คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนขามแก่นนคร

อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำ�นำ�
โรงเรียนขามแก่นนคร ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช   ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่      
พร้อมด้วยความรู้ และคุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตัวบ่งชี้ ปัจจุบันโรงเรียนขามแก่นนคร
ได้จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เกิดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน      
ด้านทางวิชาการ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  
ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม  มีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร กตัญญูกตเวทีและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น  
พื้นฐานในการดำ�รงชีวิต อันจะนำ�ไปสู่การเป็นพลเมืองดีของสังคม คือ เป็นทั้งคนดี คนเก่งและสามารถ
ปฏิบตั ติ นอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ในการนีจ้ �ำ เป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ กครองและโรงเรียนต้องร่วมมือ
กันพัฒนาปลูกฝังนักเรียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะดังกล่าวข้างต้น  ทัง้ นีผ้ ปู้ กครองต้องช่วยสอดส่องดูแลในเรือ่ ง
ความประพฤติของนักเรียนทางด้านกาย วาจา ใจ ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และป้องกันบุตรหลานของท่านจากสิง่ ยัว่ ยุตา่ งๆ ทีจ่ ะชักนำ�ไปในทางทีอ่ าจเป็นอันตราย
ต่อบุตรหลานในอนาคต
โรงเรียนจึงได้จัดทำ�คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือเสริมสร้างความเข้าใจ                 
ที่ตรงกันในการร่วมมือดูแลนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครทุกคน ตลอดจนให้มีแนวทางการปฏิบัติ        
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพราะการศึ ก ษาการเรี ย นรู้ จ ะประสบผลสำ � เร็ จ ได้ ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น จาก                   
ความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นสำ�คัญ

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

๒		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

สารบัญ
หน้า
สารจากผู้อำ�นวยการ			๔
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 			๕
สัญลักษณ์โรงเรียนขามแก่นนคร 			๖
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์			 ๘
ที่ตั้งโรงเรียนขามแก่นนคร 			๑๐
แผนผังโรงเรียนขามแก่นนคร 			๑๑
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 			๑๒
ทำ�เนียบผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร			๑๓
ทำ�เนียบบุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร 			๑๔
ระเบียบปฏิบัติโรงเรียนขามแก่นนคร			๓๑
รูปแบบการปักชื่อ			๗๓
ชุดเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น			๗๔
ชุดเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย			๗๕
ชุดเครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			๗๖
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร			๗๗
ธรรมนูญนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร			๗๘
กลุ่มวิชาการ			๙๑
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร			๙๒
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร			๙๙
คำ�สั่ง โรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา
๑๑๒
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำ�สั่ง โรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง			๑๑๗
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕			

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๓

สารจากผู้อำ�นวยการ

นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อำ�นวยการเชี่ยวชาญ

กราบสวัสดีทา่ นผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ทีเ่ คารพทุกท่าน ผมขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ
รั้วนํ้าเงินแดง “ขามแก่นดินแดนแห่งความสุข”แห่งนี้
โรงเรียนขามแก่นนคร จัดการศึกษาเข้าสู่ปีที่ ๔๐ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยดีมาโดย
ตลอด ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนขามแก่นนคร ถึงแม้ใน
สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๓ จนกระทั่งปัจจุบัน ทางโรงเรียนขามแก่นนคร มีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนที่
ทางโรงเรียนได้วางมาตรการอย่างรัดกุม ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้โรงเรียนขามแก่นนคร ได้พัฒนา
กระบวนการบริหารงานซึ่งได้สานต่อแนวนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาวแนววิสัยทัศน์
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งมอบพลเมืองที่มีคุณภาพ
ให้ไปพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป โรงเรียนขามแก่นนคร ได้บริหารการศึกษาแบบ
มี ส่ ว นร่ ว มโดยให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการทำ � งานเป็ น ที ม มี ค วามรั ก ใคร่ ใ นที ม งาน
ร่วมมือร่วมใจในการทำ�งานอย่างจริงจังจริงใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมงานกันมีความสุข
ในการทำ�งาน
ท้ายนีข้ อขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะครูบคุ ลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง
นักเรียนและองค์กรชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนขามแก่นนคร
ให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในสังคมชุมชนเสมอมา

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
๔		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร
ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่        
การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑๕ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมือง             
จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการสภาตำ�บลศิลาได้มอบทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ เนือ้ ที่ ๔๘ ไร่
๓ งาน ๕๐ ตารางวา ให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร                  
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๖ เปิดเรียนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ มีจำ�นวน ๙ ห้องเรียน     
มี น ายนพรั ต น์ จารย์ โ พธิ์ ผู้ ก่ อ ตั้ ง เป็ น ผู้ อำ � นวยการคนแรก ปั จ จุ บั น เป็ น โรงเรี ย นระดั บ    
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประเภทสหศึกษา มีนักเรียน
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๙ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำ�นวน ๑๐๖ คน มีนายศุภกิจ สานุสัตย์
ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายนามผู้บริหาร     
โรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
นายนพรัตน์
นายมนตรี
นายสุริยนต์
นายอุดม
นายเจริญ
นายวิชัย
นายบัวเรียน
นายปรีชา
นายวีระเดช
นายโสภณ
นายศุภกิจ

จารย์โพธิ์
แสนวิเศษ
วะสมบัติ
หินเธาว์
เวียงยศ
ศรีสัตย์รสนา
นาชัย
มาละวรรณโณ
ซาตา
มาตราสงคราม
สานุสัตย์

กศ.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๖ - พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
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๕

สัญลักษณ์โรงเรียนขามแก่นนคร
พระธาตุขามแก่น
พระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจำ�เมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพบูชาของ
ชาวขอนแก่น ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจำ�โรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล

สัญลักษณ์
พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี ๙ แฉก

ชื่อย่อโรงเรียน
ข.ก.น.

สีประจำ�โรงเรียน
นํ้าเงิน - แดง

ความหมาย

ความสามัคคี สุขุม รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

สัญลักษณ์นักเรียน
ลูกยางเหียง
๖		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

คติพจน์
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

ปรัชญาโรงเรียน
รักหน้าที่  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
วิชาการดี  กิจกรรมเด่น  เน้นทักษะชีวิต  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นกัลยาณมิตร  มีจิตอาสา

ค่านิยมของโรงเรียน
ร่วมคิด  ร่วมทำ�  มีจิตอาสา  พาสู่ความสำ�เร็จ

วัฒนธรรมของโรงเรียน
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
โรงเรียนขามแก่นนคร มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ  มีทกั ษะชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้การขับเคลื่อน ๓ ระบบ คือ
๑. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
๒. ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System)
๓. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)

ต้นไม้ประจำ�โรงเรียน
ต้นมะขาม
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๗

พันธกิจ
๑.		พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะชีวติ มีจติ สาธารณะ
			และห่างไกลยาเสพติด
๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔.		บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพและสร้างภาคีเครือข่าย
๕.		ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี
			คุณภาพเพื่อการจัดการเรียนการสอน
๖. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
			ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๗. จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
			เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๘.		ส่งเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
			วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

เป้าประสงค์
๑.			ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) และตามมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
				ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
				และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
๔. สถานศึกษามีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
				อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
๘		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

			๕. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
							 เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
		๖.		 ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
							 ทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด และความ
							 แตกต่างระหว่างบุคคล
			๗. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่าง
							 มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนา ตามศักยภาพผู้เรียน
			๘. ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน
							 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ

กลยุทธ์
							 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
							 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
							 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๙

๑๐		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๑

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร
๑๒		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ทำ�เนียบผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร
๑. นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์
กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙
ครูใหญ่ - ผู้อำ�นวยการ ระดับ ๙

๒. นายมนตรี แสนวิเศษ
ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙
ผู้อำ�นวยการ

๓. นายสุริยนต์ วะสมบัติ
กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๓๙
ผู้อำ�นวยการ

๔. นายอุดม หินเธาว์
กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑
ผู้อำ�นวยการ ระดับ ๙

๕. นายเจริญ เวียงยศ
กศ.ม. พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓
ผู้อำ�นวยการ ระดับ ๙

๖. นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา
ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙
ผู้อำ�นวยการเชี่ยวชาญ

๗. นายบัวเรียน นาชัย
กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
ผู้อำ�นวยการชำ�นาญการพิเศษ

๙. ดร.วีระเดช ซาตา
ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
ผู้อำ�นวยการเชี่ยวชาญ

๘. นายปรีชา มาละวรรณโณ
ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
ผู้อำ�นวยการชำ�นาญการพิเศษ

๑๐. นายโสภณ มาตราสงคราม
ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
ผู้อำ�นวยการเชี่ยวชาญ

๑๑. นายศุภกิจ สานุสัตย์
ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการเชี่ยวชาญ
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๓

ฝ่ายบริหาร

นายศุภกิจ สานุสัตย์
๐๘๐-๓๖๙๖๙๙๑

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
๐๘๑-๗๐๘๑๕๐๓

รองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

นางจิรพา บุญประกอบ
๐๘๙-๙๑๗๖๐๘๗

รองผู้อำ�นวยการกลุ่มอำ�นวยการ

๑๔		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี
๐๙๙-๑๗๔๔๑๙๘
รองผู้อำ�นวยการกลุ่มวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอดิเรก สารีพิมพ์
๐๘๑-๑๘๓๙๕๔๐

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวนิดา ปัญญามี

นางสาวนัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์

นางสาววยุรี วงศ์สมศรี

นางฉวีวรรณ บุญระมี

นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ

นางสาววิไล ทองแท่งไทย

๐๘๑-๔๘๙๓๑๓๕

๐๙๗-๑๓๖๓๔๐๓

๐๙๔-๒๙๔๙๘๙๕

๐๘๖-๘๖๐๑๐๙๐

๐๘๑-๙๓๖๒๐๔๐

๐๘๙-๘๔๓๖๒๙๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๕

นางญาณิศา เครือวรรณ

๐๙๘-๐๙๗๐๗๗๒

นางสาวมานิดา อินทรแพทย์

๐๘๑-๕๔๔๔๓๒๘

นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี

๐๘๓-๐๔๔๙๖๕๒

๑๖		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นางสาวพรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย

๐๙๕-๑๙๓๒๔๕๑

นายธีรพล อาจปาสา

๐๙๘-๓๕๖๓๑๒๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
๐๘๕-๐๑๔๑๕๓๔

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณีรัตน์ ขยันกลาง

นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์

นางมยุรา ศรีทานันท์

นายสินธุวา โสภะสุนทร

๐๙๓-๓๙๓๘๘๗๙

๐๙๓-๐๙๐๑๑๓๕

๐๘๙-๘๔๒๙๓๙๓

๐๘๗-๘๖๑๘๐๕๕

นางอารยา นารคร

๐๘๕-๐๑๒๙๙๐๗

นางนงค์รัก ไทธานี

๐๙๒-๓๔๗๒๕๔๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๗

นางราตรี หาญสุโพธิ์

นางอัจฉริยา สุวอ

๐๘๔-๗๙๒๙๒๔๒

๐๖๑-๖๑๕๘๕๔๕

นางสุกัญญา ช่างผัส

๐๘๑-๙๗๔๔๗๓๐

๑๘		 คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นางสาวสิรยาภา อาษานอก

๐๙๕-๖๖๑๒๑๓๐

นายณปภัช ลดาวัลย์

๐๘๒-๗๓๗๕๖๘๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพลินพิศ นามวาด

๐๘๕-๗๔๘๔๗๖๓

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิกร สีกวนชา

นายประยงค์ สิงหาด

นายไกรเพชร เจริญศิริ

๐๘๙-๑๕๙๔๔๗๘

๐๘๗-๑๗๐๑๐๗๖

นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์

นางวรรณวนัช กำ�หนดศรี

นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์

๐๙๓-๔๕๓๘๑๒๑

๐๘๙-๗๑๒๓๑๒๙

๐๙๗-๓๑๙๖๓๑๕

๐๘๖-๖๕๓๐๑๑๓

นางสุทิศา อารามพงษ์

๐๘๙-๙๔๓๖๔๗๕

นางสมหวัง ศิริเม

๐๙๔-๐๕๗๘๖๗๔

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๙

นางสุมนา มิ่งขวัญ

๐๘๕-๐๑๒๙๒๘๗

นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล

๐๘๙-๖๒๒๕๔๕๑

นางกัญญาพร วีระภัทรทรัพย์

นางปริยากร ศรีวงษา

นางสาวพรทิภา กลางจันทา

นางสาวคุณีกร ศรีประดู่

๐๘๙-๙๔๔๙๒๓๙

๐๘๖-๘๕๓๑๙๐๙

๐๘๕-๐๑๑๖๗๙๗

๐๘๑-๐๔๙๗๙๘๖

๒๐		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นางสาวนภัสรพี แสนโคตร

นายอนุสรณ์ ปินใจยศ

นายสุขขี ดีสงคราม

นางสุภาณี คงกระโทก

๐๙๑-๐๖๔๔๖๔๑

๐๘๗-๒๒๙๓๑๐๖

ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ เนาว์ช้าง
๐๘๔-๔๓๑๑๔๘๘

๐๘๗-๒๒๗๖๐๐๖

๐๖๓-๖๓๕๕๘๓๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนำ�พล พงศ์พัสนันท์

๐๙๘-๒๑๕๕๕๖๙

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์

นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง

นางเยาวภา ไชยเชษฐ์

นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร

นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล

นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง

๐๘๔-๔๒๘๐๒๗๔

๐๙๑-๐๖๑๘๒๖๑

๐๘๙-๒๗๙๐๘๕๕

๐๘๖-๒๒๖๗๒๘๐

๐๖๒-๕๙๗๐๔๘๔

๐๘๙-๘๔๓๐๖๖๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๒๑

นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน

๐๙๘-๑๓๒๐๔๗๔

นางสาววันวิสา ฝ่ายเคนา

๐๙๗-๒๕๖๗๐๒๙

นายโชคชัย ยศคำ�ลือ

๐๙๓-๔๓๐๘๘๗๕

๒๒		คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นายประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ

๐๙๙-๓๕๙๐๕๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายอัครเดช สมานฉันท์

๐๙๕-๑๙๐๐๘๑๐

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางชนิดา ดวงบรรเทา

๐๘๑-๙๖๕๐๐๓๘

นายเสกสรรค์ สีหาโมก

๐๙๙-๐๓๒๐๘๒๓

นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล

๐๘๑-๕๔๔๖๓๑๒

นายธีระวุฒ พุทธโค

๐๘๑-๕๔๖๕๘๒๕

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๒๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนภธร อัครธรสกุล

๐๙๓-๖๕๓๒๖๒๙

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช

๐๘๖-๘๕๐๔๔๙๑

๒๔		 คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นายฉัททันต์ วิโย

๐๖๕-๘๑๖๙๘๖๖

นายกรินทร์ ทองธวัช

๐๙๕-๑๘๒๖๐๕๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกชภัส ศรีต้นวงค์

๐๙๕-๖๔๙๘๓๖๙

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตติกาล ขวาคำ�

๐๙๐-๐๒๓๙๘๙๑

นางเทพบังอร บึงมุม

๐๙๗-๓๑๘๖๘๕๙

นางศศิวรรณ แสนตรง

๐๖๑-๑๗๐๔๓๙๐

นายบุญอนันต์ สรรศรี

๐๘๔-๖๐๑๑๒๓๖

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๒๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์

๐๘๑-๘๗๒๗๗๒๐

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทิพย์วรรณ แก้วดวง

๐๘๐-๓๕๕๓๔๓๙

นางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์

๐๖๑-๗๔๕๙๙๑๙

นางสาวปวริศา ประทุมจร

๐๖๔-๘๖๕๙๓๕๙

นางสุภรดา หมื่นพรม

๐๘๑-๙๖๔๑๗๐๔

นางสาวพลอยชนันท์ ธิติอัศวเหมสกุล

๒๖		 คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๐๘๒-๑๔๕๖๑๙๘

นางสาวนุชรีพร จิราวัสน์

๐๙๑-๘๖๕๓๘๓๙

นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา

๐๙๓-๕๐๙๕๖๑๗

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุภาณี คงกระโทก

๐๖๓-๖๓๕๕๘๓๘

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายธนาวุฒิ ชินฮาต

๐๘๙-๙๔๓๒๑๔๐

หัวหน้างานแนะแนว

นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์

๐๘๖-๖๕๓๐๑๑๓

หัวหน้ากิจกรรม
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์

นางสาววิไล ทองแท่งไทย
๐๘๙-๘๔๓๖๒๙๒
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี

นายนิกร สีกวนชา

๐๘๗-๑๗๐๑๐๗๖

หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์

๐๘๒-๘๒๖๙๕๒๒

หัวหน้ากิจกรรม (นักเรียน) ชุมนุม
หัวหน้ากิจกรรม ยุวกาชาด

นายสุขขี ดีสงคราม

๐๘๗-๒๒๙๓๑๐๖

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๒๗

งานแนะแนว

นายธนาวุฒิ ชินฮาต

๐๖๕-๖๕๐๖๑๙๙

หัวหน้างานแนะแนว

นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์

๐๘๔-๒๖๓๓๕๐๖

๒๘

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นางลักษเดือน สนทอง

๐๘๓-๑๔๗๑๙๔๕

ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์

๐๘๕-๓๐๘๖๖๙๕

นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ

นางสาวสิราพร แก้วมีศรี

๐๘๓-๓๖๒๓๓๐๘

๐๘๖-๒๒๗๕๓๒๕

นางสาวภัทราภรณ์ วงสีไข

นายโกวิท ขนานแข็ง

นายวรุฬห์โรจน์ อติรัตนวงษ์

๐๘๖-๔๑๖๑๐๒๐

๐๙๑-๐๘๑๖๗๕๒

๐๙๘-๕๘๖๖๗๗๔

นายวัชระ แก้วมีศรี

๐๙๐-๕๗๖๙๙๒๓

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๒๙

นายดวงพิจิตร กัสนุกา
๐๘๔-๕๑๒๓๒๖๖

นางสมจิตร ชัยลา
๐๘๓-๑๔๙๐๑๗๔

นายมานัส ขากำ�นัน
๐๘๓-๙๙๖๐๕๔๒

นายชูศักดิ์ ไสยลักขณา
๐๘๒-๐๙๓๑๖๙๗

นายคำ�ปิ่น ศิริบาล
๐๖๒-๗๐๑๘๒๓๓

นายตรี ธัญญา
๐๘๕-๕๖๔๘๐๐๓

นายอภิสิทธิ์ ละครขวา
๐๖๑-๘๐๒๙๗๒๑

นายประจบ เมืองสนธ์
๐๘๐-๙๔๘๐๑๔๓

นางทองล้วน ทัพซ้าย
๐๙๔-๕๑๔๑๒๘๒

นางรำ�ไพร สีไตรพัด
๐๘๓-๖๗๓๗๒๒๓

นางลำ�ดวน วิชาผา
๐๖๒-๓๑๗๕๘๔๔

นางศศินา ทินเต
๐๙๒-๓๙๑๖๖๗๙

นายสมจิตร เมืองซอง
๐๘๑-๖๗๐๕๗๗๑

๓๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

นายสุรสิทธิ์ จุลโนนยาง
๐๘๔-๙๕๗๕๘๗๒

ระเบียบปฏิบัติ

โรงเรียนขามแก่นนคร

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๓๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
…………………………………………
โดยทีเ่ ป็นการสมควร ปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งผูป้ กครองนักเรียนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๒๓ แห่งประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่       
๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องผู้ปกครองนักเรียนลงวันที่              
๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ และผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษารับการศึกษาระดับตํ่า
กว่าปริญญาตรีในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติดังนี้
๑. “ผู้ปกครอง” หมายความว่าบุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ในความปกครองหรือ
อุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นอาศัยอยู่
๒. ให้นกั เรียนนักศึกษาทีก่ �ำ ลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับปวส. ปกศ.สูงหรือเทียบเท่าลงมา
ในสถานศึกษาในสังกัด หรือในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่ มีปกครอง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
๓. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ผปู้ กครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษาทีส่ ถานศึกษา
พร้อมกับหลักฐานเอกสารต่างๆ ตามที่สถานศึกษากำ�หนด
ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักเรียนนักศึกษาได้ตามกำ�หนดให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้า
สถานศึกษากำ�หนดวันมอบตัวนักศึกษาใหม่
๔. ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน
โดยให้นกั เรียนนักศึกษาแต่งกายแต่งเครือ่ งแบบและความประพฤติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำ�สัง่ ของ
สถานศึกษาและหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่กฎหมายกำ�หนด
๕. ผูป้ กครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยูเ่ สมอเพือ่ จะได้ทราบปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับการศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้นๆ
๖. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ปกครอง       
แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
๗. สำ�หรับนักเรียนนักศึกษาที่รับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบ
ติดตามหลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาหากเห็นว่านักเรียนนักศึกษาคนใดไม่มีผู้ปกครอง
หรื
อผู้ปกครองไม่เหมาะสมให้สถานศึกษาดำ�เนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
		
			ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
                                 (ลงชื่อ)        ก่อ  สวัสดิพาณิชย์
                                              (นายก่อ สวัสดิพาณิชย์)
                                     รัฐมนตรีช่วยราชการปฏิบัติราชการแทน
                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

กฎกระทรวง

กำ�หนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
..........................................................

อาศัยอำ�นาจตามความในมาตร ๖ และมาตร ๖๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จำ�หน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่
หรือ ยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำ�ร้ายร่างกายผูอ้ นื่ เตรียมการหรือกระทำ�การใดๆ อันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางวัน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากำ�หนดระเบียบด้วยว่าความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกระทรวงนี้
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : เหตุในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖  บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา และตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงจึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๓๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
............................................................

อาศั ย อำ � นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก                  
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ             
นักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการลงโทษนั ก เรี ย น
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการลงโทษนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา
พ.ศ ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
		 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
		 “การกระทำ�ความผิด” หมายความว่าการที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งเสริมความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำ�ความผิดโดยมีความ
มุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษสำ�หรับนักเรียนนักศึกษาที่กระทำ�ความผิดมี ๔ สถานดังนี้
				 (๑)		 ว่ากล่าวตักเตือน
				 (๒ ) ทำ�ทัณฑ์บน
				 (๓)		 ตัดคะแนนความประพฤติ
				 (๔)		 ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วย
ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยคำ�นึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง
ของพฤติการณ์ประกอบการ ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้
นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน หรือนักศึกษาให้รู้สำ�นึกในความผิดและกลับประพฤติตนใน
ทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอำ�นาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
๓๔ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำ�ความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การทำ � ทั ณ ฑ์ บ นใช้ ใ นกรณี นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระพฤติ ต นไม่ เ หมาะสม
กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ
กรณีทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาของแต่ ล ะสถานศึ ก ษากำ � หนดและให้ ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทำ�กิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใช้ในกรณีทนี่ กั เรียนหรือนักศึกษากระทำ�ความผิด
ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำ�นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
				 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
		
		

อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๓๕

กลุ่มกิจการนักเรียน

โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
.........................................................

