๆ 
 ข้อ 10 โรงเรียน มีหน้าท่ีจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ สร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียนท้ังหลายได้เห็นเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน 
 ข้อ 11 ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
  
  
   
                                                     (นายสันติ   ฤาไชย) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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การสนับสนุนและให้บริการนักเรียน 
การดูแลและรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
 งานอนามัยโรงเรียนเป็นงานท่ีให้บริการดูแลสุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาล แนะนำป้องกัน
แก้ปัญหาอุบัติภัย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพื่อเป็น
การดูแลรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานที่ต้ัง อาคารเรือนพยาบาล (ด้านอาคาร สระว่ายน้ำ) 
เวลาให้บริการ 07.30 - 16.30 น. 
การให้บริการ 
 1. ให้บริการรักษาพยาบาล เช่น การพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การจ่ายยาตามอาการเป็นต้น 
โดยครูพยาบาล และพี่เล้ียงผู้รับผิดชอบ 

1.1 ถ้านักเรียนไม่สบายมากและต้องนอนพักในหอ้งพยาบาล จะต้องแจ้งให้ครูผู้สอนหรือครูเวร
ประจำวันทราบ 

1.2 ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ จะนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนและติดต่อแจ้งให้
ผู้ปกครองและครูท่ีเวรประจำวันทราบ 
 2. จัดให้บริการร่วมกับกิจกรรมนอกสถานท่ีของโรงเรียนทุกครั้ง เช่น การอยู่ค่ายพักแรม การทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมกีฬา ฯลฯ 
 3. บริการความรู้ด้านสุขภาพ โดยการตอบข้อซักถามของครูพยาบาล พี่เล้ียงผู้รับผิดชอบ จัดป้าย
นิเทศ แผ่นพับ และเอกสารความรู้ต่าง ๆ 
 4. มีการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนทุกระดับช้ัน ช่ังน้ำหนักและ
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. ในกรณีนักเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องการกระเป๋าพยาบาลพร้อมยาและเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็นให้บันทึก
ขอยืมกระเป๋าพยาบาล 
 6. การเข้ารับบริการช่ังน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนกัเรียน ควรเป็นเวลาก่อนเข้าแถวตอนเช้าช่วงพัก
กลางวัน และหลังเลิกเรียน 
 7. งดให้บริการขณะนักเรียนเข้าแถวประกอบพิธีหน้าเสาธง ยกเว้น ผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 
ระเบียบและข้ันตอนการใช้ห้องพยาบาล 
 1. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ 
 2. บันทึกช่ือ - สกุล อาการป่วยท่ีสำคัญ 
 3. พบพยาบาลตามคิว 

3.1 ซักประวัต ิ
3.2 วัดสัญญาณชีพจร 
3.3 ตรวจอาการและให้การรักษาเบื้องต้น 

 4. ให้การรักษาพยาบาลแล้วแต่กรณี 
ประเภท 1 เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ทำแผล, ปฐมพยาบาล, รับยา, แล้วกลับเข้าช้ันเรียน 
ประเภท 2 ผู้ป่วยได้รับยาและนอนพักเพื่อสังเกตอาการ ถ้าฟื้นฟูดีแล้วให้กลับเข้าช้ันเรียน 
ประเภท 3 ผู้ป่วยอาการรุนแรง เช่น อุบัติเหตุ, ปวดเกร็ง หรือภาวะช็อก นำส่งโรงพยาบาล แจ้ง

ผู้ปกครอง 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 5. กรณีนอนพักในห้องพยาบาล ต้องได้รับอนุญาตจากครูพยาบาล พี่เล้ียงผู้รับผิดชอบ และต้องแจ้ง
ให้ครูผู้สอนทราบ 
 6. กรณีผู้ปกครองรับกลับบ้าน ต้องได้รับอนุญาตจากกลุ่มกิจการนักเรียน 
 7. งดส่งเสียงดัง และช่วยกันรักษาความสะอาด เช่น ล้างแก้วน้ำท่ีกินยาแล้วคว่ำเก็บให้เรียบร้อย, พับ
ผ้าห่มเก็บเตียงให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้บริการ 
แนวปฏิบัติของนักเรียนในการใช้โรงอาหาร 
 1. นักเรียนจะรับประทานอาหารได้ตามเวลาท่ีกำหนด ดังนี้ 

เช้า เวลา 07.00 - 07.50 น. 
กลางวัน เวลา 12.00 - 12.50 น. 
เย็น เวลา 17.00 - 18.00 น. 

