
 
๑ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ก) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

“ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง. เด็กทุกคนจึงต้องหมั่น
ศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้

สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสงัคมส่วนรวม” 
 

พระบรมราโชวาทฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี
๒๕๖๓ 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  
วันที่ ๑๘   ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 



 
๒ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
(ข) 

 
ประวัติพระยารัษฏานุประดิษฐ์   ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา 

 พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เกิดเมื่อวันพุธ เดือนเมษายน ๒๔๐๐ เป็นบุตรชายคนสุดท้องของพระยา
ดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง) ต้นตระกูล ณ ระนอง  มารดาชื่อ นางกิม เป็นสตรีสาวชาวระนองมีนามเดิม
ว่า ซิมบี้ แซ่คอ หรือ คอซิมบี้ แซ่คอ   เมื่อเจริญวัยบิดาส่งให้ไปเรียนที่ประเทศจีน จึงอ่านและเขียนภาษาไทย
ไม่ได้ เพียงแต่เซ็นชื่อได้ แต่สามารถพูดได้ถึง ๙ ภาษา  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง 
เพราะต้องติดตามบิดาไปตามเมืองต่างๆ ของประเทศจีนและได้เคยตามเสด็จไปยังมาลายู อินโดนีเซีย และ
ยุโรปด้วย 
 พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เริ่มเข้ารับราชการเมื่ออายุ ๒๕ ปี เมื่อพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) พ่ีชาย
คนโต ของท่านได้รับโปรดเกล้า ให้เป็นเจ้าเมืองระนอง แทนบิดา ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 
๒๔๒๕ เป็นหลวงบริรักษ์โลหวิสัย ผู้ชว่ยเจ้าเมืองระนอง พ.ศ. ๒๔๒๗  เป็นพระอัษฎางคตทิศรักษา เจ้าเมือง
กระบุรี พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เจ้าเมืองตรัง พ.ศ. ๒๔๕๖  และถึงแก่กรรมรวมรับราชการ 
เป็นเวลา ๓๑  ป ี
 ผลงาน สำคัญของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯได้อุทิศทั้งแรงกายและ
สติปัญญาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดเวลาที่รับราชการอันเป็นพื้นฐานให้นัก
ปกครองรุ่นหลังให้เห็นถึงความเป็นนักปกครองที่มีท้งคุณภาพและคุณธรรม เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยที่ต้องมีทั้ง 
“ศาสตร์” และ”ศิลป์” คือมีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความพอเหมาะด้านการส่งเสริมอาชืพ เงินทุน 
การตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุน การศึกษา และศาสนา การวางผังเมือง การสาธารณสุข 
บุคลิกและการทำงานเป็นคนรูปร่างใหญ่สง่างาม คล่องแคล่ว และพูดเสียงดังน่าเกรงขาม เชื่อมั่นในตนเอง 
ขยัน ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่ม ซี่อสัตย์สุจริต เป็นคนผ่อนปรน มีเมตตา มีคุณสมบัติของสัตบุรุษ การใช้พระเดช 
พระคุณ ใช้คนเหมาะกับงาน ติดตามงานสม่ำเสมอ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เป็น
บุคคลที่มีเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะได้รับการยกย่อง เป็นนักปกครองตัวอย่าง เพราะมีวิธีการทำงานตลอดจน
แนวคิดท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถนำมาประยุกต์ได้อย่างดีทุกเม่ือ  
ที่มา: กรมศิลปากร,(๒๕๕๔) วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด
ระนอง.กรุงเทพฯ:คุรุสภา. 



 
๓ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ค) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำปรารภ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 
 เอกสารคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลางให้
นักเรียน ผู้ปกครอง และครู บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียน และเป็นแนวทางการปฏิบัติของ
โรงเรียน 
การพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชน  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีกรอบแนวทาง เพ่ือให้นักเรียนได้
ปฏิบัติตน ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ บุคลิกท่ีดี เป็นที่ต้องการของสังคม โรงเรียนสตูลวิทยาเป็นสถาบันการศึกษา
ของจังหวัดสตูลที่ผลิตเยาวชนมายาวนานและมีชื่อเสียง อันมีเกียรติมายาวนานและเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน ชุมชน ทั้งในสังกัดและต่างสังกัด ด้วยความรู้ความสามารถของผู้บริหาร คร ูและนักเรียน  
 ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางใน
การพัฒนานักเรียนส่งผลให้โรงเรียน มีชื่อเสียงเกียรติยศอย่างยิ่งต่อไป  

ขอบคุณคณะครู ผู้จัดทำ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 
 
 
 
 
 
       นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง 

                                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
                                                 ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 



 
๔ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ง) 
 

คำนำ 
เอกสารคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่ทาง

โรงเรียนสตูลวิทยาได้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติใน 
การให้บริการด้านต่างๆของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตลอด
ระยะ 
เวลาที่ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีสถานะเป็นนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาแห่งนี้ 

การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนต้องอยู่ในระเบียบวินัย โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วย
เรื่องวินัยและการควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักเรียนต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกัน 
ผู้ปกครองต้องทราบรายละเอียด เพราะจะได้ดูแล ควบคุมและคอยตักเตือน เพ่ือมิให้นักเรียนกระทำผิด
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ทางโรงเรียนสตูลวิทยา ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
 
 
 

    นายอรุณ   โต๊ะหวันหลง 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สารบัญ 
  
 
เรื่อง หน้า 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ก) 
ประวัติพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา (ข) 
คำปรารภของผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา (ค) 
คำนำ (ง) 
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ๑ 
     ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงเรียนสตูลวิทยา ๒ 
     ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ๓ 
     ปรัชญาโรงเรียน วิสันทัศน์  พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ๔ 
     กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา ๔ 
     เพลงมาร์ชโรงเรียนสตูลวทิยา ๕ 
     ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตูลวิทยา ๖ 
     เกียรติประวัติโรงเรียนสตูลวิทยา ๗ 
ส่วนที่ ๒  

ระเบียบโรงเรียนสตูลวิทยาว่าด้วยวินัยและการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓    ๑๐ 

บททั่วไป  
      หมวดที่ ๑  นักเรียน ๑๒ 
      หมวดที่ ๒  ระเบียบการแต่งกายและเครื่องหมาย ๑๘ 
      หมวดที่ ๓  การไว้ทรงผมของนักเรียน ๒๓ 
      หมวดที่ ๔  ระดับโทษการลงโทษ อำนาจการลงโทษ ๒๕ 
      หมวดที่ ๕  แนวทางการบันทึกความดีเกียรติคุณของนักเรียนและการแก้ไขพฤติกรรมเพ่ือ
เพ่ิม 
                    คะแนนความประพฤติ 

๓๑ 

      หมวดที่ ๖  การเข้าร่วมกิจกรรม ๓๕ 
      หมวดที่ ๗  เบ็ดเตล็ด ๓๗ 
      บทเฉพาะกาล ๓๙ 
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ๔๐ 
ภาคผนวก  
      กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ๔๔ 
      กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ๔๕ 
      กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ๔๖ 
      การวัดและประเมินผลการเรียน ๔๘ 
      โครงสร้างหลัดสูตร ๕๒ 



 
๖ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก (ต่อ)  
      ภาพการแต่งกายของนักเรียน ๗๒ 
      คำปฏิญาณตนของนักเรียน ๗๖ 
      ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ ๗๖ 
      รายชื่อผู้บริหาร ครูที่ปรกึษาโรงเรียนสตูลวิทยา ๗๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนสตูลวิทยา   ที่ตั้งเลขท่ี  ๓๑๘  หมู่ที่  ๖  
                       ถนน คลองขุด-นาแค    ตำบล คลองขุด    อำเภอ เมืองสตูล  จังหวัด สตูล 
                       รหัสไปรษณีย์  ๙๑๐๐๐  โทรศัพท์  ๐-๗๔๗๑-๑๙๕๕ โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๒๖๙ 
                       E-mail : satunwittaya@gmail.com    Website  http://www.stw.ac.th 
                       สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๖ 
 

 ๑.๒  ที่ตั้ง อาณาเขต เนื้อที่ของโรงเรียนสตูลวิทยา  
          ที่ตั้ง ที่ตั้งเลขท่ี  ๓๑๘  หมู่ที่ ๖ ถนน คลองขุด - นาแคตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล    
 จังหวัดสตูล 
          ทิศเหนือ   จดถนนสาธารณะประโยชน์สายกองร้อย-นาแค 
          ทิศใต้        จดที่ดินเอกชน 
          ทิศตะวันออก   จดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
          ทิศตะวันตก   จดสนามกีฬาจังหวัดสตูลและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
 

เนื้อที ่
  ที่ดินของโรงเรียนสตูลวิทยาปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น๒แปลงแปลงที่๑เป็นที่ตั้งอาคารเรียนและ
อาคารประกอบมีเนื้อที่๑๕๒ไร่๘๘ตารางวาแปลงที่๒เป็นที่โรงเรียนจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "ไร่นา
ผสม" เนื้อท่ี ๑๔ไร่ ๑ งาน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๖๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา 

 
ประวัติโรงเรียน  

  โรงเรียนสตูลวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓  ในรชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดิสมุหเทศาภิบาล  มลฑลภูเก็ต 
ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลในปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนไทยมลายู โรงเรียนมีวิวัฒนาการมาแล้ว 

mailto:satunwittaya@gmail.com


 
๙ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔ สมัย ดังนี้ 
๑.สมัยแรก  ตั้งอยู่ที่ถนนบุรีวานิช (พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๐) 

 ๒.สมัยที่สอง ตั้งอยู่หน้าเรือนจำจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๗๙) 
 ๓.สมัยที่สาม   ตั้งอยู่ที่ทุ่งเฉลิมสุข (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๕๒๑) 
  ๔.สมัยปัจจุบัน   ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุด ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๒๑ - ปัจจุบัน 

 

 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

เป็นรูปวงล้อธรรมจักรกับคบเพลิง มีมือถือด้ามคบเพลิงจากศูนย์กลางวงล้อกงล้อถูกตรึง 
ด้วยแกนแปดแกนมีข้อความด้านล่างว่าวิ  นัย  สามัคคี อดทน หมั่นเพียร  คบเพลิงชูขึ้นทางเหนือวงล้อมีเปลว
เพลิงลุกโชติช่วง  ด้านล่างมีชื่อโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูล รองรับอีกชั้นหนึ่ง 

 

ความหมาย 
 ธรรมจักร   หมายถึง คุณธรรมความดีงามที่ต้องดำรงไว้อย่างมั่นคงต่อเนื่องวงล้อหมุนไปตามจังหวะ
เวลาโดยคุณธรรมความดีมีความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง 
             มือถือคบเพลิง   หมายถึง  การแสวงหาและพัฒนาสรรพวิทยาการความรู้ให้เจริญงอกงามและ
นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมส่วนรวมดังนั้นตราสัญลักษณ์วงล้อธรรมจักรกับมือถือคบเพลิงจึง
หมายถึง    บุคคลต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม 
 
    

อักษรย่อ 
 เดิมใช้ ส.ต.๑ แล้วเปลี่ยนเป็น ส.ว. เมื่อ ปีพ.ศ.๒๕๑๒ สมัยนายวิศิษฎ์  ดวงสงค์  เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช้อักษรย่อของโรงเรียนแทนอักษรย่อจังหวัดการ
กำหนดอักษรย่อ  ส.ว.เป็นมติของครูในโรงเรียนสมัยนั้น 
 

คติพจน์   ;    วิริเยนทุกฺขมจฺเจติ      “คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร" 
ความหมาย 
 เมื่อการงานที่ปฏิบัติมีปัญหาข้อขัดข้องปฏิบัติได้ยากไม่แล้วเสร็จตามที่ตั้งใจหรือกำหนดไว้ผู้ปฏิบัติมี
ความทุกข์กังวลและไม่สบายใจต้องอาศัยความมานะบากบั่นอดทนมีสติปัญญาความรอบคอบทุ่มเทความรู้
กำลังใจแก่งานค่อยๆคิดค่อยๆทำแก้ปัญหาไปงานจะสำเร็จได้บังเกิดความปิติเพราะผลแห่งความเพียรในที่สุด 



 
๑๐ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ปรัชญาโรงเรียน 

"วินัยสามัคคีอดทนหมั่นเพียร" 
 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสตูลวิทยาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

มีทักษะชีวิตผลิตงานอย่างสร้างสรรค์มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
 

พันธกิจ 
 โรงเรียนกับชุมชนจะร่วมมือกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนทั้งในและนอกระบบอย่างเท่า

เทียมกันให้มีคุณภาพและมีความรู้พ้ืนฐานตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดโดยยึดมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาสังคมไทยสู่การสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ 
ที่เป็นปึกแผ่นมั่นคง 
 
 

อัตลักษณ์ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 

 
 

เอกลักษณ์ 
"กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี” 

 
 
 
 

กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๒. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และภูมิในในความเป็นไทย 
๕. การสร้างเครือข่ายแลความร่วมมือ 

 ๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

 
 

 



 
๑๑ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

เพลงมาร์ชโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

 แต่งข้ึนสมัย นายโกศล  ดวงพัตรา  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๓ 
 ชื่อเพลง   “ มาร์ชสตูลวิทยา”      

ผู้แต่ง   นายมนตรี  ตราโมท 
 ทำนอง    ประสานเสียงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ 
 ผู้ขับร้อง   นายสันติ ลุนเผ่ (นักร้องเพลงปลุกใจ ที่มีชื่อเสียง ) 
  

ท่อนที่ ๑   น้ำใจสตูลวิทยา นั้นเราทุกคนยึดมั่น 
   ระเบียบวินัย วินัยจงดำรงส่งเสริมสามัคคี 

  ลูกเขียวเหลืองบำเพ็ญความดีพร้อมกันอดทนมิหวั่น 
   หมั่นเพียรรักการเรียน ดุจชีวิต รุ่งเรืองระบือลือลั่น 
   คือเกียรติยศสำคัญที่เรานั้นภาคภูมิร่วมรักษากันมา 
 ท่อนที่ ๒   สรรวิชาการ ดีเด่นทั้งงานอาชีพฝึกฝน 
   สมเป็นคนเข้มแข็ง ถนัดทุกทางการเล่นกีฬา 
   เขียวเหลือง นำชัยจะเปรียบไหนปานเชี่ยวชาญหนักหนา 
   สง่าสมบูรณ์ พลานามัย 
   จอดใจจงรักษาสถาบันของเรา สตูล สตูล 
 สร้อย      มือถือคบเพลิงส่องไสว ชูสูงงามเกริกไกร 
   ไว้ในธรรมจักรเครื่องหมายสถาบันที่รัก 
   สมัครสมาน สามัคคีเพ่ิมพูนตั้งเก่าแก่มานาน 
   นามนี้ยืนยงไพบูลย์ศิษย์สตูลเกื้อกูลผูกพันไพศาล 
   โรงเรียนเราแสนงามตระการมีพระคุณประมาณ 
   เปรียบเหมือนท้องทะเลกว้างใหญ่นั้น...เอย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๒ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

 

 

 

 
 

๑. นายเจ๊ะหมาด พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๕๘ 
๒. ราชบุรุษทองดี ศุภรัตน์ พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒๔๖๓ 
๓. นายสวัสดิ์ สวมสูง พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๗ 
๔. นายซิต มีปัญญา  พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๙ 
๕. นายโอ บูรพงศ์ พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๗๑ 
๖. นายรุ่ง ตุวินันท์ พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๑ 
๗. นายกิ้มเซ่ง ตุวชิรานนท์ พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๗๓ 
๘. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔ 
๙ นายผิน สุนทรินทร์ พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๙ 
๑๐. นายสุข เอียดมาก (สุขุมานันท์  )  พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๔ 
๑๑. นายแวว นิลพยัคฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๙๐ 
๑๒. นายไสว ทองสุก พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๒ 
๑๓. นายผ่อง สุดเหลือ  พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕ 
๑๔. นายเฉลียว ศรีรัตน์ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗ 
๑๕. นายผ่อง สุดเหลือ  พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๑ 
๑๖. นายวิศิษฏ์ ดวงสงค์ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔ 
๑๗. นายโกศล ดวงพัตรา พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕ 
๑๘. นายเฉลียว ศรีรัตน์ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗ 
๑๙. นายโกศล ดวงพัตรา พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๗ 
๒๐. นายพะยงค์ อุบลขาว พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๒ 
๒๑. นายอำนวย พงษ์อรุณ  พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ 
๒๒. นายมนูญ แสงเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑ 
๒๓. นายคำนึง นกแก้ว  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ 
๒๔. นายจารึก รัตนโอภาส พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ 
๒๕ นายประเสริฐ ม่วงปลอด พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ 
๒๖. นายมนัส ไชยศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ 
๒๗. นายภิญโญ จันทมุณี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
๒๘. นายสุวิทย์ นิจภูริพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘  
๒๙. 
๓๐.     

