
คำ�นำ�
 หนังสือคู่มือ นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดทำา                      

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน          

อาคาร สถานที่ บุคลากร หลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล                 

(World-Class Standard School) ตลอดจนระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 

ต้องประพฤติ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานการสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ          

ที่มีต่อตนเองและสังคม

 ขอต้อนรับนักเรียนสู่รั้วนำ้าเงินแดงเป็นลูกยางเหียงที่มีความสง่างามทั้งด้านการเรียน                       

ความประพฤติ มีความภูมิใจในเกียรติศักดิ์ของสถาบัน ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำาหนังสือ คู่มือนักเรียน         

ที่ทำาให้งานสำาเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขามแก่นนคร”           

ฉบับนี้จะอำานวยประโยชน์ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน                   

เป็นอย่างดี



คำ�นำ�  ๑

ส�รบัญ  ๒

ส�รจ�กผู้อำ�นวยก�ร ๓

ประวัติโรงเรียนข�มแก่นนคร   ๔

สัญลักษณ์โรงเรียนข�มแก่นนคร  ๕

ทิศท�งก�รพัฒน�โรงเรียนสู่ม�ตรฐ�นส�กล ๗

กรอบพัฒน�โรงเรียนคุณภ�พ ๘

ที่ตั้งโรงเรียนข�มแก่นนคร    ๙

แผนผังโรงเรียนข�มแก่นนคร  ๑๐

แผนภูมิโครงสร้�งก�รบริห�รโรงเรียนข�มแก่นนคร   ๑๑

ผลง�นและคว�มภ�คภูมิใจของโรงเรียนข�มแก่นนคร ๑๒

ทำ�เนียบผู้บริห�รโรงเรียนข�มแก่นนคร ๑๕

ทำ�เนียบบุคล�กรโรงเรียนข�มแก่นนคร    ๑๖

ระเบียบปฏิบัติโรงเรียนข�มแก่นนคร ๓๕

กลุ่มกิจก�รนักเรียน ๔๐

รูปแบบก�รปักชื่อ ๘๑

ระเบียบโรงเรียนว่�ด้วยคณะกรรมก�รสภ�นักเรียน ๘๕

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รสภ�นักเรียน ปี ๒๕๖๐ ๙๘

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�สภ�นักเรียน ปี ๒๕๖๐ ๙๙

ร�ยชื่อหัวหน้�ระดับชั้นและครูที่ปรึกษ� ๑๐๐

นโยบ�ยคว�มปลอดภัยในกสถ�นศึกษ� ๑๐๓

กลุ่มวิช�ก�ร ๑๐๕

โครงสร้�งหลักสูตรโรงเรียนม�ตรฐ�นส�กล ๑๑๓

คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐ ๑๒๖

๒ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 “ก�รให้ก�รศึกษ�แก่เด็กในวัยเรียนนั้นเปรียบเสมือนก�รเตรียมคว�มพร้อมให้แก่นักเรียนด้วย

วิช�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ทักษะคว�มเช่ียวช�ญในด้�นต่�งๆ ซึ่งรวมถึงคว�มรู้คุณค่�โอก�สที่นักเรียน     

จะได้รับในก�รใช้ชีวิตต่อไปในอน�คตด้วยตนเอง”

 โรงเรียนข�มแก่นนคร  มีเป้�หม�ยหลักคือ  ด้�นวิช�ก�ร โรงเรียนใส่ใจในก�รเรียนก�รสอน       

ไม่ว่�ก�รจัดห�ผู้สอนที่มีคุณภ�พท้ังครูช�วไทยและครูต่�งช�ติ ก�รนำ�นวัตกรรมต่�งๆ ม�ปรับใช้ใน   

ก�รเรียนก�รสอน แต่นอกเหนือจ�กก�รเรียนก�รสอนนั้นโรงเรียนเชื่อว่� ก�รส่งเสริมด้�นกิจกรรม              

ของนักเรียนน้ัน เป็นก�รฝึกให้นักเรียนส�ม�รถใช้เวล�ว่�งได้อย่�งมีประโยชน์  ฝึกให้นักเรียนมีคว�ม  

รับผิดชอบ รู้จักก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รเป็นผู้นำ�และผู้ต�มท่ีดี มีทักษะในก�รดำ�รงชีวิต และมีจิต

ส�ธ�รณะ คือคุณสมบัติท่ีจะต้องเกิดแก่นักเรียนทุกคน พร้อมที่จะก้�วขึ้นเป็นทรัพย�กรบุคคลที่มี

คุณภ�พต่อไป

 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่�นสำ�หรับคว�มไว้ใจและว�งใจให้โรงเรียนข�มแก่นนคร  เป็นผู้      

เตรียมคว�มพร้อมให้บุตรหล�นของท่�นก้�วขึ้นเป็นผู้นำ�ต่อไปในอน�คต

(น�ยศุภกิจ  ส�นุสัตย์)

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๓



ประวัติโรงเรียนข�มแก่นนคร

 โรงเรียนข�มแก่นนคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ดใหญ่พิเศษ สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่   

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๒๕ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร   

ตั้งอยู่ที่เลขท่ี ๑๐๐ หมู่ท่ี ๑๕ ถนนกสิกรทุ่งสร้�ง ตำ�บลศิล� อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย             

คณะกรรมก�รสภ�ตำ�บลศิล�ได้มอบที่ดินส�ธ�รณประโยชน์ เนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๓ ง�น ๕๐ ต�ร�งว�             

ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษ�ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เมื่อวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๒๖                     

เปิดเรียนในวันที่ ๑๖ พฤษภ�คม ๒๕๒๖ มีจำ�นวน ๙ ห้องเรียน มีน�ยนพรัตน์ จ�รย์โพธิ์ ผู้ก่อต้ัง          

เป็นผู้อำ�นวยก�รคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษ�ขน�ดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับ

มัธยมศึกษ�ปีท่ี ๑ - ๖ ประเภทสหศึกษ� มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑,๘๘๖ คน มีครูและบุคล�กร            

ท�งก�รศึกษ� จำ�นวน ๑๒๔ คน มีน�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน                      

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๘ ร�ยน�มผู้บริห�รโรงเรียนจ�กอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 

 น�ยนพรัตน์  จ�รย์โพธิ์  กศ.บ.  พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๓๖

 น�ยมนตรี แสนวิเศษ ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๓๖ - พ.ศ. ๒๕๓๙

 น�ยสุริยนต์ วะสมบัติ กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๓๙

 น�ยอุดม หินเธ�ว์ กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๑

 น�ยเจริญ เวียงยศ กศ.ม. พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๓

 น�ยวิชัย ศรีสัตย์รสน� ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๙

 น�ยบัวเรียน น�ชัย กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๑

 น�ยปรีช� ม�ละวรรณโณ ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๒

 น�ยวีระเดช ซ�ต� ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๗

 น�ยโสภณ ม�ตร�สงคร�ม ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘

 น�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์ ค.ม. พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐ�นโรงเรียนข�มแก่นนคร

๔  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



สัญลักษณ์โรงเรียนขามแก่นนคร

พระธาตุขามแก่น

	 พระธาตุขามแก่น	เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจำาเมืองขอนแก่น	เป็นที่เคารพบูชา

ของชาวขอนแก่น	ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจำาโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล

สัญลักษณ์

พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี ๙ แฉก

คติพจน ์

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

ปรัชญาโรงเรียน

รักหน้าที่  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์ 

วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด

ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ

ชื่อย่อโรงเรียน
ข.ก.น.

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๕



สีประจำาโรงเรียน
น้ำาเงิน - แดง

ความหมาย
ความสามัคคี สุขุม รอบคอบ

ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

สัญลักษณ์นักเรียน
ลูกยางเหียง 

เอกลักษณ์
มารยาทดี มีจิตสาธารณะ

ค่านิยมของโรงเรียน
ร่วมคิด ร่วมทำา นำาสู่ความสำาเร็จ

วัฒนธรรมของโรงเรียน
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทำางานอย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
   ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

   ๒. การบริการที่ดี

   ๓. การพัฒนาตนเอง

   ๔. การทำางานเป็นทีม

ต้นไม้ประจำาโรงเรียน 
ต้นมะขาม

๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๗

วิสัยทัศน์ (Vision)
 ภ�ยในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนข�มแก่นนคร เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้  มุ่งสู่ม�ตรฐ�นส�กล            

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต ห่�งไกลย�เสพติด มีจิตส�ธ�รณะ โดยยึดหลักปรัชญ�ของ    

เศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (Mission)

 ๑.  จดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นสำ�คญัโดยใชเ้ทคโนโลยแีละภมูปิญัญ�ท้องถ่ิน

 ๒.  ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักคว�มเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด

  และอบ�ยมุข

 ๓.  น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�พัฒน�ผู้เรียนและบุคล�กรให้มีทักษะชีวิต 

  และจิตส�ธ�รณะ

 ๔.  พัฒน�คว�มเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ๕.  พัฒน�ผู้เรียนและครูให้มีคว�มรู้และมีศักยภ�พเป็นพลโลก

 ๖.  บริห�รจัดก�รโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภ�พ

เป้�ประสงค์ (Goals)
 ๑. ผู้เรียนมีคว�มรู้ต�มเกณฑ์ของหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑

 ๒. ผู้เรียนมีศักยภ�พเป็นพลโลก

 ๓. ผู้เรียน มีทักษะชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๔. ผู้เรียนเป็นผู้มีสัมม�ค�รวะและมีคุณธรรมด้�นก�รประหยัดและรู้จักออม

 ๕. ผู้เรียนรู้และส�ม�รถปฏิบัติต�มหลักก�รห่�งไกลย�เสพติดและอบ�ยมุข

 ๖. ครูมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพครู

 ๗. ครูมีคว�มส�ม�รถสื่อส�รอย่�งน้อย ๒ ภ�ษ�

 ๘. ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยใช้เทคโนโลยี

              และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 ๙.  ครูมีทักษะชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๑๐. ครูมีคว�มเข้มแข็งในก�รดำ�เนินง�นระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ๑๑. ใช้ระบบคุณภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร

ทิศท�งก�รพัฒน�โรงเรียนสู่ม�ตรฐ�นส�กล
โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐



กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒน�ผู้เรียนสู่ม�ตรฐ�นส�กล

กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒน�คว�มเข้มแข็งของระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒน�หลักสูตรและกระบวนก�รเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่  ๔   พัฒน�ทักษะชีวิตและจิตส�ธ�รณะ

กลยุทธ์ที่  ๕   พัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒน�ระบบบริห�รคุณภ�พและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ ๗   พัฒน�สภ�พแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รเรียนรู้และบริก�รส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มต�ม

  ศักยภ�พ

๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 ๑.  จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 ๒.  ปลกูฝังผูเ้รยีนให้เป็นผูม้คุีณธรรม จรยิธรรม รกัคว�มเป็นไทย ไม่ยุง่เกีย่วสิง่เสพติดและอบ�ยมขุ

