
   

 

คูมือนักเรียนและผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 



สัญลักษณโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปมือประคองเสมาธรรมจักรและหลักศิลาจารึกมีอักษรยอ  ข.ป.  ภายในเสมา   

 

หมายถึง  งานดานการศึกษาจะเจริญกาวหนาไดดวยความรวมมือของทุกคน 

 
 

อักษรยอ  ข.ป.   
 

 

 

สีประจำโรงเรียน 

 
 

 

 

 
สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความหนักแนน  ความม่ันคงแหงจิตใจท่ีจะมอบความรักและความกตัญูตอสถาบัน 

สีเทา      หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด จิตใจมั่นคง หนักแนน วางตัวเปนกลางในดานความคิดและการ

กระทำ มีความกตัญูตอสถาบัน 

ความหมายรวมของสีประจำโรงเรียน หมายถึง การเปนผูที่มีความเฉลียวฉลาด จิตใจมั่นคง หนักแนน 

วางตัวเปนกลางในดานความคิดและการกระทำ มีความกตัญูตอสถาบัน 



 

คำขวัญประจำโรงเรียน 

 
พลานามัยดี  มีปญญา รักษาวินัย ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาสังคม 

 

 

คติพจนประจำโรงเรียน 

 
วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจต ิ ความหมาย คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร 

 

 

 

ตนไมประจำโรงเรียน 

 
ตนตาลโตนดเอน 

 

 

 

อัตลักษณโรงเรียน 
 

รักศักดิ์ศรี  มารยาทดี  มีวินัย 
 

 

เอกลักษณโรงเรียน 
 

ภูมิทัศนเดน  เนนเทคโนโลยี 



 

ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู

หมูที่ ๔ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดกับทางรถไฟสายใต มีปายหยุดรถไฟบาน

ตรอกแค ระยะทางจากอำเภอชะอวด ถึงโรงเรียน ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ไปทางทิศใตประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ประกาศจัดตั้งเม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยการริเริ่มของนาย

แสง โกสียรัตนาภิบาล และนายคำนึง พงศาปาน ตลอดจนกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนในตำบลขอนหาด ท่ี

เห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แตมีความยากลำบากในการเดินทางไปศึกษาตอที่อื่น จึง

ขอใชที่สงวนเลี้ยงสัตวของสภาตำบลขอนหาดในขณะนั้นเพื่อเปนสถานที่ตั้งโรงเรียน และดำเนินการจัดต้ัง

โรงเรียนตามขั้นตอน จนไดรับการอนุมัติจัดตั้ง   โดยใชรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก   คุณฉัตรศิริ     

ไทยวัฒน       โดยมี พ.ต.ต.(หญิง)สุภาณี บุญทองคง  (ยศขณะนั้น) เปนผูประสานงาน และมีพิธีเปดเมื่อวนัท่ี 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ มีนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเปน

ประธานในพิธีเปด เปดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ๑ หองเรียน มีนายประสิทธิ์ ภักดีชน เปน

ครูใหญคนแรก โดยมีพื้นที่ ๗๒ ไร ๓ งาน ๔๒ ตารางวา ปจจุบันเปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖    



 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 วิสัยทัศน 

 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติสูระดับสากล โดยการมีสวนรวมของชุมชน ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ดวย “ศาสตรพระราชา” 

 

พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ดวย “ศาสตรพระราชา” 

 ๒. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูระดับสากล 

 ๓. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

ท่ัวถึง  

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุงเนนการมีสวนรวม และความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 

 

เปาประสงค 

๑. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดวย  

“ศาสตรพระราชา” 

๒.  ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูระดับสากล 

     ๓.  ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง  

          ๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๕.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของสังคมและผูมีสวน

เก่ียวของ 

 

กลยุทธ 

๑.   การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.   การสงเสริมและเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

๓.   การสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการเขาถึงการบริการทางการศึกษา 

๔.   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕.   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 



 

กลุมวิชาการ 
 

 

  วิสัยทัศน (Vision) 
  

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค จะบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม มุงเนน

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  

 

พันธกิจ (Mission)   
  

                      พันธกิจท่ี  ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

      พันธกิจท่ี  ๒ สงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาใหครูเปนครูมืออาชีพ 

      พันธกิจท่ี  ๓ สงเสริมสนบัสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

      พันธกิจท่ี  ๔ พัฒนาแหลงเรียนรู นำสื่อเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ 

                      เรยีนรู 

      พันธกิจท่ี ๕ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ 

                     เรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

      พันธกิจท่ี ๖ ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

      พันธกิจท่ี ๗ แสวงหาความรวมมือจากชุมชนและองคกรตางๆเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

      พันธกิจท่ี ๘ สงเสริม สนบัสนุนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคลแหงการเรียนรู 

      พันธกิจท่ี ๙ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาและ 

                      ความตองการของชุมชน 

 

เปาประสงค (Goal ) 
 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒. ครูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี 

๓. นักเรียนมีความรู ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม 

๔. นักเรียนเปนบุคคลใฝรูใฝเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ครูสามารถพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาทีมงานดวยความเปนกัลยาณมิตร 
 
 
 



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

๑. รักชาติ  ศาสนา  กษัตริย 

๒. ซ่ือสัตย สุจริต 

๓.  มีวินัย 

๔.  ใฝเรียนรู 

๕.  อยูอยางพอเพียง 

๖.  มุงม่ันในการทำงาน 

๗.  รักความเปนไทย 

๘.  มีจิตสาธารณะ 

 

 

 การวดัและประเมินผล 
---------- 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรคไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนหาดประชา

สรรค  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑)  และระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔) และการกระจายอำนาจใหสถานศึกษากำหนดหลักสูตรสถานศึกษาข้ึนใชเอง 

โดยอยูในกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ จึงเปนการสมควรที่จะ

กำหนดระเบียบโรงเรียนขอนหาดประชาสรรควาดวยการวัดผล  และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑              

 ฉะนั้น   โรงเรียนขอนหาดประชาสรรคจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนขอนหาดประชาสรรควาดวยการวัดผลและประเมินผลการเรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค  

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ในสวนที่กำหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้   

ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๓  ใหใชระเบียบนี้ควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค  พุทธศักราช  2553                     

ขอ ๔  ใหผูอำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ มีอำนาจตีความและ

วินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 



หมวด ๑ 

หลักในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 ขอ ๕  การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลกัการตอไปนี้ 

๕.๑  สถานศึกษามีหนาท่ีประเมินผลการเรียนโดยเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวม 

๕.๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูที่กำหนดไวในหลักสูตร และจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและ

เขียน  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๕.๓  การประเมินผลการเรียน พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน การสอน ตามความเหมาะสม 

๕.๔  การวัดผลและประเมินผลการเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ตองดำเนินดวย

เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน ท้ังดานความรู ความคิด 

กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับ สิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของผูเรียน โดย