ความสำ�คัญและความจำ�เป็นของกลุ่มกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียนคือ งานส่งเสริม พัฒนา ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียน            
ให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้            
ความสามารถได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียนเป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยครู
ควรมีวธิ กี ารปกครองนักเรียนด้วยการใช้วธิ กี ารต่างๆ ทีอ่ าศัยหลักจิตวิทยา เพือ่ ให้เหมาะสมกับนักเรียน
ที่มีปัญหา ตามความแตกต่างของบุคคล โดยไม่มุ่งจะใช้ระเบียบข้อบังคับเพียงอย่างเดียว
จุดมุ่งหมายของกลุ่มกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียนมีจดุ มุง่ หมายสำ�คัญทีจ่ ะพัฒนานักเรียนให้เกิดความมีระเบียบวินยั และพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในเรื่อง               
ดังต่อไปนี้
๑. ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองครอบครัวและสังคม
๒. การเคารพต่อกฎหมายและกติกาของสังคม รู้จักทำ�งานเป็นหมู่คณะมีความสามัคคี รู้จัก   
เสียสละเพื่อส่วนรวมรู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมีหลักการและเหตุผล ใช้เสรีภาพของตนเองในการ
สร้างสรรค์บนรากฐานของกฎหมายจริยธรรมและศาสนา
๓. ความภูมิใจในความเป็นไทย การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความรู้และความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการ         
ร่วมกันธำ�รงรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศชาติ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของกลุ่มกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคน ดังนี้
๑. ป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
๓. ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ้น
๓๖ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

บุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มกิจการนักเรียน
๑. คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน
- ควบคุมความประพฤตินักเรียนและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
- การออกระเบียบข้อบังคับและการพิจารณาลงโทษ
- ประสานงานให้ฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อให้เกิดผลดีต่อการ
ปกครองและกิจการนักเรียนของโรงเรียน
๒. ครูสนับสนุนการสอน เช่น ครูแนะแนว ครูกิจกรรมนักเรียน ครูพยาบาล บรรณารักษ์ฯลฯ
- ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
- เก็บข้อมูลด้านต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อนำ�มาวิจัยและแก้ไขปัญหาความประพฤติ
- นำ�นักเรียนช่วยเหลืองานกิจการนักเรียน
- นำ�กิจกรรมทีม่ สี ว่ นเสริมสร้างระเบียบวินยั ของนักเรียนให้ดยี งิ่ ขึน้ มาจัดทำ�เป็นโครงการ
เพื่อช่วยเหลืองานกิจการนักเรียน
๓. ครูปฏิบัติการสอน
- อบรมสั่งสอนระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียนในขณะที่ทำ�การสอนทางด้าน
วิชาการจะไม่แยกการเรียนการสอนออกมาจากการปกครองนักเรียน
- ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือให้นักเรียนมีความประพฤติดีและมีระเบียบวินัยดี

พฤติกรรมต้องห้าม

๑. ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕             
และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนผู้ใดสูบบุหรี่ถือว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพ
ของนักเรียนนอกจากเป็นการทำ�ลายสุขภาพร่างกายแล้วยังอาจจะเป็นต้นเหตุทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ด้วย
เป็นอันตรายต่อสถานที่ราชการ
๒. ห้ามนักเรียนแต่งกายโดยใช้เครื่องประดับ
ห้ามนักเรียนชายหญิงใช้เครื่องประดับเช่น ต่างหู สร้อยคอ แหวนกำ�ไลที่เป็น ทอง นาค      
หรือสิ่งที่มีราคาทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักเรียนประหยัดและไม่แข่งขันกันแต่งกายตลอดถึงการเจาะส่วน
ต่างๆของร่างกาย เช่น หู จมูก เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
๓. ห้ามนักเรียนแขวนพระเครื่องในลักษณะเปิดเผย
นักเรียนชาย หญิง บางคนแขวนพระที่คอ โดยใช้เชือกสั้นๆ คล้องพระแล้วผูกติดคอ ซึ่ง
เป็นการกระทำ�ที่ดูไม่สุภาพ หากจะแขวนพระควรแขวนให้มิดชิด เพราะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั้นย่อม
แขวนพระเพื่อระลึกว่าเราเป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้ใดปฏิบัติธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว ย่อมจะเกิดความสุข
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๓๗

๔. ห้ามนักเรียนนำ�เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือ เครื่องชาร์ต เข้ามาโรงเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกลุม่ กิจการนักเรียนเพือ่ ต้องการให้นกั เรียนปลอดภัย ประหยัดและไม่แข่งขันกันตามแฟชัน่
นิยมสำ�หรับผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้น�ำ โทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียนได้นนั้ ต้องทำ�ข้อตกลงกำ�หนดเวลาใช้โทรศัพท์
ห้ามนำ�เครื่องรีดผม เครื่องเล่น DVD CD mp๓ วิทยุเทป กีต้าร์ เกมส์กด มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (ยกเว้นครูประจำ�วิชา สั่งให้นำ�มาเพื่อใช้ประกอบการเรียนเท่านั้นทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักเรียน
ประหยัดและไม่แข่งขันกันตามแฟชั่นนิยม)
โรงเรียนขามแก่นนคร จัดรูปแบบการปกครองนักเรียนแบบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒,
๓, ๔, ๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และแบบคณะสี
๑. กิจกรรมระดับชั้น
๑.๑ ความสะอาดภายในห้องเรียน ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทั่วๆ ไปรอบๆ
ห้องเรียนและความสะอาดห้องสุขาที่ได้รับผิดชอบซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละชั้นในระดับชั้นนั้นๆ อยู่แล้ว
๑.๒ เข้าห้องประชุมสวดมนต์รับการอบรมระเบียบวินัยจริยธรรมและความประพฤติ   
ประจำ�สัปดาห์โดยหมุนเวียนไปทุกระดับชั้นตามที่กลุ่มกิจการนักเรียนได้กำ�หนดวันเวลาไว้
๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือทางราชการหน่วยงานราชการหน่วยงาน
เอกชนหรือชุมชนจัดขึ้น
๑.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. คณะสี
๒.๑ คณะสี   หมายถึง คณะนักเรียนและคณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร   ซึ่งแบ่งเป็น                
คณะสีต่างๆ ๔  คณะสี  และมีสีเป็นสัญลักษณ์ของคณะ คือ  สีเขียว สีฟ้า  สีม่วง และ สีชมพู คณะสี
แต่ละคณะสีประกอบด้วยครูที่ปรึกษาคณะสี   ซึ่งได้รับคำ�สั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งต่างๆ
ประจำ�คณะสีนั้นๆ
		
๒.๒ คณะกรรมการนักเรียนคณะสีประกอบด้วยตำ�แหน่ง  ดังต่อไปนี้
ประธาน, รองประธาน, การเงิน, แผนงาน/โครงการ, วิชาการ, กิจกรรม, สวัสดิการ/
ปฏิคมนักเรียนสารวัตร, ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ประชาสัมพันธ์, เลขานุการ โดยนักเรียนประธาน
คณะสีจัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการการบริหารคณะสีแต่ละคณะสี การเลือกตั้งโดยวิธีลับหรือเปิด
เผยก็ได้ มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๒.๑ ให้ความร่วมมือดำ�เนินงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะสีตามนโยบายของโรงเรียน
๒.๒.๒ เสนอข้อคิดเห็นในการดำ�เนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
๒.๒.๓ นำ�เสนอโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาศักยภาพ  และเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนโดยส่วนรวม
๒.๓ ครูที่ปรึกษาคณะสี  มีหน้าที่  ดังนี้
๒.๓.๑ ดำ�เนินการเลือกตั้งนักเรียนประธานคณะสี  และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นักเรียนคณะสีโดยตำ�แหน่ง
๓๘ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ผู้มีพระคุณ

๒.๓.๒ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์ และ               

๒.๓.๓ ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมอันดีงาม
๒.๓.๔ ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  เคารพต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างจริงใจ
๒.๓.๕ ปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาด
๒.๓.๖ ปลูกฝังให้นักเรียนพัฒนาโรงเรียน  รักษาสาธารณสมบัติและรักธรรมชาติ
๒.๓.๗ ต้องรู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี  ติดต่อกับผู้ปกครองตามโอกาสสมควร
๒.๓.๘ ประสานงานกับครูฝ่ายต่างๆ
๒.๓.๙ ตรวจตรา  ควบคุมความประพฤตินักเรียน
๒.๓.๑๐ มีอำ�นาจลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม
๒.๓.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ผล เช่น กีฬาทั้งภายใน        
และภายนอกโรงเรียน กีฬาประเพณีขามแก่นนคร-สาธิตมอดินแดง
๒.๓.๑๒ ทำ�หน้าที่เวรประจำ�วันที่ได้รับมอบหมาย  ดูแลเขตน่ามอง ห้องน่าเรียน
๒.๔ การสิ้นสุดสภาพการเป็นคณะกรรมการประเภทต่างๆ เมื่อ
- ถึงแก่กรรม
- ลาออก
- ออกจากโรงเรียน
- ออกตามวาระ
เมื่อคณะกรรมการประเภทนั้นๆ จำ�นวน ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยความ                   
เห็นชอบของครูที่ปรึกษาเห็นว่ากรรมการคนใดหรือหลายคนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่
ก็ให้ลงมติให้กรรมการคนนั้นพ้นจากตำ�แหน่งได้
เมื่อสมาชิกของกรรมการคนใดคนหนึ่งแต่ละประเภทว่างลง ให้ครูที่ปรึกษาประจำ�ชั้น
หรือกลุม่ กิจการนักเรียนดำ�เนินการเลือกตัง้ ซ่อม ตำ�แหน่งทีว่ า่ งลง และให้อยูใ่ นตำ�แหน่งได้ในระยะเวลา
ที่เหลือสำ�หรับปีการศึกษานั้นๆ
๒.๕ การประชุมคณะกรรมการนักเรียนคณะสี  มี  ๒  ประเภท
๒.๕.๑ การประชุมสามัญ  ให้คณะกรรมการนักเรียนคณะสีภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อ
การบริหารงานและประเมินผล
๒.๕.๒ การประชุมวิสามัญ   เมื่อเหตุการณ์เร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน                   
เป็นส่วนรวมให้ประธานคณะกรรมการนักเรียนคณะสีเป็นประธานการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ก็ให้  
รองประธานเป็นผู้ทำ�หน้าที่แทน
- ในการประชุมแต่ละครัง้   ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๓๙

- การลงมติในที่ประชุม  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
- ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมด้วยอย่างน้อย    
๓ คน  แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
- ให้นกั เรียนประธานกรรมการ  นกั เรียนคณะสีน�ำ ระเบียบวาระการประชุมเสนอ
รองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียนก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วัน  เพื่อพิจารณาอนุมัติการประชุม
ก่อนทุกครั้ง
- การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษรและดำ�เนิน
การไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างถูกต้องพร้อมกับรายงานการประชุมต่อรองผูอ้ �ำ นวยกลุม่ กิจการ
นักเรียนทุกครั้งภายในเวลา ๓ วันหลังจากมีการประชุม
๓. กิจกรรมปกติประจำ�วันของนักเรียน
เวลา  ๐๗.๔๐  น. นักเรียนลงเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตน่ามองห้องน่าเรียน
เวลา ๐๗.๕๕ น. นักเรียนเสร็จสิ้นภาระกิจเขตพื้นที่รับผิดชอบเตรียมตัวเข้าแถว
เคารพธงชาติ
เวลา  ๐๘.๐๐  น. เพลงมาร์ชโรงเรียนนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตามที่ทาง
โรงเรียนกำ�หนด
เวลา ๐๘.๑๐ น. นักเรียนทุกคนอยู่ในแถวพร้อมที่จะทำ�พิธีหน้าเสาธงเพื่อ
เคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวคำ�ปฏิญาณตนนักเรียนที่
ไม่สามารถเข้าแถวในชั้นของตนเองได้ให้เข้าแถวต่างหาก
ตามที่ครูเวรกำ�หนดไว้จนเสร็จพิธีหน้าเสาธงจึงเดินเข้า
จุดที่เข้าแถวได้หลังจากนั้นครูเวรทำ�หน้าที่แจ้งข่าวประกาศ
อบรมนักเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียนเพื่อรับฟังการอบรมตรวจ
ความเรียบร้อยของห้องเรียนและให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียน
ประจำ�วันโฮมรูม
เวลา ๐๘.๔๐ น. เริ่มเรียนตามตารางคาบที่ ๑ ช่วงเปลี่ยนคาบเรียนให้นักเรียน
เข้าแถวตอนลึกเรียงหนึง่ เดินอย่างเป็นระเบียบของแต่ละคาบเรียน
เวลา ๑๒.๐๐ น. หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนเข้าเรียนในภาคบ่ายคาบที่ ๕ จนสิ้นสุดคาบเรียนที่ ๗
เวลา ๑๖.๒๐ น. เลิกเรียนโดยนักเรียนต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบ
นักเรียนต้องสำ�รวจการแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเข้าออกโรงเรียนที่ประตูทางเข้าทั้งสองด้าน   
โดยมีครูเวรคอยทำ�หน้าที่ต้อนรับนักเรียนให้นักเรียนทำ�ความเคารพด้วยการไหว้ เสร็จแล้วไหว้    
พระพุทธรูปที่หอพระก่อนเข้าออกโรงเรียน
๔๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

- นักเรียนที่นำ�จักรยาน จักรยานยนต์ มาโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัยโดยให้จอดรถและลง
จากรถมาทำ�ความเคารพครูเวรประจำ�วันก่อนแล้วค่อยดับเครื่องยนต์จูงรถเข้าไปถึงจุดที่กำ�หนดจึงขึ้น
ขับรถจักรยานยนต์ต่อไปอย่างเป็นระเบียบ
- นักเรียนที่นำ�รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้นำ�ไปจอดในโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ทาง
โรงเรียนจัดให้ห้ามนำ�ไปจอดนอกสถานที่จอดหรือนอกบริเวณโรงเรียนเด็ดขาด
- ก่อนกลับบ้านให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยเข้าแถวตอนลึกเรียงหนึ่งแถวนักเรียนชาย      
๑ แถว นักเรียนหญิง ๑ แถว แล้วทำ�ความเคารพครูเวรประจำ�วันและไหว้พระพุทธรูปที่หอพระ           
ก่อนกลับบ้าน
๔. แนวปฏิบัติสำ�หรับนักเรียนถ้านักเรียนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำ�หนดไว้จะได้
รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๔.๑ นักเรียนต้องมาให้ทันเวลา ๐๘.๑๕ น. ถ้าเลยเวลาที่นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
ถือว่ามาสายถ้ามาสายเกิน ๓ ครั้งจะถูกหักคะแนนความประพฤติ
๔.๒ นักเรียนจะต้องเข้าเรียนทุกคาบเรียนตามทีก่ �ำ หนดไว้ในตารางเรียนถ้าเข้าเรียนช้าเกิน
๕ นาที โดยไม่มีเหตุผลเกิน ๓ ครั้ง หรือตามที่ครูประจำ�วิชาได้รายงานไปให้กลุ่มกิจการนักเรียน จะถูก
หักคะแนนความประพฤติ
๔.๓ นักเรียนที่มีธุระจำ�เป็นหรือเจ็บป่วยให้รายงานต่อครูประจำ�วิชาหรือครูประจำ�ชั้น    
เพื่อหยุดพักในคาบเรียนนั้นไม่ควรหยุดเรียนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.๔ นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นห้องเรียนต้องอยูใ่ นความสงบตัง้ ใจเรียนและเคารพครูทกี่ �ำ ลังสอนหรือ
เชื่อฟังคำ�สั่งของหัวหน้าห้องเรียนในขณะที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน
๔.๕ นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นชุ ด นั ก เรี ย นชุ ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ต้ อ งแต่ ง เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นชุ ด               
กิจกรรมนั้นๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกำ�หนด
๔.๖ นักเรียนที่มีกิจธุระจำ�เป็นหรือเจ็บป่วยจำ�เป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยกรณี
ใดก็ตามต้องไปขออนุญาตจากกลุ่มกิจการนักเรียนจึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
๔.๗ ถ้าหยุดเรียนโดยเหตุใดก็ตามต้องส่งใบลาทีผ่ ปู้ กครองเซ็นชือ่ รับรองทุกครัง้ ผูป้ กครอง
คือผู้ที่มาเซ็นชื่อเข้าโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองการหยุดที่ไม่มีใบลาไม่ถูกต้องถือว่า
ขาดเรียนหรือถ้าผูป้ กครองต้องการให้นกั เรียนไปทำ�ธุระให้ตอ้ งถือจดหมายมาเพือ่ ขออนุญาตกลุม่ กิจการ
นักเรียน
๔.๘ ถ้านักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วันโดยไม่มีใบลาหรือเหตุผลเพียงพอถือว่า
เป็นการขาดเรียนครูประจำ�ชั้นจะมีหนังสือถึงผู้ปกครองมาชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กลุ่มกิจการ
นักเรียนทราบเพื่อมาทำ�บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๔.๙ นั ก เรี ย นไม่ ค วรหลี ก เลี่ ย งการเข้ า แถวเคารพธงชาติ ห ลบเลี่ ย งการเดิ น แถวเข้ า              
ห้องเรียนถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะต้องพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๔๑

๔.๑๐ นักเรียนจะต้องทำ�ความเคารพครูทุกท่านตามโอกาสและกาลเทศะ (ไม่เฉพาะว่าได้
สอนนักเรียนหรือไม่)
๔.๑๑ นักเรียนจะต้องรักษาวินัยในการเดินตามกฎจราจรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของนั ก เรี ย นอี ก ทั้ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งวิ นั ย ตนเองและเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข อง                
ประชาชนทั่วไป
๔.๑๒ นักเรียนทุกคนจะต้องทำ�ความเคารพครูและผู้มีเกียรติที่เข้ามาเยี่ยมชมและดูงาน
ของโรงเรียน นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน โต๊ะ ม้านั่ง และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
๔.๑๓ ไม่ควรใช้ห้องเรียนเป็นที่เล่นเกมส์ต่างๆ หรือหยอกล้อเล่นกัน ไม่นำ�อาหาร ขนม  
เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวต่างๆ มารับประทานในห้องเรียน
๔.๑๔ นักเรียนควรรับประทานอาหารในโรงอาหารหรือทีซ่ งึ่ จัดไว้ส�ำ หรับรับประทานอาหาร
เท่านั้น ไม่ควรเดินรับประทานอาหารและเวลาซื้ออาหารจากร้านค้าต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบด้วย
๔.๑๕ การทำ�ลายสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนตลอดจนการขีดเขียน
ทำ � ความสกปรกตามอาคารเรี ย นต่ า งๆ โต๊ ะ ม้ า นั่ ง ฝาผนั ง อื่ น ๆ ถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด ต้ อ งได้ รั บ โทษ                  
ตามควรทุกกรณี
๔.๑๖ นักเรียนจะใช้ห้องเรียนในช่วงก่อนเรียนหรือพักเที่ยงได้ในเฉพาะวันที่สภาพอากาศ
ไม่ปกติ เช่น ฝนตก ลมแรง ฯลฯ

ข้อเสนอแนะเรื่องผู้ปกครองกับกลุ่มกิจการนักเรียน
โรงเรียนต้องการให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลควบคุมความ
ประพฤตินักเรียน เพื่อให้ประพฤติในสิ่งที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. การเล่าเรียน

๑.๑ ควรสอบถามถึงเรื่องการเรียนและกำ�กับควบคุมให้นักเรียนได้ทำ�การบ้านตามที่ครู
ได้มอบให้ตลอดจนกำ�กับให้อ่านหนังสือเรียนอย่างสมํ่าเสมอ
๑.๒ ควรห้ามนักเรียนมีหนังสืออ่านเล่นโดยไร้สาระ อ่านแล้วเกิดความเสื่อมเสียมากกว่า
จะให้ประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม เช่นหนังสือเกี่ยวกับการยั่วยุกามารมณ์ หรือขัดต่อศีลธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติหรือเป็นหนังสือที่ก่อให้เกิดความหลงผิด ความแตกสามัคคี เป็นต้น

๒. การเที่ยวเตร่

๒.๑ ควรแนะนำ�ให้คบเพื่อนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตัวดีไม่คบเพื่อนที่มีพฤติกรรม  
เป็นนักเลงอันธพาลที่จับกลุ่มกันทำ�ให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือทำ�ให้เป็นภัยต่อสังคม และประเทศชาติ
บ้านเมือง
๒.๒ ควรแนะนำ�เกีย่ วกับการระมัดระวังเรือ่ งการเงินไม่ควรให้นกั เรียนใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยใน
สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเป็นทางนำ�ไปสู่การเที่ยวเตร่ตามสถานที่บันเทิงต่างๆ จนเป็นอาจิณ
๔๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๒.๓ ควรห้ามนักเรียนเทีย่ วในเวลากลางคืนจนเกินเวลาอันสมควรโดยไม่มผี ปู้ กครองดูแล

๓. การอนามัย

๓.๑ ควรดูแลเกี่ยวกับความสะอาดของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอเช่น ตามร่างกาย เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนด้วย
๓.๒ ควรอบรมและดูแลเกีย่ วกับโภชนาการให้ได้รบั ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีประโยชน์
ต่อร่างกายซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนยิ่งขึ้น
๓.๓ ควรให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลืองานในบ้านตามความเหมาะสมกับกำ�ลังกายและ  
ในเวลาอันควรเพื่อเป็นการบริหารร่างกายให้แข็งแรงมีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในบ้าน
๓.๔ ควรให้นักเรียนได้มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเต็มที่ตามความต้องการของร่างกายซึ่ง     
อยู่ในวัยกำ�ลังเจริญเติบโต

๔. การแต่งกาย

๔.๑ ผู้ ป กครองควรกำ � ชั บ นั ก เรี ย นให้ แ ต่ ง กายถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของโรงเรี ย นและ           
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเอาใจใส่ตรวจตราความเรียบร้อยและถูกต้องของการแต่งกายนักเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ
๔.๒ ไม่ ค วรให้ นั ก เรี ย นแต่ ง กายด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า ราคาแพงเพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก  
ประหยัดและเลือกใช้ของที่มีคุณภาพดีราคาถูก
๔.๓ ไม่ควรให้นักเรียนใช้เครื่องประดับทุกประเภทที่ไม่ปลอดภัยต่อตัวนักเรียนรวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ ทองคำ�  โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากสิ่งที่
จำ�เป็นต่อการเรียน เช่น นาฬิกา เป็นต้น

๕. เบ็ดเตล็ด

๕.๑ ผูป้ กครองควรจะสอดส่องดูแลอย่างสมาํ่ เสมอทีจ่ ะไม่ให้นกั เรียนสูบบุหรี่ ดืม่ เครือ่ งดอง
ของเมา ยาเสพติด หรือ เล่นการพนันทุกชนิด
๕.๒ ผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลนักเรียนเพื่อป้องกันการกระทำ�ความผิดในทางชู้สาว         
ที่จะทำ�ให้เกิดผลเสียต่อความประพฤติและการเรียนของเด็ก
๕.๓ ผู้ ป กครองควรสอดส่ อ งในเรื่ อ งกิ ริ ย ามารยาทและความประพฤติ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้             

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๔๓

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร

เรื่อง  ระเบียบการควบคุมความประพฤตินักเรียน
.........................................................