 ๓.  น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�พัฒน�ผู้เรียนและบุคล�กรให้มีทักษะชีวิต

   และจิตส�ธ�รณะ

 ๔.  พัฒน�คว�มเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ๕.  พัฒน�ผู้เรียนและครูให้มีคว�มรู้และมีศักยภ�พเป็นพลโลก

 ๖.  บริห�รจัดก�รโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภ�พ

กรอบพัฒน�โรงเรียนคุณภ�พ



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๙

ที่ตั้งโรงเรียนข�มแก่นนคร



๑๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๑



๑๒  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนข�มแก่นนคร
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๑. โล่ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ในก�รประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ไม่เกิน ๗ คน รุ่นอ�ยุ

ไม่เกิน ๒๕ ปี ในร�ยก�รเทศก�ลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้�วเหนียว สงกร�นต์ปลอดภัย สนุกได้    

ไร้แอลกฮอล์ วันที่ ๒๔ มีน�คม ๒๕๕๙ จัดโดย สสส. และเทศบ�ลนครขอนแก่น ประจำ�ปี ๒๕๕๙

 ๒. โล่ประก�ศเกยีรตคิณุเพือ่แสดงว่� โรงเรยีนข�มแก่นนครเป็นโรงเรยีนนำ�ร่องโครงก�รเผยแพร่

คว�มรู้ เรื่องคว�มปลอดภัยน�โนเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำ�ปี ๒๕๕๙

 ๓. เกียรติบัตรร่วมส่งเสริมกิจกรรมโครงก�รประกวดสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์จ�กวัสดุเหลือใช้ 

จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี ๒๕๕๙

 ๔ เกยีรตบิตัรผลง�นเครือ่งดกัยงุ ร�งวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ประเภทสิง่ประดษิฐ์ของใช้ภ�ยใน

บ้�นจ�กวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษ�/อ�ชีวศึกษ� (ปวช.) โครงก�รประกวดสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์

จ�กวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี ๒๕๕๙

 พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑. ร�งวัลเสม� ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงก�รสถ�นศึกษ�ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 

ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ของศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

เมื่อ ๑๒ ตุล�คม ๒๕๕๘

 ๒. ร�งวัลระดับยอดเยี่ยม ก�รดำ�เนินง�นแนะแนวในสถ�นศึกษ� ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๘ ในวันที่ 

๒๓ มกร�คม ๒๕๕๙ จ�กศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๒๕

 ๓. รับโล่และเกยีรตบิตัรดเีด่น โรงเรยีนขน�ดใหญ่ในโครงก�รสถ�นศกึษ�สขี�ว ปลอดย�เสพตดิ

และอบ�ยมุข ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒๗ มกร�คม ๒๕๕๙ จัดโดย จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ  

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๒๕

 ๔. รบัโล่ร�งวลัชนะเลศิอนัดบัที ่๑ ก�รจดัสหกรณ์ครบวงจรดเีด่นในสถ�นศึกษ� ประจำ�ปี ๒๕๕๘ 

ในวันที่ ๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙

 ๕. ร�งวัลโรงเรียนแกนนำ�พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

และเป็นตัวแทนระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙

 ๖. ร�งวัลชนะเลิศ ระดับเขตก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๒๕ ก�รแข่งขันฟุตบอล รุ่นอ�ยุไม่เกิน 

๑๕ ปี “กีฬ� สพม.๒๕ เกมส์”

ผลง�นและคว�มภ�คภูมิใจของ
โรงเรียนข�มแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๓ 

 ๗.  ร�งวัล ๑๕ เหรียญทอง ๑๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง ๒ จ�ก ๒๐ ร�ยก�ร ของก�ร
แข่งขนัง�นศลิปหัตถกรรมนกัเรยีน คร้ังท่ี ๖๕ ประจำ�ปีก�รศกึษ� ๒๕๕๘ ระดับภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ณ จังหวัดสุรินทร์ ๗ - ๙ เดือน ธันว�คม ๒๕๕๘ 
 ๘.  โรงเรียนข�มแก่นนคร รับร�งวัลดีเด่น โล่ร�งวัลสถ�นศึกษ�ปลอดภัยและสุขอน�มัย       
ประจำ�ปี ๒๕๕๘
 ๙.  โรงเรียนข�มแก่นนคร รับร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ก�รประกวดระเบียบแถวและสวน
สน�มกองลูกเสือวิส�มัญ ระดับประเทศ ของสำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๕๘
 ๑๐. โรงเรียนข�มแก่นนคร รับร�งวัลสถ�นศึกษ�แบบอย่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และก�ร
บริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถ�นศึกษ�พอเพียง ๒๕๕๖”
 ๑๑. โรงเรียนข�มแก่นนคร รับร�งวัลชนะเลิศสถ�นศึกษ�ดีเด่น ด้�นก�รบริจ�คโลหิต            
ระดบัภูมิภ�คในโครงก�รทำ�ดทีำ�ง่�ย ให้เลอืดเย�วชนไทย ให้โลหติ จ�กบรษิทัเครือเจรญิโภคภณัฑ์ จำ�กดั
 ๑๒. โรงเรียนข�มแก่นนคร ชนะเลิศประกวดร้องเพลงประส�นเสียงต�มโครงก�รค่�นิยม 
๑๒ ประก�ร ระดับชั้นมัธยมศึกษ� ตอนปล�ย ประจำ�ปี ๒๕๕๘
 ๑๓. โรงเรียนข�มแก่นนคร รับร�งวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ฟุตบอลนัดพิเศษ วันสถ�ปน�โรงเรียน
แก่นนครวิทย�ลัย ร�งวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บ�ท พร้อมถ้วยร�งวัล จ�กท่�นเจ้�คุณพระอุดมประช�ทร 
เจ้�อ�ว�สวัดพระบ�ทนำ้�พุ
 ๑๔. โรงเรยีนข�มแก่นนคร รับร�งวลัชนะเลศิ ก�รแข่งขนัวงดนตรลีกูทุง่โตโยต้� we are friend 
ที่ โตโยต้�แก่นนคร
 ๑๕. โรงเรียนข�มแก่นนคร ได้รับร�งวัลชนะเลิศกีฬ�แฮนด์บอลช�ย รุ่นอ�ยุไม่เกิน ๑๘ ปี และ
เข้�ร่วมแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทน เขต ๔
 ๑๖. โรงเรียนข�มแก่นนคร รับโล่เชิดชูเกียรติเสม� ป.ป.ส. ผลง�นดีเด่น ประจำ�ปีก�รศึกษ� 
๒๕๕๘ ประเภทสถ�นศึกษ�โรงเรียนข�มแก่นนคร น�ยกฤตกร เศรษฐโสภณ ประเภทผู้บริห�ร          
สถ�นศึกษ� น�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์ ประเภทครูผู้รับผิดชอบ น�งอุไรวรรณ ภวสุริยกุล

พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๑. ร�งวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภ�ค สถ�นศึกษ�ดีเด่นด้�นก�รบริจ�คโลหิต “ ในโครงก�รเครือ

เจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเย�วชนไทยให้โลหิต ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๖” รับโล่พระร�ชท�นจ�กสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี ( ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗) ของสภ�ก�ช�ดไทย

 ๒. ร�งวัลเสม� ป.ป.ส. ระดบัดเีด่น โครงก�รสถ�นศกึษ�ป้องกนัย�เสพตดิดเีด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๕

ของศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เมื่อ ๑๔ พฤษภ�คม ๒๕๕๗

 ๓. ร�งวัลโรงเรียนประช�ธิปไตยตัวอย่�ง ต้นแบบ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รพฒัน�ประช�ธปิไตย ในคณะกรรมก�รเอกลักษณ์ของช�ติ สำ�นกัง�นเสริมสร้�งเอกลักษณ์ของช�ติ

สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี



๑๔  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ๔. ร�งวัลชนะเลิศ ถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และ

ทุนก�รศึกษ� ๕๐,๐๐๐ บ�ท ก�รประกวดแผนท่ีทรัพย�กรชีวภ�พและภูมิป ัญญ�ท้องถ่ิน                        

(Bio Map Contest) ในระดับมัธยมศึกษ� ครั้งที่ ๔ “เส้นท�งท่องเที่ยว Bio Gang” ของสำ�นักง�น

พฒัน�เศรษฐกิจจ�กฐ�นชวีภ�พ (องค์กรมห�ชน) สภพ. หรอื BEDO ภ�ยใต้ก�รบังคับดูแลของรฐัมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

 ๕. ร�งวัลโครงก�รรักช�ติถูกท�งสร้�งเสริมคว�มซื่อสัตย์สุจริต ประจำ�ปี ๒๕๕๖ รับโล่ร�งวัล

ชมเชยระดับประเทศ ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มทุจริตแห่งช�ติ 

 ๖. ร�งวัลพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และประก�ศ

เกียรติคุณ “โรงเรียนดีเด่นแห่งช�ติ ระดับมัธยมศึกษ� ด้�นสุขศึกษ� พลศึกษ� นันทน�ก�รและกีฬ�” 

ของสม�คมสุขศึกษ� พลศึกษ� และสันทน�ก�รแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี ๒๕๕๗

 ๗. ร�งวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และระดับภ�ค ร�งวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน

ศิลปะพื้นบ้�น โครงก�รยุวชนประกันภัย ประจำ�ปี ๒๕๕๗ เงินร�งวัล ๒๕,๐๐๐ บ�ท จ�กสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 ๘. ร�งวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภ�ค ประเภทนักเรียน

เพลงโครงก�รยวุชนประกนัภัย ประจำ�ปี ๒๕๕๗ เงนิร�งวลั ๑๑,๐๐๐ บ�ท จ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 ๙. ร�งวัลดีเด่น ส�ยส�มัญศึกษ� ก�รประกวดธน�ค�รโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมก�รออม     

ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนที่มีจำ�นวนนักเรียน ๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ คน จ�กธน�ค�รออมสิน 

๓๑ ตุล�คม ๒๕๕๗

 ๑๐. ร�งวลั ๑๕ เหรยีญทอง ๔ เหรยีญเงิน จ�ก ๒๐ ร�ยก�ร ของก�รแข่งขนัง�นศิลปหตัถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๗ ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร     

๙ - ๑๑ เดือน ธันว�คม ๒๕๕๗

 ๑๑. ร�งวัล ๔ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน จ�ก ๕ ร�ยก�ร ของก�รแข่งขันง�นศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับช�ติ ครั้งที่ ๖๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้�วไกลสู่ส�กล” ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๗                    

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี ๑๗ - ๑๙ เดือน กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗

 ๑๒. ร�งวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนขน�ดใหญ่พิเศษ โครงก�รส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น            

และห้องสมุด ๓ ดี ต�มประก�ศสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๒๕ เรื่อง ผลก�ร       

ประเมินห้องสมุด ๓ ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นในโรงเรียน ประจำ�ปี ๒๕๕๗ เม่ือวันที่      