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเท่ียงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได 

๕.๕  การประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผูเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรูและตัดสินผล

การเรียน 

๕.๖  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู 

๕.๗  ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนตามโครงการพิเศษในระดับ สพม. และ สพฐ. ในแตละระดับชั้นตามท่ี

กระทรวงศึกษาธกิารกำหนด  

๕.๘  ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละชั้นปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ     กำหนด 

๕.๙  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตางๆ 

๕.๑๐ โรงเรียนมีหนาที ่จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเปนหลักฐานการประเมินผล   การเรียนรู 

รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผูเรียน 



 

หมวด ๒ 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 ขอ ๖  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือปรับปรุงพัฒนา ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

๖.๑  แจงใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด และวิธีการประเมินผล 

๖.๒  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู จะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะ

กระบวนการ 

๖.๓  ประเมินผลกอนเรียน เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 

๖.๔  วัดและประเมินผลระหวางภาคเรียน  เพื่อจัดการสอนซอมเสริมและเพื่อนำคะแนนจาก  การวัดผล

ระหวางภาคไปรวมกับการวัดผลปลายภาคเรียนโดยใหวัดผลและประเมินผล  ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียนประกอบดวย 

๖.๔.๑  วัดผลและประเมินผลระหวางเรียน (กอน-หลัง กลางภาคเรียน) 

๖.๔.๒  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๖.๔.๓  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดภาคเรียนโดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจะประเมิน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖.๔.๔  ประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 

๖.๔.๕  วัดผลปลายภาคเรียนเพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยวัดใหครอบคลุมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

ของแตละกลุมสาระท่ีกำหนด 

ขอ ๗  การตัดสินผลการเรียนใหนำคะแนนระหวางภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรยีนตาม 

อัตราสวนท่ีโรงเรียนกำหนดแลวนำมาตัดสินผลการเรียน 

ขอ ๘  การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาตามกลุมสาระเรียนรูเปนการประเมินผลการเรียนรูของ

ผู เรียนในการเรียนกลุ มสาระการเรียนรู ทั ้ง ๘ กลุ มในระดับผลการเรียนรู เปนรายภาค ทั ้งในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกผลการเรียนเปน ๘ ระดับ ใหใชตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนดังนี้ 

“๔” หมายถึง  ผลการเรียน  ดีเย่ียม 

  “๓.๕” หมายถึง  ผลการเรียน  ดีมาก 

  “๓” หมายถึง   ผลการเรียน  ดี 

  “๒.๕” หมายถึง   ผลการเรียน  คอนขางดี 

  “๒” หมายถึง   ผลการเรียน  นาพอใจ 

  “๑.๕” หมายถึง   ผลการเรียน  พอใช 

  “๑” หมายถึง   ผลการเรียน  ผานเกณฑข้ันต่ำ 

  “๐” หมายถึง   ผลการเรียน  ต่ำกวาเกณฑข้ันต่ำ 

ใหใชอักษรแสดงผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข  ในแตละสาระการเรียนรู  ดังนี้ 



  “มส”  หมายถึง   ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินปลายป หรือปลายภาค 

  “ร”      หมายถึง   รอการตัดสินผล หรือยังตัดสินผลไมได 

  ๘.๑  กรณีที ่ผู เรียนมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑที ่กำหนด (๐)   ใหดำเนินการซอมเสริม

ปรับปรุงแกไขผูเรียน  ในสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  ที่ไดระดับผลการเรียน “๐”  โดยดำเนินการใน

สวนท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูท่ีไมผานเกณฑการประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ  จนผูเรียน

สามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 

 

ระดับผลการเรียนและการแบงชวงคะแนน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย 
ชวงคะแนนเปนรอยละ 

(โดยประมาณ) 

๔ ผลการเรยีนดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรยีนดีมาก ๗๕-๗๙ 

๓ ผลการเรียนด ี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ผลการเรยีนคอนขางด ี ๖๕-๖๙ 

๒ ผลการเรยีนปานกลาง ๖๐-๖๔ 

๑.๕ ผลการเรยีนพอใช ๕๕-๕๙ 

๑ ผลการเรยีนผานเกณฑข้ันต่ำ ๕๐-๕๔ 

๐ ผลการเรยีนต่ำกวาเกณฑ ๐-๔๙ 

 
 

๘.๒  กรณีนักเรียนไมมีสิทธิ์เขารับการประเมิน  “มส”  แสดงวาผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลา

เรียน  ในแตละสาระการเรียนรูนั้น  และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายปหรือปลายภาค  ให

ไดผลการเรียน “มส”  ใหดำเนินการลงทะเบียนเรียนในสาระการเรียนรูนั้นใหมในปการศึกษาถัดไปหรือภาค

การศึกษาตอไป 

๘.๓  ผูเรียนที่ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน  ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน  ไมไดวัดผลปลายป  และไมไดสงงานท่ี

ไดรับมอบหมายใหทำ  ที่ผูสอนกำหนดเปนงานสำคัญ  หรือเหตุสุดวิสัยทำใหประเมินผลการเรียนไมได  ให

ไดรับผลการเรียน “ร”กรณีท่ีผูเรียนไดรับผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

หัวหนาสถานศึกษากอน 

ขอ ๙  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการตัดสิน  ดังนี้ 

๙.๑  บุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายดำเนินการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง  และ

โปรงใส  ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต และการรายงานพฤติกรรมจากผูที่เกี่ยวของ  การดูผลงาน  

การบันทึกความดี  การรายงานตนเองของผูเรียน ฯลฯ 



  ๙.๒  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนรายภาค ใหประเมินเพ่ือวินิจฉัย  

พรอมท้ังบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรม  เพ่ือการสงตอในการพัฒนาผูเรียนตอไป 

  ๙.๓  การประเมินใหจัดกลุมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนเปน  ๔  กลุม ดังนี้ 

      “ ดีเย่ียม ” หมายถึง   ผู เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเปนนิสัยและ

นำไปใช 

                                                                 ในชีวิตประจำวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม 

       “ ดี ”            หมายถึง   ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑเพ่ือ 

                                                                 ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

    “ผานเกณฑ”   หมายถึง   ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไข 

                                                                 ท่ีสถานศึกษากำหนด 

   “ควรปรับปรุง” หมายถึง   ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไข 

                                                                 ท่ีสถานศึกษากำหนด 

  คุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนมี  ๘  ขอ  รวมทั้งหมด  ๑๐๐  คะแนน  ซึ่งการให

คะแนนในแตละดานของคุณลักษณะฯ  สามารถกำหนดชวงไดดังนี้ 

 

ระดับผลการเรียน ชวงคะแนนเปนรอยละ 

    ๓      (ดีเยี่ยม) ๘๐-๑๐๐ 

    ๒      (ดี) ๗๐-๗๙ 

    ๑   (ผานเกณฑ) ๕๐-๕๙ 

    ๐  (ควรปรับปรุง) ๑-๔๙ 

 