ด้วยโรงเรียนขามแก่นนคร สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้กำ�หนด
ระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมความ
ประพฤติของนักเรียนที่เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำ�นึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน
เพื่อถือปฎิบัติ ดังนี้
๑. นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนที่กำ�หนดไว้
และระเบียบต่างๆ ที่กำ�หนดขึ้นในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม
๒. ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ให้ครูทุกท่านบันทึก
รายละเอียดแห่งความผิดเสนอต่อรองผู้อำ�นวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน
๓. โรงเรียนขามแก่นนคร มีระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗        
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ระเบียบวินัยต่อไปนี้ เป็นระเบียบวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติหากฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณา
ลงโทษ
๔.๑ นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันตามเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์    
ไหว้พระตอนเช้า
๔.๒ นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
๔.๓ นักเรียนต้องเคารพครูทุกท่านในโรงเรียน บิดามารดา ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณ           
ทุกท่านและสุภาพอ่อนน้อมกับบุคคลทั่วไป
๔.๔ นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
๔.๕ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ไม่กระทำ�ตนให้ได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว
๔.๖ นักเรียนต้องไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาตจากกลุ่มกิจการนักเรียน
ตามระเบียบที่กำ�หนด
๔.๗ นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๘ นักเรียนต้องรู้จักเสียสละ
๔.๙ นักเรียนต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน ห้องเรียน
อาคารสถานที่ทิ้งเศษขยะในที่จัดให้ และฝึกให้เป็นนิสัย
๔.๑๐ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนด้วยความรับผิดชอบเป็นพิเศษ
๔.๑๑ นักเรียนต้องไม่นำ�หรือพกอาวุธหรือเครื่องกระสุนดินปืนดอกไม้เพลิงที่จะก่อให้      
เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ตนเอง สถาบัน และผู้อื่น
๔.๑๒ นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน การแต่งกาย และ         
ความประพฤติตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน
๔๔ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ความประพฤติต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
๑. นักเรียนตัดผม หรือไว้ผมยาว หรือไว้หนวดเครา หรือย้อมผมเปลี่ยนจากสีผมธรรมชาติ
๒. นักเรียนหญิงดัดผม หรือทรงผมอื่นนอกเหนือจากที่โรงเรียนกำ�หนด
๓. ใช้เครื่องสำ�อาง หรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวย หรือเครื่องประดับอื่น ๆ
๔. เที่ยวเตร่ในที่สาธารณะ ทำ�ลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือสาธารณะสมบัติ
๕. แสดงกิริยาวาจาหรือกระทำ�อย่างใดที่ไม่สุภาพ
๖. มั่วสุมและก่อความรำ�คาญทำ�ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดต่อบุคคลอื่น
๗. เล่นการพนันทุกชนิดที่ต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน
๘. เที่ ย วเตร่ เวลากลางคื น เกิ น กว่ า เวลาที่ กำ � หนด ระหว่ า ง ๒๒.๐๐ น - ๐๔.๐๐ น.
ของวันถัดไป เว้นแต่ไปกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนเป็นครั้งคราว
๙. สูบบุหรี่ สูบกัญชา ดื่มสุรา ยาเสพติดของมึนเมาอย่างอื่น รวมทั้งสูดดมสารไอระเหย
๑๐. เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงรับจำ�นำ� สถานพนัน
บ่อนการพนัน เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัย หรือเข้าไปเยี่ยมญาติ
๑๑. เข้าไปในงาน หรือร่วมงานสังสรรค์และงานเต้นรำ� หรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมแก่สภาพ
การเป็นนักเรียน เว้นแต่ไปกับบิดามารดา
๑๒. เข้าไปในสถานค้าประเวณี หรือคบค้าสมาคมกับหญิงทีม่ คี วามประพฤติตนเป็นผูค้ า้ ประเวณี
เว้นแต่หญิงนั้นเป็นญาติ
๑๓. ประพฤติตนทำ�นองชู้สาว ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
๑๔. มีวัตถุระเบิดหรืออาวุธติดตัว เพื่อซ่อนเร้นไว้เพื่อประทุษร้าย
๑๕. หลบหนีโรงเรียน หลบหนีการเข้าชั้นเรียน หลบหนีการเข้าร่วมกิจกรรม
๑๖. ก่อการทะเลาะวิวาท หรือประพฤติตนเป็นอันธพาล หรือผู้มีอิทธิผล
๑๗. ลักขโมย

การมาเรียนและการลาของนักเรียน

๑. การมาโรงเรียนจะต้องมาให้ทนั โรงเรียนอย่างช้าให้ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา ๐๘.๐๐ น.
หากนักเรียนมาสาย ต้องไปพบครูเวรประจำ�วันเพือ่ จดบันทึกชือ่ พร้อมแจ้งเหตุผล จึงจะเข้าห้องเรียนได้
นักเรียนที่มาสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร ทางโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษ เกี่ยวกับความประพฤติตาม
ระเบียบนอกจากความจำ�เป็นในกรณีต่อไปนี้
		 ๑.๑ ถ้าผูป้ กครองมีธรุ ะจะต้องใช้นกั เรียนตอนเช้า ไม่สามารถให้นกั เรียนมาทันตามกำ�หนด
ผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือรับรองให้นักเรียนไปแสดงต่อครูเวร มิฉะนั้นจะได้รับโทษ ตามระเบียบ
		 ๑.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาติ ฝนตกหนักพาหนะที่ใช้เดินทางขัดข้องหรือ
ประสบอุบัติเหตุทางโรงเรียนจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีไป
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๔๕

๒. การลากิจหรือลาป่วย จะต้องเขียนใบลากิจ หรือป่วยส่งครูประจำ�ชั้นล่วงหน้าหรือวันที่มา
โรงเรียนถ้านักเรียนเขียนเองจะต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองรับรองหากเป็นลายเซ็นปลอมทางโรงเรียน                
จะไม่รับพิจารณา และถือว่าผู้นั้นขาดเรียนและพิจารณาลงโทษฐานปลอมลายมือชื่อผู้อื่น
๓. การอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เมือ่ นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้วจะออกนอกบริเวณ
โรงเรียนไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าโรงเรียนจะปล่อยเลิก ถ้ามีเหตุจำ�เป็นจะต้องออกนอกบริเวณ                        
ในกรณีต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนเสียก่อน โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ให้ขออนุญาตจากกลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อขอบัตรอนุญาต นักเรียนจึงจะออกนอก
บริเวณโรงเรียนได้
๓.๒ นักเรียนที่มีกิจธุระจำ�เป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน และไม่ได้กลับเข้ามาอีก           
จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน  โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโรงเรียน
จะมีหนังสือติดต่อไปยังผู้ปกครองถ้ายังไม่ได้รับคำ�ตอบจากผู้ปกครองทางโรงเรียนจะส่งจดหมายลง
ทะเบียนเตือนเป็นครัง้ ที่ ๒ หากผูป้ กครองยังไม่มาติดต่อกับทางโรงเรียนแต่อย่างใดทางโรงเรียนจะถือว่า
ไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และอาจพิจารณาแขวนลอยชื่อนักเรียนไว้ในทะเบียนนักเรียนก็ได้  
ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอ

การมาโรงเรียนในวันหยุด

การมาโรงเรียนในวันหยุดของนักเรียน จะต้องมีหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง           
ทุกครั้ง และต้องส่งใบอนุญาตกลับคืนครูผู้รับผิดชอบตามกำ�หนด หากไม่ดำ�เนินการโรงเรียนจะ               
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

การออกนอกบริเวณโรงเรียน

ในวันที่มีการเรียนตามปกติของทางโรงเรียน เมื่อนักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนแล้ว
นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จะต้องอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อศึกษาเล่าเรียนตามตารางเรียน
จนกระทั่งเวลา ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน  และถ้านักเรียนมีความประสงค์ที่จะขอออกนอกบริเวณโรงเรียน
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ให้นักเรียนปฏิบัติต่อไปนี้
๑. มีจดหมายของผู้ปกครองนักเรียนถึงรองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียนที่ขออนุญาตให้
นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๒. ให้นกั เรียนนำ�จดหมายของผูป้ กครองหรือหลักฐานต่าง ๆ มาขออนุญาต จากครูกลุม่ กิจการ
นักเรียน  ที่มีอำ�นาจในการอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
๓. นักเรียนทีจ่ ะออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องได้รบั การอนุญาต หรือรับทราบจากครูประจำ�
ชัน้ หรือครูประจำ�วิชาเสียก่อน (แล้วแต่กรณี) แล้วให้นกั เรียนดำ�เนินการขออนุญาต ทีก่ ลุม่ กิจการนักเรียน
โดยนักเรียนจะต้องถือใบอนุญาตออกไปด้วยเสมอ
๔๖

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๔.
โรงเรียน
๕.
๖.
๗.

นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต่อยามทีห่ น้าประตู
เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาแล้ว นักเรียนจะต้องนำ�ใบอนุญาตมาคืนที่ยามรักษาการณ์
ในกรณีที่นักเรียนไม่สบาย ครูพยาบาลจะเป็นผู้อนุญาตให้กลับบ้านก่อนโรงเรียนเลิกได้
นักเรียนควรคำ�นึงถึงเรื่องชั่วโมงเรียนเป็นสำ�คัญ

การออกนอกบริเวณโรงเรียนชั่วคราว

นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนชั่วคราวกับครู
กลุ่มกิจการนักเรียน เมื่อกลับมาต้องคืนใบอนุญาตที่กลุ่มกิจการนักเรียนการอนุญาตจะต้องพิจารณา
เป็นเรื่องๆ ไปแต่จะไม่อนุญาตเรื่องดังต่อไปนี้
๑. กลับบ้านเพื่อไปเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการเรียน
๒. ไปซื้อของเพื่อนำ�มาใช้ส่วนตัว
๓. มีโทรศัพท์มาตามให้ออกไปพบหรือให้กลับบ้าน
๔. ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน

การขออนุญาตกลับบ้าน

การขออนุญาตกลับบ้านในเวลาเรียน ต้องขออนุญาตกับกลุม่ กิจการนักเรียนเท่านัน้ และต้องยึด
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ปกครองมารับ
๒. มีจดหมายจากผู้ปกครองมาขออนุญาตให้กลับมีลายเซ็นผู้ปกครองที่เชื่อถือได้
๓. บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นญาติสนิทและนักเรียนเซ็นรับรองว่าเป็นญาติจริง
๔. ป่วยหนักจะมีครูนำ�ส่งหรือโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองมารับ
๕. เป็นโรคติดต่อและอยู่ในระหว่างการติดต่อแพร่เชื้อ
๖. ถ้านอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนขามแก่นนครหรือผู้รับมอบหมาย
					ประกาศ  ณ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๔๗

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร
เรื่อง ระเบียบโรงเรียนขามแก่นนคร
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
.............................................................
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๒๗ และเพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน จึงออกระเบียบว่าด้วยเครือ่ งแบบ
และการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ไว้ดังนี้
๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบโรงเรียนขามแก่นนคร ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนขามแก่นนคร ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน                 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใช้ระเบียบนี้แทน
๓. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขามแก่นนคร ทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
๔. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕. เครื่องแบบที่กำ�หนดให้ประกอบด้วย
		
๕.๑ ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขามแก่นนคร
				๕.๑.๑   เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนต้น
								
๑) เสื้อ ต้องเป็นแบบเสื้อเชิ้ต คอตั้ง ผ้าเนื้อขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย     
สอดแทรกและไม่บางจนเกินควร ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร ไม่มีลวดลายจำ�นวน ๕ เม็ด แขนสั้นเพียงเหนือรอยพับข้อศอก      
ประมาณ ๑ นิ้ว มีกระเป๋าติดราวนมบนเบื้องซ้ายจำ�นวน ๑ กระเป๋า ซึ่งกว้างตั้งแต่ ๘-๑๐ เซนติเมตร
และลึกตั้งแต่ ๑๐-๑๒ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดเสื้อ ไม่มีฝาปิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
หน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมต้องปักเลขบอกระดับชั้นขนาดสูง ๑ เซนติเมตร ด้วยเลขไทย               
(จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเลื่อนระดับชั้น) บนอักษรย่อชื่อโรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.) ขนาดสูง ๑.๕
เซนติเมตร ชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียนด้วยอักษรไทย ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร โดยปักติดด้วยไหมสีนํ้าเงิน
							
๒) กางเกง เป็นแบบทรงไทยด้านหน้ามีจีบสองจีบใช้ผ้าสีกากีตามแบบที่
โรงเรียนกำ�หนดให้ไม่รัดรูปจนน่าเกลียด ขอบเอวสูงปิดสะดือ ขาสั้นเพียงเหนือเข่าพ้นกลางสะบ้า            
๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขอบขากางเกง ต้องห่างจากขา ๖-๘ เซนติเมตร ปลายขากางเกง
๔๘

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

พับเข้าข้างในมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างขากางเกงพับเย็บเข้าในขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรง    
ส่วนหน้าใช้ซิปซ่อนไว้ภายในกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลังหรือที่อื่นอีกรอบเอวมีหู     
สำ�หรับร้อยเข็มขัด ไม่มีลวดลายเวลาสวมทับชายเสื้อไว้
							
๓) เข็มขัด เป็นหนังสีนํ้าตาล หัวโลหะทองเหลือง สายเข็มขัด ขนาดกว้าง
๓-๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดกลัด ที่มีกลัดอันเดียว มีปลอกหนังสีนํ้าตาล
เช่ น เดี ย วกั บ สายเข็ ม ขั ด ๑ ปลอก สำ � หรั บ สอดปลายเข็ ม ขั ด เข้ า ในหู ก างเกงเข็ ม ขั ด ลู ก เสื อ ให้ ใช้              
เฉพาะเครื่องแบบลูกเสือเท่านั้น หากจะใช้กับชุดนักเรียนทางโรงเรียนก็อนุโลมได้
							
๔) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีนํ้าตาลไหม้เท่านั้น ห้ามใช้แบบลูกเสือ เป็นถุงเท้าแบบ
ธรรมดายาวครึ่งแข้งเรียบไม่มีลวดลายเป็นด้ายหรือสักหลาดสวมโดยไม่พับ
							
๕) รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีนํ้าตาล สีเดียวชนิดผูกเชือกธรรมดา ไม่มี
ลวดลายหัวมนเป็นรองเท้าผ้าใบส้นเตี้ย
							
๖) ทรงผม ให้นักเรียนตัดผมได้ดังนี้
- ทรงผมสัน้ เกรียนรอบศีรษะ โดยรอบๆ ศีรษะต้องตัดเกรียนเข้ารับ
กับส่วนบน ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หากชายผมยาวเลยตีนผมถือว่ายาวเกินเกณฑ์
- ทรงผมรองทรงสูงโดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน      
๕ เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนชิดผิวหนัง หากชายผมยาวเลยตีนผมถือว่ายาวเกินเกณฑ์
ห้ามตกแต่งเพิ่มเติม ห้ามกันแต่งทรงห้ามไว้จอนและหนวดเครา ห้ามย้อมสีผมผิดไปจากสีธรรมชาติ  
ห้ามใช้เครือ่ งสำ�อางและเครือ่ งประดับต่างๆถ้าผมยาวเกินเกณฑ์ ครูมสี ทิ ธิตดั แต่งได้ตามความเหมาะสม
			๕.๑.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น
							
๑) เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป แบบคอพับในตัวลึกพอสวมศีรษะ
ได้สะดวก สาบตลบข้างในมีปกขนาด ๑๐ เซนติเมตร ใช้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถํ้าแขนยาวเพียงข้อศอก
ปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง ๓ เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อเมื่อยืนตรง       
ชายของเสื้อต้องสั้นกว่าข้อมือเวลายืนตรง ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ชายเสื้อด้านล่างมีข้อพับไม่เกิน                  
๓ เซนติเมตร ขนาดของตัวเสื้อตั้งแต่แขนถึงขอบล่างเหมาะกับตัวไม่รัดเอวหรือรัดรูปจนเกินไป                 
ไม่บางจนเกินไปริมขอบด้านหน้าข้างล่างติดกระเป๋าขนาด ๔-๙ เซนติเมตร ความยาว ๗-๑๐ เซนติเมตร
ตามส่วนขนาดของเสื้อปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน ๒ เซนติเมตร การปักก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียว    
กับนักเรียนชาย  ผูกคอเสือ้ ด้วยผ้าสีกรมท่า ชายสามเหลีย่ มกว้าง ๕-๙ เซนติเมตร ยาว ๘-๑๐ เซนติเมตร
ผูกเงื่อนกลาสี
						
๒) เสื้อชั้นใน   ใช้ผ้าขาวคอกลมหรือคอกระเช้า เอวยาวชนิดเดียวเท่านั้น           
ถ้าใช้ยกทรงแบบบราเซีย ตัวสั้นหรือยาว ต้องสวมเสื้อซับในสีขาวคอกระเช้าสวมทับอีกชั้นหนึ่ง
						
๓) กระโปรง ใช้ สีก รมท่ า เกลี้ย งไม่ มีล วดลายแบบธรรมดาด้ า นหน้ า และ              
ด้านหลังพับเป็นจีบด้านละ ๓ จีบ หันจีบออกด้านนอกเย็บทับจีบลงมาระหว่าง ๖-๑๒ เซนติเมตร          
เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองามกระโปรงยาวเพียงใต้เข่า วัดจากกึ่งสะบ้าลงมาไม่เกิน   ๔ นิ้ว       
เวลานั่งคุกเข่าชายกระโปรงถึงพื้นปิดมิดหัวเข่า
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร ๔๙

						
๔) ถุ ง เท้ า ใช้ สี ข าวสั้ น ธรรมดา ไม่ มี สี ไม่ มี ล วดลาย พั บ ปลายประมาณ                          
๔ - ๖ เซนติเมตร ๒ พับ เหนือตาตุ่ม เป็นด้ายหรือสักหลาด
						
๕) รองเท้า ใช้รองเท้าหุม้ ส้นหุม้ ปลายเท้าหัวมนมีสายรัดหลังเท้าแบบธรรมดา
ไม่มีลวดลาย หนังสีดำ�เท่านั้นส้นไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ห้ามใช้รองเท้าผ้าใบโดยเด็ดขาด เว้นแต่ใช้กับ     
ชุดพลศึกษาเท่านั้น
						
๖) ทรงผม ให้นักเรียนตัดและไว้ผมได้ดังนี้
- ตัดทรงผมสั้น ลักษณะสุภาพเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหญิง
โดยไม่ดัดแบบนักเรียนชายไม่ซอยไม่ไว้ผมหน้าม้าหรือทรงแฟชั่นอื่นๆ ให้ปล่อยตามธรรมชาติยาว         
เลยติ่งหูเสมอกัน ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ใช้กิ๊บติดผมสีดำ�ติดให้เรียบร้อย
- อนุญาตให้ไว้ผมยาวได้แต่ห้ามยาวเกินกลางหลัง โดยจะต้องไม่ไว้   
ผมหน้าม้า ไม่ซอยไม่ดัดไม่ตกแต่งสีผม ให้ปล่อยตามธรรมชาติแล้วให้รวบให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผม    
สีดำ�แล้วติดโบว์ผูกผมชนิดที่ทำ�จากผ้าสีกรมท่าตามแบบที่โรงเรียนกำ�หนดห้ามทำ�ทรงผมแฟชั่น          
ห้ามนักเรียนใช้เครื่องสำ�อางหรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวยห้ามถักเปีย  ถ้าผมยาวเกินเกณฑ์ครูมีสิทธิ
ตัดแต่งได้ตามความเหมาะสม
					๗) เล็บให้ตดั สัน้ และรักษาความสะอาดไม่อนุญาตไห้ไว้เล็บยาวหรือตกแต่งเล็บ
					๘) เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นนาฬิกาข้อมือเท่านั้น
					๙) ห้ามเสริมสวยใบหน้า เช่นแต่งหน้า ทาปาก เขียนคิ้ว ทารองพื้นจนเกินงาม
					๑๐) กระเป๋าให้ใช้กระเป๋านักเรียนตามที่โรงเรียนกำ�หนด   ห้ามใช้กระเป๋าที่มี    
รูปแบบเพื่อจุดประสงค์อื่น  มาใช้เป็นกระเป๋านักเรียน
				๕.๑.๓ เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
								
๑) เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย กางเกงกีฬาเป็นกางเกงวอร์มและเสื้อ       
ตามแบบและสีท่ีโรงเรียนกำ�หนดไว้เท่านั้นเสื้อพลศึกษา ให้ปักชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียนด้วยอักษรไทย      
ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีเหลืองทอง                
รองเท้าสีนํ้าตาลแบบผูกเชือก ไม่มีลวดลายเป็นหุ้มส้นหัวมน ชนิดผ้าใบแบบผูกเชือกไม่มีลวดลาย     
ถุงเท้าใช้สีนํ้าตาลไม่มีลวดลายตามแบบชุดนักเรียน
								
๒) เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง กางเกงกีฬาเป็นกางเกงวอร์มและเสื้อ    
ตามแบบและสีที่โรงเรียนกำ�หนดไว้เท่านั้น เสื้อพลศึกษา ให้ปักชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียนเป็นอักษรไทย     
ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร  ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อ ด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีเหลืองทองรองเท้า
ผ้าใบสีขาวล้วน มีเชือกผูกเป็นแบบหุ้มส้นหัวมน ถุงเท้าใช้สีขาวไม่มีลวดลายตามแบบชุดนักเรียน
หมายเหต : การแต่งกายชุดพลศึกษานักเรียนทุกคนต้องสวมเสื้อโดยเก็บชายเสื้อเข้าข้างใน  
กางเกงให้เรียบร้อยตลอดเวลาและต้องเป็นชุดที่ทางโรงเรียนได้จัดสรรให้
๕๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

		 ๕.๒ ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามแก่นนคร
				๕.๒.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
								๑) เสือ้ แบบเสือ้ คอตัง้ ผ้าขาวเกลีย้ งไม่เป็นมัน ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด
สาบเสื้อ กว้าง ๔ เซนติเมตร ใช้กระดุมแบนสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร แขนสั้นสูงจาก
ศอก ๓-๕ เซนติเมตร ปลายแขนเย็บกว้าง ๒ เซนติเมตร พอเหมาะมีกระเป๋าติดหน้าอกด้านซ้าย         
ขนาดกว้างประมาณ ๘-๑๒ เซนติเมตร ลึกประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ
การปักต้องปักเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำ�โรงเรียน ขนาด ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร    
อักษรย่อชื่อโรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.) ขนาดสูง ๑.๕ เซนติเมตร ชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียนด้วย           
อักษรไทย ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีนํ้าเงิน
และปักเครื่องหมายบอกระดับเป็นรูปข้าวหลามตัด   (      ) ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ไว้ที่ปกคอเสื้อ        
ด้านซ้าย (ม.๔ ปักหนึ่งจุด, ม.๕ ปักสองจุด, ม.๖ ปักสามจุด) ด้วยไหมสีนํ้าเงิน
								๒) กางเกง ผ้าสีกากีแบบธรรมดา ไม่เป็นมันขาสั้นเหนือเข่า สูงพ้นกลาง
ลูกสะบ้าประมาณ ๕ เซนติเมตร ทรงสุภาพและได้สัดส่วน เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกงห่างขา
ประมาณ ๘-๑๒ เซนติเมตร ส่วนขนาดของขาปลายพับเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงหน้ามี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บ  ข้างละ ๑ ใบ ไม่มีตะเข็บหลัง ด้านหน้ามีจีบ ข้างละ ๒ จีบ มีหูสำ�หรับร้อย
เข็มขัด ๕ หูไม่มีกระเป๋าหลัง
								๓) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีนํ้าตาลกว้าง ๓-๔ เซนติเมตร หัวโลหะ   
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัดมีปลอกสีนํ้าตาล ๑ ปลอก
								๔) รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีนํ้าตาล สีเดียวชนิดผูกเชือกธรรมดา          
ไม่มีลวดลาย หัวมนเป็นรองเท้าผ้าใบส้นเตี้ย
								๕) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีนํ้าตาลไหม้เท่านั้น ห้ามใช้แบบลูกเสือ เป็นถุงเท้า
แบบธรรมดา ยาวครึ่งแข้ง เรียบไม่มีลวดลายเป็นด้ายหรือสักหลาด
								๖) ทรงผม ทรงผมให้นักเรียนตัดผมได้ดังนี้
- ทรงผมสั้นเกรียนรอบศีรษะ โดยรอบๆ ศีรษะต้องตัดเกรียน  
เข้ารับกับส่วนบนด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หากชายผมยาวเลยตีนผมถือว่ายาวเกินเกณฑ์
- ทรงผมรองทรงสูงโดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน
๕ เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนชิดผิวหนัง หากชายผมยาวเลยตีนผมถือว่ายาวเกินเกณฑ์
- ทรงผมรองทรงโดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน  
๕ เซนติเมตร ด้านข้างยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร และตัดเก็บชายผมรอบศีรษะให้สั้นเรียบร้อย หากชาย
ผมยาวเลยตีนผมถือว่ายาวเกินเกณฑ์
ห้ามตกแต่งเพิ่มเติม ห้ามกันแต่งทรงห้ามไว้จอนและหนวดเครา ห้ามย้อมสีผมผิดไปจาก               
สีธรรมชาติ ห้ามใช้เครื่องสำ�อางและเครื่องประดับต่างๆ ถ้าผมยาวเกินเกณฑ์ ครูมีสิทธิ์ตัดแต่งได้ตาม
ความเหมาะสม
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร ๕๑