นายมาโนช มณีวิทย์ 
นายอรุณ โต๊ะหวันหลง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 

 



 
๑๓ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เกียรติประวัติโรงเรียนสตลูวิทยา 
 

พ.ศ. ๒๕๒๕  โล่รางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ เกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 โล่เกียรติคุณห้องสมุดดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ โล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ในสถานศึกษา ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โล่เกียรติคุณจัดห้องสมุดดีเด่น ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เขตการศึกษา ๒ 
 เกียรติบัตรหมวดวิชาภาษาไทยดีเด่น  ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เขตการศึกษา ๒  
พ.ศ. ๒๕๓๗ เกียรติบัตรงานแนะแนวดีเด่น ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต

การศึกษา ๒ 
 เกียรติบัตรหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 เขตการศึกษา ๒  
พ.ศ. ๒๕๓๘ เกียรติบัตรหมวดวิชาภาษาต่างประเทศดีเด่น ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เขตการศึกษา ๒  
 เกียรติบัตรหมวดวิชาคหกรรมดีเด่น  ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

เขตการศึกษา ๒  
 โล่เกียรติคุณจัดห้องสมุดดีเด่น ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

เขตการศึกษา ๒ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โล่เกียรติยศโรงเรียนจริยธรรมศึกษาดีเด่น  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โล่เกียรติยศสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบก 

ที่ ๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เกียรติบัตรหมวดวิชาศิลปะดีเด่น  ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

เขตการศึกษา ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๒ โล่เกียรติยศ การทำกิจกรรมดีเด่นกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนโครงการประกวด อย.น้อย

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
 เกียรติบัตร “ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน” ระดับ “ดีเด่น” “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

ฯพระบรมราชินีนาถและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย” ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๕๓ โล่เกียรติยศห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดใหญ่) ดีเด่นระดับภาค ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) 

พ.ศ.๒๕๕๔ เกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๕ เกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองต่อเนื่อง ๓ สมัยของกระทรวงสาธารณสุข 



 
๑๔ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยมของสำนักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักนายกรัฐมนตรี 

 โล่เกียรติยศสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบก
ที่ ๔๒ 

 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  จาก สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดีเด่น จากกสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๖  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 รางวัลโรงเรียนที่มีค่าพัฒนาสูงกว่าขีดจำกัดล่าง  จากกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา    เขต  ๑๖  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี ๒๕๕๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษประเภท Mini English Program ปีการศึกษา 
2561 กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ประจำ 
ปี ๒๕๖๒ 
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๖ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

ระเบียบโรงเรียนสตูลวิทยา 

ว่าด้วยวินัยและการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๕๗   และ (ฉบับที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

 อาศัยอำนาจตามความตามมาตรา  ๖ และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ.๒๕๔๖ตลอดจนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘  และอาศัย
อำนาจความตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดความประพฤติการแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียน
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากโรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์ ที่จะให้นักเรียนมีความตั้งใจศึกษา เล่า
เรียน มีความประพฤติ เรียบร้อย เหมาะสมแก่การเป็นนักเรียนที่ดี รู ้จักยับยั้งในการที่จะไม่ประพฤติชั่ว 
โรงเรียนสตูลวิทยาจึงวางระเบียบว่าด้วยวินัยและการควบคุมความประพฤตินักเรียน ดังตอ่ไปนี้ 
 
  

บททั่วไป 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนสตูลวิทยาว่าด้วยวนิัยและการควบคุมความประพฤติ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไข้เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ ) และ (ฉบับที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา 
ข้อ ๓ ในกรณีท่ีโรงเรียนได้กำหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพ่ือความผิดไว้เป็นการ

เฉพาะกรณีให้ ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๔ การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ คำว่า 

  "นักเรียน" หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสตูลวิทยา 
  "ครูที่ปรึกษา" หมายความรวมถึง  ครูทุกคน ของโรงเรียนสตูลวิทยา 

"หัวหน้าระดับ" หมายถึงครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ 
  "สถานศึกษา" หมายถึง สถานศึกษาในสังกัด หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

           "หัวหน้าสถานศึกษา" หมายถึง  ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
อำนาจหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

"รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน" หมายถงึ ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 
หรือรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา              

"คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ"  หมายถึง  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการ 

 



 
๑๗ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นักเรียนหรือครูที่ได้รับการแต่งตั้ง จากทางโรงเรียน  
  "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสตูลวิทยา 
  “คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  หมายถึง  คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน หรือครทูี่ได้รับการแต่งตั้ง จากทางโรงเรียน ให้ดูแลนักเรียนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
  “คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียนกรณีพิเศษ” หมายถึง  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียนให้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนในการเข้าเรียนกรณีพิเศษ 
เช่น นักเรียนที่ขอกลับเข้าเรียนกรณีพักการเรียน  นักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคและระหว่างปี  
  “คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน คนดีศรี ส.ว.” หมายถึง  
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนหรือครูที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียนให้พิจารณาคุณสมบัติของ
นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสตูลวิทยาเพ่ือรับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากโรงเรียนในสาขาต่าง ๆ  
  "ผู้ปกครอง" หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม  และผู้ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ 
นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
  "การกระทำความผิด" หมายถึง  การที่นักเรียนมีพฤติกรรมฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา 
  "การลงโทษ" หมายถึง  การลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน 
  "คะแนน" หมายถึง  ความประพฤติประจำตัวนักเรียนคนละ ๑๐๐ คะแนน ตลอด ๓ ปี
การศึกษา 
  "๓ ปีการศึกษา" หมายถึง  ช่วงเวลาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.๑-๓) หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
  “การส่งต่อภายใน” หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยคณะกรรมการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ เป็นผู้ดำเนินการส่งต่อนักเรียนให้กับ 
บุคลากร หรืองานภายในโรงเรียนสตูลวิทยาและติดตามอย่างใกล้ชิด 
           “การส่งต่อภายนอก” หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  และเกินความรู้ 
ความสามารถของครู โรงเรียนสตูลวิทยา ต้องขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ส่งต่อนักเรียน ให้กับ
หน่วยงานเฉพาะทาง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
๑๘ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หมวดที ่๑ นักเรียน 
 

 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวนิัยและปฏิบตัิตามระเบยีบข้อบังคบัของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝนื      
ไม่ปฏิบัตติาม ถือว่าผูน้ั้นกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนได้ กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๑. การมาโรงเรียนและการใช้พาหนะ 
    ๑.๑ นักเรียนต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน
โรงเรียนสตูลวิทยา 
   ๑.๒ นักเรียนต้องมีกระเป๋านักเรียน ชุดพลศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนดนักเรียนเดินเข้า
โรงเรียนทางประตู ๑ ของโรงเรียน 
            ๑.๓ ต้องมาโรงเรียนก่อนเข้าแถวอย่างน้อย ๑๐ นาทีไม่มาสาย และเข้าแถวเคารพธงชาติ    
ทุกวัน 
   ๑.๔ ห้ามนำรถยนต์มาโรงเรียน ไม่ว่าจะมีเทศกาลหรือกิจกรรมใดๆ 
   ๑.๕ กรณนีำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวก
นิรภัยบัตรอนุญาตนำรถเข้า-ออกโรงเรียนเพื่อแสดงตนต่อยาม และจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่
โรงเรียนกำหนด 
   ๑.๖ กรณีที่มีผู ้ปกครองขับรถมาส่ง หรือมารถรับส่ง ให้จอดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
(ประตู ๑) 
   ๑.๗ นักเรียนจะต้องทำความเคารพครูเวรก่อนเข้าโรงเรียนและหลังเลิกเรียนด้านหน้า
โรงเรียน (ประตู ๑) 
             ๑.๘ ห้ามขับข่ีรถทุกชนิดในบริเวณโรงเรียน 
   ๑.๙ เข้าแถวประกอบพิธีหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๐๐ น. 
   ๑.๑๐ เริ่มเรียนคาบแรก เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 

 ข้อ ๒. การเข้าแถวและการเคารพธงชาติ 
   ๒.๑ เมื่อเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนดังขึ้นเวลา ๐๗.๕๐ น. ให้นักเรียนรีบมาเข้าแถวประจำที่
ตามชั้นของตนเอง และจัดแถวให้เป็นระเบียบ ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง นักเรียนประกอบพิธี 
           ๒.๒ ตัวแทนนักเรียน เชิญธงชาติ สวดมนต์/ขอดุอา และกล่าวคำปฏิญาณ ครูเวรประจำวัน 
หรือตัวแทนนักเรียนให้การอบรม แนะนำ รวมทั้งประกาศต่างๆ 
           ๒.๓ นักเรียนพบครูที่ปรึกษา/หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาตรวจสอบนักเรียนที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง ตามแบบบันทึก แยกแถวเข้าห้องเรียน โดยนักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีระเบียบ 
  ๒.๔ ครูที่ปรึกษา / หัวหน้าระดับนำส่งข้อมูลที่สำนักงานบริหารกิจการนักเรียนเป็นรายวัน   
 

       ข้อ ๓ การมาโรงเรียนสาย 
 นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถ้ามาสายต้องปฏิบัติ
ดังนี้ 
  ๓.๑ กรณีนักเรียนที่มาหลังจากธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วถือว่ามาสาย ให้เข้าแถวในกลุ่มผู้
ที่มาสายที่บริเวณสนาม โดยแยกยืนตามสายชั้น โดยครูเวรจะบันทึกข้อมูลการมาสายและให้ปฏิบัติกิจกรรม
เคารพธงชาติสวดมนต์ และทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนโดยครูเวรประจำวันก่อนเข้าเรียนคาบแรก 
  ๓.๒ กรณีนักเรียนมาโรงเรียนหลังเวลา ๐๘.๓๐ น.ให้ปฏิบัติดังนี้ 



 
๑๙ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๓.๒.๑ ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนและลงชื่อที่ป้อมยาม ยามจะรวบรวม
ข้อมูลการมาสายของนักเรียนส่งฝ่ายสำนักงานบริหารกิจการนักเรียนเป็นรายวัน  เพื่อเก็บบันทึกไว้ในแบบ
พฤตกิรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ๓.๒.๒ ติดต่อฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนรับบัตรเข้าชั้นเรียนพร้อมลงชื่อในสมุด
บันทึก ต่อหน้าครูที่ได้รับมอบหมายพร้อมหักคะแนนตามหลักเกณฑ์การหักคะแนน  
   ๓.๒.๓ ยื่นบัตรเข้าชั้นเรียนต่อครูประจำวิชา ครบูันทึกในสมุดการเรียนสอน 
“มาสาย” นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ หากนักเรียนเข้าเรียนไม่ทันในคาบสอน บันทึก “ขาดเรียน” 
    ๓.๓ กรณีนักเรียนมาสาย ครบ ๓ ครั้ง ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโดยงานสารวัตรนักเรียน
และการแก้ไขพฤติกรรมจะแจ้งให้ครูที่ปรึกษา/หัวหน้าระดับทราบ เพื่อเชิญผู้ปกครองมาพบสอบถามสาเหตุ 
บันทึกพฤติกรรมและดำเนินการและตัดคะแนนความประพฤติ 
 

 ข้อ ๔ การออกนอกโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน 
               โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียนได้ตามกรณีดังนี้ 
  ๔.๑ จะต้องมีผู้ปกครองมารับ และปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
    ๔.๑.๑ ขออนุญาตครูประจำวิชาพร้อมบันทึกในสมุดบันทึกการเรียนการสอน, แจ้ง
ครูที่ปรึกษา 
    ๔.๑.๒ บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการเรียนการสอน  “ออกนอกบริเวณโรงเรียน” 
    ๔.๑.๓ กรอกแบบฟอร์มใบอนุญาตออกนอกโรงเรียนบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนที่
สำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 
    ๔.๑.๔ ขออนุญาตครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนเป็น
รายๆ ไป 
  ๔.๒ กรณีจำเป็นอย่างรีบด่วน 
  กรณีท่ีผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง  ดำเนินการดังนี้ 
    ๔.๒.๑ ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบแทนผู้ปกครอง 
    ๔.๒.๒ ขออนุญาตครูประจำวิชาพร้อมบันทึกในสมุดบันทึกการเรียนการสอน “ออก
นอกโรงเรียน” 
    ๔.๒.๓ ปฏิบัติตาม ๔.๑.๒ - ๔.๑.๔ 
  ๔.๓ การออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมใดๆที่โรงเรียนจัดขึ้นภายนอกโรงเรียน 
โรงเรียนจะจัดครูเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนด้วยทุกครั้งกรณีครูนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติดังนี้ 
    ๔.๓.๑ กรณีไปทำกิจกรรมทั้งตลอดวัน 
    ๑) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ /งาน /ครูที่ปรึกษา จะทำบันทึกขอเวลาเรียน
และขออนุญาตต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ผ่านฝ่ายบริหารวิชาการ  และฝ่ายบริหารกิจการกิจการนักเรียน 
พร้อมแจ้งจำนวนนักเรียน และรายชื่อนักเรียนที่ออกไปทำกิจกรรมต่อนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันทำการ  
     ๒) ครูสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน ลงข้อมูลในสมุดบันทึกการกิจกรรม
นอกบริเวณโรงเรียนเพื่อประสานยามรักษาการณ์และแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ล่วงหน้า ๑ 
วันทำการ 
   ๔.๓.๒ กรณีไปทำกิจกรรมระหว่างวัน/บางช่วงเวลา/บางคาบ 
    ๑)  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ /งาน/ครูที่ปรึกษา จะทำบันทึกข้อความถึง



 
๒๐ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  เรื่องขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทำร่วมกิจกรรมโดยผ่านหัวหน้างาน/
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ รองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้อง  และรองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๑ วันทำการ 
     ๒)  ครูสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน ลงข้อมูลในสมุดบันทึกการกิจกรรม
นอกบริเวณโรงเรียนเพื่อประสานยามรักษาการณ์  
 

  ข้อ ๕ การลา 
  ๕.๑ ลาป่วย ถ้านักเรียนคนใดป่วยระหว่างเวลาเรียนให้แจ้งครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาเพ่ือขอ
อนุญาตเข้าพักในห้องพยาบาล ถ้านักเรียนป่วยมาโรงเรียนไม่ได้ ให้ติดต่อแจ้งครูที่ปรึกษาทราบ เมื่อหายป่วย
แล้วต้องส่งจดหมายลาป่วย ซึ่งผู้ปกครองลงชื่อรับรอง ต่อครูที่ปรึกษาในวันแรกที่มาโรงเรียนโดยระบุสาเหตุ 
และอาการป่วยด้วย ถ้าเกินเวลา ๕ วัน ให้แนบใบรับรองแพทย์มาด้วย 
  ๕.๒ ลากิจธุระ ต้องมีจดหมายผู้ปกครองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่งครูที่ปรึกษา ครูที่
ปรึกษาจะแจ้งครูประจำวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 ข้อ ๖ การขาดเรียน 
               นักเรียนคนใดขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนได้วางระเบียบไว้ดังนี้ 
   ๖.๑ ขาดเรียน ๓ วันติดต่อกัน ครูที่ปรึกษาจะตักเตือนครั้งที่ ๑ พร้อมโทรศัพท์แจ้งไปยัง
ผู้ปกครอง 
  ๖.๒ ขาดเรียน ๕ วันติดต่อกัน ครูที่ปรึกษาจะตักเตือนครั้งที่ ๒ พร้อมมีจดหมายแจ้งไปยัง
ผู้ปกครอง 
  ๖.๓ ขาดเรียน ๑๕ วันติดต่อกัน แจ้งตักเตือนครั้งที่ ๓ หากผู้ปกครองยังไม่มาติดต่อแจ้ง
สาเหตุให้โรงเรียนทราบ โรงเรียนจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
 

 ข้อ ๗ การมาขอพบนักเรียนของบุคคลภายนอกในโรงเรียน  ปฏิบัติดังนี้ 
            ๗.๑ ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ/บัตรอื่นๆ ต่อยามรักษาการณ์ เพื่อขอรับ
บัตรอนุญาต  
  ๗.๒ แจ้งครูที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม / สมุดบันทึกการ
ให้บริการประชาสัมพันธ์   
  ๗.๓ ครูงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการประกาศและรอพบนักเรียนที่สำนักงานฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

 ข้อ ๘ การโฮมรูมและประชุมรวม 
         โรงเรียนได้จัดคาบโฮมรูมและคาบจริยธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ สัปดาห์ละ 
๑ คาบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนที่ต้องเข้าฟังการชี้แจงการอบรม สั่งสอน แนะนำตักเตือน
จากครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และวิทยากร 
  ๘.๑ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมประชุมคาบโฮมรูมและคาบจริยธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดทุก
ครั้ง 
  ๘.๒ เดินเข้าห้องประชุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และห้ามส่งเสียงดัง 
  ๘.๓ ให้หัวหน้าห้อง หรือรองหัวหน้าห้อง รายงานชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมคาบจริยธรรมต่อครู
ที่ปรึกษา 



 
๒๑ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๘.๔ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมหรือโฮมรูม นักเรียนต้องได้รับอนุญาตให้ออกจากที่ประชุมกอ่น
แล้วจึงแยกย้ายออกจากห้องประชุมอย่างเป็นระเบียบ  
  ๘.๕ ครูที่ปรึกษา/หัวหน้าระดับนำส่งข้อมูลที่สำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 
  ๘.๖ ครูสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน ลงข้อมูลในสมุดบันทึกการโฮมรูมและคาบจริยธรรม 
 

 ข้อ ๙ การทำความเคารพ 
  ๙.๑ การทำความเคารพในห้องเรียนและห้องประชุม 
    ๙.๑.๑ เมื่อครูหรือวิทยากรเข้ามาในห้องเรียนหรือหอประชุม ให้หัวหน้ากล่าว  
“นักเรียน เคารพ” นักเรียนทุกคนทำความเคารพและกล่าวว่า “สวัสดีครับ”“สวัสดีค่ะ” 
    ๙.๑.๒ เมื่อหมดเวลาสอนของครู หรือวิทยากร ก่อนที่ครูหรือวิทยากรจะออกจาก
ห้องให้หัวหน้ากล่าวว่า “นักเรียนเคารพ” นักเรียนทุกคนทำความเคารพ และกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ”  
“ขอบคุณค่ะ” 
  ๙.๒ ภายในบริเวณโรงเรียน 
   ๙.๒.๑ เมื ่อเดินสวนทางกับครูให้หยุดยืนและพนมมือไหว้พร้อมกล่าว “สวัสดี
ครับ”“สวัสดีค่ะ” ถ้ามือถือของให้ยืนตรงพร้อมกับกล่าว “สวัสดีครับ”“สวัสดีค่ะ” 
   ๙.๒.๒ เมื่อขึ้นหรือลงบันไดสวนทางกับครู ให้หยุดยืนตรง ให้ครูผ่านไปก่อนจึงจะ
ค่อยเดินต่อไป 
   ๙.๒.๓ เมื่อเดินผ่านครูซึ่งนั่งอยู่ให้ค่อมตัวลง ก้มศีรษะและเดินห่างระยะพอสมควร 
   ๙.๒.๔ การเข้าพบครูในห้องพักครู ต้องขออนุญาตก่อน เมื่อเข้าพบต้องทำความ
เคารพโดยการไหว้และการยืนกิริยาสำรวม (มือขวาทับมือซ้าย)ควรนั่งคุกเข่าถ้าครูนั่ง 
  ๙.๓ ภายนอกโรงเรียน 
   ๙.๓.๑ เมื่อพบครูให้พนมมือไหว้พร้อมกล่าว “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 
 