๒๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๘



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๕ 

๑๐. น�ยโสภณ  ม�ตร�สงคร�ม  
 ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
 ผู้อำ�นวยก�รเชี่ยวช�ญ

๒. น�ยมนตรี  แสนวิเศษ  
 ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙  
 ผู้อำ�นวยก�ร

๔. น�ยอุดม   หินเธ�ว์  
 กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ 
 ผู้อำ�นวยก�ร ระดับ ๙

๖. น�ยวิชัย   ศรีสัตย์รสน�  
 ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙  
 ผู้อำ�นวยก�รเชี่ยวช�ญ

๘. น�ยปรีช�   ม�ละวรรณโณ  
 ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 
 ผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ

๑. น�ยนพรัตน์  จ�รย์โพธิ์  
 กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙  
 ครูใหญ่ - ผู้อำ�นวยก�ร ระดับ ๙

๙. ดร.วีระเดช   ซ�ต�  
 ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 
 ผู้อำ�นวยก�รเชี่ยวช�ญ

๓. น�ยสุริยนต์  วะสมบัติ  
 กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๓๙  
 ผู้อำ�นวยก�ร

๕. น�ยเจริญ  เวียงยศ  
 กศ.ม. พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓  
 ผู้อำ�นวยก�ร ระดับ ๙

๗. น�ยบัวเรียน   น�ชัย  
 กศ.บ. พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑  
 ผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ

ทำ�เนียบผู้บริห�รโรงเรียน
โรงเรียนข�มแก่นนคร

๑๑. น�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์ 
  ศษ.ม. พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
  ผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ



ฝ่�ยบริห�ร

๑๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร   ๑๗ 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย



๑๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร   ๑๙ 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์



๒๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร   ๒๑

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์



๒๒  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร   ๒๓

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม



๒๔  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร   ๒๕

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ� และพลศึกษ�



๒๖ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ



กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๒๗



๒๘ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๒๙ 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ



๓๐ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



กลุ่มกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

หัวหน้�กลุ่มกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
หัวหน้�กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

หัวหน้�ง�นแนะแนว หัวหน้�กลุ่มกิจกรรมลูกเสือ เนตรน�รี หัวหน้�กิจกรรมยุวก�ช�ด

หัวหน้�กิจกรรมเพื่อสังคม
และส�ธ�รณประโยชน์

หัวหน้�กิจกรรมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ หัวหน้�กิจกรรมนักศึกษ�วิช�ทห�ร



๓๒ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ง�นแนะแนว



ครูอัตร�จ้�ง

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๓๓ 





ระเบียบปฏิบัติ
โรงเรียนขามแก่นนคร 



ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษ�
…………………………………………

 โดยที่เป็นก�รสมควร ปรับปรุงประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เรื่องผู้ปกครองนักเรียนให้เหม�ะ
สมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๒๓ แห่งประก�ศของคณะปฏิบัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ 
๒๙ กันย�ยน ๒๕๑๕ จึงให้ยกเลิกประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รเรื่องผู้ปกครองนักเรียนลงวันที่              
๑๙ มกร�คม พุทธศักร�ช ๒๕๐๓ และผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�รับก�รศึกษ�ระดับตำ่�
กว่�ปริญญ�ตรีในสถ�นศึกษ�กระทรวงศึกษ�ธิก�รปฏิบัติดังนี้
 ๑. “ผู้ปกครอง” หม�ยคว�มว่�บุคคลซ่ึงรับนักเรียนหรือนักศึกษ�ไว้ในคว�มปกครองหรือ
อุปก�ระเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษ�นั้นอ�ศัยอยู่ด้วย
 ๒. ใหน้กัเรยีนนกัศกึษ�ท่ีกำ�ลงัรับก�รศกึษ�ในหลกัสตูรระดับปวส. ปกศ.สงูหรอืเทยีบเท�่ลงม�
ในสถ�นศึกษ�ในสังกัด หรือในคว�มดูแลของกระทรวงศึกษ�ธิก�รเว้นแต่ก�รศึกษ�ผู้ใหญ่ มีปกครอง
ตลอดระยะเวล�ที่ศึกษ�อยู่
 ๓. ในวนัมอบตวันกัเรยีน นกัศกึษ�ใหม่ ใหผู้้ปกครองม�มอบตัวนกัเรียน นกัศกึษ�ท่ีสถ�นศึกษ� 
พร้อมกับหลักฐ�นเอกส�รต่�ง ๆ ต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด
 ถ้�ผู้ปกครองไม่อ�จม�มอบตัวนักเรียนนักศึกษ�ได้ต�มกำ�หนดให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้�
สถ�นศึกษ�กำ�หนดวันมอบตัวนักศึกษ�ใหม่
 ๔. ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถ�นศึกษ�เพ่ือควบคุมคว�มประพฤติและก�รศึกษ�เล่�เรียน
โดยใหน้กัเรยีนนกัศกึษ�แต่งก�ยแตง่เครือ่งแบบและคว�มประพฤติต�มระเบยีบขอ้บังคบัหรอืคำ�สัง่ของ
สถ�นศึกษ�และหรือของกระทรวงศึกษ�ธิก�รหรือต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
 ๕. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถ�นศึกษ�อยู่เสมอเพื่อจะได้ทร�บปัญห�ต่�งๆเกี่ยวกับก�รศึกษ�
ของนักเรียน นักศึกษ� และจะได้ช่วยสถ�นศึกษ�แก้ปัญห�นั้นๆ
 ๖. เมื่อผู้ปกครองย้�ยที่อยู่หรือคว�มเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประก�รใดๆ ให้ผู้ปกครอง       
แจ้งให้สถ�นศึกษ�ทร�บ
 ๗. สำ�หรับนักเรียนนักศึกษ�ที่รับก�รศึกษ�อยู่ในสถ�นศึกษ�แล้วให้สถ�นศึกษ�ตรวจสอบ
ติดต�มหลักฐ�นก�รเป็นผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษ�ห�กเห็นว่�นักเรียนนักศึกษ�คนใดไม่มีผู้ปกครอง
หรือผู้ปกครองไม่เหม�ะสมให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มประก�ศนี้  
   ประก�ศ ณ วันที่ ๑๒  กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒

                                    (ลงชื่อ)      ก่อ  สวัสดิพ�ณิชย์
                                                 (น�ยก่อ สวัสดิพ�ณิชย์)
                                        รัฐมนตรีช่วยร�ชก�รปฏิบัติร�ชก�รแทน
                                           รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
๓๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



กฎกระทรวง
กำ�หนดคว�มประพฤติของนักเรียนและนักศึกษ�

พ.ศ. ๒๕๔๘

 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร ๖ และม�ตร ๖๘ แหง่พระร�ชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
อนัเปน็กฎหม�ยท่ีมบีทบัญญตับิ�งประก�รเก่ียวกบัก�รจำ�กัดสทิธิและเสรภี�พของบุคคล ซ่ึงม�ตร� ๒๙ 
ประกอบกบัม�ตร� ๓๑ ม�ตร� ๓๔ ม�ตร� ๓๖ ม�ตร� ๓๙ ม�ตร� ๔๘ และม�ตร� ๕๐ ของรัฐธรรมนญู
แหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทยบญัญตัใิหก้ระทำ�ไดโ้ดยอ�ศยัอำ�น�จต�มบทบัญญตัแิห่งกฎหม�ย รฐัมนตรวี�่ก�ร
กระทรวงศึกษ�ธิก�รออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษ�ต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
  (๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถ�นศึกษ� โดยไม่ได้รับอนุญ�ตในช่วงเวล�เรียน
  (๒) เล่นก�รพนัน จัดให้มีก�รเล่นก�รพนัน หรือมั่วสุมในวงก�รพนัน
  (๓) พกพ�อ�วุธหรือวัตถุระเบิด
  (๔) ซื้อ จำ�หน่�ย แลกเปลี่ยน เสพสุร�หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเม� บุหรี่
   หรือ ย�เสพติด
  (๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอ�ทรัพย์บุคคลอื่น
  (๖) กอ่เหตทุะเล�ะววิ�ท ทำ�ร�้ยร�่งก�ยผูอ้ืน่ เตรียมก�รหรอืกระทำ�ก�รใดๆ อนัน�่จะ
   ก่อให้เกิดคว�มไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประช�ชน
  (๗) แสดงพฤติกรรมท�งชู้ส�วซึ่งไม่เหม�ะสมในที่ส�ธ�รณะ
  (๘) เกี่ยวข้องกับก�รค้�ประเวณี
  (๙) ออกนอกสถ�นทีพ่กัเวล�กล�งวนั เพ่ือเทีย่วเตร่หรือรวมกลุ่ม อนัเปน็ก�รสร้�งคว�ม
   เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
 ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�กำ�หนดระเบียบด้วยว่�คว�มประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษ�ได้เท่�ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหม�ยกระทรวงนี้

ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๔๘
จ�ตุรนต์ ฉ�ยแสง

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

หม�ยเหต ุ: เหตใุนก�รประก�ศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยท่ีม�ตร� ๖๔ แหง่พระร�ชบญัญติัคุม้ครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษ�ต้องประพฤติตนต�มระเบียบของโรงเรียนหรือสถ�น
ศึกษ� และต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวงจึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๓๗



๓๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ� พ.ศ. ๒๕๔๘

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

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๖ และม�ตร� ๖๕ แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก                  

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงว�งระเบียบว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียนและ             

นักศึกษ�ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่� “ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียน                      

และนักศึกษ� พ.ศ. ๒๕๔๘”

 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ�           

พ.ศ ๒๕๔๓

 ข้อ ๔. ในระเบียบนี้

  “ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�” หม�ยคว�มว่�ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ของโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�

ของโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�นั้น

  “ก�รกระทำ�คว�มผิด” หม�ยคว�มว่�ก�รที่นักเรียนหรือนักศึกษ�ประพฤติฝ่�ฝืนระเบียบ

ข้อบังคับของสถ�นศึกษ�หรือของกระทรวงศึกษ�ธิก�รหรือกฎกระทรวงว่�ด้วยก�รส่งเสริมคว�ม

ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษ�

 “ก�รลงโทษ” หม�ยคว�มว่�ก�รลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ�ท่ีกระทำ�คว�มผิดโดยมีคว�ม          

มุ่งหม�ยเพื่อก�รอบรมสั่งสอน 

 ข้อ ๕. โทษสำ�หรับนักเรียนนักศึกษ�ที่กระทำ�คว�มผิดมี ๔ สถ�นดังนี้

   ๑. ว่�กล่�วตักเตือน

   ๒. ทำ�ทัณฑ์บน

   ๓. ตัดคะแนนคว�มประพฤติ

   ๔. ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 ข้อ ๖. ห้�มลงโทษนักเรียนและนักศึกษ�ด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วย 

คว�มโกรธหรือด้วยคว�มพย�บ�ทโดยให้คำ�นึงถึงอ�ยุของนักเรียนหรือนักศึกษ�และคว�มร้�ยแรง            