				๕.๒.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย
					๑) เสื้อ   เสื้อคอเชิ้ตผ่าอกตลอด ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินควร ไม่ใช้ผ้า         
เนื้อมัน ที่อกเสื้อทำ�เป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓ เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบนสีขาว ๓ เม็ดขึ้นไป
แขนยาวเพียงเหนือศอกต้นแขนและปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า ๒ ชิ้น กว้าง ๓ เซนติเมตร             
ทั บ ชายเสื้ อ ไว้ ใ นกระโปรง การปั ก เครื่ อ งหมายที่ เ สื้ อ เป็ น ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ นั ก เรี ย นชาย                   
มัธยมศึกษาตอนปลาย
					๒) เสื้อชั้นใน ใช้ผ้าขาวคอกลมหรือคอกระเช้า เอวยาวชนิดเดียวเท่านั้น ถ้าใช้
ยกทรงแบบบราเซีย ตัวสั้นหรือยาว ต้องสวมเสื้อซับในคอกระเช้าสีขาวสวมทับอีกชั้นหนึ่ง
					๓) กระโปรง   ใช้ สี ก รมท่ า เกลี้ ย งไม่ มี ล วดลายแบบธรรมดาด้ า นหน้ า และ            
ด้านหลัง พับเป็นจีบด้านละ ๓ จีบหันจีบออกด้านนอกเย็บทับจีบลงมาระหว่าง ๖- ๑๒ เซนติเมตร      
เว้นระยะ   ความกว้างตรงกลางพองามกระโปรงยาวเพียงใต้เข่า วัดจากกึ่งสะบ้าลงมาไม่เกิน   ๔ นิ้ว   
เวลานั่งคุกเข่าชายกระโปรงถึงพื้นปิดมิดหัวเข่า
					๔) ถุงเท้า ใช้สีขาวสั้นธรรมดา ไม่มีสี ไม่มีลวดลาย พับปลายประมาณ ๔ -๖
เซนติเมตร ๒ พับ เหนือตาตุ่ม เป็นด้ายหรือสักหลาด
					๕) รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นหุ้มปลายเท้าหัวมนมีสายรัดหลังเท้าแบบธรรมดา
ไม่มีลวดลาย หนังสีดำ�เท่านั้นส้นไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ห้ามใช้รองเท้าผ้าใบโดยเด็ดขาด เว้นแต่ใช้กับ     
ชุดพลศึกษาเท่านั้น
					๖) ทรงผม ให้นักเรียนตัดและไว้ผมได้ดังนี้
- ตัดทรงผมสั้น ลักษณะสุภาพเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหญิง     
โดยไม่ดัดแบบนักเรียนชายไม่ซอย ให้ปล่อยตามธรรมชาติยาวเลยติ่งหูเสมอกัน ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร   
ใช้กิ๊บติดผมสีดำ�ติดให้เรียบร้อย
- อนุญาตให้ไว้ผมยาวได้แต่ห้ามยาวเกินกลางหลัง โดยจะต้องไม่ซอย   
ไม่ไว้ผมหน้าม้าไม่ดัด ไม่ตกแต่งสีผม ให้ปล่อยตามธรรมชาติแล้วให้รวบให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีดำ� 
แล้วติดโบว์ผูกผมชนิดที่ทำ�จากผ้าสีกรมท่าตามแบบที่โรงเรียนกำ�หนด
ห้ามทำ�ทรงผมแฟชั่น ห้ามนักเรียนใช้เครื่องสำ�อางหรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย ห้ามถักเปีย  
ถ้าผมยาวเกินเกณฑ์ครูมีสิทธิ์ตัดแต่งได้ตามความเหมาะสม
					๗) เล็บ ให้ตดั สัน้ และรักษาความสะอาดไม่อนุญาตไห้ไว้เล็บยาวหรือตกแต่งเล็บ
					๘) เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นนาฬิกาข้อมือเท่านั้น
					๙) ห้ามเสริมสวยใบหน้า เช่นแต่งหน้า ทาปาก เขียนคิ้ว ทารองพื้นจนเกินงาม
					๑๐) กระเป๋า ให้ใช้กระเป๋านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำ�หนด ห้ามใช้กระเป๋า  
ที่มีรูปแบบเพื่อจุดประสงค์อื่น มาใช้เป็นกระเป๋านักเรียน
๕๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

		
๕.๒.๓ เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) เครื่องแต่งกายนักเรียนชายกางเกงกีฬาเป็นกางเกงวอร์มและเสื้อตาม   
แบบและสีที่โรงเรียนกำ�หนดไว้เท่านั้นเสื้อพลศึกษา ให้ปักชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียนด้วยอักษรไทย ขนาด
ความสูง ๑ เซนติเมตร ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีเหลืองทองรองเท้า          
สีนํ้าตาลแบบผูกเชือก ไม่มีลวดลายเป็นหุ้มส้นหัวมน ชนิดผ้าใบแบบผูกเชือกไม่มีลวดลาย ถุงเท้าใช้     
สีนํ้าตาลไม่มีลวดลายตามแบบชุดนักเรียน
๒) เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิงกางเกงกีฬาเป็นกางเกงวอร์มและเสื้อตาม
แบบและสี ที่ โรงเรี ย นกำ � หนดไว้ เ ท่ า นั้ น เสื้ อ พลศึ ก ษา ให้ ปั ก ชื่ อ –ชื่ อ สกุ ล นั ก เรี ย นด้ ว ยอั ก ษรไทย           
ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร  ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีเหลืองทองรองเท้า
ผ้าใบสีขาวล้วน มีเชือกผูก ไม่มสี น้ เป็นแบบหุม้ ส้นหัวมน ถุงเท้าใช้สขี าวไม่มลี วดลายตามแบบชุดนักเรียน
		
หมายเหตุ : การแต่ ง กายชุ ด พลศึ ก ษานั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งสวมเสื้ อ โดยเก็ บ ชายเสื้ อ                 
เข้าข้างในกางเกงให้เรียบร้อยตลอดเวลาและเป็นชุดที่ทางโรงเรียนได้จัดสรรให้
ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๕๓

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร
เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนขามแก่นนคร
.......................................................

การดำ�เนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำ�หนดมาตราฐานการป้องกันเด็ก
และเยาวชน ก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าใกล้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด รู้จักวิธีปฎิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุม
กับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ทีไ่ ปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด จึงได้ก�ำ หนด
นโยบาย ให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาดำ�เนินการดังนี้
		 ๑. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา นำ�นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จัดทำ�แผน
ปฏิบตั กิ ารครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายและการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
		 ๒. ผู้บริหารทุกระดับ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความสำ�คัญ และมีจิตสำ�นึก
ร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและ
ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป้องกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
		 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสำ�นึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึง โดยการสร้าง
เครือข่ายแกนนำ�ทุกระดับในสถานศึกษา
		 ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดำ�เนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด คือมาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ทีก่ �ำ หนดให้สถานศึกษาต้องมียทุ ธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล
ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก
		 ๖. ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการดูแลรักษา โดยผูป้ กครองต้องยินยอมให้ท�ำ การตรวจสารเสพติดทุกชนิด
ในร่างกายนักเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข ให้การดูแลทั้งภายในและส่งต่อภายนอกตามลำ�ดับ
		 ๗. ผูบ้ ริหารทุกระดับ อำ�นวยการ กำ�กับติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและจัดมาตรการเสริม
แรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่อนขั้น เงินเดือน
กรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพครู
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

๕๔

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร

เรื่อง โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
.......................................................

ด้วยสถานศึกษาเป็นแหล่งที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งในการปกป้องดูแลนักเรียน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยว
กับบุหรี่ ซึ่งถือว่าเป็นสารเสพติดอันดับแรกที่มีความสำ�คัญยิ่ง และเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพผู้ที่       
ไม่สูบบุหรี่รวมถึงการลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดให้สถานที่ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่            
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙ ซึง่ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของ
ผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น โรงเรียนขามแก่ นนคร ต้ อ งเป็ นเขตปลอดบุ ห รี่ ต ามกฎหมาย                   
โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
๑. โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ
๒. โรงเรียนสนับสนุน ให้บุคลากรมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในการไม่สูบบุหรี่
๓. สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกหลักสูตร
๕. โรงเรียนมีข้อตกลงกับเครือข่ายผู้ปกครอง การตรวจวิเคราะห์สารในร่างกาย การลงโทษ
นักเรียนทีม่ บี หุ รีใ่ นครอบครอง และผูท้ สี่ บู บุหรีใ่ นโรงเรียน ตามระเบียบของทางโรงเรียนกำ�หนด
๖. โรงเรียนมีคณะกรรมการ คัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุม นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และคอย
ดูแลเฝ้าระวัง ติดตาม ให้ ลด ละ เลิกบุหรี่
๗. โรงเรียนสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย/ชุมชน สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
				
ประกาศ   ณ  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๕๕

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร
เรื่อง ระเบียบโรงเรียนขามแก่นนคร
ว่าด้วยการปกครองนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครและคะแนนความประพฤติของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๕
………………………………………………
โรงเรียนขามแก่นนครเห็นสมควรให้ก�ำ หนดคะแนนความประพฤติประจำ�ตัวของนักเรียนขึน้ เพือ่
ให้มีความยับยั้งในการที่จะประพฤติชั่วและส่งเสริมให้ถูกต้องในการที่ควรจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบโรงเรียนขามแก่นนครว่าด้วยการปกครองนักเรียนโรงเรียน        
ขามแก่นนครและคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้นไป
๓. ระเบียบข้อบังคับและคำ�สั่งอื่นใดที่มีอยู่ก่อนแล้วในส่วนที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้หรือ              
มีข้อขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
๔. ในระเบียบนี้
		
“นั ก เรี ย น” หมายถึ ง บุ ค คลที่ กำ � ลั ง ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นอยู่ ใ นชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดของโรงเรี ย น               
ขามแก่นนคร
		
“ครู” หมายถึงครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ทำ�การสอนประจำ�ปีการศึกษานั้นๆ
อยู่ในโรงเรียนทั้งที่เป็นข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรอื่น
๕. หลักเกณฑ์การกำ�หนดคะแนนความประพฤตินักเรียนเมื่อเริ่มต้นเข้าเป็นนักเรียนของ  
โรงเรียนให้นักเรียนทุกคนมีความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนเมื่อมีหลักฐานได้ว่าประพฤติผิดทุกครั้ง              
นักเรียนจะถูกตัดคะแนนมากน้อยตามควรแก่ประเภทความผิดเมื่อนักเรียนคนใดถูกหักคะแนน          
ความประพฤติเกิน ๕๐ คะแนนโรงเรียนจะพิจารณาว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียนักเรียนจะต้อง
เข้ารับการอบรมค่ายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือ         
จะพิจารณาให้ออกตามควรแก่กรณี
๖. การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนในเมือ่ นักเรียนกระทำ�ความผิดนีไ้ ม่ลบล้างอำ�นาจ
การลงโทษอื่นๆ ของโรงเรียนที่มีอยู่
๗. ประเภทความผิดความผิดที่จะพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติมีอยู่ ๓ ระดับคือ
๗.๑ ความผิดขั้นร้ายแรงได้แก่ความผิดทั้งหลายและส่วนรวมอย่างร้ายแรงหรือความผิด
ตามประมวลกฎหมายลั ก ษณะอาญาหรื อ ความผิ ด ที่ ก ระทบกระเทื อ นต่ อ ระเบี ย บวิ นั ย อั น ดี                       
ของส่วนรวมเช่น
๕๖
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๗.๑.๑ ชู้สาวขั้นร้ายแรง
๗.๑.๒ ลักทรัพย์
๗.๑.๓ ทะเลาะวิวาทถึงขั้นทำ�ร้ายร่างกาย
๗.๑.๔   พกพาอาวุธมาโรงเรียน
๗.๑.๕   เป็นนักเลงการพนันหรือเล่นฉลากกินรวบ
๗.๑.๖ เสพสุราเครื่องดองของเมาหรือสูบฝิ่นหรือสูบกัญชาหรือเฮโรอีนฯลฯ
๗.๑.๗   สมาคมกับคนชั่วเที่ยวตามสำ�นักนางโลม
๗.๑.๘   ทำ�ลายทรัพย์สินส่วนรวมให้เสียหายโดยเจตนา
๗.๑.๙   แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครูอย่างร้ายแรง
๗.๑.๑๐ ขัดคำ�สั่งโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย
๗.๑.๑๑ แสดงตนเป็นนักเลงอันธพาล
๗.๑.๑๒ ความผิดอื่นๆที่มีลักษณะร้ายแรงทำ�นองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
๗.๒ ความผิดขัน้ กลางคือความผิดทีอ่ าจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมแต่ไม่รา้ ยแรง
หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดระดับร้ายแรงต่อไปได้ เช่น
๗.๒.๑ เที่ยวกลางคืน
๗.๒.๒ ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาวแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
๗.๒.๓ ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย
๗.๒.๔ แต่งกายฝ่าฝืนระเบียบของทางโรงเรียน
๗.๒.๕ หนีโรงเรียน
๗.๒.๖ สูบบุหรี่
๗.๒.๗ แสดงกิริยาวาจาไม่คารวะต่อครูแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
๗.๒.๘. เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์และงานนัน้ มีการเต้นรำ�หรือการแสดงเว้นแต่
ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
๗.๒.๙ เข้าไปในสถานค้าประเวณีหรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ    
เว้นแต่เป็นผู้อาศัยหรือเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น
๗.๒.๑๐. ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ถึงขั้นทำ�ร้ายร่างกาย
๗.๒.๑๑. ความผิดขั้นเบาได้แก่ความผิดที่แสดงถึงการเป็นผู้มีอุปนิสัยไม่ดี
๗.๒.๑๒. หลบหนีการเรียน
๗.๒.๑๓. มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลสมควร
๗.๒.๑๔. ไม่รักษาความสะอาดของตนและสถานที่
๗.๒.๑๕. แต่งกายผิดระเบียบเล็กๆน้อยๆ
๗.๒.๑๖. ขัดคำ�สั่งของครูในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
๗.๒.๑๗. แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย
๗.๒.๑๘. ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม
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๕๗

๘.  ระดับโทษของความผิด
๘.๑ โทษสถานหนักได้แก่โทษสำ�หรับความผิดขั้นร้ายแรงให้ตัดคะแนนความประพฤติ        
ได้ตามความร้ายแรงของความผิดแต่ต้องไม่เกินครั้งละ ๕๐ คะแนน
๘.๒ โทษสถานกลางได้แก่โทษสำ�หรับความผิดสถานกลางให้ตัดคะแนนความประพฤติ
ได้ไม่เกินครั้งละ ๒๐ คะแนน
๙. ผู้มีอำ�นาจลงโทษ
๙.๑ ครูทุก คนมีอำ�นาจลงโทษตัด คะแนนความประพฤติ นัก เรี ย นที่ ก ระทำ � ความผิ ด               
ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
๙.๒ ครู หั ว หน้ า ระดั บ หรื อ ครู หั ว หน้ า เวรประจำ � วั น มี อำ � นาจลงโทษตั ด คะแนน                  
ความประพฤตินักเรียนได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน
๙.๓ ครู ก ลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย นมี อำ � นาจลงโทษตั ด คะแนนความประพฤติ นั ก เรี ย น                   
ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน
๙.๔ รองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียนมีอำ�นาจลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ          
ได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน
๙.๕ คณะกรรมการกลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย นมี อำ � นาจพิ จ ารณาลงโทษตั ด คะแนนความ
ประพฤติในกรณีความผิดขั้นร้ายแรงสมควรลงโทษสถานหนักและอาจวินิจฉัยตัดคะแนนให้เหมาะสม
กั บ ความร้ า ยแรงแห่ ง ความผิ ด ไม่ จำ � กั ด ในกรณี ที่ ต้ อ งตั ด คะแนนเกิ น ๕๐ คะแนน หรื อ ให้ ย้ า ย                             
สถานศึกษาต้องรายงานเสนอผู้อำ�นวยการเพื่อขออนุมัติ
๑๐.   คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน ประกอบด้วยรองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียน   
เป็นประธานหัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นคณะกรรมการโดยตำ�แหน่ง
ให้ประธานพิจารณาเลือกรองประธานกรรมการและเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
ในการประชุมเพื่อพิจารณาเมื่อมีนักเรียนประพฤติผิดขั้นร้ายแรงต้องมีผู้เข้าประชุมไม่ตํ่ากว่า  
สองในสามของจำ � นวนกรรมการจึ ง จะนั บ ว่ า เป็ น องค์ ป ระชุ ม การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดถื อ เสี ย งข้ า งมาก               
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด
๑๑. บทลงโทษ
นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครเมื่อกระทำ�ความผิดจะถูกลงโทษหนักเบาตามลักษณะ     
ของความผิดการลงโทษจะทำ�ควบคู่ไปกับการตัดคะแนนความประพฤติ
การลงโทษมี ๔ วิธีดังนี้
๑) ว่ากล่าวตักเตือน
๒) ทำ�ทัณฑ์บน
๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
๔) ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑๒. วิธีการลงโทษ
๑๒.๑ ผู้มีอำ�นาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระทำ�ความผิดพิจารณาเห็นว่า
ความผิดนั้นอยู่ในอำ�นาจของตนเองให้ตัดคะแนนความประพฤติได้เลย
๕๘
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๑๒.๒ ผู้มีอำ�นาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระทำ�ความผิดพิจารณาเห็นว่า
ความผิ ด นั้ น เกิ นอำ�นาจของตนที่จะต้องตัดคะแนนความประพฤติ ไ ด้ ให้ เ สนอเรื่ อ งราวขึ้ นไปตาม                
ลำ�ดับขั้นแห่งความผิด
๑๒.๓ เมื่อผู้มีอำ�นาจตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่กระทำ�ความผิดนั้นแล้ว
ให้ เ สนอเรื่ อ งราวไปตามสายงานด้ า นปกครองนั ก เรี ย นถึ ง รองผู้ อำ � นวยการกลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย น                          
ในกรณีที่ตัดคะแนนเกิน ๑๐ คะแนน ให้รายงานให้ผู้อำ�นวยการทราบทุกครั้งไป
๑๒.๔ เมื่อมีการลงโทษตัดคะแนนนักเรียนรายใดแล้วให้แจ้งให้นักเรียนผู้ถูกลงโทษ          
และผู้ปกครองทราบทุกครั้งในบางกรณีแจ้งนักเรียนคนอื่นทราบด้วย
๑๒.๕ ถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง ๒๐ คะแนน ๔๐ คะแนน              
และ ๕๐ คะแนน ให้ทางโรงเรียนเชิญผู้ปกครองมารับทราบและปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไข
๑๓. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอาจพิจารณาใช้ดุลพินิจเพิ่มลดหรืองดโทษได้สมควรแก่กรณี
๑๔. การตั ด คะแนนความประพฤติ ข องนั ก เรี ย นทุ ก ครั้ ง ให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย น                      
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บเอกสารการลงโทษต่างๆไว้เป็นหลักฐาน
๑๕. กรณีนักเรียนกระทำ�ผิดผู้มีอำ�นาจลงโทษจะดำ�เนินการสอบสวนจนเสร็จสิ้นนักเรียน               
จึงจะเข้าเรียนตามปกติได้
๑๖. การพิจารณาลงโทษนักเรียนบางกรณีสามารถกระทำ�ได้โดยใช้มติของคณะกรรมการ           
กลุ่มกิจการนักเรียนตามข้อ ๙
๑๗. การกระทำ � ผิ ด กรณี ใ ดๆ ก็ ต ามถ้ า สื บ ทราบว่ า นั ก เรี ย นมี ส่ ว นสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ                 
กระทำ�ผิดถือว่าบุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำ�ความผิดด้วยสมควรได้รับโทษในกรณีเดียวกัน
๑๘. นักเรียนที่กระทำ�ผิดกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆทางโรงเรียนมีสิทธิ์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ          
ดำ�เนินคดีได้ตามความเหมาะสม
๑๙. การหมดสภาพความเป็นนักเรียน
๑๙.๑) เสียชีวิต
๑๙.๒) ผู้ปกครองมาลาออก
๑๙.๓) ขาดโรงเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ตั้งแต่                       
๑๕ วันขึ้นไป
๑๙.๔) หมดสภาพความเป็นโสดทั้งทางพฤตินัยหรือนิตินัยหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ                      
โดยเสื่อมเสีย
๑๙.๕) ต้องคดีอาญาหรือศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงทุกกรณี
๑๙.๖) คณะกรรมการกลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย นมี ม ติ ร่ ว มกั น ให้ ย้ า ยสถานศึ ก ษาและ                     
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุมัติให้ย้ายได้
๑๙.๗) ออกตามขั้นตอนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนขามแก่นนคร
๑๙.๘) ผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนครพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๕๙