 ข้อ ๑๐ การพูด 
  ๑๐.๑ ต้องไม่กล่าวคำหยาบ หรือคำส่อเสียด ควรใช้วาจาสุภาพอ่อนโยนกับคนทั่วไป ไม่พูด
เสียงดังเกินความจำเป็น ทั้งในและนอกสถานที่   
  ๑๐.๒ ไม่ยั่วยุ หรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น กล่าวคำ
หยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น  กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าว ชวน
วิวาท กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาททั้งในและนอกสถานที ่
 

 ข้อ ๑๑ การใช้อาคารและห้องต่างๆ 
  ๑๑.๑ ขึ้น-ลงบันไดให้เดินแถวและเดินชิดขวามือของตน 
  ๑๑.๒ ทำความสะอาดห้องเรียนที่รับผิดชอบ ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่ดี โดยแบ่งหน้าที่เวรประจำวันและคาบสุดท้ายของการเรียน ปิดประตู หน้าต่าง 
  ๑๑.๓ ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนใกล้เคียง 
  ๑๑.๔ ช่วยประหยัดไฟฟ้า น้ำประปาของโรงเรียน เมื่อไม่อยู่ในห้องเรียนให้ปิดสวิตช์ไฟพัดลม 
และเครื่องปรับอากาศ 
  ๑๑.๕ การเข้าห้องพยาบาลต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน และครูพยาบาลก่อนทุกครั้ง 
     ๑๑.๖ การใช้ห้องสุขาต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและไม่ใช้ห้องน้ำครู 
     ๑๑.๗ ไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียน 



 
๒๒ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 ข้อ ๑๒ การรับประทานอาหาร 
  ๑๒.๑ รับประทานอาหารในบริเวณโรงอาหาร หรือที่ท่ีโรงเรียนจัดให้เท่านั้น 
              ๑๒.๒ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำภาชนะใส่อาหารทุกประเภทไป
เก็บไว้ในรถเข็น /อุปกรณ์ที่แม่ค้าเตรียมไว้ให้ 
  ๑๒.๓ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดโต๊ะอาหารและโรงอาหาร 
  ๑๒.๔ ห้ามนักเรียนนำอาหารทุกประเภทไปรับประทานบนอาคารเรียน หรืออาคารอ่ืนๆ 
 

 ข้อ ๑๓ การกลับบ้าน 
  ๑๓.๑ เมื่อสัญญาณหมดเวลาเรียน หรือเป็นคาบสุดท้าย ให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าอาคาร
๑เดินแถวเรียงหนึ่ง ไปตามทางเดินเท้าอย่างเป็นระเบียบ 
  ๑๓.๒ หลังโรงเรียนเลิก นักเรียนจะอยู่ในโรงเรียนได้ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. ยกเว้นผู้มีกิจกรรม
พิเศษที่ได้รับมอบหมาย มีครูควบคุมดูแล แต่ต้องแจ้งให้ยามทราบ 
  ๑๓.๓ ต้องไม่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปเท่ียวหรือทำธุระใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
 

    ข้อ๑๔ การศึกษานอกสถานที่ 
    ๑๔.๑ โรงเรียนมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลและเบอร์โทรศัพท์ของครู
ผู้รับผิดชอบ  นักเรียนนำใบแจ้งตอบรับและอนุญาตจากผู้ปกครองมาส่งคืนโรงเรียนทันตามเวลาที่กำหนด 
  ๑๔.๒ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ /งาน /ครูที่ปรึกษา จะทำบันทึกขอเวลาเรียนและขออนุญาต
ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ผ่านฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน พร้อมแจ้งจำนวนนักเรียน 
และรายชื่อนักเรียนที่ออกไปทำกิจกรรมต่อนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันทำการ 
  ๑๔.๓ แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายตามข้อตกลงของครูผู้ควบคุมนักเรียนในบาง
โอกาส 
  ๑๔.๔ เชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทของครูผู้ควบคุมอย่างเคร่งครัด 
  ๑๔.๔ ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียน ต้องได้รับพิจารณาความผิดแล้วแต่กรณีตามระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๑๕ กรณีนักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ 
 เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นจะต้องมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมในวันหยุดราชการ โดยเป็นคำสั่งของ
ครู หรือโรงเรียน เป็นดังนี้ 
  ๑๕.๑ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองผ่านสารบรรณกลางของ
โรงเรียน  ผู้บริหารลงนามลงชื่อรับรอง พร้อมส่งปฏิทินการเรียนวันหยุด /กำหนดการทำงานวันหยุดให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วัน  
  ๑๕.๒ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดพละ หรือชุดประจำแผนการเรียน หรือชุดสุภาพ 
  ๑๕.๓ นักเรียนปฏิบัติตนเสมือนวันเรียนปกติ 
 
 ข้อ ๑๖ การเก็บของได้และแจ้งของหาย 
         นักเรียนที่เก็บของได้ให้นำมามอบทีฝ่่ายบริหารกิจการนักเรียน โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๖.๑ เขียนบันทึกลงในสมุดนำของมามอบ 
  ๑๖.๒ นักเรียนที่แจ้งของหายให้เขียนบันทึกลงในสมุดรับแจ้งของหาย 
  ๑๖.๓ การรับของคืน นักเรียนคนใดเป็นเจ้าของสิ่งของที่มีผู้มีนำมามอบให้มารับคืนได้โดย



 
๒๓ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของที่เชื่อถือได ้
  ๑๖.๔ กรณีมีนักเรียนนำสิ่งของมามอบแต่ไม่มีบุคคลใดมาแสดงความเป็นเจ้าของหรือมารับ
คืนภายใน ๓๐ วัน โรงเรียนจะให้คืนผู้ที่นำมามอบ 
  ๑๖.๕ โรงเรียนจะบันทึกรายชื่อผู้นำมามอบลงในธนาคารความดี และจะประกาศเกียรติคุณ
ต่อไป 
 

    ข้อ ๑๗  ข้อห้ามสำหรับนักเรียน 
  ๑๗.๑ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด มาใช้ในโรงเรียน 
  ๑๗.๒ ห้ามสวมของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด  
  ๑๗.๓ ห้ามนักเรียนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ นำรถรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  
  ๑๗.๔ ห้ามนักเรียนแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง หรือเสริมสวยทุกชนิด   
  ๑๗.๕ ห้ามนักเรียนนำสินค้ามาขายหรือจำหน่ายในโรงเรียน  เช่น เป็นตัวแทนขายสินค้า  สั่ง
สินค้าทางไปรษณีย์เว้นแต่นำสินค้ามาขายที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนทั้งนี้ต้องขออนุญาตเป็นราย ๆ 
  ๑๗.๖ ห้ามนำอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
  ๑๗.๗ ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท หรือก่อความไม่สงบเขตบริเวณ
โรงเรียนและภายในโรงเรียน  
  ๑๗.๘ ห้ามดื่มของมึนเมา สูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติดทุกชนิดตลอดจนเที่ยวเตร่ในยามวิกาล
ในสถานที่อันไม่เหมาะสมกับสถานะภาพเป็นนักเรียน 
  ๑๗.๙ ห้ามจัดกิจกรรมนำเที่ยวทั้งในและนอกโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาต 
  ๑๗.๑๐ ห้ามสวมเสื้อคลุมทับเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบอ่ืนๆของโรงเรียน  
 
 ข้อ ๑๘  นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครอง 
 ข้อ ๑๙  นักเรียนต้องเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด หรือตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 ข้อ ๒๐ นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ร้องขอ หรือมอบหมาย ตามโอกาสอันควร
ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ทำความ สกปรกให้กับโรงเรียน และ
ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หมวดที ่๒ 
ระเบียบการแต่งกายและเครื่องหมาย 

 

 อาศัยความตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผม
ของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนสตูลวิทยาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสตูลวิทยา ว่าด้วยเครื ่องแบบการแต่งกายและ
เครื่องหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนรักษาตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๕ เครื่องแบบนักเรียน มีดังนี้ 
  ๕.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ๕.๑.๑ เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อผ้าใยธรรมชาติ สังเคราะห์ ไม่บางเกิน
ควร ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า ผ่าอกตลอด มีสาบอยู่ด้านนอกกว้าง ๔ เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จำนวน ๕ เม็ด    แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิดแนวราวนม
เบื้องซ้าย ๑ กระเป๋ากว้าง ๘-๑๒ เซนติเมตร และลึก ๑๐-๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ด้านหลัง
ไม่มีจีบสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย ขนาดตัวเสื้อต้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
       ๕.๑.๒ กางเกง ใช้สีดำแบบทรงไทยมีจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ ๒ จีบ ห้าม
ใช้ผ้ายีนส์ และผ้าเวสปอยด์ ขาสั้นเพียงเหนือเข่า วัดจากกลางสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง
ส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรงวัดห่างจากขา ๘-๑๒ เซนติเมตร ตามขนาดของขานักเรียน ปลายขาพับ
ชายเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิปซ่อนไว้ใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า 
เวลาสวมให้สวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย มีหูกางเกงไว้สำหรับสอดเข็มขัด ๗ หู ไม่มีกระเป๋าหลังหรือกระเป๋า
หน้า ที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัดออก ขนาดกางเกงต้องไม่ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป 
      ๕.๑.๓ กางเกงขายาวใช้สีดำแบบทรงไทย ห้ามใช้ผ้ายีนส์และผ้าเวสปอยด์ ยาวถึง
ตาตุ่ม   ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิปซ่อนไว้ใน มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า เวลาสวมให้สวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย มีหูกางเกงไว้สำหรับสอดเข็มขัด ๗ หู ไม่มี
กระเป๋าหลังหรือกระเป๋าหน้า ที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัดออก ขนาดกางเกงต้องไม่ใหญ่ หรือเล็ก
จนเกินไป 
      ๕.๑.๔ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย กว้าง ๓-๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดชนิด  
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยโลหะสีเงิน  มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑ -๑.๕ เซนติเมตร  
สำหรับสอดปลายเข็มขัดเข้าในหูกางเกงคาดทับกางเกงโดยตลอด 
      ๕.๑.๕ รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีดำ ชนิดผูกสายหุ้มส้น มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า
และจะต้องไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น 
      ๕.๑.๖ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาว เนื้อหนาพอสมควร แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ยาว
เพียงครึ่งน่อง เวลาสวมพับปลาย ๒ ทบ หรือถุงเท้าสีขาวมีพ้ืนดำหรือเทา ๒๐ % ยาว เหนือตาตุ่มไม่เกิน ๓ นิ้ว   
  ๕.๒  เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ๕.๒.๑ เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า ผ่าอก



 
๒๕ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตลอด มีสาบอยู่ด้านนอกกว้าง ๔ เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑ 
เซนติเมตร จำนวน ๕ เม็ด แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิดแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า  กว้าง 
๘-๑๒ เซนติเมตร และลึก ๑๐-๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ด้านหลังไม่มีจีบสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกงให้เรียบร้อย ขนาดตัวเสื้อต้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
       ๕.๒.๒ กางเกง ใช้สีดำแบบทรงไทย ห้ามใช้ผ้ายีนส์และผ้าเวสปอยด์ ขาสั้นเพียงเหนือ
เข่า วัดจากกลางสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกงวัดห่างจากขา ๘ -๑๒ 
เซนติเมตร ตามขนาดของขานักเรียน ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิป
ซ่อนไว้ใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า เวลาสวมให้สวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย มีหูกางเกงไว้
สำหรับสอดเข็มขัด ๗ หู ไม่มีกระเป๋าหลังหรือกระเป๋าหน้า ที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัดออก ขนาด
กางเกงต้องไม่ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป 
        ๕.๒.๓ กางเกงขายาว  ใช้สีดำแบบทรงไทย ห้ามใช้ผ้ายีนส์และผ้าเวสปอยด์ ยาวถึง
ตาตุ่ม   ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิปซ่อนไว้ใน มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า เวลาสวมให้สวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย มีหูกางเกงไว้สำหรับสอดเข็มขัด ๗ หู ไม่มี
กระเป๋าหลังหรือกระเป๋าหน้า ที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัดออก ขนาดกางเกงต้องไม่ใหญ่ หรือเล็ก
จนเกินไป 
       ๕.๒.๔ เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีดำ กว้าง ๓-๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำ
ด้วยโลหะสีเงิน  มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑-๑.๕ เซนติเมตร สำหรับสอดปลายเข็ม
ขัดเข้าในหูกางเกงคาดทับกางเกงโดย 
       ๕.๒.๕ รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีดำ ชนิดผูกสายหุ้มส้น มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า
และจะต้องไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น 
       ๕.๒.๖ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาว  เนื้อหนาพอสมควร แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ยาว
เพียงครึ่งน่อง เวลาสวมพับปลาย ๒ ทบ หรือถุงเท้าสีขาว มีพ้ืนดำหรือเทา๒๐ % ยาว เหนือตาตุ่มไม่เกิน ๓ นิ้ว   
       ๕.๓  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
   ๕.๓.๑ เสื้อใช้เสื้อแบบคอพับในตัว(คอปกทหารเรือ) ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่
บางเกินควร ผ่าอกลงมาพอสวมศีรษะได้สะดวก แขนยาวเหนือข้อศอก ๑-๒ นิ้ว ปลายแขนจีบเล็กน้อยความ
ยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือ เมื่อยืนตรงประมาณ ๘-๑๒ เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่าง มีรอยพับกว้างไม่
เกิน ๓ เซนติเมตร เสื้อต้องไม่หลวมและไม่คับจนเกินไป ติดกระเป๋าล่างข้างขวา  ผูกซองคอ (หูกระต่าย)สี
กรมท่า ขนาดของเสื้อต้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
   ๕.๓.๒ เสื้อชุดฮิญาบ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป ตัดไม่รัดรูป คอ
เสื้อเชิ้ตผ่าอกตลอด มีกระดุมกลมแบนสีขาว แขนยาวถึงข้อมือ ปลายแขน จีบเพียงเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า 
๒ ชิ้น กว้าง ๓ เซนติเมตร  ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือ เมื่อยืนตรง ประมาณ  ๘– ๑๒ เซนติเมตร 
ชายเสื้อตรง 
   ๕.๓.๓ กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า เย็บเป็นตะเข็บทั้งด้านหน้า 
และด้านหลัง ข้างละ ๓ จีบ ความลึกของจีบไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบจากสะเอวลงมา 
๖ - ๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างพองาม กระโปรงต้องยาวคลุมเข่าประมาณ ๕ เซนติเมตร ริมกระโปรง
ด้านล่างพับเข้าข้างใน ๒ - ๒.๕ เซนติเมตร กระโปรงปลายบาน รูปทรงตัวเอ 
   ๕.๓.๔ กระโปรงชุดฮิญาบ กระโปรงรูปทรงตัวเอสีกรมท่า ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้าตัด
แบบธรรมดา ด้านข้างพับเป็นจีบ จีบข้างละ ๓ จีบ ความลึกของจีบไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หันจีบออกด้านนอก เย็บ



 
๒๖ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ทับจีบจากเอวลงมาประมาณ ๖ - ๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ไม่มีหู กระโปรงยาว
จนถึงตาตุ่ม 
   ๕.๓.๕ ผ้าคลุมฮิญาบ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่ปักลาย กว้างคลุมหัวไหล่ 
ความยาวปิดหน้าอกและหมวกคลุมผมด้านในสีขาวเกลี้ยงเท่านั้น และสวมชิดไรผมด้านใน 
   ๕.๓.๖ รองเท้า เป็นรองเท้าหนังสีดำ แบบหุ้มส้น และหุ้มปลายเท้า หัวมนมีสายรัด
หลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย 
   ๕.๓.๗ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาวล้วน  เนื้อหนาพอสมควร แบบธรรมดา ไม่มี
ลวดลาย ยาวเพียงครึ่งน่อง เวลาสวมพับปลาย ๒ ทบ หรือถุงเท้าสีขาว มีพื้นดำหรือเทา๒๐ % ยาวเหนือตาตุ่มไม่เกิน 
๓ นิ้ว   
  ๕.๔ เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                ๕.๔.๑ เสื้อ ใช้เสื้อคอเชิ้ตผ่าอกตลอด ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ผ่า
หน้าสาบเสื้อตลบเข้าข้างใน กว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ 
เซนติเมตร จำนวน ๕ เม็ด แขนยาวเหนือข้อศอกประมาณ ๑-๒ นิ้ว   ปลายแขนจีบเล็กน้อย ปลายแขน
ประกอบด้วยผ้า ๒ ชั้น กว้าง ๓ เซนติเมตร เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง  ขนาดของตัวเสื้อต้องไม่ใหญ่
หรือเล็กจนเกินไป 
                ๕.๔.๒ เสื้อชุดฮิญาบเช่นเดียวกับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                ๕.๔.๓ กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า เย็บเป็นตะเข็บทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง ข้างละ ๓ จีบ ความลึกของจีบไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว  หันจีบออกด้านนอก เย็บพับจีบจากสะเอวลง
มา ๖-๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างพองาม ความยาววัดจากเข่าลงมา ๑๐ เซนติเมตร ริมกระโปรง
ด้านล่างพับเข้าข้างใน ๒ - ๒.๕ เซนติเมตร กระโปรงปลายบาน รูปทรงตัวเอ 
                ๕.๔.๔ กระโปรงชุดฮิญาบ เช่นเดียวกับชั้นมัธยมตอนต้น 
                ๕.๔.๕ เข็ดขัด เป็นเข็มขัดหนังสีดำ กว้าง ๓-๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้หนังสีดำหุ้ม มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดกว้าง ๑-๑๕ เซนติเมตร สำหรับสอดปลายเข็มขัด 
เข็มขัดดังกล่าวให้คาดทับกระโปรง 
                ๕.๔.๖ รองเท้า เป็นรองเท้าหนังสีดำ แบบหุ้มส้น และหุ้มปลายเท้า หัวมนมีสายรัด
หลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย 
                ๕.๔.๗ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาว  เนื้อหนาพอสมควร แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย 
ยาวเพียงครึ่งน่อง เวลาสวมพับปลาย ๒ ทบ หรือถุงเท้าสั้นยาว สีขาว สูงเหนือตาตุ่มขึ้นมาไมน่้อยกว่า ๓ นิ้ว   
 ข้อ ๖ เครื่องแบบชุดพลศึกษา 
  ๖.๑ นักเรียนหญิง  
   ๖.๑.๑ เสื้อ ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด คือ เสื้อโปโล ไหล่สโลป สีเหลือง มี
กระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายมีตราโรงเรียนปักด้วยไหมสีเขียว, แดง  ดามฝากระเป๋าสีเหลืองกว้างประมาณ ๑ นิ้ว 
ปักชื่อด้วยไหมสีเขียวที่หน้าอกด้านขวา และระดับชั้นที่สังกัดอยู่ ให้ใช้ชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น 
   ๖.๑.๒ กางเกง ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด คือ กางเกงวอร์มขายาวสีเขียวแถบ
เหลือง ขาทรงกระบอกตามแบบที่โรงเรียนกำหนด 
   ๖.๑.๓ รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ใช้เชือกผูก ชนิดหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย 
   ๖.๑.๔ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวล้วน ยาวสูงขึ้นมาเกินตาตุ่ม ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
   ๖.๑.๕ สวมใส่ในวันที่เรียนพละศึกษาหรือวันที่โรงเรียนประกาศให้มีการใสชุดพละ