ของพฤติก�รณ์ประกอบลงโทษด้วย

 ก�รลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ�ให้เป็นไปเพื่อเจตน�ที่จะแก้นิสัยและคว�มประพฤติไม่ดีของ



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๓๙

 ให้ผู้บริก�รโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�หรือผู้ท่ีบริห�รโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ�มอบหม�ยเป็นผู้มี

อำ�น�จในก�รลงโทษนักเรียนนักศึกษ�

 ข้อ ๗ ก�รว่�กล่�วตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษ�กระทำ�คว�มผิดไม่ร้�ยแรง

 ข้อ ๘ ก�รทำ�ทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษ�ที่ประพฤติตนไม่เหม�ะสม                               

กับสภ�พนักเรียนหรือนักศึกษ�ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยคว�มประพฤตินักเรียนและนักศึกษ�หรือ               

กรณีทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของสถ�นศึกษ�หรือได้รับโทษว่�กล่�วตักเตือนแล้วแต่            

ยังไม่เข็ดหล�บ

 ก�รทำ�ทัณฑ์บนให้ทำ�เป็นหนังสือและเชิญบิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองม�บันทึกรับทร�บ              

คว�มผิดและรับรองก�รทำ�ทัณฑ์บนไว้ได้ด้วย

 ข้อ ๙ ก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติให้เป็นไปต�มระเบียบปฏิบัติว่�ด้วยก�รตัดคะแนน         

คว�มประพฤตินักเรียนและนักศึกษ�ของแต่ละสถ�นศึกษ�กำ�หนดและให้ทำ�บันทึกข้อมูลไว้                         

เป็นหลักฐ�น

 ขอ้ ๑๐ ทำ�กจิกรรมเพือ่ใหป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมใชใ้นกรณทีีน่กัเรยีนหรือนกัศกึษ�กระทำ�คว�ม

ผิดท่ีสมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รจัดกิจกรรมให้เป็นไปต�มแนวท�งที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

กำ�หนด

 ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รรักษ�ก�รให้เป็นไปต�มระเบียบนี้และให้มีอำ�น�จตีคว�ม

และวินิจฉัยปัญห�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มระเบียบนี้

    ประก�ศ ณ วันที่ ๑๘  มกร�คม พุทธศักร�ช ๒๕๔๘

                                                อดิศัย โพธ�ร�มิก

                                             (น�ยอดิศัย โพธ�ร�มิก)

                                     รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



๔๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

กลุ่มกิจก�รนักเรียน
โรงเรียนข�มแก่นนครจังหวัดขอนแก่น

คว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นของกลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ง�นกิจก�รนักเรียนคือ ง�นส่งเสริม พัฒน� ควบคุมและแก้ไขคว�มประพฤติของนักเรียน            

ให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดคว�มสงบเรียบร้อยในก�รอยู่ร่วมกัน นักเรียนได้รับก�รพัฒน�คว�มรู้            

คว�มส�ม�รถไดเ้ตม็ต�มศกัยภ�พของตนเอง และมคีณุธรรม จรยิธรรม เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมก�รเรยีน 

ก�รสอน ต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ

แนวคิดและคว�มเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ง�นกิจก�รนักเรียนเป็นก�รสร้�งคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยครู

ควรมวีธิกี�รปกครองนกัเรยีนดว้ยก�รใชว้ธิกี�รต�่งๆ ทีอ่�ศยัหลกัจติวทิย� เพือ่ใหเ้หม�ะสมกบันกัเรยีน

ที่มีปัญห� ต�มคว�มแตกต่�งของบุคคล โดยไม่มุ่งจะใช้ระเบียบข้อบังคับเพียงอย่�งเดียว

จุดมุ่งหม�ยของกลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ง�นกิจก�รนกัเรยีนมจีดุมุง่หม�ยสำ�คญัทีจ่ะพฒัน�นกัเรยีนใหเ้กิดคว�มมรีะเบยีบวนิยัและพฒัน�

นักเรียนให้มีคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ต�มท่ีกำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติในเรื่อง               

ดังต่อไปนี้

 ๑. คว�มซื่อสัตย์ คว�มยุติธรรม ก�รไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก�รมีวินัยในตนเอง คว�มรับผิดชอบ 

ต่อตนเองครอบครัวและสังคม

 ๒. ก�รเค�รพต่อกฎหม�ยและกติก�ของสังคม รู้จักทำ�ง�นเป็นหมู่คณะมีคว�มส�มัคคี รู้จัก   

เสียสละเพื่อส่วนรวมรู้จักแก้ปัญห�ด้วยสันติวิธีมีหลักก�รและเหตุผล ใช้เสรีภ�พของตนเองในก�ร

สร้�งสรรค์บนร�กฐ�นของกฎหม�ยจริยธรรมและศ�สน�

 ๓. คว�มภูมิใจในคว�มเป็นไทย ก�รเสียสละเพื่อส่วนรวม มีคว�มจงรักภักดีต่อ ช�ติ ศ�สน� 

พระมห�กษัตริย์ มีคว�มรู้และคว�มเลื่อมใสในก�รปกครองต�มระบอบประช�ธิปไตย ตลอดจนก�ร         

ร่วมกันธำ�รงรักษ�คว�มปลอดภัย และคว�มมั่นคงของประเทศช�ติ

ขอบข่�ยคว�มรับผิดชอบของกลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ง�นกิจก�รนักเรียนเป็นง�นที่จะต้องปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคน ดังนี้

 ๑. ป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 ๒. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมของนักเรียน

 ๓. ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒน�ยิ่งขึ้น



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๔๑

บุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ๑. คณะกรรมก�รง�นกิจก�รนักเรียน

  - ควบคุมคว�มประพฤตินักเรียนและพัฒน�พฤติกรรมนักเรียน

  - ก�รออกระเบียบข้อบังคับและก�รพิจ�รณ�ลงโทษ

  - ประส�นง�นให้ฝ่�ยต่�งๆภ�ยในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อให้เกิดผลดีต่อก�ร

   ปกครองและกิจก�รนักเรียนของโรงเรียน

 ๒. ครูสนับสนุนก�รสอน เช่น ครูแนะแนว ครูกิจกรรมนักเรียน ครูพย�บ�ล บรรณ�รักษ์ฯลฯ

  - ให้คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�พฤติกรรมนักเรียนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย

  - เก็บข้อมูลด้�นต่�งๆ ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อนำ�ม�วิจัยและแก้ไขปัญห�คว�มประพฤติ

  - นำ�นักเรียนช่วยเหลือง�นกิจก�รนักเรียน

  - นำ�กจิกรรมท่ีมสีว่นเสรมิสร�้งระเบยีบวนิยัของนกัเรยีนใหดี้ยิง่ขึน้ม�จัดทำ�เป็นโครงก�ร

   เพื่อช่วยเหลือง�นกิจก�รนักเรียน

 ๓. ครูปฏิบัติก�รสอน

  - อบรมสั่งสอนระเบียบวินัยและคว�มประพฤตินักเรียนในขณะที่ทำ�ก�รสอนท�งด้�น

   วิช�ก�รจะไม่แยกก�รเรียนก�รสอนออกม�จ�กก�รปกครองนักเรียน 

  - ช่วยเหลือและให้คว�มร่วมมือให้นักเรียนมีคว�มประพฤติดีและมีระเบียบวินัยดี

พฤติกรรมต้องห้�ม
 ๑. ห้�มนักเรียนสูบบุหรี่

  ก�รสูบบุหรี่เป็นก�รขัดต่อพระร�ชบัญญัติคุ้มครองสุขภ�พของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕             

และระเบียบของกระทรวงศึกษ�ธิก�รนักเรียนผู้ใดสูบบุหรี่ถือว่�มีคว�มประพฤติไม่เหม�ะสมกับสภ�พ

ของนักเรียนนอกจ�กเป็นก�รทำ�ล�ยสุขภ�พร่�งก�ยแล้วยังอ�จจะเป็นต้นเหตุทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ด้วย

เป็นอันตร�ยต่อสถ�นที่ร�ชก�ร

 ๒. ห้�มนักเรียนแต่งก�ยโดยใช้เครื่องประดับ

  ห้�มนักเรียนช�ยหญิงใช้เครื่องประดับเช่น ต่�งหู สร้อยคอ แหวนกำ�ไลที่เป็น ทอง น�ค      

หรือสิ่งที่มีร�ค�ทั้งนี้เพื่อต้องก�รให้นักเรียนประหยัดและไม่แข่งขันกันแต่งก�ยตลอดถึงก�รเจ�ะส่วน

ต่�งๆของร่�งก�ย เช่น หู จมูก เป็นต้น ซึ่งเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องเหม�ะสมกับก�รเป็นนักเรียน

 ๓. ห้�มนักเรียนแขวนพระเครื่องในลักษณะเปิดเผย

  นักเรียนช�ย หญิง บ�งคนแขวนพระที่คอ โดยใช้เชือกสั้นๆ คล้องพระแล้วผูกติดคอ ซึ่ง

เป็นก�รกระทำ�ที่ดูไม่สุภ�พ ห�กจะแขวนพระควรแขวนให้มิดชิด เพร�ะผู้ที่นับถือศ�สน�พุทธนั้นย่อม

แขวนพระเพื่อระลึกว่�เร�เป็นช�วพุทธ นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้ใดปฏิบัติธรรมของ

พระพุทธเจ้�แล้ว ย่อมจะเกิดคว�มสุข



๔๒ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ๔. ห้�มนักเรียนนำ�เครื่องมือสื่อส�รโทรศัพท์มือถือ เครื่องช�ร์ต เข้�ม�โรงเรียนโดยไม่ได้รับ

อนญุ�ตจ�กกลุม่กิจก�รนกัเรยีนเพือ่ตอ้งก�รใหน้กัเรียนปลอดภยั ประหยดัและไมแ่ขง่ขนักนัต�มแฟชัน่

นยิมสำ�หรบัผูท้ีไ่ดร้บัอนญุ�ตใหน้ำ�โทรศัพทม์�ใชใ้นโรงเรียนไดน้ัน้ตอ้งทำ�ขอ้ตกลงกำ�หนดเวล�ใชโ้ทรศพัท์

ห้�มนำ�เครื่องรีดผม เครื่องเล่น DVD CD mp๓ วิทยุเทป กีต้�ร์ เกมส์กด ม�โรงเรียนโดยไม่ได้รับ

อนุญ�ต (ยกเว้นครูประจำ�วิช� สั่งให้นำ�ม�เพื่อใช้ประกอบก�รเรียนเท่�นั้นทั้งนี้เพื่อต้องก�รให้นักเรียน

ประหยัดและไม่แข่งขันกันต�มแฟชั่นนิยม)

 โรงเรยีนข�มแกน่นครจัดรูปแบบก�รปกครองนกัเรยีนแบบระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ปีท่ี ๑, ๒, ๓