๒๐. การตรวจค้นนักเรียน
การตรวจค้นนักเรียนเพื่อเป็นการป้องปรามการประพฤติมิชอบของนักเรียนโรงเรียน        
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
๒๐.๑ โรงเรียนจะตรวจค้นนักเรียนเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๒๐.๒ หากพบสิ่ ง ต่ อ ไปนี้ ถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด ซึ่ ง ทางโรงเรี ย นจะยึ ด ไว้ แ ละดำ � เนิ น การ          
ตามความเห็นของกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน
๒๐.๒.๑ ยาหรือสิ่งเสพติด
๒๐.๒.๒ หนังสือภาพวีดีโอที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๒๐.๒.๓ อาวุธหรืออุปกรณ์ใดที่สามารถหรือดัดแปลงเป็นอาวุธทำ�ร้ายคนได้
๒๐.๒.๔ อุปกรณ์การเล่นการพนันทุกชนิด
๒๐.๒.๕ อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น วิทยุ เครื่องเล่น            
สื่อต่างๆ โทรศัพท์มือถือ  เกมส์ ฯลฯ
๒๐.๒.๖ เอกสารที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือแตกแยก
๒๐.๓ โรงเรี ย นขอใช้ เ อกสิ ท ธิ์ ต รวจสอบจดหมายและเอกสารรวมทั้ ง เอกสาร                                 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น Face book , Line , twitter , instagram และ อื่นๆ ที่ส่งมาถึงนักเรียน
๒๐.๔ สิ่ ง ใดก็ ต ามเมื่ อ โรงเรี ย นเห็ น ว่ า ไม่ ถู ก ต้ อ งและยึ ด ไว้ แ ล้ ว การคื น ให้ ห รื อ ไม่ ใ ห้                  
อยู่ในดุลพินิจของกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน
๒๑. การตัดคะแนนความประพฤติ
			ระดับลงโทษนักเรียนประเภทความผิดมี ๓ ระดับ คือ
			๒๑.๑ ความผิ ด ขั้ น ร้ า ยแรง ตั ด คะแนนได้ ค รั้ ง ละไม่ เ กิ น ๕๐ คะแนนผู้ มี อำ � นาจ              
ตัดคะแนนได้แก่ครูกลุม่ กิจการนักเรียนและรองผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ กิจการนักเรียนมีลกั ษณะความผิดดังนี้
๒๑.๑.๑ ชู้สาวขั้นร้ายแรง
๒๑.๑.๒ ลักทรัพย์
๒๑.๑.๓ ทะเลาะวิวาทถึงขั้นทำ�ร้ายร่างกาย
๒๑.๑.๔ พกพาอาวุธมาโรงเรียน
๒๑.๑.๕ เป็นนักเลงการพนันหรือเล่นฉลากกินรวบ
๒๑.๑.๖ เสพสุรา เครื่องดอง ของเมา หรือสูบฝิ่น หรือสูบกัญชา หรือเฮโรอีน
หรือยาบ้า หรือสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
๒๑.๑.๗ สมาคมกับคนชั่วเที่ยวตามสำ�นักนางโลม
๒๑.๑.๘ ทำ�ลายทรัพย์สินส่วนรวมให้เสียหายโดยเจตนา
๒๑.๑.๙ แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครูอย่างร้ายแรง
๒๑.๑.๑๐ ขัดคำ�สั่งโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย
๒๑.๑.๑๑ แสดงตนเป็นนักเลงอันธพาล
๖๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

						 ๒๑.๑.๑๒ ความผิดอื่นๆ ที่มีลักษณะร้ายแรงทำ�นองเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว          
ข้างต้น
		
๒๑.๒ ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนนผู้มีอำ�นาจตัดคะแนน
ได้แก่ครูกลุ่มกิจการนักเรียนมีลักษณะความผิดดังนี้
๒๑.๒.๑ เที่ยวกลางคืน
๒๑.๒.๒ ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาวแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
๒๑.๒.๓ ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย
๒๑.๒.๔ แต่งกายฝ่าฝืนระเบียบของทางโรงเรียน
๒๑.๒.๕ หนีโรงเรียน
๒๑.๒.๖ สูบบุหรี่
๒๑.๒.๗ แสดงกิริยาวาจาไม่คารวะต่อครูแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
๒๑.๒.๘ เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์และงานนั้นมีการเต้นรำ�หรือการแสดง
เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
๒๑.๒.๙ เข้าไปในสถานค้าประเวณีหรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการเว้นแต่เป็นผู้อาศัยหรือเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น
๒๑.๒.๑๐ ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ถึงขั้นทำ�ร้ายร่างกาย
		
๒๑.๓ ความผิดขัน้ เบา ตัดคะแนนได้ครัง้ ละไม่เกิน ๑๐ คะแนน ผูม้ อี �ำ นาจตัดคะแนน ได้แก่
หัวหน้าระดับหัวหน้าครูเวรประจำ�วันและครูผู้สอนทั่วไปมีอำ�นาจตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน  
มีลักษณะความผิดดังนี้
๒๑.๓.๑ หลบหนีการเรียน
๒๑.๓.๒ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลสมควร
๒๑.๓.๓ ไม่รักษาความสะอาดของตนและสถานที่
๒๑.๓.๔ แต่งกายผิดระเบียบเล็กๆน้อยๆ
๒๑.๓.๕ ขัดคำ�สั่งของครูในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
๒๑.๓.๖ แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย
๒๑.๓.๗ ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม
๒๑.๓.๘ ความผิดอื่นๆ ที่มีลักษณะเบาเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว
๒๒.  ให้รองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียนดำ�เนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
					ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๖๑

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร
เรื่อง การเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕
.......................................................

ด้วยโรงเรียนขามแก่นนคร เห็นสมควรที่จะกำ�หนดระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการเพิ่มคะแนน
ความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์
จึงได้กำ�หนดระเบียบว่าด้วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน ดังนี้
ข้อ ๑ นักเรียนคนใดที่เรียนดีกระทำ�ความดีสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเช่นช่วยเหลือกิจกรรม   
ของโรงเรียนหรือช่วยกิจกรรมสาธารณชนหรือกระทำ�ตนสมควรแก่การยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้อื่น
ไว้หรือชนะการแข่งขันทุกประเภททั้งในและนอกโรงเรียนก็ให้ครูที่ปรึกษาเสนอต่อหัวหน้าระดับชั้น        
ที่ตนเองสังกัดอยู่เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนพิจารณาเพิ่มคะแนนตามเกณฑ์
ข้อ ๒ การเพิ่มคะแนนแต่ละครั้งให้ถือเกณฑ์ดังนี้
ระดับ ๑ เพิ่มได้ครั้งละ   ๕ คะแนน
ระดับ ๒ เพิ่มได้ครั้งละ ๑๐ คะแนน
ระดับ ๓ เพิ่มได้ครั้งละ ๒๐ คะแนน
ข้อ ๓ ในปีการศึกษาหนึ่งนักเรียนคนใดได้รับการเพิ่มคะแนนถึง ๔๐ คะแนนจะได้รับรางวัล
เหรียญเกียรติยศ
ข้อ ๔ ในปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง นั ก เรี ย นคนใดได้ รั บ การเพิ่ ม คะแนนสู ง ที่ สุ ด แต่ ต้ อ งไม่ ตํ่ า กว่ า                 
๖๐ คะแนน  จะได้รับโล่เกียรติยศดีเลิศโดยให้ระดับชั้นรักษาไว้เป็นเกียรติยศ ๑ ปี
ข้อ ๕ นักเรียนคนใดได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศติดต่อกันเป็นเวลา
๕.๑  ๑ ปี ให้ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยพิเศษ
๕.๒  ๒ ปี ให้ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยพิเศษดีมาก
๕.๓  ๓ ปี ให้ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยพิเศษดีเยี่ยม
ข้อ ๖ ในปีการศึกษาหนึ่งนักเรียนทีมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ๓ รางวัล           
เรียงตามลำ�ดับคะแนนและให้ระดับชั้นรักษาไว้เป็นเกียรติยศ ๑ ปี
ข้อ ๗ การพิจารณามอบรางวัลโล่เกียรติยศให้ถือมติของคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน  
เป็นสำ�คัญ
ข้อ ๘ การมอบรางวัลจะจัดให้มีขึ้นในโอกาสอันสมควร
ข้อ ๙ เกณฑ์การให้คะแนนให้พิจารณาจากพฤติกรรมที่ควรได้รับการยกย่องชมเชยดังนี้
๖๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๙.๑ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ คำ � ยกย่ อ งชมเชยจากกลุ่ ม กิ จ การนั ก เรี ย นหรื อ ครู จ ากการ                  
ช่วยเหลืองานกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนได้ระดับ ๑ - ๒
๙.๒ มีความซื่อสัตย์ซึ่งเห็นได้จากการเก็บสิ่งของทรัพย์สินเงินของผู้อื่นได้แล้วนำ�แจ้ง
ต่อกลุ่มกิจการนักเรียน
๙.๒.๑ หากมูลค่าสิง่ ของหรือทรัพย์สนิ หรือเงินมีจ�ำ นวนไม่มากให้ได้คะแนน  ระดับ ๑
๙.๒.๒ หากมูลค่าสิ่งของหรือทรัพย์สินหรือเงินมีจำ�นวนมากหรือเป็นสิ่งของที่มี
ความสำ�คัญมากต่อบุคคลหรือหน่วยงานหรือชุมชนให้ได้คะแนนระดับ ๒
๙.๓ นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจากการประพฤติตนเป็นคนดีจากหน่วย
ราชการหรือผู้นำ�ชุมชนหรือหัวหน้าหน่วยงานได้คะแนนระดับ ๒ - ๓
ข้อ  ๑๐ การเพิ่มคะแนนความประพฤติให้เป็นอำ�นาจของ
๑๐.๑ หัวหน้าระดับ
๑๐.๒ คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนหรือ
๑๐.๓ รองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
ข้อ ๑๑ 			 คะแนนเพิ่มนี้สามารถหักล้างกับคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดได้ในกรณีความผิด           
ขั้ น เบาขั้ น ปานกลางเท่ า นั้ น สำ � หรั บ ในกรณี ค วามผิ ด ขั้ น ร้ า ยแรงและความผิ ด ขั้ น ร้ า ยแรงพิ เ ศษ                   
จะนำ�คะแนนนี้มาหักล้างไม่ได้
ข้อ ๑๒ ให้รองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียนดำ�เนินการต่างๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
		
				ประกาศ ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕
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ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร
เรื่อง งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เกณฑ์ในการพิจารณายกย่องชมเชยนักเรียน
..................................................
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูการประกอบคุณงามความดีของนักเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี         
ของหมู่คณะและสังคมงานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมนักเรียนจึงได้กำ�หนดในการ
พิจารณายกย่องชมเชยไว้ดังนี้
๑. การกระทำ�ความดีด้วยการเก็บวัตถุสิ่งของหรือเงินได้
๑.๑ เก็บเงินหรือวัตถุสิ่งของที่มีค่าหรือมูลค่าตั้งแต่ ๑-๑๐๐ บาท ประกาศยกย่องชมเชย
และออกหนังสือใบเกียรติบัตรจากกลุ่มกิจการนักเรียนชมเชยนักเรียน
๑.๒ เก็บเงินหรือวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๑-๕๐๐ บาท ออกหนังสือขอบคุณ                 
ใบเกียรติบัตร จากโรงเรียนถึงผู้ปกครองและประกาศยกย่องชมเชย
๑.๓ เก็บเงินหรือวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไปออกหนังสือขอบคุณ             
จากโรงเรียนถึงผู้ปกครองมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยประกาศยกย่องชมเชยในพิธีหน้าเสาธง
๒. การกระทำ�ความดีด้วยการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น ดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ�        
ด้านความมีนํ้าใจ ด้านความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความขยัน           
หมั่นเพียรทางการศึกษา ด้านส่งเสริมสังคม ด้านการบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านความสนใจและ                    
ความกระตือรือร้นต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯลฯ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ     
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้แน่ชัด
๒.๑ สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ก ลุ่ ม หรื อ หมู่ ค ณะภายในโรงเรี ย นประกาศยกย่ อ งชมเชย                
ต่อที่ประชุมนักเรียนทั้งหมด
๒.๒ สร้างชือ่ เสียงให้แก่โรงเรียนในระดับอำ�เภอประกาศยกย่องชมเชยต่อทีป่ ระชุมนักเรียน
ทั้งหมดและออกหนังสือชมเชยถึงผู้ปกครอง
๒.๓ สร้างชือ่ เสียงให้แก่โรงเรียนในระดับจังหวัดหรือกลุม่ โรงเรียนประกาศยกย่องชมเชย
ต่อที่ประชุมนักเรียนพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย
๒.๔ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับเขตหรือระดับประเทศประกาศยกย่องชมเชย  
ต่อที่ประชุมนักเรียน มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยลงหนังสือจุลสารต้นกล้า
หมายเหตุ : การกระทำ�ความดีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นผู้พิจารณา
๖๔
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๓. แนวปฏิบัติเรื่องมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นโรงเรียนขามแก่นนครมีเกณฑ์ดังนี้
๓.๑ ด้านเรียนดี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไปของแต่ละปีการศึกษา
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเกรดเฉลีย่ ตัง้ แต่ ๓.๕๐ ขึน้ ไปของแต่ละปีการศึกษา
๓.๒ ด้านความประพฤติดี
- ประพฤติอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีได้
- ครูอาจารย์ที่ปรึกษาส่งรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนพิจารณานักเรียนแต่ละปีการศึกษาเพื่อมอบ
เกียรติบัตร
๓.๓ นักเรียนมีความซื่อสัตย์
- นักเรียนที่เก็บสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้อื่นได้แล้วนำ�มาแจ้งลงทะเบียนเพื่อ
ประกาศถึงผู้เป็นเจ้าของ
- นักเรียนทีเ่ ก็บทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๕๐๐ บาท ขึน้ ไป คณะกรรมการจะพิจารณา
มอบเกียรติบัตรหรือหากเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากอาจพิจารณามอบโล่รางวัลจากทางโรงเรียน
๓.๔ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
๓.๔.๑ ด้านวิชาการ
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา
ระดับประเทศ
๓.๔.๒ ด้านการกีฬา
- ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาต่างๆ
๓.๔.๓ ด้านเสียสละเพื่อสังคมและด้านสังคม
- มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและสังคมในด้านช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
และชุมชนโดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน
๔. แนวปฏิบัติเรื่องการออกใบรับรองความประพฤติของนักเรียน
๔.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับใบรับรองความประพฤติ
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาออกใบรับรองความประพฤติให้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
๔.๑.๒ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๔.๑.๓ ต้องเป็นผู้มีคะแนนความประพฤติไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๔.๑.๔ ต้องเป็นผู้ที่ครูประจำ�ชั้นเห็นชอบให้ออกใบรับรองความประพฤติได้
๔.๒ เอกสารหลักฐาน
๔.๒.๑ ใบคำ�ร้องขอใบรับรองความประพฤติ					
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๖๕

๔.๒.๒ รูปถ่ายใส่เสื้อนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครไม่สวมแว่นตาดำ�สีหรือขาวดำ� 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนขนาด ๒ นิ้วจำ�นวน ๒ แผ่น
๔.๒.๓ สำ�เนาเกียรติบัตรวุฒิบัตรใบประกาศในกรณีที่ให้รับรองความสามารถ            
พิเศษด้วย
๔.๓ ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ
๔.๓.๑ นั ก เรี ย นที่ ป ระสงค์ ข อใบรั บ รองความประพฤติ ติ ด ต่ อ ขอแบบคำ � ร้ อ ง               
ขอใบรับรองความประพฤติที่กลุ่มกิจการนักเรียน
๔.๓.๒ กรอกข้อมูลในแบบคำ�ร้องฯให้ถูกต้องสมบูรณ์
๔.๓.๓ เสนอขอความเห็นชอบจากครูประจำ�ชั้น
๔.๓.๔ ยื่ น คำ � ร้ อ งพร้ อ มรู ป ถ่ า ยจำ � นวน ๒ แผ่ น และสำ � เนาหลั ก ฐานแสดง               
ความสามารถพิเศษตามหัวข้อ ๔.๒.๓ (ถ้ามี)
๔.๓.๕ ยื่นสมุดทำ�ความดี (อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๕๐ ครั้ง)
๔.๓.๖ ติดต่อขอรับใบรับรองความประพฤติที่กลุ่มกิจการนักเรียน
๔.๔ อายุการรับรอง
ใบรับรองความประพฤติที่ทางโรงเรียนออกให้มีอายุในการรับรองไม่เกิน ๖๐ วัน         
นับจากวันออกใบรับรอง
							 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
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หลักเกณฑ์การออกใบรับรองความประพฤติ
ปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาต่ า งๆ ได้ ใช้ ใ บรั บ รองความประพฤติ ข องนั ก เรี ย น                  
เป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าทำ�งานหรือศึกษาต่อ   เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้มีความประพฤติ
เรียบร้อยเข้าทำ�งานหรือศึกษาต่อ ผู้มีความประพฤติไม่เรียบร้อยย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของหน่วยงาน
สถานศึกษา และสังคม ทางโรงเรียนได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้พยายามอบรมสั่งสอน           
ตักเตือน หรือถึงขั้นลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบไม่ประพฤติปฏิบัติอีก ครูทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะ     
อย่างยิง่ ครูทปี่ รึกษาคณะกรรมการกลุม่ กิจการนักเรียน ครูแนะแนวได้พยายามอบรมทัง้ ส่วนตัว หมูค่ ณะ
หน้าเสาธงในห้องเรียน จนถึงเข้าห้องประชุม เพือ่ ให้นกั เรียนโรงเรียนขามแก่นนครเป็นผูม้ คี วามประพฤติ
ดีเป็นที่ต้องการและเชื่อถือของสังคม
แต่อย่างไรก็ตาม   ปรากฏว่ายังมีนักเรียนที่ยังพยายามฝ่าฝืนระเบียบ กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งๆ ที่ตนเองทราบระเบียบดี เป็นการบั่นทอนการบริหารของโรงเรียน ทำ�ให้งานดำ�เนินไปล่าช้า อีกทั้ง
ผูป้ กครองของนักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เมือ่ ทางโรงเรียนติดต่อขอความร่วมมือ
โดยไม่มาพบกับทางโรงเรียนทำ�ให้เป็นปัญหาแก่ทางโรงเรียนดังกล่าวมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างทางโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองจึงวางหลักเกณฑ์การออกใบรับรองความประพฤติ            
ตามลำ�ดับดังนี้
๑. นักเรียนที่ไม่เคยประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและคำ�สั่งคณะ
ปฏิบตั ทิ างโรงเรียนจะออกใบรับรองความประพฤติให้โดยระบุวา่ “เป็นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อยดี”
๒. นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการหรือคำ�สั่งคณะปฏิวัติ
แต่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมิได้จงใจกระทำ�และกระทบกระเทือนเสียหายแก่ชื่อเสียงของโรงเรียน        
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและนักเรียนได้ปรับปรุงตนเองแก้ไขข้อผิดพลาดให้ลดน้อยลงหรือเลิกไปได้   
ในที่สุดทางโรงเรียนจะออกใบรับรองความประพฤติให้โดยระบุว่า “เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย”
๓. นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการหรือคำ�สั่งคณะปฏิวัติ
แม้เป็นความผิดไม่ร้ายแรงหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนแต่เป็นความผิดที่กระทำ�ซํ้าซากนักเรียน
จงใจฝ่าฝืนและกระทำ�ทัง้ ๆทีเ่ ตือนแล้วทำ�โทษแล้วผูป้ กครองมารับรองแล้วแต่ไม่ปรับปรุงตนเองให้ดขี นึ้
ทางโรงเรียนพิจารณาออกใบรับรองความประพฤติให้เป็นรายๆ ไปตามความเหมาะสม และระบุว่า  
“เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยพอใช้”
๔. นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการหรือคำ�สั่งคณะปฏิวัติ
ทำ�ให้ความเสียหายแก่ชอื่ เสียงและความมัน่ คงของโรงเรียนเช่นชูส้ าวอย่างร้ายแรงแสดงตนเป็นอันธพาล
ก้าวร้าวครูเสพสุราฝิน่ เฮโรอีนหรือยาเสพติดอืน่ ๆขูอ่ าฆาตลบหลูด่ หู มิน่ ครูอย่างร้ายแรงกระทำ�ตนเหนือ
ระเบียบของโรงเรียนทางโรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองความความประพฤติให้ขณะเดียวกันทางโรงเรียน
ก็จะพิจารณาโทษตามระเบียบของทางโรงเรียนด้วยโดยจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นรายๆ ไปและ
งดออกใบรับรองความประพฤติ
๕. กรณีนักเรียนขอใบรับรองความประพฤติไม่ต้องชำ�ระเงินผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียนไป
แล้วมีความประสงค์จะขอใบรับรองความประพฤติย้อนหลังจะพิจารณาออกให้ตามหลักฐานเดิมและ
ตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไปผูท้ ไี่ ม่เคยขอและไม่มหี ลักฐานเดิมอยูจ่ ะออกให้แต่ไม่ระบุความประพฤติ
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๖๗

ระเบียบภายในโรงเรียน
๑. การแต่งกายในวันที่โรงเรียนมีการสอนตามปกตินักเรียนจะต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยครบถ้วนตามข้อบังคับในระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. การประพฤติตน
๒.๑ นักเรียนจะต้องเว้นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทุกข้อในระเบียบ
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนภายในโรงเรียน
๒.๒ นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทดีและจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นการ
ประพฤติดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ เมื่อเดินผ่านเดินสวนหรือติดต่อกับครูทุกระดับชั้นต้องแสดงความเคารพ
การพูดจาต้องสุภาพอ่อนน้อม
๒.๒.๒ ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคำ�หยาบหรือกระทำ�ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามที่ก่อความ
รำ�คาญให้ผู้อื่น
๒.๒.๓ นักเรียนชายต้องปฏิบตั ติ นเยีย่ งสุภาพบุรษุ นักเรียนหญิงต้องปฏิบตั ติ นเยีย่ ง
สุภาพสตรี ไม่ว่าการนั่งการเดินการพูดหรือการกระทำ�ใดๆ ก็ตาม
๒.๓ นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติตนต่อกันอย่างสันติวิธีจะต้องไม่ทะเลาะวิวาท
หรือกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีการทั้งปวงผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษอย่างร้ายแรง
๒.๔ นักเรียนจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น
๒.๕ การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตจากกลุ่มกิจการนักเรียน       
และต้องมีบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลานอกจากโรงเรียน         
จะมีคำ�สั่งเป็นอย่างอื่นเป็นคราวๆ ไป
๒.๖ ห้ามสูบบุหรี่สูบกัญชาของมึนเมาหรือพกพาหรือครอบครองหรือซ่อนเร้นหรือมีไว้
จำ�หน่าย
๒.๗ ห้ามนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอยูใ่ นทีล่ บั สองต่อสองหรือแสดงเจตนาในทางชูส้ าว
ด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
๒.๘ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
๒.๙ ห้ามพกพาอาวุธหรืออุปกรณ์ที่เจตนาใช้อาวุธทุกชนิด
๒.๑๐ ห้ามคบเพื่อนอันธพาลหรือชักนำ�เข้ามาในบริเวณโรงเรียน
๒.๑๑ ห้ามใส่เครื่องประดับเช่นสร้อยคอสร้อยข้อมือกำ�ไลแหวนในเครื่องแบบนักเรียนทั้ง
ในและนอกบริเวณโรงเรียน
๒.๑๒ ห้ามมีรูปภาพหรือหนังสือลามกอนาจารไว้ดูหรือไว้ในครอบครอง
๖๘