 2. จัดเตรียมถาดอาหาร แก้วน้ำ วางให้เป็นระเบียบ และนั่งรอไม่ส่งเสียงดัง หยอกล้อ เล่นกัน 
 3. เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้นำถาดอาหาร แก้วน้ำ ฯลฯ ไปเก็บล้างในบริเวณท่ี
จัดเตรียมไว้ให้ 
 4. ห้ามนำภาชนะต่างๆ ออกไปนอกโรงอาหาร 
 5. เมื่อล้างเสร็จแล้ว คว่ำถาดอาหาร แก้วน้ำ ในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
 6. ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นท่ีท่ีใช้ในการล้างถาดอาหารให้สะอาด 
 
ธนาคารโรงเรียน 
สถานที่ต้ัง ช้ันท่ี 1 (ตรงข้าม โสตทัศนูปกรณ์) 
เวลาเปิด - ปิด ธนาคารโรงเรียน 
 1. เปิดบริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดภาคเรียน) 
 2. เวลาเปิดบริการ 12.30 - 13.30 น    
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปลูกฝัง และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ให้กับผู้เรียน 
 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้รู้จักการออมทรัพย์ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก หลักการบริหาร การบริการลูกค้า และการร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีความ
รับผิดชอบ 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนำกระบวนการทำงานไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่าง 
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 
 1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 2. นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ขั้นตอนการดำเนินการ 
 1. สมาชิกใหม่ท่ีขอเปิดบัญชีต้องกรอกประวัติข้อมลูตนเองให้ชัดเจนตามแบบฟอร์มของงานธนาคาร
โรงเรียน พร้อมเงินสด เปิดบัญชีครั้งแรกจำนวน 100 บาทขึ้นไป (เปิดบัญชีใหม่ มีกระปุกคลังแจกให้ มีจำนวน
จำกัด) 
 2. เจ้าหน้าท่ีธนาคารจะออกสมุดบัญชีให้กับผู้ฝาก ตามเลขท่ีบัญชี ถ้าผู้ฝากทำสมุดบัญชีหาย 
ขอทำสมุดบัญชีใหม่ทางธนาคารโรงเรียน ปรับ เล่มละ 10 บาท/ครั้ง 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 3. เมื่อสมาชิกทำ การฝาก - ถอนบัญชี ทุกครั้ง ขอให้เก็บสมุดบัญชีกลับด้วยทุกครั้ง 
งานธนาคารโรงเรียนไม่รับฝากสมุดบัญชีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
ห้องพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
เวลาเปิด-ปิด  
 1. วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30น.-18.30น. 
 2. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 15.00น.-18.30น. 
ระเบียบการใช้สถานที ่
 1. แต่งกายด้วยชุดกีฬาหรือชุดออกกำลังกายตามความเหมาะสม 
 2. ใส่รองเท้ากีฬาท่ีมีพื้นยางท่ีนุ่มและสะอาดเมื่อใช้บริการห้อง 
 3. ห้ามนำอาหารเครื่องด่ืมเข้ามาในบริเวณห้อง 
 4. ห้ามสูบบุหรี่,ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และส่ิงเสพติดทุกชนิด 
 5. ห้ามนำสัตว์เล้ียงทุกชนิดเข้ามาในห้องโดยเด็กขาด 
 6. ห้ามส่งเสียงดังเกินควรหรือรบกวนผู้ร่วมใช้ห้อง 
 7. การใช้เครื่องออกกำลังกายทุกชนิดต้องใช้อย่างระมัดระวงั 
 8. ห้ามนำเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ออกจากห้อง 
 