๔, ๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ และแบบคณะสี

 ๑. กิจกรรมระดับชั้น

  ๑.๑  คว�มสะอ�ดภ�ยในห้องเรียน ดูคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยง�มทั่วๆ ไปรอบๆ

ห้องเรียนและคว�มสะอ�ดห้องสุข�ที่ได้รับผิดชอบซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละชั้นในระดับชั้นนั้นๆ อยู่แล้ว

  ๑.๒  เข้�ห้องประชุมสวดมนต์รับก�รอบรมระเบียบวินัยจริยธรรมและคว�มประพฤติ

ประจำ�สัปด�ห์โดยหมุนเวียนไปทุกระดับชั้นต�มที่กลุ่มกิจก�รนักเรียนได้กำ�หนดวันเวล�ไว้

  ๑.๓  เข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือท�งร�ชก�รหน่วยง�นร�ชก�รหน่วย

ง�นเอกชนหรือชุมชนจัดขึ้น

  ๑.๔ ง�นอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม�ย

 ๒. คณะสี

  ๑. คณะสี  หม�ยถึง คณะนักเรียนและคณะครูโรงเรียนข�มแก่นนคร  ซึ่งแบ่งเป็น                

คณะสีต่�งๆ ๔  คณะสี  และมีสีเป็นสัญลักษณ์ของคณะ คือ  สีเขียว สีฟ้�  สีม่วง และ สีชมพู

  ๑.๑   คณะสีแต่ละคณะสีประกอบด้วยครูที่ปรึกษ�คณะสี  ซึ่งได้รับคำ�สั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้�ที่ในตำ�แหน่งต่�งๆ ประจำ�คณะสีนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย

    ๑)  คณะสีเขียว ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ห้อง ๑/๔, ๑/๘, 
๒/๒, ๒/๖, ๒/๑๐, ๓/๔, ๓/๘, และระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ห้อง ๔/๒, ๔/๖, ๕/๕, ๕/๖, ๖/๑, 
๖/๕, ๖/๖
    ๒)  คณะสีฟ้� ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น ห้อง ๑/๒, ๑/๖, 
๑/๑๐, ๒/๔, ๒/๘, ๓/๒, ๓/๖, ๓/๑๐, และระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ห้อง ๔/๔, ๔/๘, ๕/๔, 
๕/๘, ๖/๓, ๖/๗
    ๓)  คณะสีม่วง ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น ห้อง ๑/๓, ๑/๗,       
๒/๑, ๒/๕, ๒/๙, ๓/๓, ๓/๗ และระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ห้อง ๔/๑, ๔/๕, ๕/๑, ๕/๒, ๕/๙, 
๖/๔, ๖/๘
    ๔)  คณะสชีมพ ูประกอบด้วยนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษ�ตอนต้น หอ้ง ๑/๑, ๑/๕, ๑/๙, 
๒/๓, ๒/๗, ๓/๑, ๓/๕, ๓/๙ และระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ห้อง ๔/๓, ๔/๗, ๕/๓, ๕/๗, ๖/๒, 

๖/๖
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  ๒. คณะกรรมก�รนักเรียนคณะสีประกอบด้วยตำ�แหน่ง  ดังต่อไปนี้

   ๑.  ประธ�น ๒. รองประธ�น ๓. ก�รเงิน ๔. แผนง�น/โครงก�ร ๕. วิช�ก�ร                          

๖. กิจกรรม ๗. สวัสดิก�ร/ปฏิคมนักเรียนส�รวัตร ๘. ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม  ๙. ประช�สัมพันธ์  

๑๐. เลข�นุก�ร โดยนักเรียนประธ�นคณะสีจัดประชุมเลือกต้ังคณะกรรมก�รก�รบริห�รคณะสี                

แต่ละคณะสี  ก�รเลือกตั้งโดยวิธีลับหรือเปิดเผยก็ได้

   ๒.๑ หน้�ที่คณะกรรมก�รนักเรียนคณะสี

    ๑. ให้คว�มร่วมมือดำ�เนินง�นกิจกรรมต่�งๆ ของคณะสีต�มนโยบ�ยของโรงเรียน

    ๒. เสนอข้อคิดเห็นในก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมต่�งๆ ของโรงเรียน

    ๓. นำ�เสนอโครงก�รและกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒน�ศักยภ�พ  และเสริมสร้�ง

ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนโดยส่วนรวม

  ๓ ครูที่ปรึกษ�คณะสี  มีหน้�ที่  ดังนี้

   ๑.  ดำ�เนินก�รเลือกตั้งนักเรียนประธ�นคณะสี  และเป็นที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร

นักเรียนคณะสีโดยตำ�แหน่ง

   ๒.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคว�มจงรักภักดีต่อช�ติ  ศ�สน�  พระมห�กษัตริย์ และ             

ผู้มีพระคุณ

   ๓.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมอันดีง�ม

   ๔.  ปลูกฝังให้นักเรียนให้เป็นผู้มีวินัย  เค�รพต่อกฎเกณฑ์ต่�งๆ อย่�งจริงใจ

   ๕.  ปลูกฝังให้นักเรียนรักคว�มสะอ�ด

   ๖.  ปลูกฝังให้นักเรียนพัฒน�โรงเรียน  รักษ�ส�ธ�รณสมบัติและรักธรรมช�ติ

   ๗.  ต้องรู้จักนักเรียนเป็นอย่�งดี  ติดต่อกับผู้ปกครองต�มโอก�สสมควร

   ๘.  ประส�นง�นกับครูฝ่�ยต่�งๆ

   ๙.  ตรวจตร�  ควบคุมคว�มประพฤตินักเรียน

   ๑๐. มีอำ�น�จลงโทษนักเรียนต�มคว�มเหม�ะสม

   ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ผล  เช่น  กีฬ�ทั้งภ�ยใน        

และภ�ยนอกโรงเรียน  กีฬ�ประเพณีข�มแก่นนคร-ส�ธิตมอดินแดง

   ๑๒. ทำ�หน้�ที่เวรประจำ�วันที่ได้รับมอบหม�ย  ดูแลเขตน่�มอง ห้องน่�เรียน

  ๔. ก�รสิ้นสุดสภ�พก�รเป็นคณะกรรมก�รประเภทต่�งๆเมื่อ

   - ถึงแก่กรรม

   - ล�ออก

   - ออกจ�กโรงเรียน

   - ออกต�มว�ระ



๔๔ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 เมื่อคณะกรรมก�รประเภทนั้นๆ จำ�นวน ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมก�รทั้งหมด โดยคว�ม                   

เห็นชอบของครูที่ปรึกษ�เห็นว่�กรรมก�รคนใดหรือหล�ยคนปฏิบัติตนไม่เหม�ะสมกับตำ�แหน่งหน้�ที่ 

ก็ให้ลงมติให้กรรมก�รคนนั้นพ้นจ�กตำ�แหน่งได้

 เมือ่สม�ชกิของกรรมก�รคนใดคนหนึง่แต่ละประเภทว�่งลง ใหค้รูทีป่รึกษ�ประจำ�ชัน้ หรือกลุ่ม

กิจก�รนักเรียนดำ�เนินก�รเลือกตั้งซ่อม ตำ�แหน่งที่ว่�งลง และให้อยู่ในตำ�แหน่งได้ในระยะเวล�ที่เหลือ

สำ�หรับปีก�รศึกษ�นั้นๆ

  ๕. ก�รประชุมคณะกรรมก�รนักเรียนคณะสี  มี  ๒  ประเภท

   ๑.  ก�รประชุมส�มัญ  ให้คณะกรรมก�รนักเรียนคณะสีภ�คเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อก�ร

บริห�รง�นและประเมินผล

   ๒.  ก�รประชุมวิส�มัญ  เมื่อเหตุก�รณ์เร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน                   

เป็นส่วนรวมให้ประธ�นคณะกรรมก�รนักเรียนคณะสีเป็นประธ�นก�รประชุม ถ้�ประธ�นไม่อยู่ก็ให้  

รองประธ�นเป็นผู้ทำ�หน้�ที่แทน

     - ในก�รประชุมแต่ละครั้ง  ต้องมีกรรมก�รเข้�ร่วมประชุม ๒ ใน ๓ ของ                 

คณะกรรมก�รทั้งหมด  จึงจะถือว่�ครบองค์ประชุม

     - ก�รลงมติในที่ประชุม  ให้ถือคะแนนเสียงข้�งม�ก

     - ในก�รประชุมแต่ละครั้งต้องมีครูที่ปรึกษ�เข้�ร่วมก�รประชุมด้วยอย่�งน้อย    

๓ คน  แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง

     - ใหน้กัเรียนประธ�นกรรมก�ร  นกัเรียนคณะสีนำ�ระเบยีบว�ระก�รประชมุเสนอ

รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนก่อนก�รประชุมอย่�งน้อย ๓ วัน  เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติก�รประชุม

ก่อนทุกครั้ง

    - ก�รประชุมทุกครั้งต้องมีก�รบันทึกก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร  

และดำ�เนินก�รไปต�มระเบียบว�ระก�รประชมุอย�่งถกูตอ้งพรอ้มกบัร�ยง�นก�รประชมุตอ่รองผูอ้ำ�นวย

กลุ่มกิจก�รนักเรียนทุกครั้งภ�ยในเวล� ๓ วันหลังจ�กมีก�รประชุม

  ๒.  กิจกรรมปกติประจำ�วันของนักเรียน

   เวล�  ๐๗.๔๐  น. นักเรียนลงเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตน่�มองห้องน่�เรียน

   เวล� ๐๗.๕๕  น. นักเรียนเสร็จสิ้นภ�ระกิจเขตพื้นที่รับผิดชอบเตรียมตัวเข้�แถว

         เค�รพธงช�ติ

   เวล�  ๐๘.๐๐  น.  เพลงม�ร์ชโรงเรียนนักเรียนเข้�แถวเค�รพธงช�ติต�มที่ท�ง

         โรงเรียนกำ�หนด

   เวล� ๐๘.๑๐  น. นักเรียนทุกคนอยู่ในแถวพร้อมที่จะทำ�พิธีหน้�เส�ธงเพื่อ

         เค�รพธงช�ติ ไหว้พระ กล่�วคำ�ปฏิญ�ณตนนักเรียนที่

         ไม่ส�ม�รถเข้�แถวในชั้นของตนเองได้ให้เข้�แถวต่�งห�ก

         ต�มที่ครูเวรกำ�หนดไว้จนเสร็จพิธีหน้�เส�ธงจึงเดินเข้�
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         จุดที่เข้�แถวได้หลังจ�กนั้นครูเวรทำ�หน้�ที่แจ้งข่�วประก�ศ