 
๒๗ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เท่านั้น 
  ๖.๒ นักเรียนชาย 
    ๖.๒.๑ ใช้ตามที่โรงเรียนกำหนด เหมือนของนักเรียนหญิง 
    ๖.๒.๒ กางเกง ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด เหมือนของนักเรียนหญิง 
    ๖.๒.๓ รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบขาว ใช้เชือกผูก ชนิดหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย 
    ๖.๒.๔ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาว เนื้อหนาพอสมควร แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย 
ยาวเพียงครึ่งน่อง เวลาสวมพับปลาย ๒ ทบ หรือถุงเท้าสั้นยาวสีขาว สูงเหนือตาตุ่มขึ้นมาไมน่้อยกว่า ๓ นิ้ว   
 ข้อ ๗ เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนจิตอาสา 
 ต้องมีเครื่องหมายตามสังกัดและโรงเรียนให้สวมเครื่องแบบ โดยแต่งมาจากบ้านได้ เฉพาะวันที่มี
กิจกรรมเหล่านี้ หรือตามท่ีโรงเรียน หรือศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารกำหนดเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ ๘ กระเป๋านักเรียน 
  ๘.๑ กระเป๋าแบบหูหิ้ว ให้ใช้กระเป๋าหนังสีดำ ขนาดความกว้าง ๑๒ นิ้ว ยาว ๑๗ นิ้ว มีฝา
ปิด หรือซิปตรงกลาง ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด ห้ามติดสติ๊กเกอร์และเขียนข้อความอ่ืนใดลงบนกระเป๋า 
  ๘.๒ กระเป๋าสะพาย (เป้) ให้ใช้กระเป๋าผ้าสีดำ แบบสะพายด้านหลัง ไม่มีลวดลาย  ตรา
แบบที่โรงเรียนกำหนด 
  ๘.๓ กระเป๋า (หิ้ว) ให้ใช้กระเป๋าผ้าสีดำ แบบมีสายสำหรับหิ้ว ไม่มีลวดลายมีตราโรงเรียน
ใช้สำหรับใส่สัมภาระที่มีสามารถใส่ในกระเป๋าหนังสือได้  
 ข้อ ๙ เครื่องหมายและสัญญาลักษณ์โรงเรียน 
  ๙.๑ เครื่องหมายอักษรย่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ให้ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน ตัวทึบ ที่เสื้อ
ตรงหน้าอกด้านขวามือ แนวสูงกว่ากระเป๋าเสื้อเล็กน้อย ส่วนนักเรียนผู้หญิงที่ใช้ชุดฮิญาบให้ปักบนผ้าฮิญาบใน
ลักษณะเดียวกันมีขนาด ดังนี้ 
   (๑) อักษรย่อโรงเรียน ส.ว. ขนาดครึ่งนิ้ว 
   (๒) เข็มโลหะตราสัญลักษณ์โรงเรียนเป็นเข็มสีเงินโดยติดเข็มสัญญาลักษณ์เหนือจุด
ทึบที่แสดงระดับชั้นเว้นแต่นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาเท่านั้น
ติดเข็มสัญญาลักษณ์โรงเรียนสีทอง โดยติดในลักษณะเช่นเดียวกัน 
     (๓) ชื่อ – สกุล ขนาด ๑ เซนติเมตร 
  
   ๙.๒ เครื่องหมายแสดงระดับช้ัน 
     (๑) ชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ ใช้เครื่องหมายจุดกลม ๑ , ๒ และ ๓ จุดเรียงเป็นรูป
สามเหลี่ยม ตามลำดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งเซนติเมตร โดยปักบริเวณหน้าอกด้านขวามือเหนือตำแหน่ง
อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน เป็นรูปวงกลม ทึบ เหมือนกันทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
     (๒) ม.๔ ม.๕ และม.๖ ใช้เครื ่องหมายจุดกลม ๑ , ๒ และ ๓ จุดเรียงเป็นรูป
สามเหลี่ยม ตามลำดับโดยปักบริเวณปกเสื้อด้านขวา ปักด้วยไหมสีน้ำเงิน เป็นรูปวงกลม ทึบ เหมือนกันทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงติดเข็มสัญญาลักษณ์เหนือจุดทึบที่แสดงระดับชั้น 
     (๓) นักเรียนแต่งกายชุดฮิญาบ ในระดับชั้น ม.๑, ๒ และ ๓ ให้เป็นเครื่องหมายแสดง
ระดับชั้นเป็นรูปวงกลมทึบเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมให้อยู่ในตำแหน่งเหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียน  เป็นจุด ๑ จุด
หรือ ๒ จุดหรือ ๓ จุดเช่นเดียวกันส่วนนักเรียนในระดับชั้น ม.๔, ๕ และ ๖ ให้ปักเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
ทางซ้ายมือเป็นรูปวงกลมทึบเช่นกันในตำแหน่งระนาบเดียวกันกับอักษรย่อชื่อโรงเรียน 



 
๒๘ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๑๐. เครื่องประดับและอื่น ๆ 
    ๑๐.๑ ห้ามใช้เครื่องประดับและนำของมีค่ามาโรงเรียน  ถ้าเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะ
ไม่รับผิดชอบ 
    ๑๐.๒ ห้ามใช้เครื่องประดับเพ่ือความสวยงามเช่น  สร้อยคอ  แหวน  กำไล  ต่างหู แว่นกัน
แดด ฯลฯ  เครื่องประดับท่ีอนุโลมให้ได้มีดังนี้ 
     (๑) นาฬิกาข้อมือให้ใช้แบบสุภาพใช้สายหนังสีดำ สีน้ำตาล และสีเงินหรือสแตนเลส 
    (๒) สร้อยคอที่ทำด้วยเงิน หรือสแตนเลสเท่านั้น และมีความยาวพอสมควรที่จะห้อย
พระไว้ในเสื้อไม่โผล่ออกมาข้างนอกเพ่ือความเรียบร้อย 
     (๓) แว่นตา (แว่นสายตา) แบบที่สุภาพกรอบแว่นที่ใช้ไดคือ กรอบสีดำ  หรือเทาแก่ 
หรือ สีน้ำตาลไหม้ 
     ๑๐.๓  ห้ามแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหรือเสริมสวยทุกชนิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หมวดที ่๓ 
การไว้ทรงผมของนักเรียน 

 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๑๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๑๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๒๗  อาศัยความตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดความ
ประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖  และ แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓    โรงเรียน
สตูลวิทยาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสตูลวิทยาว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓”
และแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผม ของนักเรียนพ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓  เพ่ือให้การไว้ทรงผมของนักเรียนเป็นตามกฎกระทรวงศึกษาที่บังคับใช้และให้เกิดความ
ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมีความเข้าใจตรงกัน ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนอาศัยความตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และ แบบทรงผม
ของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๖  หมวด ๓ ทรงผม และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผม
ของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดังนั้นโรงเรียนสตูลวิทยา จึงออกระเบียบกำหนด
แบบทรงผมของนักเรียนทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะกับสภาพความเป็นนักเรียน ยึดถือ
หลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  ดังนี้  
  

 ข้อ ๒ นักเรียนชาย  นักเรียนชายไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่
เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็น
นักเรียน 
          นักเรียนชายห้ามปฏิบัติ ดังนี้  

๑) ไว้หนวด เครา และจอน 
๒) ทำสีผม  
๓) ดัดผม 
๔) กันผมเพ่ือสร้างลวดลาย หรือตกแต่ง  
๕) ใส่น้ำมันหรือเครื่องแต่งผมอ่ืนๆ เช่น เจล (GEL) หรือกระทำอย่างอ่ืนที่ผิดไปจาก

ธรรมชาติ หรือทำการอ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
  

 ข้อ ๓ นักเรียนหญิง  นักเรียนหญิงสามารถไว้ผมสั้น หรือยาวก็ได้  หากผมยาวต้องเก็บรวบให้
เรียบร้อยสวยงาม ให้มีสภาพความเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน ดังนี้ 
                   ๓.๑ กรณีไว้ผมยาว รวบให้เรียบร้อยความยาวด้านหน้าและด้านหลังยาวเท่ากันทั้งนี้รวบผม
ผูกไว้เหนือท้ายทอย มัดด้วยยางสีดำ แล้วใช้ริบบิ้นผ้าสีดำหรือสีกรมท่า ขนาดความกว้าง ๑.๕  เซนติเมตร ยาว 
๖๐ เซนติเมตร ผูกปิดทับ ไม่ใช้สิ่งต่างๆติดผม นอกเหนือจากก๊ิบดำ ไม่มีลวดลายพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
                 
 



 
๓๐ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  นักเรียนหญิงห้ามปฏิบัติ ดังนี้  
๑) ไว้หนวด จอน และเครา 
๒) กันผมเพ่ือสร้างลวดลาย หรือตกแต่ง 
๓) ดัดผม ซอยผม  สไลด์ ทั้งด้านบน ด้านหน้าและด้านหลัง  
๔) ใช้เครื่องประดับใด ๆ ตกแต่ง ติดผม 
๕) ใช้วิธีการใดๆที่ทำให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติเดิม 
๖) ใส่น้ำมันหรือเครื่องแต่งผมอ่ืนๆ เช่น เจล (GEL)เพ่ือจัดแต่งทรง หรือกระทำ 

อย่างอ่ืนที่ผิดไปจากธรรมชาติ หรือทำการอ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
 

    ๓.๒) กรณีนักเรียนใส่ผ้าคลุม หรือนักเรียนแต่งกายชุดฮิญาบ  ให้ถือปฏิบัติการไว้ทรงผม
นักเรียน(หมวด ๓.๑) เช่นเดียวกัน 
 

  ข้อ ๔  การตรวจแบบทรงผมมีกำหนดตรวจดังนี้ 
              ๔.๑  ครั้งที่ ๑ ตรวจทุกวันที่ ๑ ของเดือน หากวันที่ ๑ ของเดือนเป็นวันหยุดให้ตรวจในแรก
ของสัปดาห์ที่เปิดทำการโดยครูที่ปรึกษา และรวบรวมข้อมูลต่อหัวหน้าระดับเก็บรวบรวม 
              ๔.๒  ครั้งที่ ๒  ตรวจนับไป ๓ วันหลังจากตรวจครั้งที่ ๑  หากเป็นวันหยุดให้ตรวจในวันแรก
ของสัปดาห์ที่เปิดทำการ เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจหรือนักเรียนที่ผิดระเบียบต้องปรับแก้ไข  โดย
หัวหน้าระดับ รายงานข้อมูล ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจและผู้ที่ผิดระเบียบ ต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
เพ่ือดำเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป 
            กรณีที่นักเรียนหลบหนีไม่เข้าการตรวจแบบทรงผมตามเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการ
ปรับพฤติกรรมนักเรียน ด้วยการหักคะแนน โดยคณะกรรมการแก้ไขพฤติกรรม/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

   ข้อ ๕  นักเรียนที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในข้อใดข้อหนึ่ง หรือทุกข้อได้ 
ตามท่ีกล่าวมาได้ ให้นักเรียนยื่นเรื่องขออนุญาตกับหัวหน้าสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้ง/มอบหมาย เป็นรายๆไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๓๑ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หมวดที ่๔ 
ระดับโทษการลงโทษ อำนาจการลงโทษ 

 

 เพ ื ่ อให ้การเสร ิมสร ้ างว ิน ัยและการควบค ุมความประพฤต ิของน ักเร ียน ตามระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖
และ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงศึกษาที่บังคับใช้และให้เกิด
ความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมีความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ปกครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
 อาศัยความตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดความประพฤติการแต่งกายและแบบทรงผมของ
นักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ หมวด ๑ ความประพฤติ  และเนื่องจากโรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์ ที่
จะให้นักเรียนมีความตั้งใจศึกษา เล่าเรียน มีความประพฤติ เรียบร้อย เป็นสุภาพชน เหมาะสมแก่การเป็น
นักเรียนที่ดี ตลอดจนรู้จักยับยั้งในการที่จะไม่ประพฤติชั่ว ปฏิบัติให้ถูกต้องในทางที่ควร โรงเรียนสตูลวิทยา จึง
กำหนดวิธีการพิจารณาลักษณะความผิดของนักเรียน ระดับโทษ การลงโทษ อำนาจการลงโทษ  โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๗เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑ ระดับโทษ  โทษมี ๔ สถานดังนี้ 
  ๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือน 
  ๑.๒ แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ/การทำทัณฑ์บน 
  ๑.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๑.๔ ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข้อ ๒ หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน 
  ๒.๑ กรณี เป็นความผิดครั้งแรก ลักษณะความผิดเป็นโทษสถานเบา ให้ว่ากล่าวตักเตือน 
อบรมสั่งสอน และชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยมีครูที่ปรึกษา หรือหัวหน้า
ระดับรับทราบ 
  ๒.๒ กรณีนักเรียนกระทำความผิดถูกตัดคะแนนรวมทุกสถานความผิด  ๕๐ คะแนน แสดงถึง
การไม่ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่เคารพเชื่อฟังครู ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบกับทางโรงเรียน และทำทัณฑ์บน 
  ๒.๓ กรณีนักเรียนกระทำความผิดในเรื่องเดียวกันจำนวนหลายคน การลงโทษ จะแตกต่าง
กันออกไปตามความผิดของนักเรียนที่กระทำผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนักเบาของพฤติกรรมด้วย 
 ข้อ ๓  การลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด 
  ๓.๑ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครูทุกคนและลงโทษนักเรียนได้ตามความเหมาะสม 
                     ๓.๒ การตัดคะแนนพฤติกรรมให้ครูทุกคน  สามารถตัดคะแนนพฤติกรรม ได้ตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติโดยมีครูที่ปรึกษา หรือหัวหน้าระดับรับทราบและบันทึกข้อมูลไว้เป็น
หลักฐาน 
            ๓.๓ การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีที่ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือได้รับ
โทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ หรือรวมทุกสถานความผิด  ๕๐ คะแนน ให้ทำเป็นหนังสือเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บน ให้เป็นอำนาจรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 



 
๓๒ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

          ๓.๔ การตัดคะแนนความประพฤติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
          ๓.๕ ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ เสนอ
ความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการแก้ไขพฤติกรรม/การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
             ๓.๕.๑ ในกรณีความผิดร้ายแรงและร้ายแรงมาก ให้ดำเนินการดังนี้ 
           ๑) คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษพิจารณาโทษตามระเบียบของ
โรงเรียน เสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจะถูก
พิจารณา ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนสตูลวิทยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ 

       (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ /ทำทัณฑ์บน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔) ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ข้อ ๔  อำนาจในการตัดสินคะแนนความประพฤติและการลงโทษ 
  ๔.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ/คณะกรรมการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีอำนาจพิจารณาโทษได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน และหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน สามารถตัด
คะแนนได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐ คะแนนทั้งนี้คะแนนรวมทุกสถานไม่เกิน ๘๐ คะแนน 
  ๔.๓ หัวหน้าระดับ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ หัวหน้างาน สามารถตัดคะแนนได้
ครั้งละ ไม่เกิน ๓๐ คะแนนและไม่เกิน ๕ ครั้ง ทั้งนี้คะแนนรวมทุกสถานไม่เกิน ๕๐ คะแนน 
  ๔.๔ ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน  หัวหน้าเวร สามารถตัดคะแนนได้ ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนนไม่
เกิน ๕ ครั้ง ทั้งนี้คะแนนรวมทุกสถานไม่เกิน ๔๐ คะแนนต่อนักเรียน ๑ คน 
  ๔.๕ ในขณะที่นักเรียนทำความผิดเกินอำนาจของผู้สั่งตัดคะแนน ให้เสนอผู้ที่มีอำนาจสูงกว่า
เป็นผู้พิจารณาตามที่รับรายงาน หรือนำไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ / คณะกรรมการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ข้อ ๕  นักเรียนคนใดได้รับการพิจารณาโทษให้ปรับปรุงแก้ไขตามลำดับดังนี้ 
  ๕.๑ ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๑๕ คะแนนขึ้นไป ให้ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง หรือ โทรศัพท์แจ้ง
ผู้ปกครองมาร่วมปรึกษา เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรม ร่วมกับครูที่ปรึกษา และ
หัวหน้าระดับ และ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมบักทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานและทำกิจ
กรรรมอาสาภายในโรงเรียน 
  ๕.๒ ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๔๐ คะแนนขึ้นไปให้เชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บนไว้กับทาง
โรงเรียน โดยผู้อำนวยการพิจารณาเห็นชอบ และให้นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ๕.๓ ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไป ให้นำเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
บทลงโทษ หรือคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาและนำเสนอมติที่ประชุมต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบ 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ว่าด้วยลักษณะความผิดและการลงโทษ 



 
๓๓ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

         
๖.๑  ลักษณะความผิดสถานเบา การลงโทษ 
ด้านที่ ๑ ด้านการเรียน ตัดคะแนน 

๑) ไม่นำกระเป๋าและอุปกรณ์การเรยีนมาโรงเรียนในวันปกติที่มีการเรยีนการสอน ๕ คะแนน 
๒) ไม่จัดเก็บสื่อและอุปกรณ์การเรยีนให้เข้าในท่ีจัดเก็บ  ๕ คะแนน 
๓) ไม่สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ๕ คะแนน 
๔) ไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอ่ืน โดยไม่ขออนุญาต/ไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ๕ คะแนน 
๕) หนีคาบเรยีน/ไม่เข้าเรียนแต่ละรายวิชา ๕ คะแนน 
๖) หลีกเลี่ยง ไมร่ับการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ๕ คะแนน 
๗) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว / ชุมนุม / ลูกเสือ /รักอ่าน /สาธารณะประโยชน์ ๕ คะแนน 
๘) ไม่ส่งงานรายวิชาเรียน/กิจกรรมชุมนุมตามนัดหมาย/ตามปฏิทินโรงเรียน  ๕ คะแนน 