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ระเบียบภายนอกโรงเรียน
นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ความประพฤติต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสม
กับสภาพการเป็นนักเรียน
๑. การแต่งเครื่องแบบนักเรียนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือแต่งเครื่องแบบปล่อยปลายชายเสื้อ  
ในที่สาธารณะ
๒. การใช้เครื่องสำ�อางหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวยหรือการแต่งกายไม่สุภาพ
๓. แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในงานมหรสพหรือสถานเริงรมย์เว้นแต่นักเรียนพักอยู่ใน    
สถานที่นั้นๆ หรือโรงเรียนมีคำ�สั่งเป็นอย่างอื่นเป็นคราวๆ ไป
๔. เข้ า ไปในสถานบริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานบริ ก ารหรื อ สถานที่ อื่ น ใดมี ลั ก ษณะ  
คล้ายคลึงกัน เช่น บาร์ ไนท์คลับ สถานอาบอบนวด บ่อนการพนัน สนุกเกอร์คลับ สนามโบว์ล่ิง          
สนามม้า โรงรับจำ�นำ� เว้นแต่นักเรียนจะพักอยู่ในสถานที่นั้นๆ
๕. เข้าไปในสถานที่ค้าประเวณีเว้นแต่จะพักอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ หรือเข้าไปเยี่ยมญาติซ่ึง  
พักอาศัยในสถานที่นั้นๆ
๖. คบค้าสมาคมกับหญิงประพฤติเพื่อการค้าประเวณีเว้นแต่เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนั้น
๗. เข้าไปในงานร่วมสังสรรค์และงานนัน้ มีเต้นรำ�หรือแสดงทีไ่ ม่สมควรแก่สภาพนักเรียนเว้นแต่
ไปกับบิดามารดาหรือผูป้ กครองหรืองานบิดามารดาหรือผูป้ กครองหรือสถานศึกษาของนักเรียนเป็นผูจ้ ดั
๘. ประพฤติในทำ�นองชู้สาว
๙. มีวัตถุระเบิดหรืออาวุธหรืออุปกรณ์ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้นเพื่อประทุษร้ายที่ต้อง
ห้ามตามกฎหมาย
๑๐. หลบหนีการเรียนหรือหลีกเลี่ยงการเรียน
๑๑. แสดงกิริยาวาจาหรือกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดไม่สุภาพ
๑๒. เล่นการพนันที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
๑๓. เที่ยวเตร่อยู่ในสถานที่สาธารณะหรือทำ�ลายทรัพย์สมบัติของทางสาธารณะหรือทำ�ความ
สกปรกแก่สาธารณะ
๑๔. มั่วสุมและหรือก่อความเดือดร้อนรำ�คาญแก่ผู้อื่นด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
๑๕. สูบบุหรี่ สูบกัญชา เสพสุราของมึนเมาหรือยาเสพติดทุกชนิดมีไว้ในครอบครองที่ต้อง      
ห้ามตามกฎหมาย
๑๖. เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนระหว่าง ๒๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ไปกับบิดา
มารดาผู้ปกครองหรือได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
๑๗. เมื่อพบครูหรือเดินผ่านครูไม่แสดงความเคารพหรือแสดงอาการแข็งกระด้าง
๑๘. ครอบครองหรือซ่อนเร้นรูปภาพหรือหนังสืออนาจาร
๑๙. ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน
๒๐.  กระทำ�ผิดกฎหมายบ้านเมือง
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๖๙

แนวปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษนักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
จากหลักการของการปกครองนักเรียนโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งสู่การป้องกันแก้ไขและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนจากที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นที่พึงประสงค์ทั้งๆ ที่นักเรียนบางคนไม่สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้แต่โรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนจำ�เป็น  
ต้องขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นให้หมดไป แต่ก่อนอาจใช้การลงโทษตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ปัจจุบันไม่สามารถทำ�ตามระเบียบเก่า
ได้เพราะมีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
เข้ามามีบทบาทจึงทำ�ให้วิธีการลงโทษปรับเปลี่ยนไป โดยใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำ�ให้วิธีการลงโทษของการปกครองนักเรียนต้องเปลี่ยนไปด้วย
ซึง่ จะใช้กจิ กรรมทีเ่ ป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาความประพฤติแก่ผถู้ กู ลงโทษมาใช้ในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป
กิจกรรมที่นำ�มาใช้ในการลงโทษเพื่อให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์         
ของนักเรียนที่ทางโรงเรียนควรจะมีดังต่อไปนี้
๑. เก็บขยะ
๒. รดนํ้าต้นไม้
๓. กวาดระเบียงอาคารเรียนหรือบันไดอาคารเรียน
๔. กวาดห้องเรียน
๕. ล้างห้องนํ้าครู
๖. ล้างห้องนํ้านักเรียน
๗. ตัดหรือดายหญ้า
๘. ตัดตกแต่งต้นไม้
๙. ขุดหรือลอกร่องระบายนํ้า
๑๐. ทาสีอาคารเรียนหรือห้องเรียน
๑๑. ทำ�ความสะอาดถนนหรือที่สาธารณะ
๑๒. ปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้
๑๓. อื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปในโรงเรียนต่างๆ และจำ�เป็น           
ต้องแก้ไขมีดังต่อไปนี้
๑. การแต่งกายผิดระเบียบ
๒. กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม
๓. การไม่ตรงต่อเวลา
๔. การไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
๗๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๕. การเสพยาเสพติด
๖. การหนีโรงเรียน
๗. ความประพฤติด้านชู้สาว
๘. การเที่ยวกลางคืน
๙. การเล่นการพนัน
๑๐. การทะเลาะวิวาท
๑๑. การลักขโมย
๑๒. การทำ�ลายทรัพย์สินของส่วนรวม
๑๓. การพกพาอาวุธ
๑๔. อื่นๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนขามแก่นนคร
ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ             
มีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงจัดระเบียบพฤติกรรมและเกณฑ์การลงโทษที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน       
แยกเป็นหมวดหมู่ให้มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน
๒. ให้ครูทุกคนมีสิทธิ์ลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติและให้ส่งใบแจ้งผลการปฏิบัติ
ตามแบบกำ�หนดของโรงเรียนที่กลุ่มกิจการนักเรียน
๓. การลงโทษทุกครั้งควรจะขออนุญาตจากผู้บริหารแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

ระเบียบว่าด้วยการทำ�ความเคารพของนักเรียน
๑. เมื่อนักเรียนผ่านเข้าประตูโรงเรียน

ในช่ วงเวลาตอนเช้าทุก วันที่ประตูหน้า โรงเรี ยนจะมีครูเวรประจำ �วันเพื่อต้อนรับและ         
ตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียน นักเรียนจะต้องแสดงความเคารพ ดังนี้
๑.๑ นักเรียนชายให้หยุดยืนตรงหันหน้าไปทางผู้รับความเคารพให้ใช้วิธียกมือไหว้                
โดยก้มศีรษะเล็กน้อยแต่พองาม
๑.๒ นั ก เรี ย นหญิ ง ให้ ห ยุ ด ยื น ตรงหั น หน้ า ไปทางผู้ รั บ ความเคารพใช้ วิ ธี ย กมื อ ไหว้                      
โดยก้มศีรษะเล็กน้อยแต่พองาม (ในกรณีที่มือถือของ ให้วางของลงก่อน)

๒. เมื่อนักเรียนอยู่นอกห้องเรียน (ไม่เป็นแถว)

		
๒.๑ สำ�หรับนักเรียนชาย
๒.๑.๑ เมื่ออยู่กับที่เมื่อผู้ควรเคารพผ่านให้ใช้วิธียกมือไหว้และก้มตัวพองาม
๒.๑.๒ ถ้าเดินสวนกับผูค้ วรเคารพนักเรียนต้องหยุดหันหน้าไปทางผูร้ บั ความเคารพและ
กระทำ�ความเคารพตามข้อ ๑
๒.๑.๓ เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่นักเรียนเดินผ่านหันหน้าไปทางผู้ควรเคารพให้กระทำ�          
แลขวาหันซ้ายหันแล้วก้มศีรษะแสดงความคารพ
๒.๑.๔ เมื่ออยู่นอกโรงเรียนการทำ�ความเคารพใช้วิธียกมือไหว้โดยก้มตัวพองาม
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๗๑

๒.๒ สำ�หรับนักเรียนหญิง
๒.๒.๑ เมื่ออยู่กับที่ผู้ควรเคารพผ่านมาให้ยืนตรงยกมือไหว้
๒.๒.๒ เมือ่ เดินสวนกับผูค้ วรเคารพนักเรียนต้องหยุดหันหน้าไปทางผูค้ วรเคารพแล้ว             
ก้มตัวยกมือไหว้ (ในกรณีที่มือถือของให้ยืนตรง)
๒.๒.๓ เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่นักเรียนเดินผ่านให้กระทำ�เช่น ข้อ ๒
๒.๒.๔ เมือ่ อยูน่ อกโรงเรียนการทำ�ความเคารพใช้วธิ ยี กมือไหว้โดยก้มศีรษะเล็กน้อย               
แต่พองาม

๓. เมื่ออยู่นอกห้องเรียน (เป็นแถว)

“แถวตรง”

๓.๑ นักเรียนชายหญิงเมือ่ อยูใ่ นแถวเมือ่ ผูค้ วรเคารพเดินผ่านให้หวั หน้าใช้ค�ำ บอกว่า                

๓.๒ นักเรียนชายหญิงเมื่ออยู่ในแถวและเดินผ่านผู้ควรเคารพให้เดินผ่านตามปกติ
ก้มศรีษะเล็กน้อยแต่พองาม

๔. เมื่อนักเรียนอยู่ในห้องเรียน

			 เมือ่ ผูค้ วรเคารพเข้ามาในห้องเรียนให้ครูผคู้ วบคุมชัน้ เรียนเป็นผูบ้ อกกระทำ�ความเคารพ         
ถ้าไม่มีครูควบคุมอยู่ในขณะนั้นให้หัวหน้าเป็นผู้บอกทำ�เคารพ
๔.๑ สำ�หรับนักเรียนชายใช้ค�ำ บอก “นักเรียน” ให้นกั เรียนทุกคนหยุดทำ�งานทีก่ �ำ ลัง
ทำ�อยู่ในขณะนั้นทันทีนั่งตัวตรงแล้วหัวหน้าบอก “ตรง” ให้นักเรียนยืนตรงเป็นการแสดงความเคารพ
เมื่อได้รับคำ�สั่งจากผู้รับความเคารพให้นั่งจึงนั่งลง
๔.๒ สำ�หรับนักเรียนหญิงใช้คำ�บอกว่า “นักเรียน”ให้นักเรียนทุกคนหยุดทำ�งาน        
ที่กำ�ลังทำ�อยู่ในขณะนั้นนั่งตัวตรงแล้วหัวหน้าบอก “กราบ” ให้นักเรียนกราบลงโต๊ะ
๔.๓ สำ�หรับห้องเรียนที่มีนักเรียนชายหญิงใช้คำ�บอกว่า “นักเรียน” ให้นักเรียน      
ทุกคนหยุดทำ�งานที่กำ�ลังทำ�อยู่ในขณะนั้นนั่งตัวตรงแล้วหัวหน้าบอก “เคารพ” ทั้งนักเรียนชาย     
นักเรียนหญิงนั่งตัวตรงแล้วกราบลงบนโต๊ะ
๔.๔ เมื่ อ นั ก เรี ย นจะพู ด กั บ ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นลุ ก ขึ้ น ยื น ตรงจึ ง ถามหรื อ ตอบคำ � ถาม          
ของครูเมื่อถามหรือตอบเสร็จแล้วให้นักเรียน “ไหว้” แล้วจึงนั่งลง
๔.๕ เมือ่ นักเรียนจะลุกมาหาครูกอ่ นทีจ่ ะถึงและก่อนจะจากครูให้แสดงความ   เคารพ
ตามข้อ ๔

๕.  เมื่อนักเรียนจะเข้าพบครูที่ห้องพักครู

			 ให้นักเรียนขออนุญาตเสียก่อนและเมื่อมาถึงโต๊ะครู
๕.๑ นักเรียนแสดงความเคารพโดยการ “ไหว้”
๕.๒ แล้ ว นั่ ง คุ ก เข่ า ลงด้ ว ยความสุ ภ าพ จึ ง พู ด คุ ย ธุ ร ะกั บ ครู ด้ ว ยกิ ริ ย ามารยาท                
ที่เรียบร้อย
หมายเหตุ : นักเรียนที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร         
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเคารพของลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร
๗๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

รูปแบบการปักชื่อ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

ณัฐวัฒน์ ทุยสุวรรณ์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

มนัสพงศ์ ประจันตะเสน

คำ�อธิบายการปักชื่อ และเครื่องหมาย
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องปักเลขบอกระดับชั้นขนาดสูง ๑ เซนติเมตร (จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเลื่อน  
ระดับชั้น) อักษรย่อชื่อโรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.) ขนาดสูง ๑.๕ เซนติเมตร  ชื่อ– ชื่อสกุลนักเรียน ขนาดความ
สูง ๑ เซนติเมตร ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีนํ้าเงิน
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องปักเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำ�โรงเรียน อักษรย่อชื่อโรงเรียน      
ขามแก่นนคร (ข.ก.น.) ขนาดสูง ๑.๕ เซนติเมตร  ชื่อ – ชื่อสกุลนักเรียน ขนาดความสูง ๑  เซนติเมตร ทั้งนี้ปักติด
หน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีนํ้าเงิน และปักเครื่องหมายบอกระดับเป็นรูปข้าวหลามตัด (     )             
ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ไว้ที่ปกคอเสื้อด้านซ้าย (ม.๔ ปักหนึ่งจุด  ม.๕ ปักสองจุด  ม.๖ ปักสามจุด) ด้วยไหมสีนํ้าเงิน
๓. ชุดพลศึกษา ให้ปักชื่อ – ชื่อสกุลนักเรียน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือ
ราวนมด้วยไหมสีเหลือง
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๗๓

เครื่องแบบนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

๗๔

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

เครื่องแบบนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๗๕

เครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

เครื่องแบบผู้บำ�เพ็ญประโยชน์

๗๖

เครื่องแบบเนตรนารี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

เครื่องแบบลูกเสือ

เครื่องแบบยุวกาชาด

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนขามแก่นนคร

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๗๗

ธรรมนูญนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๕
โรงเรียนขามแก่นนคร เห็นว่า ธรรมนูญนักเรียน ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๕  เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ให้ท�ำงานอย่างเป็นระบบ ในการสร้างวิถีประชาธิปไตย อันน�ำไปสู่            
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ อาศัยอ�ำนาจตามค�ำสั่งและมติในการประชุม               
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร จึงให้ตราธรรมนูญนักเรียน ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๕          
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า “ธรรมนูญนักเรียน” โรงเรียนขามแก่นนคร พุทธศักราช ๒๕๖๕
มาตรา ๒ ให้ยกเลิกบรรดา ประกาศ ค�ำสัง่ ข้อบังคับ หรือระเบียบอืน่ ใดของโรงเรียนขามแก่นนคร
เกีย่ วกับธรรมนูญนักเรียน สภานักเรียน และการด�ำเนินกิจกรรมนักเรียนซึง่ ขัดแย้งกับธรรมนูญนักเรียน
และให้ใช้ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้แทน
มาตรา ๓ ในธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
  
(๑) โรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนขามแก่นนคร
  
(๒) สภานักเรียน หมายความว่า สภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
(๓) ผู้อ�ำนวยการ หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
  
(๔) รองผู้อ�ำนวยการ หมายความว่า รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
  
(๕) คณะที่ปรึกษา หมายความว่า คณะครู บุคลากร หรือนักเรียนโรงเรียน                  
ขามแก่นนคร
  
(๖) นักเรียน หมายความว่า ผู้ที่ก�ำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนขามแก่นนคร
(๗) กิจกรรม หมายความว่า กิจกรรมทีโ่ รงเรียน หรือนักเรียนจัดขึน้ เพือ่ ประโยชน์
ทางการเรียน
  
(๘) พรรค หมายความว่า กลุ่ม หรือคณะนักเรียน ซึ่งมีความคิดเห็นร่วมกัน      
ในการด�ำเนินกิจกรรมของนักเรียน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ซึ่งธรรมนูญ นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ก�ำหนดไว้
๗๘

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

มาตรา  ๔   ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามธรรมนูญนักเรียน และ
เป็นผู้วินิจฉัย ยุบ เลิก แต่งตั้ง ถอด ถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยั้งยั้ง ในกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการใช้ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้
มาตรา  ๕   ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนขามแก่นนครลงนาม

หมวดที่ ๒

ส่วนที่ ๑
บทบาทของสภานักเรียน

มาตรา  ๖ การด�ำเนินการจัดกิจกรรมของสภานักเรียนทั้งภายใน หรือภายนอกโรงเรียน
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ก่อนทุกครั้ง
จึงจะด�ำเนินการได้
มาตรา  ๗ สภานักเรียน ต้องไม่ด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ซึ่งขัดต่อธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้
รวมถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา  ๘ สภานักเรียน ต้องด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
มาตรา  ๙ สภานักเรียน ต้องร่วมมือกับโรงเรียน และนักเรียน ด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ตามโอกาสอันควร
มาตรา ๑๐ สภานักเรียน เป็นศูนย์กลางของนักเรียนในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน
ส่วนการติดต่อประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันอืน่ ใดจากภายนอก
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินกิจกรรมนักเรียน

มาตรา  ๑๑  การด�ำเนินกิจกรรมของนักเรียนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     
(๑)  ให้นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกฝนตนเอง ในการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               
(๒) เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ ง                  
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) เป้ า ประสงค์ (Goals)                              
อั ต ลั ก ษณ์ (Identity) กลยุ ท ธ์ (Strategic) และ คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน                         
๘+๑ ประการ ของโรงเรียนขามแก่นนคร
     
(๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ให้มีความรู้รักสามัคคี เสียสละ
อุทิศตน และบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๗๙

     
     
     
     
     
     

(๔) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งทางวิชาการ และประสบการณ์
ในวิชาชีพให้แก่นักเรียน
(๕) เพื่อก�ำหนดแนวปฏิบัติ และฝึกความมีวินัยแห่งตน ตามธรรมนูญนักเรียน
(๖) เพื่อฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ของตน
(๗) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ตามควร  
แก่กรณีในรูปแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๘) เพื่อฝึกความเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม และผู้ร่วมงานที่ดี
(๙) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

หมวดที่ ๓

สิทธิ และหน้าที่ของนักเรียน
ส่วนที่ ๑
สิทธิของนักเรียน
มาตรา ๑๒ นักเรียนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันตามนัยแห่งธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้
มาตรา ๑๓ นักเรียนย่อมมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อก�ำหนดแห่งกิจกรรมนั้น
มาตรา  ๑๔ นักเรียนมีสิทธิในการพูด การเขียน เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ต่อสภานักเรียน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนขามแก่นนคร
มาตรา ๑๕ นักเรียนมีสิทธิท�ำหนังสือเสนอต่อประธานสภานักเรียน เพื่อขออนุญาตเข้าฟัง
การประชุมสมัยสามัญ หรือวิสามัญ และมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นได้ เมือ่ ประธาน
สภานักเรียนอนุญาต แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง เว้นแต่การประชุมลับ ไม่มสี ทิ ธิเข้าฟัง
การประชุม
มาตรา  ๑๖ นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนั้น
แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อธรรมนูญนักเรียน และระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนขามแก่นนคร
มาตรา ๑๗ นักเรียนมีสิทธิได้รับบริการต่างๆ ที่สภานักเรียนจัดขึ้น
มาตรา  ๑๘ นักเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๕ ของนักเรียนทัง้ หมด มีสทิ ธิยนื่ หนังสือต่อประธาน
สภานักเรียนเพื่อเสนอต่อผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร แก้ไขธรรมนูญ
ในหมวด มาตรา วรรค ทวิ ที่ต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข ในธรรมนูญฉบับนี้
๘๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของนักเรียน
มาตรา ๑๙ นักเรียนมีหน้าที่ออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปบริหารกิจการของสภานักเรียน
ตามธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้
มาตรา ๒๐ นักเรียนมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง          
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๒๑ นักเรียนมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง และเกียรติคุณของนักเรียน
โรงเรียนขามแก่นนคร
มาตรา ๒๒ นักเรียนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก�ำหนดไว้โดยเคร่งครัด
มาตรา ๒๓ นักเรียนมีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นตามควร
มาตรา ๒๔ นักเรียนพึงเสียสละก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังความคิดที่เป็นประโยชน์                      
ต่อโรงเรียน  และสังคมภายนอกโรงเรียน
มาตรา  ๒๕ นักเรียนต้องเป็นสมาชิกชุมนุม หรือกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้
มาตรา  ๒๖ นักเรียนต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามธรรมนูญนักเรียนอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ ๔

องค์ประกอบของสภานักเรียน
มาตรา ๒๗ สภานักเรียนมีองค์ประกอบดังนี้
    
(๑)   คณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติ
    
(๒)   คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
    
(๓) คณะกรรมการฝ่ายตุลาการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔ คน ประกอบด้วย
   
(๑) ประธานสภานักเรียน
    
(๒) รองประธานสภานักเรียน คนที่ ๑
    
(๓) รองประธานสภานักเรียน คนที่ ๒
    
(๔) เลขาธิการสภานักเรียน
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑ คน ประกอบด้วย
    
(๑) ประธานนักเรียน
   
(๒) รองประธานนักเรียน คนที่ ๑
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๘๑

		 (๓) รองประธานนักเรียน คนที่ ๒
    
(๔) ประชาสัมพันธ์
   
(๕) รองประชาสัมพันธ์
    
(๖) เหรัญญิก
    
(๗) รองเหรัญญิก
   
(๘) ปฏิคม
    
(๙) รองปฏิคม
    
(๑๐) เลขานุการ
    
(๑๑) รองเลขานุการ
มาตรา  ๓๐ คณะกรรมการฝ่ายตุลาการ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๕ คน ประกอบด้วย
    
(๑) ประธานตุลาการ
   
(๒) รองประธานตุลาการ คนที่ ๑
    
(๓) รองประธานตุลาการ คนที่ ๒
    
(๔) อัยการ
    
(๕) เลขานุการ
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการตามมาตรา ๒๘, ๒๙, และ ๓๐ มาจากสมาชิกสภานักเรียนประเภท
ที่ ๑ และสมาชิกสภานักเรียนประเภทที่ ๒ โดยสมาชิกสภานักเรียน ๑ คน              
รับต�ำแหน่งหน้าที่ต�ำแหน่งเดียว
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการในมาตรา ๒๘ (เลขาธิการ) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสภานักเรียน
มาตรา ๓๓ หัวหน้าพรรคต้องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งได้คะแนนสูงสุด และเป็นผู้จัดตั้ง
สภานักนักเรียน
มาตรา ๓๔ สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งจากพรรคที่ได้คะแนนสูงสุด
มาตรา ๓๕ คณะคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนตามมาตราที่ ๓๐ ให้มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า              
๕ คน ซึ่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้ง
มาตรา  ๓๖ สภานักเรียนเรียกว่า “สภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร”
มาตรา ๓๗ จ�ำนวนสมาชิกสภานักเรียน และการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักเรียน และ/หรือ
ต�ำแหน่งต่าง ๆ ของสภานักเรียนให้เป็นไปตามค�ำสั่งของโรงเรียนขามแก่นนคร

๘๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

มาตรา ๓๘ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภานักเรียน หรือ
ต�ำแหน่งต่าง ๆ ของสภานักเรียน โดยให้คณ
ุ ครูทปี่ รึกษาสภานักเรียนเป็นผูเ้ สนอ
และให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ตัง้ แต่วนั ทีร่ บั มอบหมาย จากสมาชิกสภานักเรียน
ชุดเดิม นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรก
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการนักเรียน หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติ คณะกรรมการ
ฝ่ า ยบริ ห ารคณะกรรมการฝ่ า ยตุ ล าการ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา และ                  
คณะกรรมการทุกประเภทที่ได้รับ แต่งตั้งจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
มาตรา  ๔๐ สภานักเรียนประกอบด้วยสมาชิก ๒ ประเภท
    
(๑)  สมาชิกสภานักเรียนประเภทที่ ๑ เป็นสมาชิกทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จากนักเรียน
ทั้งโรงเรียน มีจ�ำนวน ๕๐ คน
    
(๒) สมาชิกสภานักเรียนประเภทที่ ๒ เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน
มาตรา  ๔๑ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภานักเรียน มาจากสมาชิกสภาประเภทที่ ๑ หรือ
สมาชิกสภาประเภทที่ ๒ ก็ได้
มาตรา  ๔๒ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานสภานักเรียน ให้มี ๒ คน ต้องมาจากสมาชิก
สภานักเรียนประเภทที่ ๑ จ�ำนวน ๑ คน และมาจากสมาชิกสภานักเรียนประเภท          
ที่ ๒ จ�ำนวน ๑ คน
มาตรา ๔๓ ประธานสภานักเรียนมีอ�ำนาจด�ำเนินการของสภาให้เป็นไปตามระเบียบ                    
รองประธานสภานักเรียน มีหน้าทีด่ �ำเนินการของสภาแทนประธานสภานักเรียน
เมื่อประธานสภานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรา ๔๔ เมื่อประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้สมาชิกสภาเลือกสมาชิกในสภาเป็นผู้แทนประธานสภา ๑ คน เพื่อด�ำเนิน
การในการประชุมนั้น
มาตรา ๔๕ การลงมติวนิ จิ ฉัย ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากกว่ากึง่ หนึง่ ของสมาชิกทีเ่ ข้าประชุม
เป็นมติประชุมสมาชิกคนใดคนหนึ่งย่อมออกเสียงลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียง
เท่านั้น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก        
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๘๓