         อบรมนักเรียน

   เวล� ๐๘.๓๐  น. นักเรียนเดินแถวเข้�ห้องเรียนเพื่อรับฟังก�รอบรมตรวจ

         คว�มเรียบร้อยของห้องเรียนและให้คำ�ปรึกษ�แก่นักเรียน

         ประจำ�วันโฮมรูม

   เวล� ๐๘.๔๐  น. เริ่มเรียนต�มต�ร�งค�บที่ ๑ ช่วงเปลี่ยนค�บเรียนให้นักเรียน

         เข้�แถวตอนลึกเรียงหนึ่งเดินอย่�งเป็นระเบียบของแต่ละ

         ค�บเรียน

   เวล�  ๑๒.๐๐  น. หยุดพักรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน

   เวล�  ๑๓.๐๐  น. นักเรียนเข้�เรียนในภ�คบ่�ยค�บที่ ๕ จนสิ้นสุดค�บเรียนที่ ๗

   เวล� ๑๕.๓๐  น. เลิกเรียนโดยนักเรียนต้องเข้�แถวให้เป็นระเบียบ

 นักเรียนต้องสำ�รวจก�รแต่งก�ยให้เรียบร้อยก่อนเข้�ออกโรงเรียนที่ประตูท�งเข้�ทั้งสองด้�น   

โดยมีครูเวรคอยทำ�หน้�ที่ต้อนรับนักเรียนให้นักเรียนทำ�คว�มเค�รพด้วยก�รไหว้ เสร็จแล้วไหว้    

พระพุทธรูปที่หอพระก่อนเข้�ออกโรงเรียน

 - นักเรียนที่นำ�จักรย�น จักรย�นยนต์ ม�โรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัยโดยให้จอดรถและลง

จ�กรถม�ทำ�คว�มเค�รพครูเวรประจำ�วันก่อนแล้วค่อยดับเครื่องยนต์จูงรถเข้�ไปถึงจุดท่ีกำ�หนดจึงขึ้น

ขับรถจักรย�นยนต์ต่อไปอย่�งเป็นระเบียบ

 - นักเรียนท่ีนำ�รถจักรย�นยนต์ม�โรงเรียนให้นำ�ไปจอดในโรงจอดรถจักรย�นยนต์ที่ท�ง

โรงเรียนจัดให้ห้�มนำ�ไปจอดนอกสถ�นที่จอดหรือนอกบริเวณโรงเรียนเด็ดข�ด

 - ก่อนกลับบ้�นให้นักเรียนแต่งก�ยให้เรียบร้อยเข้�แถวตอนลึกเรียงหนึ่งแถวนักเรียนช�ย๑ 

แถวนักเรียนหญิง ๑ แถวแล้วทำ�คว�มเค�รพครูเวรประจำ�วันและไหว้พระพุทธรูปที่หอพระก่อน          

กลับบ้�น

 ๓. แนวปฏิบัติสำ�หรับนักเรียนถ้�นักเรียนฝ่�ฝืนไม่ปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติที่กำ�หนดไว้จะได้

รับก�รพิจ�รณ�ลงโทษต�มระเบียบว่�ด้วยก�รควบคุมคว�มประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

  ๓.๑ นักเรียนต้องม�ให้ทันเวล� ๐๘.๑๕ น. ถ้�เลยเวล�ที่นักเรียนเข้�แถวเค�รพธงช�ติ

ถือว่�ม�ส�ยถ้�ม�ส�ยเกิน ๓ ครั้งจะถูกหักคะแนนคว�มประพฤติ

  ๓.๒  นักเรียนจะต้องเข้�เรียนทุกค�บเรียนต�มที่กำ�หนดไว้ในต�ร�งเรียนถ้�เข้�เรียนช้�

เกิน ๕ น�ที โดยไม่มีเหตุผลเกิน ๓ ครั้ง หรือต�มที่ครูประจำ�วิช�ได้ร�ยง�นไปให้กลุ่มกิจก�รนักเรียน 

จะถูกหักคะแนนคว�มประพฤติ

  ๓.๓ นักเรียนท่ีมีธุระจำ�เป็นหรือเจ็บป่วยให้ร�ยง�นต่อครูประจำ�วิช�หรือครูประจำ�ชั้น 

เพื่อหยุดพักในค�บเรียนนั้นไม่ควรหยุดเรียนเองโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

  ๓.๔ นักเรียนท่ีอยู่ในห้องเรียนต้องอยู่ในคว�มสงบตั้งใจเรียนและเค�รพครูท่ีกำ�ลังสอน

หรือเชื่อฟังคำ�สั่งของหัวหน้�ห้องเรียนในขณะที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน



๔๖ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

  ๓.๕ นักเรียนที่อยู่ในชุดนักเรียนชุดกิจกรรมต่�งๆ ต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนชุด               

กิจกรรมนั้นๆ ให้ถูกต้องต�มระเบียบกำ�หนด

  ๓.๖ นกัเรยีนทีม่กีจิธรุะจำ�เปน็หรอืเจบ็ปว่ยจำ�เปน็ตอ้งออกนอกบรเิวณโรงเรยีนดว้ยกรณี

ใดก็ต�มต้องไปขออนุญ�ตจ�กกลุ่มกิจก�รนักเรียนจึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้

  ๓.๗  ถ�้หยดุเรียนโดยเหตุใดกต็�มต้องส่งใบล�ท่ีผู้ปกครองเซ็นชือ่รับรองทกุคร้ังผู้ปกครอง

คือผู้ที่ม�เซ็นชื่อเข้�โรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กผู้ปกครองก�รหยุดท่ีไม่มีใบล�ไม่ถูกต้องถือว่�

ข�ดเรยีนหรอืถ�้ผูป้กครองต้องก�รใหน้กัเรยีนไปทำ�ธรุะใหต้อ้งถอืจดหม�ยม�เพือ่ขออนญุ�ตกลุม่กจิก�ร

นักเรียน

  ๓.๘ ถ้�นักเรียนข�ดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วันโดยไม่มีใบล�หรือเหตุผลเพียงพอถือว่�

เป็นก�รข�ดเรียนครูประจำ�ชั้นจะมีหนังสือถึงผู้ปกครองม�ชี้แจงเหตุผลและร�ยง�นให้กลุ่มกิจก�ร

นักเรียนทร�บเพื่อม�ทำ�บันทึกไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร

  ๓.๙ นักเรียนไม่ควรหลีกเลี่ยงก�รเข้�แถวเค�รพธงช�ติหลบเล่ียงก�รเดินแถวเข้�              

ห้องเรียนถ้�พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เป็นก�รหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติต�มระเบียบจะต้องพิจ�รณ�ลงโทษ 

ต�มควรแก่กรณี

  ๓.๑๐ นักเรียนจะต้องทำ�คว�มเค�รพครูทุกท่�นต�มโอก�สและก�ลเทศะ (ไม่เฉพ�ะว่�ได้

สอนนักเรียนหรือไม่)

  ๓.๑๑ นักเรียนจะต้องรักษ�วินัยในก�รเดินต�มกฎจร�จรท้ังภ�ยในและภ�ยนอกโรงเรียน

เพื่อคว�มปลอดภัยของนักเรียนอีกทั้งเป็นก�รเสริมสร้�งวินัยตนเองและเป็นแบบอย่�งท่ีดีของ                

ประช�ชนทั่วไป

  ๓.๑๒  นักเรียนทุกคนจะต้องทำ�คว�มเค�รพครูและผู้มีเกียรติที่เข้�ม�เยี่ยมชมและดูง�น 

ของโรงเรียน นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ดของห้องเรียน โต๊ะ ม้�นั่ง และคว�มเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของโรงเรียนให้สะอ�ดสวยง�มอยู่เสมอ

  ๓.๑๓  ไม่ควรใช้ห้องเรียนเป็นท่ีเล่นเกมส์ต่�งๆ หรือหยอกล้อเล่นกัน ไม่นำ�อ�ห�ร ขนม  

เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวต่�งๆ ม�รับประท�นในห้องเรียน

  ๓.๑๔  นกัเรยีนควรรบัประท�นอ�ห�รในโรงอ�ห�รหรือทีซ่ึ่งจัดไวส้ำ�หรับรับประท�นอ�ห�ร

เท่�นั้น ไม่ควรเดินรับประท�นอ�ห�รและเวล�ซื้ออ�ห�รจ�กร้�นค้�ต้องเข้�แถวให้เป็นระเบียบด้วย

  ๓.๑๕ ก�รทำ�ล�ยสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่�งๆของโรงเรียนตลอดจนก�รขีดเขียน

ทำ�คว�มสกปรกต�มอ�ค�รเรียนต่�งๆ โต๊ะม้�นั่งฝ�ผนังอื่นๆถือว่�มีคว�มผิดต้องได้รับโทษต�มควร                 

ทุกกรณี

  ๓.๑๖  นักเรียนจะใช้ห้องเรียนในช่วงก่อนเรียนหรือพักเท่ียงได้ในเฉพ�ะวันท่ีสภ�พอ�ก�ศ