กรณีที ่ผูเรียนมีพฤติกรรมที ่พึงประสงค “ควรปรับปรุง”ใหบุคลากรทั ้งหมด ที่เกี ่ยวของ  ทั ้งผู ปกครอง  

ครูผูสอน  สถานศึกษา  เรงแกไขพฤติกรรมนั้นใหผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ขอ ๑๐  การประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  และเขียน 

เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะหและเขียน  ใหตัดสินเปนรายภาค  ใหระดับผลการ

ประเมินดังนี้ 

๓     “ ดีเย่ียม ” หมายถึง  สามารถจับใจความสำคัญไดครบถวน เขียนวิพากษว ิจารณ เขียน

สรางสรรค แสดงความคิดเห็นประกอบอยางมีเหตุผลไดถูกตองและสมบูรณ ใชภาษาสุภาพและเรียบเรียงได 

สละสลวย 

๒      “ ดี ”            หมายถึง  สามารถจับใจความสำคัญได เขียนวิพากษวิจารณเขียนสรางสรรคโดยใช

ภาษาสุภาพ 

๑        “ผานเกณฑ”       หมายถึง  จับใจความสำคัญและ เขียนวิพากษวิจารณไดบาง   

๐      “ควรปรับปรุง”      หมายถึง  อานจับใจความสำคัญหรือเขียนวิพากษวิจารณไมได 



 

การประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ใหคะแนนโดยแบงเปน ๓  ดาน คือ 

  การอาน   ๒๕   คะแนน   

  การคิดวิเคราะห   ๕๐   คะแนน   

  การเขียน   ๒๕   คะแนน 

 รวมเปน  ๑๐๐  คะแนน  ซ่ึงผลการเรียนจะแบงเปน  ๔  ระดับ และแบงชวงคะแนนในแตละดาน  

ดังนี้ 

 

ระดับผลการเรียน ชวงคะแนน 

(เต็ม  ๒๕  คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม  ๕๐  คะแนน) 

ชวงคะแนนเปนรอยละ 

    ๓      (ดีเยี่ยม) ๒๐-๒๕ ๔๒-๕๐ ๘๐-๑๐๐ 

    ๒      (ดี) ๑๗-๑๙ ๓๖-๔๑ ๗๐-๗๙ 

    ๑      (ผานเกณฑ) ๑๓-๑๖ ๒๔-๒๕ ๕๐-๖๙ 

    ๐     (ควรปรับปรุง) ๑-๑๒ ๑-๒๓ ๑-๔๙ 

 

 

 

 

ขอ ๑๑  การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เกณฑการติดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาค/ป  กำหนดแนวทาง 

ในการดำเนินการตัดสินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังนี้ 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผูเกี่ยวของตองดำเนินการประเมินผูเรียนตามจุดประสงคของกิจกรรม

อยางตอเนื่อง  ตลอดชวงเวลาของการเขารวมกิจกรรม โดยการรวบรวมจากบันทึกการเขารวมกิจกรรม  และ

ผลการปฏิบัติกิจกรรม  จากผูที่เกี่ยวของรวมท้ังเวลา  ที่ผูเรียนใชในการเขารวมกิจกรรม  เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

นำมาพิจารณาตัดสินรวมกัน 

การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แตละกิจกรรมใหพิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงค

สำคัญของกิจกรรมและเวลาท่ีเขารวมกิจกรรม ตองไมนอยกวารอยละ ๘๐  

การใหระดับผลการตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละกิจกรรม เมื่อสิ้นภาคเรียนใหผูรับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผูเก่ียวของ ใหระดับผลการเรียนเปน ๒ กรณี คือ 

  “ ผ ” หมายถึง  ผานเกณฑการประเมินตามจุดประสงคสำคัญของการเขารวมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนและมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  ๘๐  

  “ มผ ” หมายถึง  ไมผานเกณฑการประเมินตามจุดประสงคสำคัญของการเขารวมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน และมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ 



  ในกรณีที่ผูเรียน “ไมผาน”  (มผ)  การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ใหผูเรียนเขารับการ            

ซอมเสริม จน “ผาน”  ครบทุกกิจกรรมตามหลักสูตรกำหนดในแตละระดับชั้น  และใหถือเปนหนาที่ของครู 

หรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ที่จะตองซอมเสริม โดยใหผูเรียนทำกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติ

กิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น แลวจึงประเมินใหผานกิจกรรม เพื่อบันทึกในระเบียน

แสดงผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการชวยเหลือผูเรียน  

อยางเหมาะสมเปนรายกรณีไป 

เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา  กำหนดแนวทางในการ

ดำเนินการตัดสินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังนี้ 

“ ผ ” หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน”  ในกิจกรรมสำคัญ ท้ัง ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะ

แนว/ทักษะชีวิต , กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน, กิจกรรมจริยธรรม/เพชรโคก

โหนด 

“ มผ ” หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน”  ในกิจกรรมสำคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จาก 

๔  กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต , กิจกรรมนักเรียน, กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ,

กิจกรรมจริยธรรม/เพชรโคกโหนด 

  หมายเหตุ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีผูเรียนจะตอง “ผาน” มี ๔  กิจกรรมท่ีสำคัญ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต 

๒. กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงไดแก (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด                  

ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร (๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

๔. กิจกรรมจริยธรรม/เพชรโคกโหนด 

 

หมวด  ๓ 

เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

ขอ ๑๒  การตัดสินผลการเรียนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑๒.๑  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

๑๒.๒  ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ 

๑๒.๓  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑๒.๔  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการเรียนผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด                        

๑๒.๕  การอนุญาตใหผูเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ  ๘๐  เขารับการวัดผลปลายภาคเรียน         ใหอยูใน

ดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษา 



๑๒.๖  ผูเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนในรายวิชาของกลุมสาระใดและ         ไมไดรับ

การผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนใหผลการเรียน “มส” ผูเรียนที่ไมผานเกณฑ ขั้นต่ำที่กำหนดไว

ใหไดระดับผลการเรียน “๐” 

๑๒.๗  ผูเรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานท่ีมอบหมายใหทำในรายวิชาใด ครั้งใดก็ตามใหไดคะแนน 

“๐”ในครั้งนั้น ในรายวิชานั้น 

๑๒.๘  ผูเรียนท่ีไมไดวัดผลกลางภาคเรียน ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน ไมไดสงงานท่ีไดรับมอบหมายใหทำหรือ

มีเหตุสุดวิสัยท่ีทำใหประเมินผลการเรียนไมได  ใหไดผลการเรียน “ร” กรณีท่ีผูเรียนไดผลการเรียน “ร” เพราะ

ไมสงงานนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสถานศึกษากอน 

๑๒.๙  ผูเรียนที่ประสงคจะเรียนสาระการเรียนรูใด โดยไมตองการหนวยการเรียนใหอยูดุลยพินิจของหัวหนา