ด้านที่ ๒ ด้านการแต่งกาย และแบบทรงผม ตัดคะแนน 
๑) แต่งเครื่องแบบนักเรยีน/ชุดแบบฟอร์มของโรงเรยีนทุกประเภท ไมเ่รยีบร้อย ทั้งในและ

นอกโรงเรียน เช่น ปล่อยชายเสื้อออกนอก ใส่รองเท้าเหยียบส้น ฯลฯ 
๕ คะแนน 

๒) ไม่ปักจุดทึบแสดงระดับช้ัน/ ไม่ตดิเข็ม/ไม่ปักช่ือสกลุ/อักษรย่อ ส.ว. ฯลฯ ๕ คะแนน 
๓) ผูกผมไมเ่รียบร้อย /ไม่มผี้าผูกผม /ปล่อยผมยาวในขณะที่ใส่ชุดแบบฟอร์มของโรงเรียน ๕ คะแนน 
๔) แต่งหน้า ทาปาก หรือไมป่ฏิบัตติามกฎระเบียบของโรงเรียน ๕ คะแนน 
๕) ติดสติกเกอร์ หรือเขียนข้อความบนกระเป๋านักเรียน ๕ คะแนน 
๖) ใส่สายยางรัดข้อมือ ๕ คะแนน 
๗) นำกระเป๋าท่ีไม่มสีัญลักษณโ์รงเรียนมาใช้ ๕ คะแนน 

ด้านที่ ๓ ด้านความประพฤติ ตัดคะแนน 
๑) ไม่เข้าแถวตอนเช้าไมร่่วมกิจกรรมหน้าเสาธง / หนีแถว ๕ คะแนน 
๒) ไม่ร่วมกิจกรรมโฮมรูม /พบครูที่ปรึกษา/ไม่เข้าอบรมจรยิธรรม ๕ คะแนน 
๓) ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผู้อื่นทั้งในและนอกห้องเรียน ๕ คะแนน 
๔) พูดหรือแสดงกิริยาไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ๕ คะแนน 
๕) เล่นดนตรี กีฬาในสถานท่ีทีไ่ม่เหมาะสม ๕ คะแนน 
๖) ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนเสื้อและกางเกงของตนเอง หรือของเพื่อน ๕ คะแนน 

ด้านที่ ๔  ด้านการจราจร ๕ คะแนน 
๑) ไม่จอดรถในสถานท่ีที่โรงเรียนกำหนด  ๕ คะแนน 
๒) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๕ คะแนน 

ด้านที่ ๕ ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและทรัพย์สินโรงเรยีน ตัดคะแนน 
๑) ไม่ให้ความร่วมมือรักษาความสะอาดในห้องเรียน/พื้นทีร่ับผดิชอบ ๕ คะแนน 
๒) รับประทานอาหาร ขนม หรือเครือ่งดื่มในห้องเรียน ๕ คะแนน 
๓) จำหน่ายอาหาร ขนม หรือของขบเคี้ยวใดๆในห้องเรยีน   ๕ คะแนน 
๔) ขีดเขียนข้อความใด ๆ ในห้องน้ำฝาผนัง โต๊ะ เก้าอ้ี สมบัตสิาธารณะโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต ๕ คะแนน 
๕) ไม่ปิดไฟ  พัดลม แอร์  ประตู หนา้ต่าง ในห้องหลังจากเลิกเรียน /ไม่ใช้ห้องเรียน ๕ คะแนน 
๖) ไม่จดัเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ๕ คะแนน 

   ๗) เดินลัดสนาม ๕ คะแนน 
ด้านที่ ๖ ด้านเบ็ดเตลด็อื่น ๆ ตัดคะแนน 

๑) นำบุคคลภายนอกเข้าเรียน /ขึ้นอาคารเรียนโดยไม่รับอนุญาต ๕ คะแนน 
๒) นำสัตว์เลี้ยงมาโรงเรยีน โดยไมร่ับอนุญาต ๕ คะแนน 



 
๓๔ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

    ๖.๒ ลักษณะความผิดสถานปานกลาง   การลงโทษ 
ด้านที่ ๑ ด้านการเรียน ตัดคะแนน 

๑) หนีช่ัวโมงเรียน ๑๐ คะแนน 
๒) ขาดโรงเรียน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเกิน ๕ วัน ๑๐ คะแนน 
๒) นำอุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอนออกจากห้องเรียนหรือปฏิบตัิการโดยไมร่ับอนุญาต ๑๐ คะแนน 
๓) ทำลายสื่อ/ อุปกรณ์การเรียนท่ีตดิตั้งประจำห้องเรียนเสียหาย โดยเกี่ยวกับกิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

๑๐ คะแนน 

ด้านที่ ๒ ด้านการแต่งกาย และแบบทรงผม ตัดคะแนน 
๑) หลบหนี/ไมร่ับการตรวจเครื่องแตง่กายและทรงผมตามที่โรงเรียนกำหนด ๑๕ คะแนน 
๒) มีรอยสักลายในท่ีเปดิเผย /ระเบดิหู /ใส่ต่างห ู ๑๕ คะแนน 
๓) เล็บยาว /ทาสีเล็บ ๑๕ คะแนน 
๔) ใส่เจลผม/ครมีใสผ่ม /ไว้เครา / ไวจ้อน ๑๕ คะแนน 
๕) สวมเครื่องแบบท่ีมีชื่อผู้อื่น ๑๕ คะแนน 
๖) สวมรองเท้า / กางเกงนักเรียน /กางเกงพละ / กระโปง/เสื้อและเครือ่งแบบอ่ืนๆ ผิดระเบียบ ๑๕ คะแนน 
๗) ทรงผมผดิระเบียบ เช่น ดดัผม/ ซอย/ ทำสีผม/ ยดืผม /หน้าม้า /สกินเฮด  ๑๕ คะแนน 
๘) สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน เช่น แหวน สร้อย ต่างหู กำไล บึ๊กอาย ขนตาปลอม 

แต่งหน้าทาปาก เขียนคิ้ว 
๑๕ คะแนน 

ด้านที่ ๓ ด้านความประพฤติ ตัดคะแนน 
๑) มาโรงเรียนสายเป็นประจำ(สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง) ๑๕ คะแนน 
๒) แต่งเครื่องแบบของโรงเรยีนแล้วไม่เข้าโรงเรียนโดยเหตุอันควร ๑๕ คะแนน 
๓) นำวัสดุที่ไม่เกี่ยวกับการเรยีนการสอนมาโรงเรียน เช่น ไดรเ์ป่าผม เครื่องสำอาง ฯลฯ ๑๕ คะแนน 
๔) ไม่เข้า-ออก ทางประตโูรงเรียน ๑๕ คะแนน 
๕) ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาตจากครู-ฝ่ายกิจการนักเรียน ๑๕ คะแนน 
๖) พูดเท็จ ส่อเสียด ไม่สภุาพ หยาบคาย ๑๕ คะแนน 
๗) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ๑๕ คะแนน 
๘) ทะเลาะวิวาท แต่ไม่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายกัน หรือยยุงให้เกิดความแตกแยก ๑๕ คะแนน 
๙) นำสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน ๑๕ คะแนน 
๑๐) สูบบุหรี่และเสพสารเสพติดอื่นๆในท่ีโล่งแจ้งทั้งในและนอกโรงเรียน ๑๕ คะแนน 
๑๑) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนหรือกระโดดรั้วโรงเรยีน ๑๕ คะแนน 

ด้านที่ ๔ ด้านการจราจร ตัดคะแนน 
๑) นำรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้ามาในโรงเรยีนโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ๑๕ คะแนน 
๒) ไม่มีบตัรอนุญาตการนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรยีน ๑๕ คะแนน 
๓) จอดรถจักรยานยนตไ์ว้นอกโรงเรียน ตามบ้าน ร้านค้า ป่า ฯลฯ เนื่องจากมาสาย 

หรือเจตนาหนีเรยีน ไม่นำเข้า มาจอดไว้ในโรงจอดรถของโรงเรียน 
๑๕ คะแนน 

๔) ถูกจับกุมเนื่องกระทำผิดกฎจราจรส่งผลกระทบถึงช่ือเสียงของโรงเรยีน ๑๕ คะแนน 
ด้านที่ ๕ ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและทรัพย์สินโรงเรยีน  

๑) ทำลายอุปกรณ์การทำความสะอาดทุกชนิด เช่น ไม่กวาด ท่ีโกยขยะ ขันตักน้ำ ฯลฯ ๒๐ คะแนน 
   ๒)   ทำลายดอกไม้ ต้นไม้ สวนหย่อม ฯลฯ ๒๐ คะแนน 
ด้านที่ ๖ ด้านเบ็ดเตลด็อื่น ๆ ตัดคะแนน 

๑) ผู้ปกครอง (พ่อ แม่ ) ไม่ให้ความรว่มมือในมาประชุมแก้ปัญหา /ไมม่าประชุมประจำภาค   ๑๐ คะแนน 
๒) นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ /มือถือใช้ในขณะที่คูกำลังสอนโดยไมไ่ดร้ับอนญุาต ๑๕ คะแนน 



 
๓๕ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓) นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเว้นแต่เพื่อการจดักิจกรรมของโรงเรยีน ๑๕ คะแนน 
           

 
 

          ๖.๓ ลักษณะความผิดสถานร้ายแรง   การลงโทษ 
ด้านที่ ๑ ด้านการเรียน ตัดคะแนน 

๑) ทุจริตในการสอบแตล่ะวิชาและมสี่วนรู้เห็นกับการทุจรติ ๓๐ คะแนน 
๒) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนเช่นปรับพื้นฐานทางการเรียนสอน

กวดวิชาสอนซ่อมเสริมเป็นต้น 
๓๐ คะแนน 

ด้านที่ ๒ ด้านการแต่งกาย และแบบทรงผม ตัดคะแนน 
๑) แต่งกายไมเ่หมาะสมทั้งในและนอก และมีเหตุนำมาซึ่งความเสื่อมเสยีชื่อเสียงโรงเรียน  
เว้นแต่เพื่อการจดักิจกรรมของโรงเรียน และส่งเสรมิเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น 

๓๐ คะแนน 

   ๒) ทำลวดลาย หรือ ทำผมทรงแฟช่ันไม่เหมะสมกับสภาพนักเรียน  ๓๐ คะแนน 

ด้านที่ ๒ ด้านความประพฤติ ตัดคะแนน 
๑) ไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนเิทศ แลกิจกรรมอื่นที่โรงเรียนกำหนด ๓๐ คะแนน 
๒) เล่นการพนัน /สมรู้ร่วมคิด ๓๐ คะแนน 
๓) ทะเลาะวิวาทถึงขั้นใช้กำลังหรืออาวุธต่อสู่กันในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ๕๐ คะแนน 
๔) ทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือรุมทำรา้ย ๕๐ คะแนน 
๕) แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวหรือกระด้างกระเดื่องต่อครูอาจารย์และบคุลากรภายในโรงเรียน 

หรือบุคคลภายนอก 
๕๐ คะแนน 

๖) ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนหรอืบุคคลภายนอก ทำ ให้เสียชื่อเสยีงโรงเรียน ๕๐ คะแนน 
ด้านที่ ๔  ด้านการจราจร ตัดคะแนน 

๑) นำรถจักรยานยนต์ที่ดดัแปลงสภาพ /ผิดกฎหมายมาโรงเรียน ๕๐ คะแนน 
๒) ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรยีนวันเรียนปกติ ไม/่สวมหมวกนิรภัย และซ้อน ๓ขึ้นไป ๕๐ คะแนน 

ด้านที่ ๕ ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและทรัพย์สินโรงเรยีน ตัดคะแนน 
๑) ขโมย /ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน(ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย) ส่งต่อภายนอก 
๒) ชักนำบุคคลภายนอกเข้ามา ขโมย /ทำลายทรัพยส์ินของโรงเรยีน(ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย) ส่งต่อภายนอก 

 

ด้านที่ ๖ ด้านเบ็ดเตลด็อื่น ๆ ตัดคะแนน 
๑) ปลอมลายมือผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสารราชการ/สแกนแทนเพือ่นนักเรียนนำบัตรผู้อื่นไป

ใช้ 
๕๐ คะแนน 

๒) ลักขโมย /ยักยอก/ ข่มขู่ /รีดไถ /กรรโชกทรัพยผ์ู้อื่น ๕๐ คะแนน 
๓) ลวนลาม อนาจาร หรือ มีพฤติกรรมอนาจาร ๕๐ คะแนน 
๔) ค้างคืนบ้านผู้อื่น โดยไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง ๕๐ คะแนน 
๕) เข้าไปในสถานท่ีที่ไม่สมควรกับสภาพนักเรียน ๕๐ คะแนน 
๖) ทำลายทรัพยส์ินของบุคคลอื่น (ตอ้งชดใช้ค่าเสียหายด้วย) ๕๐ คะแนน 
๗) ชู้สาวและมีพฤติกรรมส่อไปทางชู้สาว ๕๐ คะแนน 
๘) ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวีดีโอ ซึง่นำความเสื่อมเสยีสูผู่้อื่นและโรงเรียน ๕๐ คะแนน 
๙) ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณส์ื่อสารของบุคคลอื่นโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตเป็นเหตุให้เกดิความ

เสียหายและโพสต์ข้อความที่ทำลายชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นเจ้าของ 
 

๕๐ คะแนน 
๑๐) ใช้/ เสพสารเสพติดที่ผดิกฎหมาย  ๕๐ คะแนน 
๑๑) มีสารเสพติดที่ผดิกฎหมายไว้ในครอบครอง ๕๐ คะแนน 
๑๒) พกพาอาวุธหรือสิ่งท่ีใช้แทนอาวุธเข้ามาในโรงเรยีน ๕๐ คะแนน 



 
๓๖ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๓) โพสตภ์าพไมเ่หมาะสม หรือใช้คำไม่สภาพทำใหผู้้อื่นเสยีหายลงในสื่อออนไลน์ทุกชนิด ๕๐ คะแนน 
๑๔) โรงเรียนเชิญผูป้กครองมาพบ แตไ่ม่มาพบตามกำหนด ๒ ครั้ง ๕๐ คะแนน 
๑๕) เสพสารเสพติดเกินขนาด (บำบัดตามอาการ ) ส่งต่อภายนอก 
๑๖)  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมสีภาพไม่เหมาะสมกับเป็นนักเรียน(ดูแลสุขภาพ) ส่งต่อภายนอก 
๑๗) มีปัญหาทางสภาวะทางสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ส่งผลต่อการเรียน ส่งต่อภายนอก 
๑๘) นำบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียน หรือนอกโรงเรยีน 
(ดูแลสุขภาพ) 

ส่งต่อภายนอก 

 

       ๖.๔ ลักษณะความผิดสถานร้ายแรงมาก 
     

การลงโทษตัดคะแนน 
๑) ก่อความไมส่งบเรยีบร้อยภายในโรงเรียน เช่น จุดประทัด ก่อความวุน่วาย ๑๐๐ 
๒) พกพาอาวุธ มีด ปืน วัตถุระเบิด สนับมือ จุดประทดั ๑๐๐ 
๓) กระทำความผิดทางอาญา             ๑๐๐ 
๔) มีสารเสพติดที่ผดิกฎหมายไว้ในครอบครองเพ่ือจำหน่าย หรือเป็นผู้จดัหาหรือสมรูร้่วมคดิ ๑๐๐ 
๕) ค้าประเวณีหรือเป็นผูจ้ัดหาหรือสมรู้ร่วมคิด ๑๐๐ 
๖) ประพฤติชั่วหรือกระทำการใดๆทีน่ำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน ๑๐๐ 
๗) ประพฤตผิิดในเรื่องเดิมกันในขณะ /หลังจาก พักการเรียน ๑๐๐ 

 

           ข้อ ๗ ความผิดอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ไนเอกสารนี้ ให้ผู้มีอำนาจลงโทษ ใช้ดุลยพินิจลงโทษตัดคะแนน
ตามความเหมาะสม หรือเปรียบเทียบลักษณะความผิดใน ๖ ด้าน 
           ข้อ ๘ กรณีการย้ายสถานศึกษา ย้ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน โดยให้ดำเนินการ ย้าย
ภายในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาอันดามัน หรือตามความต้องการของผู้ปกครองของนักเรียน ยกเว้นโรงเรียนสตูล
วิทยา อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นสามารถย้ายกลับมาศึกษาต่อในโรงเรียนสตูล
วิทยาปีการศึกษาต่อไปได้โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติ และพิจารณาการเข้าเรียนโดยคณะกรรมการ
พิจารณาการรับนักเรียนเข้าเรียนกรณีพิเศษของโรงเรียน   
  ข้อ ๙ การส่งต่อการบำบัด และการดูสุขภาพ  กรณีท่ีนักเรียนเป็นผู้ป่วย อันเนื่องมาจากการเสพ
สารเสพติด ปัญหาสุขภาพอนามัย  มีภาวะทางจิต   การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น ซึ่งเกินกำลังครูที่จะ
ดูแล ให้ผู้ปกครองมาเขียน คำร้องขอพักการเรียน  เพ่ือรักษาตัวหรืออยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
     ข้อ ๑๐ การกลับเข้ามาเรียน กรณีท่ีนักเรียนที่ขอพักการเรียนแล้วมีความประสงค์ขอเข้าเรียนอีก
เมื่อนักเรียนมีสภาวะทางกายและจิตใจเป็นปกติแล้ว ให้มาเขียนคำร้องขอเข้าเรียน โดยแนบคำรับรองแพทย์ 
หรือหนังสือรับรอง หรือ ทำสัญญากับทางโรงเรียน ดำเนินการพิจารณาการเข้าเรียน โดยคณะกรรมการ
พิจารณาการรับนักเรียนเข้าเรียนกรณีพิเศษของโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๗ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หมวดที ่ ๕ 
แนวทางการบันทึกความดีเกียรติคุณของนักเรียน 