ไม่ปกติ เช่น ฝนตก ลมแรง ฯลฯ
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ข้อเสนอแนะเรื่องผู้ปกครองกับง�นกิจก�รนักเรียน
 โรงเรียนต้องก�รให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมือกับท�งโรงเรียนในก�รดูแลควบคุมคว�ม
ประพฤตินักเรียน เพื่อให้ประพฤติในสิ่งที่พึงประสงค์ในด้�นต่�ง ๆ ดังนี้
 ๑. ก�รเล่�เรียน
  ๑.๑ ควรได้ไต่ถ�มถึงก�รเรียนและควบคุมให้นักเรียนได้ทำ�ก�รบ้�นต�มที่ครูได้มอบให้
ตลอดจนกำ�กับให้ดูหนังสือเรียนโดยสมำ่�เสมอ
  ๑.๒ ควรห้�มนักเรียนมีหนังสืออ่�นเล่นโดยไร้ส�ระ อ่�นแล้วเกิดคว�มเสื่อมเสียม�กกว่�
จะให้ประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม เช่นหนังสือเกี่ยวกับก�รยั่วยุก�ม�รมณ์ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
ง�ม และวัฒนธรรมของช�ติหรือเป็นหนังสือที่ก่อให้เกิดคว�มหลงผิด คว�มแตกส�มัคคี เป็นต้น
 ๒. ก�รเที่ยวเตร่
  ๒.๑ ควรแนะนำ�ให้คบเพื่อนที่มีคว�มประพฤติดีมีพฤติกรรมดีมิใช่พวกนักเลงอันธพ�ลท่ี
จับกลุ่มกัน เพื่อให้เกิดคว�มเสื่อมเสีย หรือทำ�ให้เป็นภัยต่อสังคม และประเทศช�ติบ้�นเมือง
  ๒.๒ ควรแนะนำ�เกีย่วกบัก�รระมดัระวงัเร่ืองก�รเงินไมค่วรใหน้กัเรียนใชจ่้�ยฟุม่เฟือยใน
สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเป็นท�งนำ�ไปสู่ก�รเที่ยวเตร่ต�มสถ�นที่บันเทิงต่�งๆ จนเป็นอ�จิณ
  ๒.๓ ควรห�้มนกัเรยีนเท่ียวในเวล�กล�งคนืจนเกินเวล�อนัสมควรโดยไมม่ผีูป้กครองดูแล
 ๓. ก�รอน�มัย
  ๓.๑ ควรดูแลเกี่ยวกับคว�มสะอ�ดของนักเรียนอย่�งสมำ่�เสมอเช่น ต�มร่�งก�ย เสื้อผ้�
เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนอุปกรณ์ก�รเรียนด้วย
  ๓.๒  ควรอบรมและดูแลเกี่ยวกับโภชน�ก�รให้ได้รับประท�นอ�ห�รที่มีคุณภ�พ                 
มีประโยชน์ต่อร่�งก�ยซึ่งจะส่งผลดีต่อก�รเรียนยิ่งขึ้น
  ๓.๓ ควรให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือง�นในบ้�นต�มคว�มเหม�ะสมกับกำ�ลังก�ยและ
ในเวล�อันควรเพื่อเปน็ก�รบริห�รร่�งก�ยให้แข็งแรงมีคว�มเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ตอ่สังคมในบ้�น
  ๓.๔  ควรใหน้กัเรยีนไดม้เีวล�พกัผอ่นหลบันอนเตม็ทีต่�มคว�มตอ้งก�รของร�่งก�ยซึง่อยู่
ในวัยกำ�ลังเจริญเติบโต
 ๔. ก�รแต่งก�ย
  ๔.๑ ผู้ปกครองควรกำ�ชับนักเรียนให้แต่งก�ยถูกต้องต�มระเบียบของโรงเรียนและของ
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยเอ�ใจใส่ตรวจตร�คว�มเรียบร้อยและถูกต้องของก�รแต่งก�ยนักเรียนอย่�ง
สมำ่�เสมอ
  ๔.๒ ไม่ควรให้นักเรียนแต่งก�ยด้วยเสื้อผ้�ร�ค�แพงเพื่อเป็นก�รฝึกให้นักเรียนรู้จัก
ประหยัดและเลือกใช้ของที่มีคุณภ�พดีร�ค�ถูก
  ๔.๓  ไม่ควรให้นักเรียนใช้เคร่ืองประดับทุกประเภทท่ีไม่ปลอดภัยต่อตัวนักเรียนรวมท้ัง
อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดคว�มฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ ทองคำ� โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจ�กสิ่งที่
จำ�เป็นต่อก�รเรียน เช่น น�ฬิก� เป็นต้น
 ๕. เบ็ดเตล็ด
  ๕.๑ ผู้ปกครองควรจะสอดส่องดูแลอย่�งสมำ่�เสมอที่จะไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่ดื่ม                  
เครื่องดอง ของเม� ย�เสพติด หรือ เล่นก�รพนันทุกชนิด
  ๕.๒ ผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลนักเรียนเพ่ือป้องกันก�รกระทำ�คว�มผิดในท�งชู้ส�ว         
ที่จะทำ�ให้เกิดผลเสียต่อคว�มประพฤติและก�รเรียนของเด็ก
  ๕.๓  ผู้ปกครองควรสอดส่องในเรื่องกิริย�ม�รย�ทและคว�มประพฤติให้นักเรียนได้            
ดำ�รงตนต�มขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง�มของไทย



๔๘ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ประก�ศโรงเรียนข�มแก่นนคร
เรื่อง  ระเบียบควบคุมคว�มประพฤติ

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

 ๑. นักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร ทุกคนจะต้องปฏิบัติต�มระเบียบของโรงเรียนที่กำ�หนดไว้

และระเบียบต่�งๆ ที่กำ�หนดขึ้นในโอก�สต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสม

 ๒. ในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนไม่เหม�ะสมกับสภ�พก�รเป็นนักเรียน ให้ครูทุกท่�นบันทึก

ร�ยละเอียดแห่งคว�มผิดเสนอต่อรองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน กลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ๓. โรงเรียนข�มแก่นนคร มีระเบียบว่�ด้วยคะแนนคว�มประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗        

ลงวันที่ ๑๙ เมษ�ยน ๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 ๔. ระเบียบวินัยต่อไปน้ี เป็นระเบียบวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติห�กฝ่�ฝืนจะได้รับก�รพิจ�รณ�

ลงโทษ

  ๔.๑ นักเรียนทุกคนต้องม�โรงเรียนให้ทันต�มเวล�เข้�แถวเค�รพธงช�ติ และสวดมนต์

ไหว้พระตอนเช้�

  ๔.๒ นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติต�มระเบียบว่�ด้วยก�รแต่งก�ย

  ๔.๓ นักเรียนต้องเค�รพครูทุกท่�นในโรงเรียน บิด�ม�รด� ตลอดจนมีอุปก�ระคุณ           

ทุกท่�นและสุภ�พอ่อนน้อมกับบุคคลทั่วไป

  ๔.๔ นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหม�ะสมกับสภ�พก�รเป็นนักเรียน

  ๔.๕ นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�ชื่อเสียงของโรงเรียน ไม่กระทำ�ตนให้ได้ชื่อว่�ประพฤติชั่ว

  ๔.๖ นกัเรยีนตอ้งไมอ่อกนอกบรเิวณโรงเรียน กอ่นได้รับอนญุ�ตจ�กกลุ่มกจิก�รนักเรียน 

ต�มระเบียบที่กำ�หนด

  ๔.๗ นักเรียนต้องตั้งใจศึกษ�เล่�เรียนและรับผิดชอบในหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย

  ๔.๘ นักเรียนต้องรู้จักเสียสละ

  ๔.๙ นักเรียนต้องรักษ�คว�มสะอ�ด คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน ห้องเรียน 

อ�ค�รสถ�นที่ทิ้งเศษขยะในที่จัดให้ และฝึกให้เป็นนิสัย

  ๔.๑๐ นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�ทรัพย์สินของโรงเรียนด้วยคว�มรับผิดชอบเป็นพิเศษ

  ๔.๑๑ นักเรียนต้องไม่นำ�หรือพกอ�วุธหรือเครื่องกระสุนดินปืนดอกไม้เพลิงที่จะก่อให้เกิด

อันตร�ยหรือคว�มเสียห�ยแก่ตนเอง สถ�บัน และผู้อื่น

  ๔.๑๒ นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหม�ะสมกับก�รเป็นนักเรียน ก�รแต่งก�ย และคว�ม

ประพฤติตลอดเวล�ที่ศึกษ�อยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน
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คว�มประพฤติต่อไปนี้ถือว่�ไม่เหม�ะสมกับสภ�พก�รเป็นนักเรียน

 ๑. นักเรียนตัดผม หรือไว้ผมย�ว หรือไว้หนวดเคร� หรือย้อมผมเปลี่ยนจ�กสีผมธรรมช�ติ

 ๒. นักเรียนหญิงดัดผม หรือทรงผมอื่นนอกเหนือจ�กที่โรงเรียนกำ�หนด

 ๓. ใช้เครื่องสำ�อ�ง หรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อก�รเสริมสวย หรือเครื่องประดับอื่น ๆ

 ๔. เที่ยวเตร่ในที่ส�ธ�รณะ ทำ�ล�ยทรัพย์สินของโรงเรียน หรือส�ธ�รณะสมบัติ

 ๕. แสดงกิริย�ว�จ�หรือกระทำ�อย่�งใดที่ไม่สุภ�พ

 ๖. มั่วสุมและก่อคว�มรำ�ค�ญทำ�คว�มเดือดร้อนอย่�งหนึ่งอย่�งใดต่อบุคคลอื่น

 ๗. เล่นก�รพนันทุกชนิดที่ต้องห้�มต�มกฎหม�ยก�รพนัน

 ๘. เท่ียวเตร่เวล�กล�งคืนเกินกว่�เวล�ที่กำ�หนด ระหว่�ง ๒๒.๐๐ น - ๐๔.๐๐ น.                              

ของวันถัดไป เว้นแต่ไปกับบิด�ม�รด� หรือผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญ�ตจ�กท�งโรงเรียนเป็นครั้งคร�ว

 ๙. สูบบุหรี่ สูบกัญช� ดื่มสุร� ย�เสพติดของมึนเม�อย่�งอื่น รวมทั้งไม่สูดดมส�รไอระเหย

 ๑๐. เข้�ไปในสถ�นบริก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสถ�นบริก�ร โรงรับจำ�นำ� สถ�นพนัน 

บ่อนก�รพนัน เว้นแต่จะเป็นผู้อ�ศัย หรือเข้�ไปเยี่ยมญ�ติ

 ๑๑. เข้�ไปในง�น หรือร่วมง�นสังสรรค์และง�นเต้นรำ� หรือก�รแสดงที่ไม่เหม�ะสมแก่สภ�พ 

ก�รเป็นนักเรียน เว้นแต่ไปกับบิด�ม�รด�

 ๑๒. เข้�ไปในสถ�นค้�ประเวณี หรือคบค้�สม�คมกับหญิงที่มีคว�มประพฤติตนกับก�รค้�

ประเวณีเว้นแต่หญิงนั้นเป็นญ�ติ

 ๑๓. ประพฤติตนทำ�นองชู้ส�ว ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

 ๑๔. มีวัตถุระเบิดหรืออ�วุธติดตัว เพื่อซ่อนเร้นไว้เพื่อประทุษร้�ย 

 ๑๕. หลบหนีโรงเรียน หลบหนีก�รเข้�ชั้นเรียน หลบหนีก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

 ๑๖. ก่อก�รทะเล�ะวิว�ท หรือประพฤติตนเป็นอันธพ�ล หรือผู้มีอิทธิผล

 ๑๗. ลักขโมย

ก�รม�เรียนและก�รล�ของนักเรียน

 ๑. ก�รม�โรงเรียนจะต้องม�ให้ทันโรงเรียนเข้�แล้วต้องไปบันทึกก�รม�เรียนที่เครื่องบันทึก

อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัตรประจำ�ตัวนักเรียน อย่�งช้�ให้ทันเข้�แถวเค�รพธงช�ติ เวล� ๐๘.๐๐น.           