สถานศึกษาที่จะอนุญาตใหเขาเรียนไดและถามีเวลาเรียนครบรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใหไดผลการ

เรียน “มก” 

๑๒.๑๐ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกิจกรรมใน

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผานเกณฑการประเมินใหไดผลการเรียน “ผ”  ถาไมผานเกณฑ

การประเมินใหไดผลการเรียน “มผ” 

ขอ ๑๓  การเปลี่ยนระดับผลการเรียนใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑๓.๑  การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “๐” ใหสถานศึกษาจัดสอนซอมเสริมในตัวชี้วัดหรือมาตรฐานท่ี

ผูเรียนสอบไมผานกอนแลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง  ทั้งนี้ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียน

ถัดไป  ถาผูเรียนไมมาดำเนินการ สอบแกตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไวนี ้ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา

สถานศึกษา ท่ีจะพิจารณาขยายเวลาแก “๐” ออกไปไดอีก ๑ ภาคเรียนการสอบแกตัวใหได  ระดบัผลกาเรียน

ไมเกิน  “๑” ถาสอบแกตัว ๒ ครั้งแลวยังไดระดับผลการเรียน “๑” อีกใหปฏิบัติดังนี้ 

๑๓.๑.๑  ถาเปนกลุมสาระพ้ืนฐานใหเรียนซ้ำในรายวิชานั้นๆ 

๑๓.๑.๒  ถาเปนกลุมสาระเพ่ิมเติมใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษาท่ีจะใหเรียนซ้ำ หรือเปลี่ยน

รายวิชาใหม  หรือไมตองสอบแกตัว   แลวแตกรณี 

๑๓.๒  เปล่ียนผลการเรียน “ร” แยกเปน ๒ กรณีดังนี้ 

๑๓.๒.๑  ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัยเมื่อผูเรียนไดเขาสอบหรือสงงานที่ติดคางอยู

เสร็จเรียบรอย แลว หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลวใหระดับผลการเรียนปกติ (๐-๔) 

๑๓.๒.๒  ในกรณีท่ีผูเรียนไดผลการเรียน “ร” โดยสถานศึกษาพิจารณาเห็นแลววาไมใชเหตุสุดวิสัย  เม่ือผูเรียน

ไดเขาสอบหรือสงผลงานท่ีติดคางอยูเสร็จเรียบรอยแลวใหไดผลการเรียนไมเกิน “๑”  การเปลี่ยนผลการเรียน 

“ร” ใหกระทำใหเสร็จสิ้นภาคเรียนถัดไปถาผูเรียนไมสามารถดำเนินการแก “ร”ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวนี้ให

เรียนซ้ำ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษาที่ขยายเวลาการแก “ร”  ออกไปอีก ๑ 

ภาคเรียน แตเมื่อพนกำหนดนี้แลวใหเรียนซ้ำ หรือเปลี่ยนกลุมสาระการเรียนรูไดในกรณีที่เปนกลุมสาระ

เพ่ิมเติมในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาใหเรียนแทนใน รายวิชาใด           

๑๓.๓  การเปล่ียนผลการเรียน “มส” แยกเปน ๒ กรณี  ดังนี้ 



๑๓.๓.๑  กรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ แตมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนเพิ่มเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริมหรือชั่วโมง

วางหรือวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทำจนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไวสำหรับสาระการเรียนรู  แลวจึง

สอบใหเปนกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก “มส” การเรียนไมเกิน “๑”การแก “มส” กรณีนี้ใหกระทำใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคเรียนถัดไป  ถาผูเรียนไมมาดำเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไวนี้ใหเรียนซ้ำ  ยกเวนมี

เหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียน  แต

เม่ือพนกำหนดนี้แลวใหเรียนซ้ำรายวิชา หรือใหเปลี่ยนสาระการเรียนรูไดในกรณีท่ีเปนกลุมสาระเพ่ิมเติม 

๑๓.๓.๒  กรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดให

สถานศึกษาจัดใหเรียนซ้ำ หรือเปลี่ยนรายวิชาใหมไดสำหรับรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 

 ๑๓.๔  การเรียนซ้ำใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษาท่ีจะกำหนดชวงเวลาในการเรียนซ้ำใหเหมาะสม

และตองประเมินผลการเรียนตามท่ีระเบียบท่ีกำหนดไว  การเรียนซ้ำจะไดระดับผลการเรียนตามขอ  ๘  

สถานศึกษาจะจัดใหผูเรียนเรียนซ้ำไดใน ๒ กรณี ดังนี้ 

  กรณีท่ี ๑  เรียนซ้ำรายวิชา หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว ๒ ครัง้แลว         

ไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ำรายวิชานั้น ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซ้ำ

ในชวงใดชวงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน 

เปนตน 

  กรณีท่ี ๒  เรียนซ้ำช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ำกวา  ๑.๐๐  

และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

- ผู เรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนตน มีผลการเรียน ๐, ร, มส  

จำนวน ๔ รายวิชาข้ึนไป ( ๗.๐ หนวยกิต ) ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา

นั้น เวนแตมีผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๐๐ ข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียน ๐, ร, มส  จำนวน ๕ รายวิชาข้ึน

ไป  

( ๖.๐ หนวยกิต ) ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้นเวนแตมีผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๐๐ ข้ึนไป 

ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง ๒ ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก

เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน หาก

พิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ำชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน 

๑๓.๕  การสอนซอมเสริม 

         การสอนซอมเสริม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูและเปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดมี

เวลาเรียนรูสิ่งตางๆ เพิ่มขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว   การสอนซอม

เสริมเปนการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูปกติ เพ่ือแกไขขอบกพรองท่ีพบ

ในผูเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 



         การสอนซอมเสริมสามารถดำเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 ๑)  ผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานไมเพียงพอท่ีจะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซอม

เสริม ปรับความรู/ทักษะพ้ืนฐาน 

 ๒)  การประเมินระหวางเรียน ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/

คุณลักษณะท่ีกำหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

 ๓)  ผลการเรียนไมถึงเกณฑและ/หรือต่ำกวาเกณฑการประเมิน โดยผูเรียนไดระดับผลการเรียน  “๐”  

ตองจัดการสอนซอมเสริมกอนจะใหผูเรียนสอบแกตัว 

 ๔)  ผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน ท้ังนี้ใหอยูใน                   

ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ๑๓.๕  การเปลี่ยนผลการประเมิน “มผ” เปน “ผ” ใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวนท่ียังขาดอยูใหครบ 

 

ขอ ๑๔   การอนุมัติการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑๔.๑  เกณฑการจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (การศึกษาภาคบังคับ) 

๑๔.๑.๑  ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน  ๘๑  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน  ๖๓  

หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑๔.๑.๒  ผูเรียนตองไดหนวยการเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๓  

หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา  ๑๔  หนวยกิต 

๑๔.๑.๓  ผูเรียนจะมีผลการเรียนเปน “๐” “ร” “มส” ในกลุมสาระพื้นฐานไมได ถาผูเรียนมีระดับการเรียน

เปน “๐” “ร”  “มส”  ถือวาไมจบหลักสูตร  

๑๔.๑.๔  ในกลุมสาระเพิ่มเติมตลอดหลักสูตร ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินผลการเรียน คือตองไดรับผล

การเรียน ๐-๔ จะมีผลการเรียนเปน “ร” และหรือ  “มส”  ไมได 

๑๔.๑.๕  ในกลุมสาระเพ่ิมเติม ผูเรียนจะไดรับผลการเรียนเปน “๐”  ไดไมเกิน ๒ หนวยกิต ถาเกินถือวาไมจบ

หลักสูตร 

๑๔.๑.๖  ตองผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด และตองไดรับการ

ประเมินผลการเรียนเปน “ผ”  ซึ่งถือวาผานการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แตถาไดรับผลการเรียนเปน 

“มผ”  แมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  ถือวาไมจบหลักสูตร 

๑๔.๑.๗  ตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา ผูเรียนจะตองไดรับผลการประเมิน

เปน “ดีเยี่ยม”  “ดี” และ “พอใช”  ถานักเรียนไดรับผลการประเมินเปน “ควรปรับปรุง”  ในการประเมิน

ระดับชั้นใด  ถือวาไมจบหลักสูตร 

๑๔.๑.๘  ตองผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินผลการ

เรียนเปน “ดีเยี่ยม” , “ดี” และ “ผานเกณฑ”  ถานักเรียนไดรับผลการประเมินเปน “ควรปรับปรุง”  ในการ

ประเมินระดับชั้นใด  ถือวาไมจบหลักสูตร 

๑๔.๒    เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 



๑๔.๒.๑  ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน  ๘๑  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน  ๓๙  

หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑๔.๒.๒  ผูเรียนตองไดหนวยการเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๓๙  

หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา  ๓๘  หนวยกิต 

๑๔.๒.๓  ผูเรียนจะมีผลการเรียนเปน “๐” “ร” “มส” ในกลุมสาระพื้นฐานไมได ถาผูเรียนมีระดับการเรียน

เปน “๐” “ร”  “มส”  ถือวาไมจบหลักสูตร  

๑๔.๒.๔  ในกลุมสาระเพิ่มเติมตลอดหลักสูตร ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินผลการเรียน คือตองไดรับผล

การเรียน ๐-๔  จะมีผลการเรียนเปน “ร” และหรือ  “มส”  ไมได 

๑๔.๒.๕  ในกลุมสาระเพ่ิมเติม ผูเรียนจะไดรับผลการเรียนเปน “๐”  ไดไมเกิน ๓ หนวยกิต ถาเกินถือวาไมจบ

หลักสูตร 

๑๔.๒.๖  ตองผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด และตองไดรับการ

ประเมินผลการเรียนเปน “ผ”  ซึ่งถือวาผานการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แตถาไดรับผลการเรียนเปน 

“มผ”  แมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  ถือวาไมจบหลักสูตร 

๑๔.๒.๗  ตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา ผูเรียนจะตองไดรับผลการประเมิน

เปน “ดีเยี่ยม”  “ดี” และ “พอใช”  ถานักเรียนไดรับผลการประเมินเปน “ควรปรับปรุง”  ในการประเมิน

ระดับชั้นใด  ถือวาไมจบหลักสูตร 

๑๔.๒.๘  ตองผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินผลการ

เรียนเปน “ดีเยี่ยม” , “ดี” และ “ผานเกณฑ”  ถานักเรียนไดรับผลการประเมินเปน “ควรปรับปรุง”  ในการ

ประเมินระดับชั้นใด  ถือวาไมจบหลักสูตร 

 

 

 

หมวด ๔ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 ขอ ๑๕  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรคจะอนุญาตใหผูเรียน เรียนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  และ

รับโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนได  ในกรณีตอไปนี้ 

๑๕.๑  วิชาชีพจากแหลงวิชาการ  สถานประกอบการ หรือสถานประกอบอาชีพอิสระ ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหนักเรียนศึกษาหาความรู  จากแหลงวิทยาการ    สถานประกอบการและ

สถานประกอบอาชีพอิสระในระดับมัธยมศึกษา 

๑๕.๒  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม และหรือวิชาที่ผูเรียนตองเรียนซ้ำและสถานศึกษาไมเปดสอนในสาระการ

เรียนรูนั้น  ใหสถานศึกษาอนุญาตใหผูเรียน เรียนสาระดังกลาวจากสถานศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน  หรือ



สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษารับรอง  ท้ังนี้ ใหสถานศึกษาท้ังสองตกลงรวมกันจัดสอนและรับโอนผลการ

เรียนได 

ขอ ๑๖  ผูเรียนคนใดยายสถานศึกษาและโรงเรียนขอนหาดประชาสรรคยอมรับเขาเรียน การเทียบโอนผลการ

เรียนใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑๖.๑ ใหผูเรียนนำระเบียนแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมมาใหโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค เพ่ือ

พิจารณารายวิชาท่ีมีตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู/จุดประสงค/เนื้อหาท่ีสอดคลองกันไมนอยกวา

รอยละ ๖๐  มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน

ขอนหาดประชาสรรค 

๑๖.๒ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรครับโอนผลการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูจากสถานศึกษาเดิม 

ขอ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนท่ีเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดำเนินการใหเปนไปตาม

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื ่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เขารวม

โครงการแลกเปลี่ยน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบงานฝายปกครอง 

 

ความเปนระเบียบเปนสิ่งสำคัญอยางหนึ่งในสังคม เพราะวินัยเปนเสมือนนกติกา ที่ทำใหทุกคนอยูรวมกันใน

สังคมอยางสงบสุข โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค เปนสวนหนึ่งของสังคม ชุมชน ซ่ึงตองมีสวนรวมในการสราง

สังคมที่เปนระเบียบ และโรงเรียนตองมีความรับผิดชอบ ในการสรางนักเรียนใหเปนผูอยูในระเบียบอันดีของ

สังคม ดังนั้น การอยูในระเบียบของโรงเรยีนก็เพียงพอ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน เสริมสรางให

เปนเยาวชนท่ีดีตอไปในอนาคต  

ขอบขายของงานปกครอง  

งานปกครอง มีขอบขายท่ีพึงประสงคใหนักเรียน มีพฤติกรรมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

๑. ควบคุมดูแลใหนักเรียน มีความประพฤติและปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบขอบังคับที่กำหนดไวดวยการ

ปองกันนักเรียน มีความประพฤติท่ีไมพึงประสงค และแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน  

๒. สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมใหแกนักเรียน และสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคใหพัฒนา

ยิ่งข้ึน  

๓. รักษาความปลอดภัย และดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน  

๔. รักษาความสงบเรียบรอยในโรงเรียน และประสานงานกับสารวัตรนักเรียน หรือเจาหนาที่ตำรวจปองกัน

ระงับเหตุหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนนอกโรงเรียน  

๕. ดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียน  

ระเบียบขอบังคับของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค  

นักเรียนตองรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางเครงครัด ผูใดฝาฝนถือวาผู

นั้น กระทำความผิด จะตองไดรับโทษตาม ท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้  

๑. นักเรียนตองสนับสนุน นโยบายของโรงเรียน  

๒. นักเรียนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ดังตอไปนี้  

๒.๑ เขาแถวเคารพธงชาติทุกเชา  

๒.๒ มาเรียนตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด อยางสม่ำเสมอ และเขาเรียนตามตารางสอน  

๒.๓ แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน และแตงเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งท่ีมาโรงเรียน  

๒.๔ ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียน และครูอาจารย ซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการ โดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบ

ราชการหามมิใหขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  

๒.๕ นักเรียนตองไมแจงเท็จตอครู – อาจารย การปกปดขอความซ่ึงควรบอก ถือเปนแจงเท็จดวย  

๒.๖ นักเรียนตองรักษาระเบียบวินัยในหองเรียน ไมกระการใด ๆ ที่เปนการรบกวนหรือกอความรำคาญแก

ผูอ่ืน  

๒.๗ เขารวมประชุมตามกำหนดและรักษาความสงบเรียบรอยในหองประชุม  

๒.๘ ประพฤติตนสุภาพเรียบรอยตอสาธารณชน  

๒.๙ ไมกอการทะเลาะวิวาทกับผูอ่ืน  



๒.๑๐ เคารพ เชื่อฟงคำสั่งครู – อาจารย แสดงกิริยาอันไมสุภาพท้ังตอหนาและลับหลัง  

๒.๑๑ ไมกลาววาจา หรือกิริยาท่ีเปนชนวนกอใหเกิดความเกลียดชัง การทะเลาะวิวาทกัน ดังตอไปนี้  

- กลาวคำหยาบ หรือไมสุภาพตอผูอ่ืน  

- กลาวคำประชด เสียดสี ลอเลียนผูอ่ืน  

- กลาวคำทาทาย หรือแสดงอาการกาวราวชวนวิวาท  

- กลาวดูหม่ิน หรือหม่ินประมาทผูอ่ืน  

๓. นักเรียนตองชวยเหลือการงานของโรงเรียนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๔. นักเรียนตองชวยกันรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน และสาธารณสมบัติ ไมทำใหสกปรกหรือชำรุดเสียหาย  

๕. เม่ือนักเรียนจำเปนตองหยุดเรียน ผูปกครองตองแจงใหทางโรงเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร  

๖. นักเรียนตองไมตกแตงเครื่องประดับตางๆ ไมไวเล็บ ทาเล็บ เขียนค้ิว กันค้ิว กันหนา และตกแตงใบหนาดวย

เครื่องสำอาง ไมตัดผมหรือไวผมตามสมัยนิยม อันขัดตอระเบียบของโรงเรียน  

๗. ไมนำสินคาและบริการทุกชนิดมาขายในโรงเรียน  

๘. ไมนำหนังสือ หรือเอกสาร และแผนประกาศมาแจก หรือนำติดในโรงเรียนกอนไดรับ อนุญาต  

๙. ไมนำบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณโรงเรียน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูปกครอง  

๑๐. ไมจัดกิจกรรมนำเท่ียว หรือชักชวนเพ่ือนนักเรียน และผูอ่ืนไปสถานท่ีตางๆ ในเวลากลางคืน  

๑๒. ไมเลนการพนัน หรือเลนสิ่งอ่ืนใดท่ีตองใชทรัพยสินเปนเดิมพันในการเลน  

ระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียน  

นักเร ียนท ี ่ประพฤต ิฝ าฟ น ระเบ ียบข อบ ังค ับของโรงเร ียน จะถ ูกพ ิจารณาลงโทษตามระเบ ียบ

กระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้  

๑. วากลาวตักเตือน  

๒. ตัดคะแนนความประพฤติ  

๓. ทำทัณฑบนตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกขอมูล  

๔. ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๕. สั่งพักการเรียน  

การพิจารณาโทษจะกระทำตามลำดับความผิดดังนี้ 

๑.  ความผิดสถานเบา  ไดแกความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีแสดงถึงอุปนิสัยความประพฤติไดแก 

 ๑. เครื่องแตงกาย  ทรงผม 

๑.๑  เสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเทา รองเทา  ผิดระเบียบ 

๑.๒  ทรงผมผิดระเบียบ  ( โกรก  ดัด  ยอม  เซต  ซอย  ยืด  และกัดสีผม) 

๑.๓  ใสเครื่องประดับ 

๒.  มารยาท 

๒.๑  ขาดระเบียบวินัยในการเขาแถว 



๒.๒  ขาดมารยาทในการรับประทานอาหาร 

๒.๓  เฉยเมยในการเคารพครู 

๒.๔  ไมรักษาความสะอาดหองเรียน  โรงเรียนและขีดเขียนในท่ีไมเหมาะสม 

๒.๕  พูดจาหยาบคาย 

๒.๖  ใชรถใชถนนผิดกฎจราจรหรือขาดมารยาท 

๒.๗  สงเสียงรบกวนหรือทำใหผูอ่ืนตกใจ 

๒.๘  ไมรักษาทรัพยสมบัติสวนรวมหรือใชทรัพยสมบัติสวนรวมไมเหมาะสม 

๒.๙  ขาดมารยาทในการเลน 

๓.  พฤติกรรมอ่ืน ๆ 

๓.๑  มาสาย 

๓.๒  ออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 

๓.๓  ไมรวมกิจกรรมของโรงเรียน 

๓.๔  หนีคาบเรียน  หลบหนกีารเขาแถว 

๓.๕  ไมเขา – ออก  ประตูท่ีกำหนด 

บทลงโทษ   พบครูท่ีปรึกษา  เพ่ืออบรม  และบำเพ็ญประโยชน ๑ ครั้ง 

๒. ความผิดข้ันปานกลาง  ไดแก  ความผิดท่ีทำใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนสวนรวม  และทำใหเสีย

ช่ือเสียงของโรงเรียนและหมูคณะตามกรณี ไดแก 

๑.  พฤติกรรมอ่ืน 

๑.๑  หนโีรงเรียน 

๑.๒  สรางความแตกแยกในหมูคณะ 

๑.๓  ปลอมแปลงเอกสารสำคัญ 

๒.  อบายมุข 

๒.๑  เลนการพนันทุกชนิด 

๒.๒  มีหรือสูบบุหรี่ 

บทลงโทษ  พบครูท่ีปรึกษา  และฝายปกครอง  บำเพ็ญประโยชน ๑ ครั้ง 

๓. ความผิดสถานหนัก  ไดแกความผิดท่ีทำใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน  แกสวนรวมและทำใหเสีย