และการแก้ไขพฤติกรรมเพื่อเพ่ิมคะแนนความประพฤติ 
 

  ข้อ ๑  แนวทางการบันทึกความดีหรือเกียรติคุณของนักเรียน  
           เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัยและการควบคุมความประพฤติของนักเรียน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖
และ มาตรา๖๕แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนสตูลวิทยา จึงกำหนดแนวทางการบันทึก
ความดหีรือเกียรติคุณของนักเรียน และการแก้ไขพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมคะแนนความประพฤติ 
 

ที่ รายการ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับประเทศ ๙๐ เกียรติบัตร 
๒ ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาแข่งขันระดับภาค ๖๐ เกียรติบัตร 
๓ ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับจังหวัด ๔๐ เกียรติบัตร 
๔ เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน (ปฏิบัติหนา้ที่ตลอดปีการศึกษา) ๕๐ เกียรติบัตร 
๕ เป็นสารวัตรนักเรียน (ปฏบิัติหนา้ที่ตลอดปีการศึกษา) ๔๐ คำสั่งโรงเรียน 
๖ ได้รับรางวลันักเรียนดีศรี ส.ว.  ๓๐ เกียรติบัตร 
๗ เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านความสามารถพิเศษด้าน วงโยทวาทิต นาฏศิลป์ 

วงดนตรีไทย วงดนตรีลูกทุ่ง/สากล ผู้ดำเนนิกิจกรรมหน้าเสาธง/พิธีกรเสียง 
ตามสายในโรงเรียน/ พิธีกรวิทยชุุมชน  (ปฏบิัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา และ
ขอรับเกียรติบัตรผู้จิตอาสาต่อโรงเรียนประกอบการสมัครเรียน) 

๓๐ คำสั่งโรงเรียน 
เกียรติบัตร 

๘ เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านความสามารถพิเศษ ด้านศลิปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
กีฬา กรีฑา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
แข่งขันหรือสร้างสรรค์ผลงานในระดับต่างๆ  

๓๐ เกียรติบัตร 
หนังสือรับรองจาก
หน่วยงาน/องค์กร 

๙ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะ หรือเข้าค่ายอบรมนอกโรงเรียนโดย
หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 

๒๐ เกียรติบัตร 

๑๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมรายการต่าง ๆ ทีโ่รงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอก
โรงเรียน 

๑๐ เกียรติบัตร/ 
คำรับรองของผู้จัด
กิจกรรม 

๑๑ มีความมุ่งมั่นในการกระทำความดีเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอโดยครูที่ปรึกษาเปน็
ผู้รับรองรับรองเป็นลายลักษณ์อกัษร (คะแนนความดี)  

๑๐ 
คำรับรองของครูที่
ปรึกษา 

๑๒ ใช้เกียรติบัตรแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ๑๐ เกียรติบัตร 
 
หมายเหตุ     
๑. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความดีคนละ ๑๐๐ คะแนนตลอดหลักสูตร 
๒. นักเรียนที่ไม่แก้ไข/ปรับแก้พฤติกรรมตามประกาศของทางโรงเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคในแต่ละ 
    ภาคเรียน 
๓.  เกียรติบัตรใช้เพ่ิมคะแนนความดีใช้ เฉพาะในแต่ละภาคเรียน (สำเนาเกียรติบัตรให้ครูที่จัดงานหรือพาไป 

แข่งขันเซ็นรับรองก่อนนำมาเพ่ิมคะแนน) 



 
๓๘ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔. เกียรติบัตรไม่สามารถนำมาหักล้างคะแนนทรงผม,และการมาสาย /ไม่เข้าแถว ได้ 
๕. การเป็นตัวแทนใดๆ ของโรงเรียนนักเรียนสามารถขอรับเกียรติบัตรผู้จิตอาสาต่อโรงเรียนประกอบการ
สมัครเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปีการศึกษาได้ 
  ข้อ ๒ การแก้ไขพฤติกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
   ๒.๑ การทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิจกรรม๑ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 
คะแนน ๑ คะแนน และครั้งละไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมงแต่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อครั้ง    
   ๒.๒ การเข้ารับการอบรมจริยธรรมหรือ อบรมการเป็นพลเมืองดีเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่
น้อยกว่า ๖๐ช่ัวโมง และไม่เกิน๘๐ชั่วโมง 
         ๒.๓ วิธีการแก้ไขพฤติกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โดยคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ ดำเนินการแจ้งให้นักเรียน
ได้ตรวจสอบตนเองภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  คือ สัปดาห์ที่  ๘  ของภาคเรียนผ่านครูที่ปรึกษา /หัวหน้าระดับ ค่า
คะแนนในการทำจิตอาสา ๑ ชั่วโมงเพิ่มคะแนน ๑ คะแนน  โดยผู้มีอำนาจในการลงโทษดำเนินการแก้ไข
พฤติกรรม /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 

 
 

   ข้อ ๓. การส่งต่อภายใน หรือการจัดกิจกรรมจิตอาสา กำหนดเวลาในการแก้ไขพฤติกรรม/การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี ้

คะแนนที่หัก การส่งต่อภายในด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา และเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ต่ำกว่า ๑๕ คะแนน ทำกิจกรรมจติอาสาในโรงเรยีนตามเวลาที่โรงเรยีนกำหนด ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ 
๑๕ คะแนน ทำกิจกรรมจติอาสาในโรงเรยีนตามเวลาที่โรงเรยีนกำหนด คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 
๒๐– ๓๕ คะแนน ทำกิจกรรมจติอาสาในโรงเรยีนตามเวลาที่โรงเรยีนกำหนด คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 
๔๐ คะแนน ทำกิจกรรมจติอาสาในโรงเรยีนช่วงปิดภาคเรียน/วันหยุดตามประกาศ คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 
๔๕- ๕๕ คะแนน ทำกิจกรรมจติอาสาในโรงเรยีน จำนวน  ๓๐ ช่ัวโมง คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 
 ทำกิจกรรมนอกโรงเรยีนช่วงปิดภาคเรียน ๒๐ ช่ัวโมง คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 
๖๐ คะแนน เข้าค่ายคณุธรรมจรยิธรรมตามศาสนาท่ีนับถือ หรือเข้าค่ายอบรมการ

เป็นพลเมืองดี ในช่วงปิดภาคเรียน     
คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 

๘๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบส่งต่อภายนอก : ย้ายสถานศึกษา  คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 
 
  

คะแนนที่หัก วิธีปฏิบัติ 
ต่ำกว่า ๑๕ คะแนน ส่งต่อภายใน / ทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน พิจารณาตามคะแนนที่ตัด 
๑๕ คะแนน ส่งต่อภายใน / ทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง 
๒๐– ๓๕ คะแนน ส่งต่อภายใน / ทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ๒๐ช่ัวโมงและไม่เกิน ๓๕ช่ัวโมง 
๔๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง : ทำทัณฑ์บน และทำกิจกรรมจติอาสาภายในโรงเรยีน ไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง 
๔๕- ๕๕ คะแนน เชิญผู้ปกครอง :ทำทัณฑ์บน และทำกิจกรรมจติอาสาภายนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่า 

๔๕ ช่ัวโมงและไม่เกิน ๕๕  ช่ัวโมง 
๖๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบส่งต่อภายนอก :การอบรมศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ/อบรมการเป็นพลเมืองดี                 

ไม่น้อยกว่า ๖๐ช่ัวโมง 
๘๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบส่งต่อภายนอก : อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง หรือผู้เช่ียวชาญ หรือย้าย

สถานศึกษา  
๑๐๐ คะแนน พ้นสภาพการเป็นนักเรยีนโรงเรียนสตูลวิทยา 



 
๓๙ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๔ ลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขพฤติกรรม/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       ๔.๑ การส่งต่อภายในด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา ทุกรายการต้องมีแบบบันทึกเวลา พร้อม
การลงนามรับรองของผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมายืนยัน เพ่ือเพ่ิมคะแนน ๑ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ คะแนนดังนี้ 
 

๔.๑.๑ การส่งต่อภายในด้วยการทำ กิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน กลุ่ม 
๑) ถากหญ้า ถางหญ้า เก็บ กวาด เท ขยะใน และนอกห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  ต่ำกว่า ๑๕ คะแนน 
๒) จัดทำแปลง/ยกร่อง/ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ / รดน้ำต้นไม้ / ใส่ปุย๋ /ถางหรือถากหญ้าสวนปาลม์ ๑๕ คะแนน 
๓) ถูห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย หญิง ห้องน้ำครู ๑๕ คะแนน 
๔) ถูพ้ืน เช็ดกระจก  ทำความสะอาดห้องสำนักงาน /กลุ่มสาระ   ๑๕ คะแนน 
๕) สำรวจข้อมลู  จัดเก็บข้อมลู  บันทึกข้อมูล ๑๕ คะแนน 
๖) ช่วยงานโรงเรียน / เป็นผู้ช่วยครู หรือบุคลากรในโรงเรียน ๑๕ คะแนน 
๗) ขัด/ลบรอยขีด เขียนโตะ๊  เก้าอ้ี ทำความสะอาด ศาลาพักร้อน ๒๐– ๓๕ คะแนน 
๘) จัดสวนหย่อมในโรงเรียน / สถานที่พักผ่อน ๒๐– ๓๕ คะแนน 
๙) ทาสี ก่ออิฐถือปูน  ขุดลอกคูน้ำ /สระน้ำ ๔๐ คะแนน 

 

           ๔.๒ ลักษณะการส่งต่อภายนอกโรงเรียน การส่งต่อภายนอกโรงเรียนทุกรายการต้องมีแบบ
บันทึกเวลา พร้อมการลงนามรับรองของผู้รับผิดชอบในการปฏบิัติงานมายนืยนัเพื่อเพิ่มคะแนนเพื่อเพิ่มคะแนน ๑ 
ชั่วโมง เทา่กับ ๑ คะแนนต่อคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ ดังนี ้
๔.๒.๑ การส่งต่อภายนอกโรงเรียนลักษณะกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียน กลุ่ม 

๑) เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ต่อต้านยาเสพติด  การลดภาวะโลกร้อน ไข้เลือดออก ฯลฯ ๔๕- ๕๕ คะแนน 
๒) ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ๔๕- ๕๕ คะแนน 
๓) พัฒนาวัด /มัสยิด /ศูนย์เด็กเล็ก ๔๕- ๕๕ คะแนน 
๔) เป็นพี่เลี้ยงฝึกสอน /จดักิจกรรม ศลิปะ ดนตรี กีฬา นาฎศลิป์ ในนักเรียนในพ้ืนท่ีบริการ ๔๕- ๕๕ คะแนน 
๕) เก็บขยะ /ร่วมพัฒนาในชุมชน หมู่บ้าน สถานท่ีท่องเที่ยว  ๔๕- ๕๕ คะแนน 
๖) เป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรม/งานในชุมชน หมู่บ้านวัด มัสยิด ๔๕- ๕๕ คะแนน 
๗) ช่วยงานชุมชน /ท้องถิ่นในการส่งเสริม/สืบทอดวัฒนธรรม เช่น งานบุญ งานว่าว งานกาชาด 

ฯลฯ  
๔๕- ๕๕ คะแนน 

 

             ๔.๒.๒ การส่งต่อภายนอกการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามศาสนาที่
นักเรียนนับถือ /อบรมการเป็นพลเมืองดีทุกรายการ ต้องมีแบบบันทึกเวลา/หรือเกียรติบัตร /หนังสือรับรอง 
พร้อมการลงนามรับรองของผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมายืนยัน เพื่อเพ่ิมคะแนน ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาบทลงโทษ ดังนี้ 
                                     ๑) ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
       นักเรียนผู้ชาย: เข้าค่ายปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติศาสนกิจ เช่น บวชสามเณรภาคฤดูร้อน หรือเข้าค่าย
อบรมการเป็นพลเมืองดี อย่างน้อย  ๖๐  ชั่วโมง 
        นักเรียนผู้หญิง: เข้าค่ายปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติศาสนกิจ เช่น บวชชีพราหมณ์ หรือปฏิบัติกิจกรรมจิต
อาสาทางศาสนา  อย่างน้อยจำนวน  ๖๐ ชัว่โมง/อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 
                                       ๒) ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
        นักเรียนผู้ชาย : เข้ารับการอบรมศาสนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก หรือปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา  
เช่น ออกดาวะห์หรือเข้าค่ายอบรมการเป็นพลเมืองดี อย่างน้อยจำนวน ๖๐ ชั่วโมง/อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 



 
๔๐ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

       นักเรียนผู้หญิง : เข้ารับการอบรมศาสนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก หรือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทาง  
ศาสนา อย่างน้อยจำนวน ๖๐ ชั่วโมง  /อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ 

          ข้อ ๕ การส่งต่อภายนอกกรณีการย้ายสถานศึกษาให้ย้ายเพื ่อรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน 
ดำเนินการ ย้ายภายในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาอันดามัน หรือตามความต้องการของผู้ปกครองของนักเรียน
ยกเว้นโรงเรียนสตูลวิทยา หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นสามารถย้ายกลับมาศึกษาต่อในโรงเรียนสตูลวิทยาปี
การศึกษาต่อไปได้โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 
  ข้อ ๖ การส่งต่อภายนอกทุกกรณีหรือทั้งที่นักเรียนมีลักษณะความผิดร้ายแรงและร้ายแรงมาก หรือ
เป็นผู้ป่วย เช่น เสพสารเสพติดปัญหาสุขภาพอนามัย มีภาวะทางจิตผิดปกติ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
ซ่ึงเกินกำลังครูที่จะดูแล ทางโรงเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไขปัญหาโดย ให้ผู้ปกครองมาเขียนคำร้องขอหยุด
การเรียนเป็นการชั่วคราวเพ่ือรักษาตัวหรืออยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 ข้อ ๗ การกลับเข้ามาเรียน  กรณีท่ีนักเรียนที่ขอหยุดการเรียนเป็นการชั่วคราว แล้วมีความประสงค์
ขอเข้าเรียนอีกเมื่อนักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ มีสภาวะเป็นปกติแล้ว ให้มาเขียนคำร้องขอ
เข้าเรียน โดยแนบคำรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรอง หรือ ทำสัญญากับทางโรงเรียนดำเนินการพิจารณาการ
เข้าเรียน โดยคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนเข้าเรียนกรณีพิเศษของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๑ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หมวดที ่๖ 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

๑. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูม 
 นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูมอย่างน้อย ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ของ
เวลาการเข้า แถวทั้งหมด และนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวน้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ จะต้องไปรับการแก้ไข
พฤติกรรม/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการเข้าแถวนอกเวลา และจิตอาสาต่อโรงเรียน คิดเป็นจำนวนครั้งที่
ขาดการเข้าแถว (ในช่วงหยุดเรียนปิดภาคเรียน หร ือครูประกาศ นัดหมาย) 
 หมายเหตุในกรณีท่ีฝนตกให้นักเรียนเข้าแถวที่หน้าชั้นเรียน หรือหน้าห้องเรียนที่จะเรียน ในคาบเรียน
ที่ ๑ อย่างเป็นระเบียบปฏิบัติเสมือนเข้าแถวหน้าเสาธง 
         ๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสีประจำปี  STW เกมส์)  

นักเรียนทุกคนจะต้องสังกัดในคณะสีตามที่กำหนด และหากมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความ  
ร่วมมือจากคณะสีในการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือประชุม  นักเรียนต้องให้ความร่วมมือและ 
จะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ หากพบว่ามีเวลาไม่ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นตข์องการเข้าร่วม
กิจกรรมจะต้องได้รับการตัดคะแนน แลเข้ารับการปรับปรุง /แก้ไขพฤติกรรม (ช่วงหยุดเรียนวันเสาร์/ อาทิตย์ / 
ปิดภาคเรียน/ตามที่โรงเรียนประกาศนัดหมาย) 
   ๓. การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที ่โรงเรียนจัด เพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน  เช่น การกวดวิชา การเรียนซ่อมเสริม การเรียน
ชดเชย การอบรมที่เป็นนโยบาย หรือโครงการต่างๆ ของโรงเรียน  เป็นต้น และต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่จัดกิจกรรมทั้งหมด  หากพบว่ามีเวลาไม่ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์จะต้อง ได้รับ
การปรับปรุง/แก้ไขพฤติกรรม  หรือตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสตูลวิทยาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
   ๔. การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเช่น  การเข้าอบรมคาบ
จริยธรรม การเข้าค่ายคุณธรรม การไปละหมาด  การทำบุญตักบาตร  การเวียนเทียน เป็นต้น ต้องมีเวลาเข้า
ร่วมแต่ละกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่จัดกิจกรรมนั้น  หากพบว่ามีเวลาไม่ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์
จะต้อง ได้รับได้รับการปรับปรุง /แก้ไขพฤติกรรม (ช่วงหยุดเรียนวันเสาร์/ อาทิตย์ / ปิดภาคเรียน/ตามที่
โรงเรียนประกาศนัดหมาย) 
   ๕. กิจกรรมวันสำค ัญ 
  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญที ่เกี ่ยวข้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์วันก่อตั้งโรงเรียน วันไหว้ครู วันปฐมนิเทศ วันปัจฉิมนิเทศ และตามประกาศของโรงเรียนเว้น
แต่มีเหตุจำเป็นหรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้แจ้งผู้จัดงานหรือครูที่ปรึกษาให้ทราบในวันดำเนิน
กิจกรรม หรือแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันทำการ 
            ๖. กิจกรรมที่กลุ่มสาระการเร ียนร ู้แต่ละกลุ่มสาระ/ชุมนุม /งาน /ฝ่าย ดำเน ินการหรือจัดขึ้น 

นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือชุมนุม แต่ละกลุ่มสาระ 



 
๔๒ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หรือชุมนุม ดำเนินการจัด หรือกำหนดขึ้นให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น วันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส  
หรือ อบรมให้ความรู้ ต่าง ๆ หากไม่เข้าร่วมถือว่าจงใจฝ่าฝืนระเบียบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเจ็บป่วย ไม่
สามารถเข้าร่วมได้ ให้แจ้งผู้จัดงานหรือครูที่ปรึกษาให้ทราบในวันดำเนินกิจกรรม หรือแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๑ วันทำการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๓ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หมวดที ่๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 