อาคารสระว่ายน้ำ 
เวลาเปิด-ปิด  
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00น.-16.00น.  
 กรณีฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำให้ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมขออนุญาตใช้สระว่ายน้ำนอกเวลาราชการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
ระเบียบการใช้สถานที ่
 1. ห้ามนักเรียนใช้สระว่ายน้ำโดยลำพัง ต้องมีครูผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ตลอดเวลา 
 2. ชำระล้างร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง 
 3. ให้ผู้ท่ีลงสระว่ายน้ำสวมชุดว่ายน้ำหรือชุดท่ีเหมาะสมในการทำกิจกรรมทางน้ำ 
 4. ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะ ส่ังน้ำมูกลงในสระว่ายน้ำหรือบริเวณอาคารสระว่ายน้ำ 
 5. ห้ามนำอาหารเครื่องด่ืมเข้าไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำ 
 6. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
 7. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับและทรัพย์สินของมีค่า ติดตัวลงสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด 
 8. ห้ามผู้ท่ีมีบาดแผล และผู้ท่ีเป็นโรคผิวหนังลงสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด 
 9. ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณอาคารสระว่ายน้ำ 
 10. ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด 
ข้อห้ามการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 
 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อื่นและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคต่างๆ 
คณะกรรมการดูแลสระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอแจ้งให้นักเรียนและบุคลากรท่ีมีปัญหาในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ห้ามลงสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด 
 1. เป็นโรคผิวหนังท่ีเป็นโรคติดต่อและเป็นท่ีรังเกียจของคนท่ัวไป 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 2. เป็นโรคตาแดง 
 3. เป็นไข้ มีอาการไอ มีน้ำมูก น้ำตา เสมหะ 
 4. มีแผลบริเวณใดบริเวณหนึ่งในร่างกายท่ีสามารถติดเช้ือได้ 
 5. มีน้ำลายไหลตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมได้ และมีกล่ินเหม็น 
 6. ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย 
 7. ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระได้ 
 8. เป็นลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมด้วยยาได้ หรือมีอาการชักเป็นประจำสม่ำเสมอ 
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คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปี2563 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผู้แทนจาก ตำแหน่ง 
1. นายจิรวุฒิ  คุวานันท์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
2.  นางดัชนี สิทธิพรม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
3.  นางนฤมล คลังแสง ผู้แทนครู กรรมการ 
4.  นางสุวรรณี พุทธาศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
5.  นายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6.  นายครรชิต ภูมิโคกรักษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
7.  พระครูอดุลสีลาภรณ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ 
8.  นายพีระพล พัฒนพีระเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9.  นางนิภาภรณ์ ธีระกนก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10.  นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11.  นางดามพวรรณ ลาจ้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12.  นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13.  นางสมควร กาญจนหงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14.  นางเบญจมาภรณ์ มามุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
15.  ดร.สันติ  ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะผู้จัดทำ 
1.นายสันติ    ฤาไชย    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
2.นายชาญศิลป์  หร่องบุตรศรี   ครูชำนาญการพิเศษ 
3.นางพิญญา  ใจมาลัย    ครูชำนาญการพิเศษ 
4.นางนฤมล  คลังแสง    ครูชำนาญการพิเศษ 
5.นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ   ครูชำนาญการพิเศษ 
6.นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา   ครูชำนาญการพิเศษ 
7.นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา   ครูชำนาญการพิเศษ 
8.นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล    ครูชำนาญการพิเศษ 
9.นางจิตรลดา  ประเสริฐนู   ครูชำนาญการพิเศษ 
10.นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์    ครู 
11.ว่าท่ีร.ต.บุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น    ครู 
12.นางสาวณัฐนิชา        ต้องใจ    ครู 
13.นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร   ครู 
 

 



 