มาตรา ๔๖ การประชุมสมัยสามัญมี ๓ ครั้ง
				
สมัยสามัญครั้งที่ ๑ ให้ประชุมภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรก         
ในปีการศึกษาถัดไปเพื่อพิจารณานโยบาย โครงการ และงบประมาณ
ของคณะกรรมการนักเรียนโดยสภานักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ การประชุม
				
สมัยสามัญครั้งที่ ๒ ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานในการเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญครัง้ ที่ ๒ ให้ประชุมภายใน ๓๐ วัน
ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน
				
สมัยสามัญครั้งที่ ๓ ให้มีการประชุมภายใน ๓๐ วัน ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และส�ำรวจทรัพย์สินของสภานักเรียน เพื่อมอบให้
สภานักเรียนชุดต่อไป การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓ ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการปิดสมัยประชุม
มาตรา  ๔๗ เมือ่ มีความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ของโรงเรียน ให้ประธานสภานักเรียนเรียกประชุม
หรือสมาชิกสภานักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด
ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อประธานสภานักเรียน ให้เรียกประชุมโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการทีป่ รึกษาสภานักเรียนไม่ตำ�่ กว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทีป่ รึกษา
ทั้งหมด และให้ถือเป็นการประชุมสมัยวิสามัญการประชุมสมัยวิสามัญ
ในเดือนหนึ่ง ๆ จะมีการประชุมกี่ครั้งก็ได้
มาตรา  ๔๘ ในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาสภานักเรียนต้องเข้าร่วมประชุม
ด้วยทุกครัง้ และมีสทิ ธิให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ชีแ้ จง แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุม
มาตรา  ๔๙ ให้รายงานผลการประชุมสภานักเรียนต่อโรงเรียนเพื่อทราบ โดยผ่าน
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้น
การประชุม

๘๔

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

หมวดที่ ๖

การเลือกตั้ง การแต่งตั้ง และสมาชิกภาพ
มาตรา ๕๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนประเภทที่ ๑ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และวิธีการ
ที่โรงเรียนก�ำหนด
มาตรา ๕๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักเรียนประเภทที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติ                         
ดังต่อไปนี้
     
(๑)  เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนขามแก่นนคร
    
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับนับถือของนักเรียนทั่วไป
    
(๓) เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานในด้านชุมชน สังคมได้เป็นอย่างดี
    
(๔) เป็นผู้มีความตั้งใจ และสนใจต่องานสภานักเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    
(๕) เป็นนักเรียนโรงเรียนขามแก่นคร มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
    
(๖) ไม่เป็นผู้ที่เคยกระท�ำความผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนขามแก่นนคร
มาตรา ๕๒ คณะกรรมการทุกประเภทตามมาตรา ๓๙ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการซึ่งพ้นต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งอีกก็ได้
มาตรา ๕๓ สมาชิกสภานักเรียนอยู่ในวาระได้คราวละ ๑ ปีการศึกษา
มาตรา ๕๔ การหมดสมาชิกภาพ ได้แก่
    
(๑) ตาย
    
(๒) ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานักเรียน
    
(๓) ลาออกจากโรงเรียน
    
(๔) ออกตามวาระ หรือยุบสภา
    
(๕) สภานักเรียนมีมติให้ออกด้วยเสียงกึง่ หนึง่ ของสมาชิกสภานักเรียนทีเ่ ข้าประชุม
   
(๖) ในกรณีทสี่ มาชิกภาพของสมาชิกสภานักเรียนสิน้ สุดลงในขณะทีย่ งั เหลือระยะ
ตามวาระเกิน ๖๐ วัน ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ให้ท�ำการเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จ                
ภายใน ๗ วัน หลังจากสมาชิกภาพของสมาชิกนัน้ สิน้ สุดลง และให้คณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาสภานักเรียน โดยความเห็นชอบจากผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน แต่งตัง้ ภายใน
๑๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับเวลาที่ตนแทน

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๘๕

หมวดที่ ๗

การบริหารงานของสภานักเรียน
มาตรา  ๕๕ การบริหารงานของสภานักเรียนให้แยกเป็น ๓ ฝ่ายคือ
		 (๑) ฝ่ายวางระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือพิจารณาวางระเบียบ วินยั ข้อบังคับต่างๆ
ที่สภาเสนอให้อยู่ในความควบคุมดูแล ตรวจตรา และจัดประชุมสภาสมัย
สามัญ และวิสามัญให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติ
    
(๒) ฝ่ายบริหารกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ     
ฝ่ายบริหาร
(๓) ฝ่ายพิจารณาความประพฤตินักเรียน ให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ฝ่ายตุลาการ
มาตรา  ๕๖ การออกระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้กระท�ำตามที่สภานักเรียนเห็นสมควร
แต่ต้องไม่ขัดกับนโยบายของโรงเรียน หรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้
มาตรา ๕๗ สอดส่อง ดูแล ความประพฤตินักเรียน แนะน�ำ ตักเตือนนักเรียนที่ประพฤติตน
เสื่อมเสีย
มาตรา ๕๘ รักษา และส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
มาตรา ๕๙ จัดประชุมเพื่อแถลงผลงานที่ปฏิบัติไปแล้ว ในรอบปีการศึกษา และจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ ๑ ชุด ต่อไป ตามมาตราที่ ๕๐ เพื่อให้เข้ารับหน้าที่
แทนในปีการศึกษาถัดไปภายในเดือนพฤศจิกายน และให้ถือเป็นการประชุม         
สมัยวิสามัญสมัยหนึ่ง
มาตรา  ๖๐ จัดให้มีชุมชุน หรือกิจกรรม ตามที่โรงเรียนก�ำหนด
มาตรา  ๖๑ จัดหารายได้เพื่อบ�ำรุงสภานักเรียน และน�ำไปใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรม            
ต่าง ๆ ของสภานักเรียน วิธีการหารายได้ ท�ำได้ดังนี้
    
(๑)  รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ
    
(๒)  รายได้จากผู้มีจิตศรัทธา
    
(๓)  รายได้อื่นๆ
มาตรา ๖๒ แต่งตั้งกรรมาธิการสามัญ เพื่อด�ำเนินกิจการใดๆ ก็ตาม ที่เห็นสมควร
ในบางโอกาส
๘๖

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

มาตรา ๖๓ คณะกรรมการกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากสภานักเรียนในการท�ำหน้าทีต่ า่ งๆ
ภายโรงเรียนประกอบไปด้วยสมาชิกจ�ำนวน ๑๐ คน ประกอบไปด้วย
    
(๑) หัวหน้า
    
(๒) รองหัวหน้าคนที่ ๑
    
(๓) รองหัวหน้าคนที่ ๒
    
(๔) ปฏิคม
    
(๕) รองปฏิคม
    
(๖) ประชาสัมพันธ์
    
(๗) รองประชาสัมพันธ์
    
(๘) เหรัญญิก
    
(๙) รองเหรัญญิก
    
(๑๐) เลขานุการ

หมวดที่ ๘

อ�ำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา  ๖๔ การปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องคณะกรรมการ จะขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับ
อื่นใดของทางราชการที่โรงเรียนขามแก่นนครถือปฏิบัติอยู่ไม่ได้
มาตรา ๖๕ คณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ�ำนาจ หน้าที่ ดังนี้คือ
   
(๑) วางระเบียบ ข้อบังคับแก่นักเรียน ตามธรรมนูญนักเรียนกับทั้งพิจารณา
ร่างระเบียบ ข้อบังคับตามที่คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการ                  
ตุลาการเสนอ
		 (๒) การประกาศใช้ ให้เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน ควบคุม และตรวจตรา
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายตุลาการ  
ให้เป็นไปตามธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ การควบคุม และการตรวจตราที่ว่านี้
ให้ครอบคลุมถึงการบังคับ ยับยั้งการด�ำเนินกิจการใดๆ ของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฝ่ายตุลาการด้วย ปฏิบัติการใดอันเป็นการน�ำ
มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการของโรงเรียน ไม่ปฏิบัติงานในสิ่งที่ขัดต่อ
นโยบายและระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๘๗

   

๘๘

(๓) จัดให้มีการประชุมสมัยสามัญ และสมัยวิสามัญสม�่ำเสมอตามวาระ คือให้
ออกหนังสือเชิญ สมาชิกสภานักเรียน และคณะกรรมการทีป่ รึกษา ให้เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุม
อย่างน้อย ๓ วัน ก่อนเปิดการประชุม ด�ำเนินการประชุมสภา บันทึก
การประชุม สรุปผลการประชุม และรายงานการประชุม แต่งตัง้ กรรมาธิการ
สามัญเพื่อด�ำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๖๖ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร มีอ�ำนาจ หน้าที่ ดังนี้
    
(๑) บริหารกิจการทั้งมวลของนักเรียนภายใน และภายนอกโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
    
(๒) ร่างระเบียบ ข้อบังคับที่ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน เสนอต่อคณะกรรมการ
สภานักเรียน
    
(๓) เป็นตัวแทนของนักเรียนในการกระท�ำใดๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
    
(๔) รับฟังข้อคิดเห็นของนักเรียน เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย โดย
ความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
     
(๕) ด�ำเนินกิจการอื่นๆ อันจะน�ำมาซึ่งความก้าวหน้าต่อการศึกษาของโรงเรียน
และนักเรียน
(๖) ให้มีการประชุมพิจารณาปัญหาต่างๆ และพิจารณาโครงการอย่างหนึ่ง             
อย่างใด ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๖๗ คณะกรรมการตุลาการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
    
(๑) พิจารณาความผิดของนักเรียนตามที่มีผู้ร้องขอ ให้เป็นไปตามระเบียบ           
หรือธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ และเสนอผลงานการพิจารณา
ต่อรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ลงโทษตามที่เห็นสมควร
    
(๒) พิจารณาความเห็นต่อคณะกรรมการสภานักเรียนเฉพาะกรณีที่เห็นว่า
การด�ำเนินการนั้นน�ำมาหรือจะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่นักเรียนและ
โรงเรียน หรือก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายใน และภายนอกโรงเรียน
(๓) คณะกรรมการตุลาการมีอสิ ระในการปฏิบตั งิ านตามอ�ำนาจ หน้าที่ ตามมาตรา
๕๕ (๓) การพิจารณาความผิดขึ้นสู่ศาลนักเรียน เป็นหน้าที่ของอัยการ
เมื่อพิจารณาความผิดใดๆ เสร็จแล้ว ให้เลขานุการท�ำบันทึกการพิจารณา
รายงานต่อรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนลงโทษ
    
(๔) การพิจารณาความผิดต้องมีคณะกรรมการตุลาการทั้งคณะ
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

มาตรา  ๖๘ ความผิดทีน่ �ำขึน้ พิจารณาทุกครัง้ ต้องมีตวั แทนของโรงเรียนเข้าร่วมเป็นทีป่ รึกษา
ด้วย ความผิดที่น�ำขึ้นพิจาณาในศาลนักเรียน ต้องเป็นความผิดที่เกิดจากการ
กระท�ำที่ขัดต่อระเบียบ วินัยข้อบังคับของโรงเรียน และของสภานักเรียน
ที่ก�ำหนดขึ้นโดยให้อัยการ เป็นผู้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโทษที่ควรได้รับแก่          
ผู้กระท�ำผิด และต้องไม่ขัดต่อระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา  ๖๙ คณะกรรมการทีป่ รึกษาสภานักเรียน มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ชีแ้ จง
แก่สภานักเรียนและเข้าร่วมประชุมเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง
มาตรา  ๗๐ คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกกิจกรรม มีอ�ำนาจหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ชี้แจง
แนวทางในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการกิจกรรมทุกกิจกรรม เข้าร่วมประชุม
เมื่อมีการประชุมทุกครั้งและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
มาตรา   ๗๑ ประธานสภานักเรียน และรองประธานสภานักเรียน มีอ�ำนาจหน้าทีป่ ระสานงาน
เป็ น ผู ้ น�ำในที่ ป ระชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากสมาชิ ก           
ควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปด้วยดี
มาตรา  ๗๒ เลขาธิการ มีหน้าที่บันทึกการประชุม รายงานการประชุม ออกหนังสือเชิญ       
ประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุม เก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ และเอกสาร      
ทุกชนิด เหรัญญิกให้มหี น้าทีเ่ ก็บรักษาเงินท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ท�ำประมาณการ        
การเงิน ด�ำเนินการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ท�ำบัญชีวสั ดุ และเก็บรักษา ประชาสัมพันธ์
สภานักเรียนให้มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานทุกกิจกรรมทุกหน่วยงาน
มาตรา  ๗๓ สมาชิกในแต่ละกิจกรรม ให้มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นที่จะปรับปรุง
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กิจกรรมก้าวหน้า ปฏิบัติหน้าที่
ตามมติของแต่ละกิจกรรม

หมวดที่ ๙

ว่าด้วยกรรมการที่ปรึกษา

มาตรา ๗๔ คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน ประกอบไปด้วยคณะคุณครู ตามค�ำสั่ง
ที่โรงเรียนแต่งตั้ง
มาตรา  ๗๕ คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรม ประกอบด้วยคณะคุณครู ตามค�ำสั่งที่โรงเรียน
แต่งตั้ง
มาตรา  ๗๖ คณะกรรมการหมดสภาพเมื่อ
    
(๑)  ตาย
    
(๒)  ลาออก
    
(๓)  ย้ายไปรับราชการที่อื่น
    
(๔)  ออกตามวาระ
   
(๕)  ยุบสภา
มาตรา  ๗๗ เมื่อต�ำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาว่างลง ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งให้ทัน
การประชุมจะมาถึงหรือภายใน ๑๕ วัน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๘๙

หมวดที่ ๑๐

อ�ำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
มาตรา  ๗๘ คณะกรรมการบริหารกิจกรรม ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๖๓ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของกิจกรรมนั้นๆ
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการบริหารกิจกรรม มีอ�ำนาจหน้าที่บริหารกิจกรรมให้เป็นไปตามมติ
ของกิจกรรมนั้นๆ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อธรรมนูญนักเรียน      
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและจัดประชุมตามความเหมาะสม

หมวดที่ ๑๑

ว่าด้วยการแก้ไขธรรมนูญ

มาตรา  ๘๐ ธรรมนูญนักเรียนจะแก้ไขได้กต็ อ่ เมือ่ มีการประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญเท่านัน้
มาตรา  ๘๑ การขอแก้ไขธรรมนูญนักเรียน ให้คณะกรรมการนักเรียนจ�ำนวน ๒ ใน ๓ มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอขอแก้ไข ท�ำหนังสือแสดงเหตุผลขอแก้ไขเสนอต่อประธาน
สภานักเรียน หลังจากนั้นให้น�ำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อ       
ขอความเห็น เมื่อคณะกรรมการสภานักเรียนลงความเห็นแล้ว ให้น�ำเสนอต่อที่
ประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญโดยรีบด่วน
มาตรา  ๘๒ การประชุมแก้ไขธรรมนูญนักเรียนต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน
ร่วมประชุมด้วย  ๓ ใน ๕
มาตรา  ๘๒ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนักเรียน ประธานสภานักเรียนน�ำเสนอ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเพื่อประกาศใช้ต่อไป

หมวดที่ ๑๒

ว่าด้วยบทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๓ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมีอ�ำนาจสั่งยุบได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาสภานักเรียน
มาตรา ๘๔ สมาชิกสภานักเรียน หมดสภาพตามมติของที่ประชุมสภานักเรียนได้ด้วยสาเหตุ
การขาดประชุมบ่อยครั้ง
มาตรา ๘๕ ให้ใช้ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ได้ นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

๙๐

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

กลุ่มวิชาการ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๙๑

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนมาตรฐานสากล
  วิสัยทัศน์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เป็นกำ�ลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำ�นึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำ�เป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

หลักการ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร มีหลักการที่สำ�คัญดังนี้
		 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ความเป็นเอกภาพของชาติ มีจดุ หมายและมาตรฐานการเรียน
รู้เป็นเป้าหมายสำ�หรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
		 ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ปวงชน ทีป่ ระชาชนทุกคนมีโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System)
		 ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ นองการกระจายอำ�นาจให้สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
		 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู้
		 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
		 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำ�หรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์

จุดหมาย
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ จึงกำ�หนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
		 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

		 ๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
		 ๓. มีสุขภาพกายและสุขจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำ�ลังกาย
		 ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำ�นักในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
		 ๕. มีจติ สำ�นึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย การอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำ�ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนขามแก่นนคร พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่กำ�หนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำ�คัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี้

สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
หลักสูตรโรงเรียนขามแก่นนคร พุทธศักราช ๒๕๖๕ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำ�คัญ ๕ ประการ

ดังนี้
			 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
			 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูห้ รือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
			 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
			 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำ�กระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำ�งาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วย การสร้างเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรูจ้ กั
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๙๓

		 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทำ�งานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรโรงเรียนขามแก่นนคร พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
		 ๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
		 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
		 ๓. มีวินัย
		 ๔. ใฝ่เรียนรู้
		 ๕. อยู่อย่างพอเพียง
		 ๖. มุ่งมั่นในการทำ�งาน
		 ๗. รักความเป็นไทย
		 ๘. มีจิตเป็นสาธารณะ

แนวปฏิบัติเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสินผลการเรียน

			 ๑.๑ การตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน รายวิชาให้น�ำคะแนนระหว่างเรียนรวมกับ
คะแนนปลายภาคแล้วให้ระดับผลการเรียน ผู้เรียนได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ระดับผลการเรียน
๐ ส่วนระดับผลการเรียน ๑, ๑.๕, ๒, ๒.๕, ๓, ๓.๕, ๔ ให้อยู่ในระดับตามก�ำหนดช่วงคะแนน
			 ๑.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษาก�ำหนด
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้มีระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม ดี ผ่าน
และไม่ผ่าน
			 ๑.๓ ให้ผลการเรียน มส เมื่อผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนและไม่ได้
รับการผ่อนผันให้เข้าสอบปลายภาคเรียน
			 ๑.๔ ให้ผลการเรียน ร เมื่อผู้เรียนไม่ได้วัดผลกลางภาค ปลายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ท�ำ หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท�ำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
			 ๑.๕ การให้ผลการเรียน ร เพราะไม่ส่งงานที่มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต้องบันทึก
ขออนุญาตให้ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
๙๔

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ความหมาย

ช่วงคะแนนคิดเป็นร้อยละ
๘๐ – ๑๐๐
๗๕ – ๗๙
๗๐ – ๗๔
๖๕ – ๖๙
๖๐ – ๖๔
๕๕ – ๕๙
๕๐ – ๕๔
๐ – ๔๙

ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนค่อนข้างดี
ผลการเรียนน่าพอใจ
ผลการเรียนพอใช้  
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

๒. ค�ำอธิบายรายงานผลการเรียน

๑. การเปลี่ยนผลการเรียน ร
		 ๑.๑ การแก้ผลการเรียน ร ให้ได้รับผลการเรียนในระดับ ๑ ในกรณีที่ติด ร สุดวิสัย
เช่น ป่วย อุบัติเหตุ ผลการแก้ ร ได้เกรดตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ ถึง ๔) และอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษา
		 ๑.๒ ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการแก้ไข ร กรณีที่ส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่าง
ภาคเรี ย นและปลายภาคเรี ย นให้ ผู ้ ส อนน�ำข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู ่ ตั ด สิ น ผลการเรี ย นยกเว้ น มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ ร ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
๒. การเปลี่ยนผลการเรียน มส มี ๒ กรณี ดังนี้
		 ๒.๑ กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน มส เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรียน
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ ของเวลาเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ให้ เ รี ย นเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ ชั่ ว โมงซ่ อ มเสริ ม
หรือใช้เวลาว่างหรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ท�ำ ผลการแก้ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน ๑
		 ๒.๒ กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน มส เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดให้สถานศึกษาด�ำเนินการดังนี้
			 ๒.๒.๑ ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น
			 ๒.๒.๒ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
๓. การสอบแก้ตัว ๐, ร, มส และ มผ
๓.๑ การสอบแก้ตัวให้ด�ำเนินการภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา
จะเป็นการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ของปีการศึกษานั้น  รายวิชาที่จะสอบแก้ตัวคือ รายวิชาที่ผลการเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาที่แล้วไม่ผ่าน
๓.๒ นักเรียนทีส่ อบแก้ตวั ครัง้ ที่ ๑ ไม่ผา่ นหรือไม่ได้ด�ำเนินการสอบแก้ตวั ให้นกั เรียนด�ำเนิน
การสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคเรียนที่ ๑
๓.๓ ในกรณีที่นักเรียนที่สอบแก้ตัว ๒ ครั้งก็ยังไม่ผ่าน หรือไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัว จะไม่มี
การสอบแก้ ครั้งที่ ๓  แต่จะเป็นการเรียนซ�้ำในรายวิชานั้นให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ ๑
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๙๕

		 ๓.๔ เปิดภาคเรียนที่ ๒ จะเป็นการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ รายวิชาที่จะสอบแก้ตัวคือรายวิชา
ที่ผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ที่ไม่ผ่าน ให้ด�ำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ที่ไม่ผ่านให้ด�ำเนินการแก้ตัว
ในสัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ของภาคเรียนที่ ๒
		 ๓.๕ นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ไม่ผ่านหรือไม่ได้ด�ำเนินการสอบแก้ตัวให้นักเรียน
ด�ำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคเรียนที่ ๒
		 ๓.๖ ในกรณีทนี่ กั เรียนทีส่ อบแก้ตวั ๒ ครัง้ ก็ยงั ไม่ผา่ น หรือไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตวั จะไม่มี
การสอบแก้ ครั้งที่ ๓ แต่จะเป็นการเรียนซ�้ำในรายวิชานั้นให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ ๒

๔. การเรียนซ�้ำชั้น

		
ผูท้ ไี่ ม่ผา่ นรายวิชาจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้
สถานศึ ก ษาอาจตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ เ รี ย นซ�้ ำ ชั้ น ได้ ผู ้ เ รี ย นที่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์
การเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรให้เรียนซ�้ำชั้น หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
		 ๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยใน ๑ ปีการศึกษา ต�่ำกว่า ๑.๐๐
		 ๔.๒ ติด ๐ ร มส หรือ มผ เกินกว่าครึ่งของจ�ำนวนวิชาที่เรียน

๕. เกณฑ์การจบการศึกษา

		
เกณฑ์การจบการศึกษามี ๒ ระดับ
		 ๕.๑ เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
			 ๕.๑.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และต้องผ่านทุกรายวิชา
			 ๕.๑.๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ได้ผลการประเมินผ่านทุกกิจกรรม
			 ๕.๑.๓ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
		 ๕.๒ เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
			 ๕.๒.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาพื้นฐาน
๔๑ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และต้องผ่านทุกรายวิชา
			 ๕.๒.๒ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น ได้ ผ ลการประเมิ น ผ่ า น
ทุกกิจกรรม
			 ๕.๒.๓ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