  ข้อ ๑ กรณีที่นักเรียนมีคาบเรียนว่างเนื่องจากครูติดราชการ หรือลา แนวปฏิบัติ 
  ๑.๑ ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังรบกวน หรือสร้างความรำคาญห้องข้างเคียง 
  ๑.๒ ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด หรือห้อง ICT หรือนำหนังสือมาอ่าน หรือทำ
การบ้าน 
  ๑.๓ ห้ามเล่นกีฬา ดนตรีอันเป็นการสร้างความรำคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน 
 ข้อ ๒ เครื่องมือสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ 
  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียน ที่นอกเหนือจากการที่ได้
ขออนุญาตและได้รับการอนุมัติ ให้ใช้ในการเรียนการสอนจากผู้บริหารสถานศึกษา   และหากพบว่าระหว่างมี
การเรียนมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นให้ครูผู้สอนยึดโทรศัพท์มือถือ พร้อมเขียนชื่อนักเรียน ระดับชั้น บันทึกส่งที่
สำนักงานบริหารกิจการนักเรียน  เพื่อตัดคะแนน แก้ไขพฤติกรรม/ปรับปรุงพฤติกรรม ริบโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์ประกอบไว้เป็นเวลา  ๑  ภาคเรียน  เมื่อครบกำหนดให้นักเรียนพาผู้ปกครองมาเซ็นรับ โทรศัพท์มือ  
หรืออุปกรณ์ประกอบ คืนได้ในวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคนั้นๆ 
 ข้อ ๓ การตรวจค้นนักเรียนและการริบของเพ่ือมิให้นักเรียนนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน  
หรือเป็นอันตรายต่อโรงเรียน เพ่ือนักเรียน จะดำเนินการดังนี้  
    ๓.๑ การตรวจหรือการค้น ดำเนินการได้ในขณะที่นักเรียนอยู่ในห้องเรียน  หน้าเสาธง ใน
บริเวณโรงเรียนหรือท่ีใดๆ ได้ในขณะนักเรียนยังมีสภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
  ๓.๒ สิ่งที่ตรวจ/ค้นพบผิดระเบียบโรงเรียน  จะดำเนินการริบไว้ หรือแจ้งผู้ปกครองรับ
กลับคืน และพิจารณาโทษตามเงือนไขในระเบียบฉบับนี้ 
  ๓.๓ ถ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรง ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบเป็นการเร่งด่วนหรือ 
ส่งต่อให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการและพิจารณาโทษแก่นักเรียน 
 ข้อ ๔ นักเรียนต้องเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุกครั้ง   
 ข้อ ๕ นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามทีร่้องขอ หรือมอบหมาย ตามโอกาสอันควร 
 ข้อ ๖ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ทำความ 
สกปรกให้กับโรงเรียนและชุมชน 
 ข้อ ๗ การขอใบรับรองความประพฤติและการขอจบหลักสูตร  

๗.๑ นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ที่จะจบการศึกษาต้องยื่นคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ 
สำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน พร้อมส่งรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จำนวน   ๓  รูป ตรวจความเรียบร้อยตาม
ระเบียบ เพื่อใช้ประกอบการขอเอกสารทางการศึกษาภายในเดือน มกราคมของทุกปี 

๗.๒ นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ที่จะจบการศึกษาต้องย่ืนคำร้องขอจบการศึกษา ณ ฝ่าย 
บริหารวิชาการ เพ่ือตรวจสอบตนเองกับงานและฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับภาระผูกพันที่มีกับทางโรงเรียน ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี  
                 ๗.๓ นักเรียนอื่นๆ ต้องการใบรับรองความประพฤติ ปฏิบัติ ยื่นคำร้องขอใบรับรองความ
ประพฤติ สำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน พร้อมส่งรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 



 
๔๔ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

    ๗.๔ เกณฑ์การออกใบรับรองความประพฤติ   เป็นดังนี้ 
     (๑) ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติเลย ให้“เรียบร้อยดีมาก” 
     (๒) ถูกตัดคะแนน ๕-๒๐ ความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมแล้ว ให้“เรียบร้อยดี” 
     (๓) ถูกตัดคะแนน๒๐-๕๐ และแก้ไขพฤติกรรมแล้ว ให้“เรียบร้อย” 
   ข้อ ๘ การขอมีบัตรนักเรียน โรงเรียนจะดำเนินการจัดทำบัตรนักเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ภายใน
เดือนพฤษภาคมของทุกปีโดยนักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนเต็มรูปแบบและถูกตามระเบียบโรงเรียน ลงลายมือ
เพ่ือรับบัตร ต่อเจ้าหน้าที่ หรืออครูที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียน เพ่ือควบคุมการออกบัตร กรณีบัตร
นักเรียนหาย  แจ้งให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบ พร้อมเขียนคำร้องการขอมีบัตรใหม่ ให้นักเรียนแขวน
บัตรตลอดเวลาที่มาโรงเรียน หรือ อยู่ในการโรงเรียน หรือการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนทุกกรณีและทุก
ครั้ง 
   
            ข้อ ๙ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนและหลบหนี หลีกเลี่ยงการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม  
ทางโรงเรียนขอระงับสิทธิ์ในเข้าสอบกลางภาค/ ปลายภาคโดยแจ้งให้ ครูที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ และ
ผู้ปกครองรับทราบ  และขอสงวนสิทธิ์การออกใบรับรองความประพฤติ และเอกสารทางการศึกษาทุประเภท  
      ข้อ ๑๐ การย้ายสถานศ ึกษาเมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนถูกหักคะแนน
ครบ ๘๐ คะแนน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จะรายงานผลไปยังฝ่ายบริหารงานวิชาการ ก่อนสอบปลาย
ภาค ๑  วัน ตัดสิทธ์ ในการสอบปลายภาคทุกรายวิชา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาแจ้ง
รับทราบ พฤติกรรมการกระทำความผิด และให้ดำเนินการย้ายสถานศึกษา 
   ข้อ ๑๑ ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนทุกรายการ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ และสิทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เว้นแต่เพ่ือ
ประโยชน์ต่อราชการ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจสั่งการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๕ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๑  การลงโทษจะต้องไม่เป็นเพื่อกลั่นแกล้ง หรือรุนแรง หรือเป็นไปด้วยความโกรธ หรือความ
พยาบาท คำนึงถึงอายุ และความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษ การลงโทษจะต้องเป็นไปเพ่ือ
เจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดและกลับตนในทางท่ีดีต่อไปให้
ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจลงโทษนักเรียน 

ข้อ ๒ ผู้อำนาจการโรงเรียนสตูลวิทยา มีอำนาจในการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือ งดโทษได้ตามควรแก่กรณี 
ข้อ ๓ การผ่อนผัน และการเปลี่ยนแปลง แห่งระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน 
        สตูลวิทยา  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๖ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

๑. การเป็นผู้ปกครองนักเรียน 
 ๑.๑  แจ้งชื่อบิดา-มารดา ที่เป็นผู้ให้กำเนิดนักเรียนต่อโรงเรียนตามทะเบียนราษฎรท่านั้น 
  (๑) กรณีท่ีจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ตาม 
   (๒) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา –มารดาต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบทุกครั้ง 
 ๑.๒  แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ต่อโรงเรียนหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง 
 ๑.๓  การเปลี่ยนแปลงทุกกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ต้องเขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลง โดยเร็วเพ่ือ
ความสะดวกในการติดต่อประสานหรือจัดทำหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้อง 
 
๒. ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
 ๒.๑ กรณีท่ีได้รับโทรศัพท์ หรือหนังสือจากทางโรงเรียน ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมาพบตามวัน
เวลาที่กำหนดเพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 ๒.๒ กรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับนักเรียน หรือโรงเรียนให้ท่านมาติดต่อด้วยตนเองท่ี
โรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือกับครูที่ปรึกษาหรือฝ่ายบริหาร 
 ๒.๓ ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมผู้ประชุมกับโรงเรียนทุกครั้ง ตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด โดยแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง หรือเด็กเล็ก ๆ มาร่วมประชุม 
 ๒.๔ ผู้ปกครองทุกคนต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา และเข้าร่วม
ประชุมทกุครั้ง 
 
๓. การดูนักเรียนในการปกครอง 

๓.๑ ด้านการเรียน  
  (๑)  ควรกำกับ และติดตามการบ้าน การส่งงาน การเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

(๒)  ควรสอบถาม และสำรวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 
(๓) เฝ้าระวัง และป้องปราม การใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือ 

เครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ เพ่ือการเล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ที่ยั่วยุหรือขัดต่อศีลธรรม จากเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
เรียน 

๓.๒ ด้านความพฤติกรรมของนักเรียน 
  (๑) ควรกวดขันการแต่งกายให้เรียบร้อย เหมาะสมกับวัยและสภาพการเป็นนักเรียน 
เมื่อออกนอกบ้านหรือเดินทาง 

   (๒) ควรเอาใจใส่เรื่องการคบเพ่ือนที่มีความประพฤติดี 
   (๓) ควรห้ามนักเรียนเที่ยวกลางคืน หรือนอนบ้านคนอ่ืน หรือเข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม
กับ 

สภาพการเป็นนักเรียน 
  (๔) ควรห้ามนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ เหล้า เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
และการเล่นการพนันในรูปแบบต่าง ๆ  

(๕) สอดส่องป้องกันพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่นำไปในทางชู้สาว เช่นการจัดงานสังสรรค์ การ
จัด 



 
๔๗ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เที่ยวสถานที่ต่างๆที่ไม่มีผู้ปกครองไปด้วย 
     (๖) ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน    

 กตัญญูกตเวที  มีวินัย และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอ 
      (๗ ) ควรปลูกฝังทักษะการทำงานให้แก่นักเรียน เช่น ช่วยงานของครอบครัว ตามความ
เหมาะสมกับวัย และไม่ส่งผลกระทบกับการมาโรงเรียน และเรียนของนักเรียน 

(๘)  สังเกตการณ์พฤติกรรมการใช้เงิน  เครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกินจำเป็นต่อการเรียน 
 ๓. ด้านสุขภาพอนามัย 

  (๑) ควรปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาด ดูแลร่างกาย เช่น การตัดผม เล็บมือ เล็บเท้า การ 
ซักรีดเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์การเรียน และ เครื่องใช้ส่วนตัว  ตลอดจนที่พัก
อาศัยอย่างสม่ำเสมอ   

  (๒) ควรปลูกฝังการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย  
  (๓) ควรเอาใจใส่ ดูแล สังเกตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

  ๔. การแต่งกายของนักเรียน 
   (๑) ควรสำรวจความพร้อมเก่ียวกับเครื่องแบบนักเรียน และแบบฟอร์มทุกชนิดของนักเรียน
ให้มีความพร้อมและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
     ควรกวดขันการแต่งกายมาโรงเรียน ให้ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน 
  (๓) ไม่ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ เครื่องประดับ อุปกรณ์เสริมสวยที่ผิดระเบียบโรงเรียน 
      ๕. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

   (๑) ผู้ปกครองเท่านั้นที่สามารถมาติดต่อขออนุญาตรับนักเรียน  ณ สำนักงานฝ่ายบริหาร 
กิจการนักเรียน 

(๒) การขออนุญาตรับนักเรียนกลับหรือออกนอกบริเวณ เพ่ือความสะดวกในการประกาศ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนเป็นดังนี้ 

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงเลาพักกลางวันคาบที่ ๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๕๐ น. 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงเลาพักกลางวันคาบที่ ๕ เวลา๑๑.๕๐-๑๒.๔๐ น.  

     (๓) ผู้ปกครองลงชื่อในแบบขออนุญาตขอรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนต่อหน้าครูที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 ๖. การส่งต่อนักเรียนจากกับหน่วยงานภายนอก  

   (๑) กรณีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  เกินกำลังครูโรงเรียนจะส่งต่อให้โรงพยาบาล หรือ
อนามัย 

ใกล้โรงเรียนพร้อมโทรแจ้งผู้ปกครองทราบ ให้ผู้ปกครองประสานกับครูที่ปรึกษา และรับนักเรียนกลับด้วย
ตนเอง 

   (๒) กรณีทางโรงเรียนตรวจค้นและพบของผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโรงเรียน 
     (๓) กรณีท่ีนักเรียนถูกจับคุม คุมขังจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอันเนื่องจากพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ใดๆ หากโรงเรียนได้รับแจ้งจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจับคุม คุมขัง โรงเรียนโทรแจ้งผู้ปกครอง
ทราบ และให้ผู้ปกครองประสานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและรับเด็กกลับด้วยตนเอง  หรือเข้าดำเนินการ
ตามกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน เกี่ยวข้องกับการจับคุม คุมขัง ด้วยตนเอง  
 



 
๔๘ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๗. การขอใบรับรองความประพฤติและการขอจบหลักสูตร 
     นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนและหลบหนี หรือหลีกเลี่ยงการปรับปรุง หรือแก้ไขพฤติกรรม 
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ใน การออกใบรับรองความประพฤติ และเอกสารทางการศึกษาทุกประเภท  
 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติของ
นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติสืบไป 

 

 

    ประกาศ    ณ  วันที่  ๑๐   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

         นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๙ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๕๐ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

                                    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
                               การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ "ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา" หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ ใหญ่ ผู้อำนวยการ 

อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง อื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 

"กระทำความผิด" หมายความว่า การที ่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติ ฝ่าIIนระเบียบข้อบังคับ ของ

สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษา 

"การลงโทษ" หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผดิ โดยม ีความมุง่หมายเพื่อการ

อบรมสั่งสอน 

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผดิ มี ๔ สถาน ดังนี ้

๑) ว่ากล่าวตักเตือน 

๒) ทำทัณฑบ์น 

๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 

๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกสั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วย ความโกรธ หรือ

ด้วยความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนนักศึกษา และความร้ายแรงของ พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัย ความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้

สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดี 

 



๕๑ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

                                                    กฎกระทรวง 

กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซํ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ  นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 

๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
๔) ซื้อจำหน่ายแลกเปลี่ยนเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมาบุหรหรือยาเสพติด 
๕) ลักทรัพย์กรรโชกทรัพย์ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิด ความ

ไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ เดือดร้อน

ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากำหนดระเบยีบวา่ด้วยความประพฤติของนักเรียนและ นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎกระทรวงนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 



๕๒ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 



๕๓ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
๑. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 คะแนนตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้  ร้อยละ ๗๐  
 คะแนนสอบกลางภาค   ร้อยละ ๑๐ 
 คะแนนสอบปลายภาค   ร้อยละ ๒๐  
 

๒. การตัดสินผลการเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑กำหนดหลักเกณฑ์การวัด 

และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนดังนี้ 
๑. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
๓. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
๔. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดใน 

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การตัดสินผลการเรียนตัดสินเป็นรายวิชาโดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคตามสัดส่วนที่

สถานศึกษากำหนดทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับผลการเรียนทั้งนี้ผู้เรียนต้องผ่าน 
ทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 

๒.๑ การให้ระดับผลการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นดังนี้ 
       ๑) ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับเป็นดังนี้ 

๔ หมายถึง มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนระหว่าง ๘๐ – ๑๐๐ 
๓.๕ หมายถึง มีผลการเรียนดีมาก มีคะแนนระหว่าง ๗๕ – ๗๙ 
๓ หมายถึง มีผลการเรียนดี มีคะแนนระหว่าง ๗๐ – ๗๔ 
๒.๕ หมายถึง มีผลการเรียนค่อนข้างดี มีคะแนนระหว่าง ๖๕–๖๙ 
๒ หมายถึง มีผลการเรียนปานกลาง มีคะแนนระหว่าง ๖๐–๖๔ 
๑.๕ หมายถึง มีผลการเรียนพอใช้ มีคะแนนระหว่าง ๕๕–๕๙ 
๑ หมายถึง มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ มีคะแนนระหว่าง ๕๐–๕๔ 
๐ หมายถึง มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มีคะแนนระหว่าง ๐–๕๙ 

๒) การใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียนดังนี้  
“มส” หมายถึงผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนเนื่องจากผู้เรียนมีเวลา 

เรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
“ร” หมายถึงรอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล 

การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วนได้แก่ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนหรือ ไม่ได้ส่งงานที่
มอบหมายให้ทำซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียน
ไม่ได้ 

 
 



๕๕ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓) การแก้ไขผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีท่ีผู้เรียนมีผลการเรียนเป็น “๐” “ร”“มส” ต้องเรียนซ่อมเสริม หรือสอบ หรือส่ง
งานให้ครบ และปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนให้เสร็จในภาคเรียนนั้น ๆ และภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการปรับปรุง 
แก้ไขผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นๆ  
๒. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินเพ่ือการเลื่อนชั้น  และ
การศึกษาผลการประเมินเป็นดังนี้ 

“ผ่าน” ได้ระดับผลการประเมินเป็น ๓ ระดับ  “ ดีเยี่ยม”“ดี” “ผ่าน” 
“ไม่ผ่าน” ต้องปรับปรุง /แก้ไขภายในภาคเรียนนั้นๆ โดยการรับงานจากครูที่ได้รับ

มอบหมาย/คกก.ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของโรงเรียน และ คกก.
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เมื่อคูณลักษณะครบเปลี่ยนผลการประเมิน
เป็น  “ผ่าน” 

๓. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลการประเมินเป็นดังนี้ 
“ผ่าน” เมื่อ ๑)เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒) ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนระดับ “ผ่าน” 
“ไม่ผ่าน” ต้องปรับปรุง /แก้ไขภายในภาคเรียนนั้น ๆ โดยการซ่อมเสริมหรือปฏิบัติกิจกรรม

ให้ครบตามเวลาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ เปลี่ยนผลการ
ประเมิน “ผ่าน” 

 

 ๓. การเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาพิจารณาดังนี้  
๑) ทุกรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน “๑” ขึ้นไป 
๒) ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
๓) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า ๑.๐๐   
๔) การแก้ไขผลการเรียนต้องให้เสร็จในภาคเรียนนั้น ๆ และภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการปรับปรุง 

แก้ไขผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา /แก้ให้หมดก่อนเลื่อนชั้น 
๔. การเรียนซ้ำ  

๔.๑ การเรียนซ้ำรายวิชา/กิจกรรมพิจารณาดังนี้ 
  ผลการเรียน “๐” สอบแก้ตัว ๒ ครั้งยังคงได้ผลการเรียน  “๐” เหมือนเดิม ดำเนินการดังนี้ 