ช่ือเสียงของโรงเรียนและหมูคณะ 

๑.  อบายมุข 

๑.๑  มีพฤติกรรมลักษณะชูสาว 

๑.๒  มีสื่อลามก 

๑.๓  กระทำอนาจาร 

๑.๔  มีหรือดื่มสุรา 

๒.  ทะเลาะวิวาท 



๒.๑  ทะเลาะวิวาทกันเองรายบุคคล 

๓.  เครื่องมือส่ือสาร 

๓.๑  พกโทรศัพทมือถือ 

๔.  พฤติกรรมอ่ืน 

๔.๑  แสดงตนเปนนักเลงอันธพาลกอกวน 

๔.๒  กาวราว 

บทลงโทษ  พบหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ืออบรมแกไข ปรับปรุงพฤติกรรม  บำเพ็ญประโยชน 

๑ ครั้ง 

๔.  ความผิดขั้นรายแรง  ไดแกความผิดที่ทำใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น  แกสวนรวม  และทำใหเสีย

ช่ือเสียงของโรงเรียนอยางรายแรง  ซ่ึงอาจมีความผิดตามกฎหมาย 

๑.  อบายมุข 

๑.๑  สูบกัญชา / กระทอมหรือมีไวในครอบครอง 

๑.๒  เสพยาเสพยติด /มีไวในครอบครอง และ /หรือ เพ่ือจำหนาย 

๒.  การทะเลาะวิวาท  

๒.๑  ยกพวกทะเลาะกัน  

๒.๒  นำคนภายนอกเขามารวม  

๒.๓  รุนแรงถึงสาหัส 

๓.  อาวุธ 

๓.๑  พกมีดหรือของแหลมมีคม 

๓.๒  ใชอาวุธทำราย 

๓.๓  พกสนับมือ  ปน  ระเบิด 

๔.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน 

๔.๑  ลักขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน 

๔.๒  ทำลายทรัพยของผูอ่ืนและสวนรวม 

๔.๓  ขู  กรรโชก  รีดไถ 

๕.  พฤติกรรมอ่ืน 

๕.๑  กระดางกระเดื่อง 

๕.๒  นำบทความ / ขอความ/รูปภาพ โพสตในเว็บไซต สรางความเสียหายแกบุคคลอ่ืนและสถาบัน 

บทลงโทษ  พบหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ืออบรมแกไข ปรับปรุงพฤติกรรม  บำเพ็ญประโยชน 

๑ ครั้ง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงโทษ 

และตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๑.  ความผิดสถานเบา  ไดแกความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ที่แสดงถึงอุปนิสัยความประพฤติไดแก 
 

พฤติกรรม / ความผิด ตักเตือน ทัณฑบน ยาย ตัดคะแนนครั้งละ 

๑. เครื่องแตงกาย  ทรงผม /   ๓ 

๑.๑  เสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเทา รองเทา  ผิด

ระเบียบ 

/   ๓ 

๑.๒  ทรงผมผิดระเบียบ  ( โกรก  ดัด  ยอม  เซต  ซอย  

ยืด  และกัดสีผม) 

/   ๓ 

๑.๓  ใสเครื่องประดับ /   ๓ 

๑.๔  ไวเล็บ  ทา/เพนทสีเล็บ /ทาลิปสติก /   ๓ 

๒.  มารยาท     

๒.๑  ขาดระเบียบวินัยในการเขาแถว /   ๒ 

๒.๒  ขาดมารยาทในการรับประทานอาหาร /   ๒ 

๒.๓  เฉยเมยในการเคารพครู /   ๒ 

๒.๔  ไมรักษาความสะอาดหองเรียน  โรงเรียนและขีด

เขียนในท่ีไมเหมาะสม 

/   ๓ 

๒.๕  พูดจาหยาบคาย /   ๒ 

๒.๖  ใชรถใชถนนผิดกฎจราจรหรือขาดมารยาท /   ๓ 

๒.๗  สงเสียงรบกวนหรือทำใหผูอ่ืนตกใจ /   ๓ 

๒.๘  ไมรักษาทรัพยสมบัติสวนรวมหรือใชทรัพยสมบัติ

สวนรวมไมเหมาะสม 

/   ๓ 

๒.๙  ขาดมารยาทในการเลน  /   ๒ 

๓.  พฤติกรรมอ่ืน ๆ     

๓.๑  มาสาย /   ๓ 

๓.๒  ออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต /   ๓ 

๓,๓  ไมรวมกิจกรรมของโรงเรียน /   ๓ 

๓.๔  หนีคาบเรียน  หลบหนกีารเขาแถว /   ๕ 

๓.๕  ไมเขา – ออก  ประตูท่ีกำหนด /   ๕ 

 

บทลงโทษ   พบครูท่ีปรึกษา  เพ่ืออบรม  และบำเพ็ญประโยชน ๑ ครั้ง 

 

 



๒. ความผิดข้ันปานกลาง  ไดแก  ความผิดที่ทำใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนสวนรวม  และทำ

ใหเสียช่ือเสียงของโรงเรียนและหมูคณะตามกรณี ไดแก 
 

พฤติกรรม / ความผิด ตักเตือน ทัณฑบน ยาย ตัดคะแนนครั้งละ 

๑.  พฤติกรรมอ่ืน     

๑.๑  หนโีรงเรียน /   ๑๐ 

๑.๒  สรางความแตกแยกในหมูคณะ /   ๑๐ 

๑.๓  ปลอมแปลงเอกสารสำคัญ /   ๑๐-๓๐ 

๒.  อบายมุข    ๓ 

๒.๑  เลนการพนันทุกชนิด /   ๑๐ 

๒.๒  มีหรือสูบบุหรี่ /   ๑๐ 

 

บทลงโทษ  พบครูท่ีปรึกษา  และฝายปกครอง  บำเพ็ญประโยชน ๑ ครั้ง 

 

 

๓. ความผิดสถานหนัก  ไดแกความผิดที่ทำใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน  แกสวนรวมและทำ

ใหเสียช่ือเสียงของโรงเรียนและหมูคณะ 
 

พฤติกรรม / ความผิด ตักเตือน ทัณฑบน ยาย ตัดคะแนนครั้งละ 

๑.  อบายมุข     

๑.๑  มีพฤติกรรมลักษณะชูสาว /   ๒๐ 

๑.๒  มีสื่อลามก /   ๒๐ 

๑.๓  กระทำอนาจาร /   ๒๐ 

๑.๔  มีหรือดื่มสุรา/ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล /   ๒๐ 