การขอ ปพ. ต่างๆ หรือเอกสารทางราชการ

๑. ระเบียบการขอ ปพ. ต่างๆ หรือเอกสารทางราชการ
		 ๑.๑ กรอกแบบค�ำร้องขอ ปพ. ต่องานทะเบียน-วัดผล ที่ต้องการให้สมบูรณ์
		 ๑.๒ กรณีที่ขอ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗ ให้แนบรูปถ่ายปัจจุบันขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร (นิ้วครึ่ง)
		 ๑.๓ การรับปพ. หรือเอกสารต่างๆ จะได้หลังจากยื่นค�ำร้องอย่างน้อย ๑ วันท�ำการ
๒. ใบรับรอง (ปพ.๗) จะออกให้แก่นักเรียนที่ก�ำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนซึ่งมีความประสงค์            
จะขอใบรับรองการเป็นนักเรียน ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองประเภทนี้ใช้ได้ภายในเวลา ๖๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ออกให้
๓. ใบรับรองภาษาอังกฤษ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอใบรับรองภาษาไทย เพียงแต่กรอก      
ค�ำร้องข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
๙๖ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๔. ใบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) จะออกให้เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนมี    
การประเมินผลเรียบร้อย ในกรณีที่ช�ำรุดหรือสูญหายนักเรียนขอใหม่ได้
๕. ใบระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (ปพ.๑) เป็ น เอกสารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการเรี ย นทั้ ง หมด               
โดยโรงเรียนจะออกให้เมือ่ นักเรียนจบการศึกษา ลาออก หรือสมัครสอบในกรณีทนี่ กั เรียนจบการศึกษา
ไปแล้ว ปพ. ช�ำรุดหรือสูญหายมาขอใหม่ได้ โดยน�ำรูปถ่ายปัจจุบันใส่เสื้อสีขาวไม่มีตราหรือสัญลักษณ์
ของสถาบัน
๖. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) เป็นเอกสารทีน่ กั เรียนน�ำไปใช้ศกึ ษา
ต่อต่างประเทศหรืออื่นๆ ให้กรอกค�ำร้องข้อความเป็นภาษาอังกฤษ

การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน

๑. การขอแก้ วัน เดือน ปีเกิด
กรณีที่ปรากฏว่า วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนมีความผิดพลาดไม่ตรงกับหลักฐานทางราชการอื่นๆ ให้
ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ เขียนใบค�ำร้อง (ของโรงเรียน) ขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
๑.๒ แนบส�ำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน เซ็นชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
๑.๓ ในกรณีบิดา มารดา มียศทางทหาร หรือต�ำรวจ เมื่อได้รับการเลื่อนยศ ต้องแจ้งงาน
ทะเบียน-วัดผล เพื่อที่จะแก้ไขทะเบียน
๒. การเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ เขียนใบค�ำร้อง (ของโรงเรียน) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล
๒.๒ แนบส�ำเนาหนังสือส�ำคัญการเปลีย่ นแปลงชือ่ หรือ ชือ่ สกุล เซ็นชือ่ รับรองส�ำเนาถูกต้อง

การติดต่อและการแต่งกายเมื่อมาขอรับเอกสาร ปฏิบัติดังนี้

๑. ติดต่อในวันและเวลาราชการ
๒. การแต่งกายนักเรียนปัจจุบันแต่งเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย และถูกระเบียบของโรงเรียน
๓. นักเรียนเก่าแต่งกายสุภาพ ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ

เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารจากงานทะเบียนนักเรียน - งานวัดผลและประเมินผล
ปฏิบัติดังนี้

๑. ตรวจสอบข้ อ มู ล ในเอกสารให้ ถู ก ต้ อ ง หากมี ค วามผิ ด พลาดให้ รี บ แจ้ ง แก้ ไขที่ ง าน             
ทะเบียนนักเรียน - งานวัดผลและประเมินผล
๒. ส�ำเนาเอกสารไว้ประมาณ ๒ - ๓ ชุด เพราะเวลาใช้ให้ใช้ฉบับถ่ายส�ำเนา ส่วนฉบับจริง        
เมื่อใช้แสดงคู่ส�ำเนาและตรวจสอบแล้วต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเอกสารส�ำคัญ
๓. กรณี ฉ บั บ จริ ง สู ญ หายต้ อ งการขอใหม่ ให้ เขี ย นใบค�ำร้ อ งยื่ น ต่ อ งานทะเบี ย นนั ก เรี ย น                   
- งานวัดผลและประเมินผล พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันขนาดนิ้วครึ่งจ�ำนวน  ๒ รูป
๔. มารับเอกสารตามก�ำหนดนัดหมาย
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๙๗

การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ห้องเรียน ใช้ระบบ ๓ ตัวเลข เช่น ห้องเรียน ๔๓๗
เลข ๔ ตัวที่ ๑ หมายถึง อาคาร
เลข ๓ ตัวที่ ๒ หมายถึง ชั้นที่ ๓ ของอาคาร
เลข ๗ ตัวที่ ๓ หมายถึง อาคาร
เลข ๔ ตัวที่ ๑ หมายถึง ห้องลำ�ดับที่แต่ละชั้นนับจากซ้ายมือไปขวามือ ห้องที่ ๗

การจัดห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่

๑  
๒  
๓  
๔  
๕  
๖

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน  
จำ�นวน  
จำ�นวน  
จำ�นวน  

๙
๙
๙
๗
๗
๗

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน

เวลาเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธง
คาบที่  ๑   
คาบที่  ๒
คาบที่  ๓
คาบที่  ๔   
พักกลางวัน
คาบที่  ๕
คาบที่  ๖
คาบที่  ๗

๙๘

เริ่มเวลา ๐๘.๑๐ น.

ถึง   ๐๘.๔๐ น.

เริ่มเวลา
เริ่มเวลา
เริ่มเวลา
เริ่มเวลา
เริ่มเวลา
เริ่มเวลา
เริ่มเวลา
เริ่มเวลา

ถึง   ๐๙.๐๐
ถึง   ๑๐.๒๐
ถึง   ๑๑.๑๐
ถึง   ๑๒.๐๐
ถึง   ๑๓.๐๐
ถึง   ๑๓.๕๐
ถึง   ๑๔.๔๐
ถึง   ๑๕.๓๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๐๘.๔๐
๐๙.๓๐
๑๐.๒๐
๑๑.๑๐
๑๒.๐๐
๑๓.๐๐
๑๓.๕๐
๑๔.๔๐

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนขามแก่นนคร
ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๗

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๙๙

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๐๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๐๑

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๐๒

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑-๔/๔ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๐๓

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕-๔/๖ (แผนการเรียนภาษา)

๑๐๔ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ (แผนการเรียนกีฬา-ศิลป์)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๐๕

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑-๕/๔ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

๑๐๖ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕-๕/๖ (แผนการเรียนภาษา)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๐๗

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗ (แผนการเรียนกีฬา-ศิลป์)

๑๐๘ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑-๖/๔ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๐๙

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕-๖/๖ (แผนการเรียนภาษา)

๑๑๐

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ (แผนการเรียนกีฬา-ศิลป์)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๑๑

คำ�สั่งโรงเรียนขามแก่นนคร

ที่ ๕๐ / ๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
....................................................
ด้วยโรงเรียนขามแก่นนคร มีนโยบายเรื่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และได้มอบหมาย   
ให้ครูที่ปรึกษา ดูแล ติดตามนักเรียนเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ ความประพฤติ           
ครูจ�ำ เป็นต้องดูแลนักเรียนทัง้ กลุม่ ปกติทตี่ อ้ งส่งเสริมเพิม่ เติม และกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านต่างๆ ให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนขามแก่นนคร จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำ�นวยการ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
หน้าที่

นายศุภกิจ สานุสัตย์
ประธานกรรมการ
นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
กรรมการ
นางจิรพา บุญประกอบ
กรรมการ
นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี
กรรมการ
นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
กรรมการ
นางสุทิศา อารามพงษ์  
กรรมการ
นายเสกสรรค์ สีหาโมก
กรรมการ
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
กรรมการและเลขานุการ
ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการดำ�เนินงาน เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการดำ�เนินงานครูหัวหน้าระดับชั้น

		
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

๑๑๒

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
นางฉวีวรรณ บุญระมี
นายสุขขี ดีสงคราม
นางสาวคุณีกร ศรีประดู่
นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
นายประยงค์ สิงหาด

เป็นกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน
เป็นกรรมการจัดครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
ดำ�เนินการแก้ปัญหานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถดำ�เนินการได้

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๕. ดำ�เนินการปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน  และ
หน่วยงานภายนอก  ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
๗. เสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี
๘. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น
๙. จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับชั้นประจำ�สัปดาห์
๑๐. ควบคุม ดูแล แก้ไข และหาแนวทางส่งเสริมนักเรียนในระดับชั้นให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนว่าด้วยระเบียบข้อปฏิบัติของนักเรียนตามคู่มือนักเรียน
๑๑. ร่วมกับครูทปี่ รึกษา ติดตาม ประสานงานกับผูป้ กครองกรณีนกั เรียนทีข่ าด ลา มาสาย หนีเรียน และ
ปัญหาอื่นๆ ที่ต้องแก้ไข
๑๒. แนะนำ�ให้ค�ำ ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนในเรือ่ งส่วนตัว ในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนและเรื่องอื่นๆ ที่นักเรียนนำ�
มาปรึกษาตามความเหมาะสม
๑๓. ควบคุม ดูแลนักเรียนในระดับชัน้ ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ หรือเข้าทีป่ ระชุมร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๔. ติดตามแก้ปญ
ั หาและสอบสวนนักเรียนทีก่ ระทำ�ความผิดร่วมกับครูทปี่ รึกษาประจำ�ชัน้ และนำ�เสนอ
กลุ่มกิจการนักเรียน
๑๕. จัดเก็บข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
๑๖. จัดให้มีการประชุมครูในระดับชั้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๑๗. จัดทำ�สมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานและสมุดรายงานการประชุมทุกครั้งพร้อมทั้งส่งที่
กลุ่มกิจการนักเรียนทุกสัปดาห์
๑๘. รวบรวมข้อมูล รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา/ประจำ�ชั้น
๑๙. จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒๐. สรุปผลงาน โครงการในระดับชั้นที่ดำ�เนินการแล้วนำ�เสนอกลุ่มกิจการนักเรียน
๒๑. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙

๑. นางสาวนุชรีพร จิราวัสน์
๒. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
๓. นางสาวกัญจน์สิริ สีแก้วน้ำ�ใส
๑. นางปริยากร ศรีวงษา   
๒. นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์
๓. นางสาวมัลลิกา ศรีละ
๑. นางสาวพรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย ๒. นางสาวชนัญชิดา จำ�ปาหอม  
๑. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ เนาว์ช้าง
๒. นางสาวศุภัทราพร ดรอินทร์
๓. นางสาววิไลวรรณ อุปฮาด
๑. นางลักษเดือน สนทอง
๒. นายพลกฤต อุปนิ
๑. นางมณีรัตน์ ขยันกลาง
๒. นายพัลลภ อึ่งพวง
๑. นายโชคชัย ยศคำ�ลือ
๒. นายโกวิท ขนานแข็ง
๓. นายวรภพ สมสุข
๑. นางเทพบังอร บึงมุม
๒. นางสาวนลินี  เชื้อกลางใหญ่
๑. นางวนิดา ปัญญามี
๒. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
๓. นายกาลวิน อดทน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๑๓

๔. ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙

๑. นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล  
๑. นางวรรณวนัช กำ�หนดศรี  
๑. นางอารยา นารคร
๑. นางเยาวภา ไชยเชษฐ์
๑. นางสมหวัง เสือโคร่ง
๓. นางสาวชลิกา นาเมืองรักษ์
๑. นายบุญอนันต์ สรรศรี
๑. นายณปภัช ลดาวัลย์
๑. นางสุกัญญา ช่างผัส
๑. นางสาววิไล ทองแท่งไทย
๓. นางสาวหฤทัย ยอดคีรี

๒. นางสาวอรพินธุ์ สิงสุทำ�
๒. นายไกรสร ศรีเตชะ
๒. นางทิพย์วรรณ แก้วดวง
๒. นางสาวโสมศิริ บุญทอง  
๒. นางสาวสุจิตตา บุตรโพธิ์
๒. นายธีรพล อาจปาสา
๒. นายทักษิณ พลหอม
๒. นายธนวัฒน์ ณรงค์ชัย
๒. นายวัชระ แก้วมีศรี

๕. ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙

๑. นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์    ๒. นายวรุฬห์โรจน์ อติรัตนวงษ์
๑. นายนิกร สีกวนชา
๒. นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
๑. นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
๒. นายธีรวุฒ พุทธโค
๑. นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ๒. นายกรศิวะ ภูมิกระจ่าง
๑. นายกรินทร์ ทองธวัช
๒. นางสาวกัญจน์นภา ธรรมแท้
๑. นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร ๒. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์
๓. นางสาวชลธิชา หมื่นจูม
๑. นางสาวสิรยาภา อาษานอก   ๒. นายปริชติ ควรคง
๓. นายสหัสวรรษ มุลติเก
๑. นายนำ�พล พงศ์พัสนันท์
๒. นางนงค์รัก ไทธานี
๓. นางสาวณัฐวิภา รัตนะ
๑. นางราตรี  หาญสุโพธิ์
๒. นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา

๖. ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗

๑. นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์
๑. นางนภธร อัครธรสกุล
๑. นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
๓. นางสาวสุพัชชา นิจันทึก
๑. นางสาวนัฎฐ์ธัญญา สุนทโรจน์
๓. นางสาวปภาวดี ต่อตัน
๑. นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน
๑. นางญาณิศา เครือวรรณ
๑. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
๓. นายอนุชาติ อาลัยรักษ์

๑๑๔ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๒. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
๒. นางสาวกานต์ชนก สร้อยคำ�
๒. นายพงศ์สกาย รุ่งรพีพรพงษ์
๒. นายรัชพล พุทธรักขิโต
๒. นางศศิวรรณ แสนตรง
๒. นางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์
๒. นายอนุสรณ์ ปินใจยศ

๗. ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗

๑. นายอดิเรก สารีพิมพ์
๑. นางมยุรา ศรีทานันท์
๑. นางกัญญาพร วีระภัทรทรัพย์
๓. นายพลวัฒน์ เทพจั้ง
๑. นางสาวพรทิภา กลางจันทา
๓. นางสาวศศิวิมล แสนบุตร
๑. นางรัตติกาล ขวาคำ�
๓. นางสาวพชรพร สายพิณ
๑. นายฉัททันต์ วิโย
๓. นางสาวพัณนิตา กาญบุตร
๑. นายอัครเดช สมานฉันท์
๓. นายนันทพงศ์ ไชยคำ�

๒. นางสาวจิตติมา คนคล่อง
๒. นางสาวเบญญทิพย์ เนื่องภักดี  
๒. นางสาวสุรัตน์ดา วิชัย
๒. นางสาววิทิตา กาเกษ
๒. นางสุภรดา หมื่นพรม
๒. นางสาวภาวิณี ชำ�นิโลก
๒. นางสาวสิราพร แก้วมีศรี

๘. ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗

๑. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล ๒. นางสาวปวริศา ประทุมจร
๑. นางเพลินพิศ นามวาด
๒. นายธนาวุฒิ ชินฮาต  
๓. นางสาววนิดา อรรคนิมาตร
๑. นายไกรเพชร  เจริญศิริ
๒. นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ  
๓. นายสินธุวา โสภะสุนทร
๑. นางสุภาณี คงกระโทก
๒. นางอัจฉริยา สุวอ  
๓. นางสาวกิตติยาภรณ์  มะโร
๑. นางสาวกชภัช  ศรีต้นวงค์ ๒. นางสาววันวิสา  ฝ่ายเคนา
๓. นางสาวสุทธิดา เยอชัยภูมิ
๑. นางชนิดา  ดวงบรรเทา   ๒. นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี
๓. นางสาวพลอยชนันท์  ธิติอัศวเหมกุล
๑. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ๒. นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์
๓. นางสุมนา มิ่งขวัญ

หน้าที่
		๑.๑ ด้านการปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

				 ๑.๑.๑ พบนักเรียนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติทกุ วัน  เพือ่ ตรวจสอบการขาด  ลา  มาสายควบคุม
ดูแลความเป็นระเบียบ ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม เล็บมือและสภาพทั่วๆ ไป ความพร้อมเพรียงในการเคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ รวมทั้งพิธีการ กล่าวยํ้าเรื่องสั่งการ/อบรม ตลอดจนการเดินขึ้นห้องเรียน
๑.๑.๒ พบนักเรียนในห้องทีร่ บั ผิดชอบทุกวัน ติดตาม ดูแล ให้ความใกล้ชดิ ถามทุกข์ - สุข ปัญหา
ต่างๆ ทั้งด้านการเรียน ความเป็นอยู่ทางบ้าน หากพบความผิดปกติ ต้องรายงานหัวหน้าระดับ และกลุ่มกิจการ
นักเรียนเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
๑.๑.๓ ควบคุมดูแลนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนทุกด้าน เมื่อ
มีการประชุมนักเรียน ต้องควบคุมดูแลนักเรียนในห้องของตนให้เรียบร้อยทุกครั้ง
๑.๑.๔ ทำ�ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ในด้านการแต่งกายและการปฏิบัติตน
๑.๑.๕ ดำ�เนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กำ�หนด คือ
๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) การคัดกรองนักเรียน
๓) การส่งเสริมนักเรียน
๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
๕) การส่งต่อ
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๑๕

๑.๑.๖ ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี
๑.๑.๗ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ  
๑.๑.๘ ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าระดับ รองผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการนักเรียน หัวหน้า        
กลุ่มกิจการนักเรียน ครูแนะแนว และผู้ปกครองนักเรียนอยู่เสมอ
๑.๑.๙ ติดตามแก้ไขและบันทึกพฤติกรรมนักเรียนทุกครั้งที่ประพฤติไม่เหมาะสม
๑.๑.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ ด้านวิชาการ การเรียนการสอน

๑.๒.๑ ตรวจสอบการขาดเรียนรายวิชาของแต่ละวัน สรุปยอดนักเรียนขาดเรียน มาสาย มาเรียน
ประจำ�วัน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าระดับชั้น				
๑.๒.๒ จัดทำ�สมุดรายงานประจำ�ตัวนักเรียนและเอกสารอืน่ ใดทีน่ �ำ ไปสูก่ ารวัดผลทางวิชาการให้
เรียบร้อยเป็นปัจจุบันโดยถูกต้อง
๑.๒.๓ ติดตามการเรียนการสอน แก้ปัญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน ไม่ทำ�การบ้านหรืองานที่    
มอบหมาย โดยประสานงานกับครูประจำ�วิชา และผู้ปกครองนักเรียน
๑.๒.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ ด้านกิจกรรมและอื่นๆ

				 ๑.๓.๑ ให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของห้อง
๑.๓.๒ ส่งเสริมนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดี ให้การยกย่องชมเชย สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน
มานะพยายามขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
         
๑.๓.๓ มีหน้าที่ให้นักเรียนในการติดต่อ แนะนำ�การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ที่อยู่อาศัยของนักเรียนให้
นักเรียนนำ�หลักฐานมาแสดง
๑.๓.๔ ติดตาม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนที่นักเรียนในชั้นของตนเข้าไปเรียน หากเกิดความ
เสียหายโดยเหตุอันไม่สมควร ผู้ทำ�ความเสียหายต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ
๑.๓.๕ ดูแลนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
๑.๓.๖ ติดตามเป็นตัวแทนรับมอบหมายงานธุรการ - บริการ เรื่อง การกุศล การส่งหนังสือ      
แจ้งข่าวสารนักเรียนและผู้ปกครอง
๑.๓.๗ จั ด หาหรื อ ส่ ง นั ก เรี ย นในห้ อ งเพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กรั บ ทุ น ตามความจำ � เป็ น โดย                 
ลงนามรับรองและตรวจสอบประวัตินักเรียนให้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน
๑.๓.๘ ทำ�หน้าทีค่ รูแนะแนวสำ�หรับนักเรียนในชัน้ โดยเน้นคุณภาพชีวติ การประกอบอาชีพการ
ศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม
๑.๓.๙ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุ
ผ
ลตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
					
				
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๑๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

๑๑๖ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

คำ�สั่งโรงเรียนขามแก่นนคร

ที่ ๑๘/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
....................................................
ด้วยกลุ่มกิจการนักเรียน ได้ดำ�เนินการเรื่อง การจัดทำ�คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนใหม่ทุกคน ได้ใช้เป็น
เอกสาร และคูม่ อื ในการปฏิบตั ติ นในการเป็นนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานการจัดทำ�
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ             
ดำ�เนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำ�นวยการ

๑.๑. นายศุภกิจ สานุสัตย์
๑.๒ นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
๑.๓ นางจิรพา บุญประกอบ
๑.๔ นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี
๑.๕ นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
๑.๖ นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
๑.๗ นายเสกสรรค์ สีหาโมก
๑.๘ นางสุทิศา อารามพงษ์

ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง คร
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการดำ�เนินงาน เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการดำ�เนินงานจัดทำ�คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕

						 ๒.๑ นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
๒.๒ นางสุทิศา อารามพงษ์
๒.๓ นายเสกสรรค์ สีหาโมก
๒.๔ นางฉวีวรรณ บุญระมี
๒.๕ นายสุขขี ดีสงคราม
๒.๖ นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
๒.๗ นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
๒.๘ นายประยงค์ สิงหาด
๒.๙ นายประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ
๒.๑๐ นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
๒.๑๑ ครูกลุ่มกิจการนักเรียนทุกคน
๒.๑๒ นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
๒.๑๓ นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์

ตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

๑๑๗

			
หน้าที่
						 ๑.
         ๒.
         ๓.
   
๔.

ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำ�รูปเล่มและประสานโรงพิมพ์
ดำ�เนินการแจกให้นักเรียนในวันปฐมนิเทศนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๕
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะกรรมการออกแบบและรูปภาพ
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

		 หน้าที่
๑.
             
           ๒.
           ๓.
      ๔.
           ๕.
      ๖.

นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
นายบุญอนันต์ สรรศรี
นายวัชระ แก้วมีศรี
นายธีระวุฒ พุทธโค

ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู

ดำ�เนินการหารูปภาพของครูและบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พิมพ์รายละเอียดข้อมูล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสอบรูปภาพการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกระเบียบ
ตรวจสอบรูปแบบการปักชื่อของนักเรียน
ตรวจสอบรูปภาพประกอบข้อมูลภายในเล่ม
ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. คณะกรรมการตรวจทานรายละเอียดของข้อมูล
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖

หน้าที่

๑.
          ๒.
   ๓.
         ๔.

นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
นายประยงค์ สิงหาด
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ
นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี

ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมและเลขานุการ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ และรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
ตรวจทานคำ�ผิดรายละเอียดในเอกสารที่จะจัดส่งโรงพิมพ์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ตรวจสอบเนื้อหาในคู่มือนักเรียนให้ครบ และถูกต้องสมบูรณ์
งานอื่น ๆ ที่ได้รับรับมอบหมาย

๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์ และจัดส่งโรงพิมพ์
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
นายประยงค์ สิงหาด
นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี
นายประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล

๑๑๘ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร

ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู
ตำ�แหน่ง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

		
หน้าที่
๑. พิมพ์เอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน พร้อมที่จะจัดส่งโรงพิมพ์
          ๒. นำ�ส่งเอกสารไปโรงพิมพ์
     ๓. ดูแลเอกสารที่โรงพิมพ์จนกว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมที่จะแจกให้กับนักเรียนในวันปฐมนิเทศ
          ๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
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