(๑) รายวิชาวิชาพ้ืนฐาน เรียนซ้ำรายวิชาเดิม 
(๒) รายวิชาเพ่ิมเติมเรียนซ้ำรายวิชาเดิมหรือ เปลี่ยนรายวิชาใหม่ 
(๓) เรียนตามจำนวนหน่วยกิตในช่วงเวลาที่ โรงเรียนกำหนด เช่น เรียนภาคฤดูร้อน 

ผลการเรียน  “มส”เนื่องจากมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ดำเนินการดังนี้ 
(๑) รายวิชาวิชาพ้ืนฐาน เรียนซ้ำรายวิชาเดิม 
(๒) รายวิชาเพ่ิมเติมเรียนซ้ำรายวิชาเดิม หรือ เปลี่ยนรายวิชาใหม่โดยคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๒ การเรียนซ้ำชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษาพิจารณาดังนี้ 

(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า ๑.๐๐   
(๒)  ผลการเรียน“๐” “ร”“มส”“มผ”เกินครึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 



๕๖ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(๓) คณะกรรมการพิจารณายกเลิกผลการเรียนเดิมแล้ว“เรียนซ้ำชั้น” 
(๔) นักเรียนที่ติด“๐” “ร”“มส”“มผ”เม่ือดำเนินการแก้ไขผลการเรียนแล้วยังเหลือตั้งแต่ รวม ๕ 
ตัวขึ้นไปตามระเบียบโรงเรียนสตูลวิทยาว่าด้วย การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือ อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน 

๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มี  ๔ ระดับ 
ระดับ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้นเรียน การประเมินรายวิชา การตรวจสอบว่าผู้เรียน
มีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเพ่ือให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนด้วยทั้งนี้โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ครูผู้สอนรายงานผลการมี
พัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อ 
วัดผล ทะเบียนผู้อำนวยการ และ
ผู้ปกครอง 

สถานศึกษา  การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือตัดสิน
ผล การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค
ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเป็นไปตาม
เป้าหมาย ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน  

เขตพ้ืนที่
การศึกษา   

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมิน
ระดับชาติ   

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๓  และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่ ๖  เข้ารับการประเมินผลจากการประเมิน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
๖. การรายงานผลการเรียน 

ระดับ ข้อมูล หลักฐาน ระเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 
รายงานต่อ 

ชั้นเรียน เวลาเรียน คะแนนหน่วย
การเรียนรู้ ผลงาน  

ปพ.๕ 
 

สิ้นภาคเรียน ครูผู้สอน : 
ผู้อำนวยการ 

 ผลการเรียน พัฒนาการ
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและ พฤติกรรม
นักเรียน 

แบบรายงาน
ประจำตัว
นักเรียน 

สิ้นภาคเรียน ครูที่ปรึกษา: 
ผู้อำนวยการและ
ผู้ปกครอง 

โรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระ ผลประเมิน

โปรแกรม
ปฏิบัติการ 

สิ้นภาคเรียน 
สิ้นปีการศึกษา 

ทะเบียน/วัดผล 
วิชาการ :  



๕๗ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับ ข้อมูล หลักฐาน ระเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 
รายงานต่อ 

การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

STUDENT 
ปพ.๑-ปพ.๗ 
 

อนุมัติผลการ
เรียน 

ผู้อำนวยการ
ผู้ปกครอง 
เขตพ้ืนที่  

เขตพ้ืนที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระ ผลประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

GPA 
แบบรายงาน 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

สิ้นปีการศึกษา 
 

ทะเบียน วัดผล
วิชาการ :  
ผู้อำนวยการ 
เขตพ้ืนที่  
สพฐ. 

 

๗. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
๑. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑) ผู้เรียนเรียนวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวน ๑๕ หน่วยกิต 

๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นราย วิชาพ้ืนฐาน 
 จำนวน ๖๖ หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวน ๑๕ หน่วยกิต 

๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนและมีผลการประเมินใระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป 
๔) ผู้เรียนผ่านคุณลักษณะอันคุณประสงค์และมีผลการประเมินในระดับผ่านการเกณฑ์ประเมินระดับ

“ผ่าน”ขึ้นไป 
๕) ผู้เรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านการเกณฑ์ประเมินระดับ

“ผ่าน”ทุกกิจกรรม ทุกชั้นปี 
๒. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑) ผู้เรียนเรียนวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นราย วิชาพ้ืนฐาน 
จำนวน ๔๑  หนว่ยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวนไม่น้อยกว่า  ๔๐ หน่วยกิต 

๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิตโดยเป็นราย วิชาพ้ืนฐาน 
 จำนวน ๔๑  หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวน ๓๖  หน่วยกิต 

๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนและมีผลการประเมินใน 
ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป 

๔) ผู้เรียนผ่านคุณลักษณะอันคุณประสงค์และมีผลการประเมินในระดับผ่านการเกณฑ์ประเมินระดับ
“ผ่าน”ขึ้นไป 

๕) ผู้เรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านการเกณฑ์ประเมินระดับ
“ผ่าน”ทุกกิจกรรม ทุกชั้นปี 

 
 

 



๕๘ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ภาพประกอบการแต่งกาย 

 
ชุดนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ภาพประกอบการแต่งกาย 

 
ชุดลกูเสือ – เนตรนารี ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ภาพประกอบการแต่งกาย 

 
ชุดนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๖๑ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาพประกอบการแต่งกายชุดพละ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คำปฎิญาณตนนักเรียน 
 

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เรานักเรียน จักต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
เรานักเรียน จักต้องปฏิบัติตน ไม่ให้เป็นที่เดือดร้อน ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 
 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 

หนึ่ง รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  สอง ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้       สาม กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ 
สี่ มุ่งเล่าเรียนเพียรวิชา                    ห้า รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ     หก ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา 
เจ็ด เรียนรู้อธิปไตยของประชา             แปด รักษาวินัยกฎหมายไทย        เก้า ปฏิบัติตามพระราชดำรัส 
สิบ ประหยัดพอเพียงเลี้ยงชีพได้          สิบเอ็ด ต้องเข้มแข็งท้ังกายใจ       สิบสอง ไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม 
 
 

 
 

บทสวดมนต ์
  

นักเรียนและครูที่นับถือพุทธศาสนา 
บทสวดมนต์ 

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา, พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ. (กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) 

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) 
 
 
 
 

นักเรียนและครูที่นับถือศาสนาอิสลาม 
คำปฎิญาณศาสนาอิสลาม 

อัชฮาดูอันลา อีลาฮาอิลลัลลอฮฺวะอัชฮาดุอันนา มูฮัมมาดัรรอสูลูลลอฮ 
ข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น และฉันขอปฏิญาณตนว่า 

ท่านมูฮัมมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ" 
 
 

 



๖๓ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายชื่อผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา 
ปีการศึกษา 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
นายอรุณ   โต๊ะหวันหลง 081 7677595 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ 081-2762679 
นางสมสวาท  ลิมานัน 081-5439247 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ   
 นางวรรณี   บุญเพ่ิม  089-9758952 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่  
 นางวิไล   หนูคงแก้ว 083-1953517 
 นายพงษ์ศักดิ์   คงสง 086-4806200 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและธุรการ 
 นางจริยากร  ประกอบชัยชนะ 081-5439292 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย แผนงานและประกนัคุณภาพ 
 นางฟารีดา กุลโรจนสิริ 081-4795496 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา 089-7399987 
 นางสาวลมัย   สิงหโกมล 083-1857929 

 
ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 

หัวหน้าระดับ         นายศิรา  ทองสีดำ              082-4379245 
 รองหัวหน้าระดับ     นางสาวยามีละห์  ดำเต๊ะ      083-1724122 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

1/1 ปกติ 
1) นายศิรา  ทองสีดำ 
2) นางสาวพนิดา  สานิง 

 
 

082-4379245 
062-9722822 

สุขศึกษา2 

1/2 
ปกติ 

1) นางสาวยามีละห์  ดำเตะ๊ 
2)นางสาวเกด  บาฮาซัน 

 
083-1724122 
080-5485457 

413 

1/3 
ปกติ 

1) นายสโมสร  ทองสิพพัญญ ู
2) นางสาวสูดีนา  หมาดเตะ๊ 

 
 

081-7671759 
064-6411062 

ดนตร ี

1/4 
ปกติ 

1) นางสาวณหทัย  ลัสมาน 
2) นางสาวพิมพ์ชนก  ทองเงิน 

 
094-5936240 
087-4854488 

215 
 

 

  



๖๔ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

1/5 
ปกติ 

1) นายศิระ  เละสัน 
2) นางนาราภัทร หยีราเหม 

 
086-2980720 
088-3451644 

213 

1/6 ปกติ 1) นางยุพิน  จันทบูลย์  083-5397898 231 
1/7 ปกติ 1) นางสาวอาจารี  อมาตยพันธ ์  064-0485544 313 

1/8 
SMART 

1) นายภัทรกร  หมาดฉมิ 
2) นางสาวศิรินันท์  ชำนาญดง 

 
086-2980205 
089-4627412 

122 

1/9 
SMART  

1) นางนันทนา  อิศโร 
2) นางสาวธนิดา  ยาประจัน 

 
094-6194611  
095-9572755 

222 

1/10 MEP 1) นางณัฏยา  แสงอรุณ  083-5192822 332 
 
 

ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 
หัวหน้าระดับ      นายราเหม  ด่อล๊ะ  086-2994171 
รองหัวหน้าระดับ     นางพรทิพย์  สิทธิชัย  081-6789272 

 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

2/1 ปกติ 
1) นายราเหม  ด่อล๊ะ 
2) นางจิตติมา  บุญนวล 

 086-2994171 
086-9550387 

136 

2/2 
ปกติ 

1) นายการุณย์  ตณิรตัน ์
2) นางสร้อย  นวลแก้ว 

 
081-5438891 
087-2933627 

232 

2/3 
ปกติ 

1) นายญาณกวี  แก้ววงศ์ 
2) นางสาวยามีละห์  ยูโซะ 

 
086-9579214 
082-8313580 

อุตสาหกรรม1 

2/4 
ปกติ 

1) นางวรรณี  บุญเพิ่ม 
2) นางสาวสุดารตัน์ นารอย ี

 
089-9758952 
083-1699521 

131 

2/5 
ปกติ 

1) นางพรทิพย์  สิทธิชัย 
2) นายฉุดดิน  สันง๊ะ 

 
081-6789272 
094-5846655 

233 

2/6 
ปกติ 

1) นายอดุลย์  ตาเดอิน 
2) นางสาวมัทธนา  ตาเดอิน 

 
087-4759512 
089-6541931 

312 

2/7 
ปกติ 

1) นายอภิชัย  แก้วประดิษฐ ์
2) นางอรวรรณ  มากชูชิต 

 
089-7370233 
091-5277701 

อุตสาหกรรม6 

2/8 
SMART 

1) นางหทัยชนก  ง๊ะสมัน 
2) นายอนุสิทธ์ิ  มูสิกวงศ์ 

 
083-6527527 
093-7574583 

223 

2/9 
SMART 

1) นายสุริยัน  บิลหมี 
2) นางปาริชาติ  บำราญ 

 
094-5513516 
093-6320001 

132 

2/10 MEP 1) นางสาวนูรียา  ลาย ู  099-3127504 331 
 

 

 



๖๕ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประกอบด้วย 
หัวหน้าระดับ  นางสาวลมัย  สิงหโกมล  083-1857929 

          รองหัวหน้าระดับ     นางจริยกร  ประกอบชัยชนะ 081-5439292 
 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

3/1 ปกติ 
1) นายอิสฮัก  กูยาหยา  
2) นางสาวนิตยา  ชำนาญคราด 

 089-7373034 
085-0782472 

คหกรรม 

3/2 
ปกติ 

1) นางวันเพ็ญ  บุญฤทธิ์ 
2) นายยุวนันท์  อาหน่าย 

 
083-6554094 
098-7394877 

214 

3/3 
ปกติ 

1) นางสาวลมัย  สิงหโกมล 
2) นายณัฐพล  สุวรรณวงศ ์

 
083-1857929 
088-3917588 

411 

3/4 
ปกติ 

1) นายอนวัช  ณ สงขลา 
2) นางสาวอัญอนงค์ คงทน 

 
089-2970385 
082-7324401 

สุขศึกษา1 

3/5 
ปกติ 

1) นางรัสรียา  ปังหลีเส็น 
2) นางสาวกัตติกา กรดดำ 

 
084-0686955 
081-0993288 

234 

3/6 
ปกติ 

1) นายวิชิต  คงรักษ์ 
2) นางสุวิมน  เช่ียห้วน 

 
061-6599157 
084-6916367 

415 

3/7 
ปกติ 

1) นางฮาสนะ  โคกเขา 
2) นางสอฟีย๊ะ  เส็นติระ 

 
086-9604362 
089-6543727 

235 

3/8 
SMART 

1) นางสาวดวงรัตน์  หลำโอะ๊ 
2) นายนาวี  มะสมัน 

 
081-9594331 
098-6703248 

224 

3/9 
SMART 

1) นางจริยกร  ประกอบชัยชนะ2) 
2) นายสุเทพ  มะลิวลัย ์

 
081-5439292 
084-6296238 

121 

3/10 MEP 1) นางสาวสุวนิช  แซ่อ๋อง  094-0934130 333 
 

ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกอบด้วย 
หัวหน้าระดับ นางศริญญา เหล็มหนู 089-6564785 

          รองหัวหน้าระดับ     นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว 091-0463523 
 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

4/1 SMTE 1) นางฟารีดา กุลโรจนสิร ิ  081-4795496 434 

4/2 วิทย์ - คณิต 
1) นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ 
2) นางจิรวรรณ  ปรางคจ์ันทร ์

 
081-2762679 
081-7670438 

424 

4/3 วิทย์ - คณิต 
1) นางสาวนายูลา ดาเลาะ 
2) นางเกษรา  หัสมา 

 
089-7352168 
085-8050059 

138 
 

 



๖๖ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

4/4 วิทย์-คณิต 
1) นางปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ 
2) นางสาวรังสิมา  จำร ิ

 
093-5756980 
086-9640605 

421 

4/5 ศิลป์-คณติ 
1) นางฉวีวรรณ เสม็สัน 
2) นางศริญญา เหล็มหน ู

 
087-8993756 
089-6564785 

324 

4/6 ศิลป์-จีน 
1) นางซอฟียะ มรรคาเขต 
2) นางสาวโสธิญา  เย็นท่ัว 

 
086-9683580 
086-9625227 

336 

4/7 ศิลป์-เกาหลี-มลาย ู 1) นายสัมฤทธ์ิ  สิงห์แก้ว  091-0463523 323 
4/8 ศิลปะ-คอม-ดนตร ี 1) นางสาวปริยากร  กุณโรจร  097-3619565 311 

 

ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประกอบด้วย 
หัวหน้าระดับ นายอับดุลรอศักดิ์  นาฮูดา 089-7399987 
รองหัวหน้าระดับ     นายสมยศ  แสงอรุณ     095-1025252 

 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

5/1 SMTE 1) นางสาวบุญประภา  ช่วยชม  062-0952350 433 

5/2 วิทย์-คณิต 
1) นางตรีนุช  ทิศเมือง 
2) นางสาวมาเรียม  โต๊ะประดู ่

 
089-2995907 
084-4078929 

134 

5/3 วิทย์-คณิต 
1) นางสาวพิมเดือน  สังข์ทอง 
2) นางสาวลียานา ประทีปวัฒนพันธ ์

 
081-4795496 
086-6932163 

236 

5/4 วิทย์-คณิต 
1) นางสมสวาท  ลิมานัน 
2) นางมยุรี  เจะเลาะ 

 
081-5439247 
081-6797811 

423 

5/5 ศิลป์-คณติ 
1) นางจินัฐดา  ชูช่วย 
2) นางสาวปิยนันท์  บุบผะโก 

 
081-5430775 
089-6579046 

211 

5/6 ศิลป์-จีน 
1) นายสมยศ  แสงอรณุ 
2) นางณูรไอน้ี  ลาโยด 

 
095-1025252 
064-0482519 

316 

5/7 ศิลป์-เกาหลี-มลาย ู
1) นายอับดุลรอศักดิ์  นาฮูดา 
2) นางสาวกัสมุณี  แวสาแล 

 
089-7399987 
098-2573717 

334 

5/8 
ศิลปะ-คอม 
ดนตรี-คอม 

1) นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว 
2) นายอนุสรณ์  วงศ์ชาล ี

 
089-7341001 
083-6574483 

ศิลปะ3 
 

 

 

 



๖๗ 
  

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนสตลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประกอบด้วย 
หัวหน้าระดับ     นางวิไล  หนูคงแก้ว        083-1953517 

           รองหัวหน้าระดับ   นายพงษ์ศักดิ์  คงสง       086-4806200 
 

ห้อง 
แผน 

ชั้นเรียน 
ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ห้องโฮมรูม 

6/1 SMTE 1) นางสาวอาบีบ๊ะ  ดาหมาด  080-5445590 436 
6/2 วิทย์-คณิต 1) นางวิไล  หนูคงแก้ว  083-1953517 อุตสาหกรรม2 

6/3 วิทย์-คณิต 
1) นางรติมา  คงคำสวน 
2) นางอทิยาภรณ์  เพชรสลับแก้ว 

 
087-8370250 
098-0103727 

212 

6/4 วิทย์-คณิต 
1) นางสาวพัชราภรณ์   ยาบา 
2) นายวิทยา   มิหอมมิ 

 
090-9602952 
083-0315232 

426 

6/5 ศิลป์-คณติ 
1) นางกิรตี   หมาดทิ้ง 
2) นางจิรภัทร  ติ๋วตระกูล 

 
089-4629977 
089-7378617 

435 

6/6 ศิลป์-จีน 
1) นายทศพล   โคกเขา 
2) นางสาวมัทรี  เที่ยงตรง 

 
083-5373908 
080-1390919 

221 

6/7 ศิลป์-เกาหลี -มลาย ู
1) นางสาวสุกัญญา  อนันธขาล 
2) นางสาวจารุวรรณ  บุญศร ี

 
081-8984540 
081-6795990 

335 

6/8 
ศิลปะ-คอม 
ดนตรี-คอม 

1) นายพงษ์ศักดิ์  คงสง 
2) นางสาววาสนา  หมัดเส็น 

 
086-4806200 
093-7731358 

ศิลปะ1 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

..................................................... 
 
 
 