๒.  ทะเลาะวิวาท    ๒๐ 

๒.๑  ทะเลาะวิวาทกันเองรายบุคคล /   ๒๐ 

๓.  เครื่องมือส่ือสาร    ๒๐ 

๓.๑  พกโทรศัพทมือถือ /   ๒๐ 

๔.  พฤติกรรมอ่ืน    ๒๐ 

๔.๑  แสดงตนเปนนักเลงอันธพาลกอกวน /   ๒๐ 

๔.๒  กาวราว /   ๒๐ 

 



๔.  ความผิดข้ันรายแรง  ไดแกความผิดที่ทำใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน  แกสวนรวม  และ

ทำใหเสียช่ือเสียงของโรงเรียนอยางรายแรง  ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมาย 

พฤติกรรม / ความผิด ตักเตือน ทัณฑบน ยาย ตัดคะแนนครั้งละ 

๑.  อบายมุข     

๑.๑  สูบกัญชา / กระทอมหรือมีไวในครอบครอง /   ๓๐ 

๑.๒  เสพยาเสพยติด /มีไวในครอบครอง และ /หรือ 

เพ่ือจำหนาย 

/   ๕๐ 

๒.  การทะเลาะวิวาท        

๒.๑  ยกพวกทะเลาะกัน /   ๔๐ 

๒.๒  นำคนภายนอกเขามารวม /   ๕๐ 

๒.๓  รุนแรงถึงสาหัส /   ๑๐๐ 

๓.  อาวุธ     

๓.๑  พกมีดหรือของแหลมมีคม /   ๕๐ 

๓.๒  ใชอาวุธทำราย /   ๑๐๐ 

๓.๓  พกสนับมือ  ปน  ระเบิด /   ๑๐๐ 

๔.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน     

๔.๑  ลักขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน /   ๒๐-๗๐ 

๔.๒  ทำลายทรัพยของผูอ่ืนและสวนรวม /   ๒๐-๗๐ 

๔.๓  ขู  กรรโชก  รีดไถ /   ๒๐-๗๐ 

๕.  พฤติกรรมอ่ืน     

๕.๑  กระดางกระเดื่อง /   ๑๐-๕๐ 

๕.๒ นำบทความ/ขอความ/รูปภาพ โพสตในเวปไซด  /   ๑๐๐ 

สรางความเสียหายแกบุคคลอ่ืนและสถาบัน     

 

บทลงโทษ  พบหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ืออบรมแกไข ปรับปรุงพฤติกรรม  บำเพ็ญประโยชน 

๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 



 

เกณฑการตัดสิทธิและผลประโยชนตาง ๆของนักเรียน  เม่ือกระทำความผิดและถูกตัดคะแนน 

 

ระดับคะแนน การตัดสิทธิ์ประโยชน 

๓๐-๓๙ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน นอกจากผูปกครองมาขอ

อนุญาตดวยตัวเอง 

๔๐-๔๙ นักเรียนจะถูกตัดสทิธิในการพิจารณาในการรับทุนประเภทตาง ๆ 

๕๐-๕๙ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิในการกูยืมทุนเพ่ือการศึกษา   

๖๐-๗๙ นักเรียนจะตองถูกพิจารณาการลงโทษในข้ันตอไป เชน  การทำทัณฑบน 

๘๐ คะแนนข้ึน

ไป 

นักเรียนจะตองถูกพิจารณาใหยายสถานศึกษา 

หมายเหตุ คะแนนท่ีถูกตัดจะเก็บรวบรวมตลอดชวงชั้น( ๓ ปการศึกษา) 

 

การใหคะแนนความดี 

๑.  นักเรียนคนใดท่ีกระทำความดีหรือประพฤติดี  ครู / บุคลากรทางการศึกษาหรือคณะกรรมการนักเรียน

สามารถเสนอผานหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  เพ่ือขอคะแนนใหกับนักเรียนผูนั้นได 

๒.  คะแนนท่ีไดนั้นจะถูกเก็บสะสมไวในอัตรา ๕:๑๐ กลาวคือ  ถานักเรียนไดคะแนนความดี ๑๐ คะแนน  ก็

สามารถเพ่ิมคะแนนความประพฤติของตนท่ีถูกตัดไป  หรือท่ีมีอยูได ๕ คะแนน 

 

๓.  เกณฑการใหคะแนน 
 

ท่ี พฤติกรรม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

๑ ชวยรักษาความสะอาดของโรงเรียนนอกเหนือจากเวรประจำวัน ๕  

๒ เก็บสิ่งของท่ีมีราคาไมเกิน ๑๐๐ บาท และไดมอบใหครูหรือฝายกิจการ

นักเรียนหรือประชาสัมพันธประกาศหาเจาของ 

๕  

๓ กระทำตนเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนและสังคมทางดานตาง ๆ ๑๐  

๔ กระทำความดีอ่ืน ๆท่ีเทียบไดกับ ๓ ขอขางตน ๑๐  

๕ ชวยเหลือกิจการของโรงเรียนเพ่ือใหงานกาวหนาดวยความตั้งใจจริง ๑๐  

๖ เก็บสิ่งของท่ีมีราคาตั้งแต ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ บาทได และไดมอบใหครูหรือ

ฝายกิจการนักเรียนหรือประชาสัมพันธประกาศหาเจาของ 

๑๕  

๗ ชี้ชองทางแหลงอบายมุขหรือแหลงกระทำความผิดใหครูทราบ ๒๐  

๘ ชักชวนเพ่ือนหรือชวยเหลือเพ่ือนท่ีหลงผิดในอบายมุขตาง ๆใหกลับตัว

กลับใจได 

๒๐  



๙ นำชื่อเสียงมาสูโรงเรียน  ทำใหบุคคลภายนอกรูจักโรงเรียนมากข้ึน ๒๕  

๑๐ เก็บสิ่งของท่ีมีราคาตั้งแต ๑,๐๐๐ บาทข้ึนไปและไดมอบใหครูหรือฝาย

กิจการนักเรียนหรือประชาสัมพันธประกาศหาเจาของ 

๒๕  

๑๑ บอกชื่อ – ชื่อสกุล นักเรียนท่ีกระทำความผิดอยางรายแรงใหครูทราบ ๒๕  

๑๒ กระทำความดีเทียบไดกับในขอ ๑๐,๑๑ ๒๕  

 
 
 
การใหคะแนนความดี 

๔.    นักเรียนคนใดท่ีเรียนดีหรือกระทำความดี เชน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนหรือชวยเหลอืกิจกรรม

สาธารณะหรอืกระทำตนสมควรแกการยกยอง  เปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนซ่ึงควรใหคะแนนมากกวาเกณฑ

อำนาจของครูและคณะกรรมการนักเรียนตามขอ ๓ โดยหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปและคณะกรรมการฝาย

กิจการนักเรียน เสนอผูอำนวยการสั่งการใหเพ่ิมคะแนนความดีของนักเรียนผูนั้นได 

๕.   การใหคะแนนความดีแกนักเรียนนี้สามารถใหไดกับนักเรียนท่ีประพฤติดีท้ังในและนอกโรงเรียนตามความ

เหมาะสม  

 

 

-------------------- 
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