ห�กนกัเรยีนม�ส�ย ตอ้งไปพบครเูวรประจำ�วนัเพ่ือจดบนัทกึชือ่พร้อมแจ้งเหตุผล จึงจะเข�้หอ้งเรียนได้ 

นักเรียนที่ม�ส�ยโดยไม่มีเหตุผลอันควร ท�งโรงเรียนจะพิจ�รณ�ลงโทษ เกี่ยวกับคว�มประพฤติต�ม

ระเบียบนอกจ�กคว�มจำ�เป็นในกรณีต่อไปนี้

  ก. ถ้�ผู้ปกครองมีธุระจะต้องใช้นักเรียนตอนเช้� ไม่ส�ม�รถให้นักเรียนม�ทันต�มกำ�หนด

ผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือรับรองให้นักเรียนไปแสดงต่อครูเวร มิฉะนั้นจะได้รับโทษ ต�มระเบียบ

  ข. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมช�ติ ฝนตกหนักพ�หนะที่ใช้เดินท�งขัดข้องหรือ

ประสบอุบัติเหตุท�งโรงเรียนจะรับพิจ�รณ�เป็นร�ยกรณีไป



๕๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ๒. ก�รล�กิจหรือล�ป่วย จะต้องเขียนใบล�กิจ หรือป่วยส่งครูประจำ�ชั้นล่วงหน้�หรือวันที่ม�

โรงเรียนถ้�นักเรียนเขียนเองจะต้องมีล�ยเซ็นผู้ปกครองรับรองห�กเป็นล�ยเซ็นปลอมท�งโรงเรียน                

จะไม่รับพิจ�รณ� และถือว่�ผู้นั้นข�ดเรียนและพิจ�รณ�ลงโทษฐ�นปลอมล�ยมือชื่อผู้อื่น

 ๓. ก�รอนญุ�ตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน เมือ่นกัเรียนเข�้ม�ในโรงเรยีนแลว้จะออกนอกบรเิวณ

โรงเรียนไม่ได้โดยเด็ดข�ด จนกว่�โรงเรียนจะปล่อยเลิก ถ้�มีเหตุจำ�เป็นจะต้องออกนอกบริเวณ                        

ในกรณีต่�งๆ จะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กท�งโรงเรียนเสียก่อน โดยให้ปฏิบัติดังนี้

  ก. ให้ขออนุญ�ตจ�กกลุ่มกิจก�รนักเรียน เพ่ือขอบัตรอนุญ�ต นักเรียนจึงจะออกนอก 

บริเวณโรงเรียนได้

  ข. นักเรียนที่มีกิจธุระจำ�เป็นท่ีจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน และไม่ได้กลับเข้�ม�อีก           

จะต้องมีหนังสืออนุญ�ตจ�กผู้ปกครอง

 นักเรียนที่ข�ดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน  โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ท�งโรงเรียนทร�บ ท�งโรงเรียน 

จะมีหนังสือติดต่อไปยังผู้ปกครองถ้�ยังไม่ได้รับคำ�ตอบจ�กผู้ปกครองท�งโรงเรียนจะส่งจดหม�ยลง

ทะเบยีนเตอืนเปน็ครัง้ที ่๒ ห�กผูป้กครองยงัไมม่�ติดต่อกบัท�งโรงเรียนแต่อย�่งใดท�งโรงเรียนจะถือว�่

ไม่ให้คว�มร่วมมือกับท�งโรงเรียน และอ�จพิจ�รณ�แขวนลอยชื่อนักเรียนไว้ในทะเบียนนักเรียนก็ได้  

ถ้�เห็นว่�มีเหตุผลเพียงพอ

ก�รม�โรงเรียนในวันหยุด

 ก�รม�โรงเรียนในวันหยุดของนักเรียน จะต้องมีหนังสือขออนุญ�ตจ�กโรงเรียนถึงผู้ปกครอง           

ทุกครั้ง และต้องส่งใบอนุญ�ตกลับคืนครูผู้รับผิดชอบต�มกำ�หนด ห�กไม่ดำ�เนินก�รโรงเรียนจะ               

ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝัน

ก�รออกนอกบริเวณโรงเรียน

 ในวันท่ีมีก�รเรียนต�มปกติของท�งโรงเรียน เมื่อนักเรียนเข้�ม�ภ�ยในบริเวณโรงเรียนแล้ว 

นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จะต้องอยู่ภ�ยในโรงเรียนเพื่อศึกษ�เล่�เรียนต�มต�ร�งเรียน

จนกระทั่งเวล� ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน  และถ้�นักเรียนมีคว�มประสงค์ที่จะขอออกนอกบริเวณโรงเรียน 

ระหว่�งเวล� ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ให้นักเรียนปฏิบัติต่อไปนี้

 ๑. มีจดหม�ยของผู้ปกครองนักเรียนถึงรองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนท่ีขออนุญ�ตให้

นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

 ๒. ใหน้กัเรยีนนำ�จดหม�ยของผูป้กครองหรอืหลกัฐ�นต�่ง ๆ  ม�ขออนญุ�ต จ�กครกูลุ่มกจิก�ร

นักเรียน  ที่มีอำ�น�จในก�รอนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียน

 ๓. นกัเรยีนท่ีจะออกนอกบรเิวณโรงเรยีน จะต้องได้รบัก�รอนญุ�ต หรอืรับทร�บจ�กครปูระจำ�

ชัน้หรอืครปูระจำ�วชิ�เสยีกอ่น (แลว้แตก่รณ)ี แลว้ใหนั้กเรียนดำ�เนนิก�รขออนญุ�ต ทีก่ลุ่มกจิก�รนกัเรียน

โดยนักเรียนจะต้องถือใบอนุญ�ตออกไปด้วยเสมอ



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๕๑

 ๔. นกัเรยีนจะตอ้งแสดงหลกัฐ�นก�รขออนญุ�ตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน ตอ่ย�มทีห่น�้ประตู

โรงเรียน

 ๕. เมื่อนักเรียนกลับเข้�ม�แล้ว นักเรียนจะต้องนำ�ใบอนุญ�ตม�คืนที่ย�มรักษ�ก�รณ์

 ๖. ในกรณีที่นักเรียนไม่สบ�ย ครูพย�บ�ลจะเป็นผู้อนุญ�ตให้กลับบ้�นก่อนโรงเรียนเลิกได้

 ๗. นักเรียนควรคำ�นึงถึงเรื่องชั่วโมงเรียนเป็นสำ�คัญ

ก�รออกนอกบริเวณโรงเรียนชั่วคร�ว

 นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องขออนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียนชั่วคร�วกับครู

กลุ่มกิจก�รนักเรียน เมื่อกลับม�ต้องคืนใบอนุญ�ตที่กลุ่มกิจก�รนักเรียนก�รอนุญ�ตจะต้องพิจ�รณ�

เป็นเรื่องๆไปแต่จะไม่อนุญ�ตเรื่องดังต่อไปนี้

 ๑. กลับบ้�นเพื่อไปเอ�อุปกรณ์ที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับก�รเรียน

 ๒. ไปซื้อของเพื่อนำ�ม�ใช้ส่วนตัว

 ๓. มีโทรศัพท์ม�ต�มให้ออกไปพบหรือให้กลับบ้�น

 ๔. ไปซื้ออุปกรณ์ก�รเรียน

ก�รขออนุญ�ตกลับบ้�น

 ก�รขออนญุ�ตกลบับ้�นในเวล�เรยีน ตอ้งขออนญุ�ตกบักลุม่กจิก�รนกัเรยีนเท�่น้ันและตอ้งยดึ

หลักเกณฑ์อย่�งใดอย่�งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 ๑. ผู้ปกครองม�รับ

 ๒. มีจดหม�ยจ�กผู้ปกครองม�ขออนุญ�ตให้กลับมีล�ยเซ็นผู้ปกครองที่เชื่อถือได้

 ๓. บุคคลที่มีหลักฐ�นแสดงว่�เป็นญ�ติสนิทและนักเรียนเซ็นรับรองว่�เป็นญ�ติจริง

 ๔. ป่วยหนักจะมีครูหรือคนที่ท�งโรงเรียนเชื่อถือได้นำ�ส่งหรือโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองม�รับ

 ๕. เป็นโรคติดต่อและอยู่ในระหว่�งก�รติดต่อแพร่เชื้อ

 ๖. ถ้�นอกเหนือจ�กนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนข�มแก่นนครหรือผู้รับมอบหม�ย

     ประก�ศ  ณ วันที่  ๑  เมษ�ยน  พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

  (น�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์)

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร



๕๒ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ประก�ศโรงเรียนข�มแก่นนคร

เรื่อง ระเบียบโรงเรียนข�มแก่นนคร

ว่�ด้วยเครื่องแบบและก�รแต่งก�ยของนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร

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

 เพ่ือให้เป็นไปต�มระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน และนักศึกษ� 

พทุธศักร�ช ๒๕๒๗ และเพือ่คว�มเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของนกัเรยีน จงึออกระเบยีบว�่ดว้ยเครือ่งแบบ 

และก�รแต่งก�ยของนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร  ไว้ดังนี้

 ๑. ระเบียบนี้เรียกว่�ระเบียบโรงเรียนข�มแก่นนคร ว่�ด้วยเครื่องแบบและก�รแต่งก�ยของ

นักเรียนพ.ศ. ๒๕๕๗

 ๒. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนข�มแก่นนคร ว่�ด้วยเครื่องแบบและก�รแต่งก�ยนักเรียน                 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และใช้ระเบียบนี้แทน

 ๓. นักเรียน หม�ยถึง นักเรียนท่ีกำ�ลังศึกษ�อยู่ในโรงเรียนข�มแก่นนคร ทุกคนจะต้องปฏิบัติ

ต�มระเบียบนี้อย่�งเคร่งครัด

 ๔. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

 ๕. เครื่องแบบที่กำ�หนดให้ประกอบด้วย

  ๕.๑ ระเบียบว่�ด้วยก�รแต่งก�ยนักเรียน ม.ต้น โรงเรียนข�มแก่นนคร

    ๕.๑.๑   เครื่องแบบนักเรียนช�ย ม.ต้น

         ๑) เสื้อ ต้องเป็นแบบเส้ือเชิ้ต คอตั้ง ผ้�เนื้อข�วเกลี้ยง ไม่มีลวดล�ย     

สอดแทรกและไม่บ�งจนเกินควร ผ่�อกตลอด ส�บเส้ือกว้�ง ๓.๕ ซ.ม. ใช้กระดุมสีข�วกลมแบนเส้น    

ผ่�ศูนย์กล�ง ๑ ซ.ม. ไม่มีลวดล�ยจำ�นวน ๕ เม็ด แขนสั้นเพียงเหนือรอยพับข้อศอก ประม�ณ ๑ นิ้ว    

มีกระเป๋�ติดร�วนมบนเบื้องซ้�ยจำ�นวน ๑ กระเป๋� ซึ่งกว้�งตั้งแต่ ๘-๑๐ ซ.ม. และลึกตั้งแต่ ๑๐-๑๒ ซ.ม. 

พอเหม�ะกับขน�ดเสื้อ ไม่มีฝ�ปิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น  หน้�อกเสื้อด้�นขว�เหนือร�วนม

ต้องปักเลขบอกระดับชั้นขน�ดสูง ๑ เซนติเมตร ด้วยเลขไทย (จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเลื่อนระดับชั้น)       

บนอักษรย่อชื่อโรงเรียนข�มแก่นนคร (ข.ก.น.) ขน�ดสูง ๑.๕ เซนติเมตร ชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียนด้วย                   

อักษรไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร เลขประจำ�ตัวนักเรียนด้วยเลขไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร  

โดยปักติดด้วยไหมสีนำ้�เงิน

       ๒) ก�งเกง เป็นแบบทรงไทยด้�นหน้�มีจีบสองจีบใช้ผ้�สีก�กีต�มแบบที่

โรงเรยีนกำ�หนดใหไ้มร่ดัรปูจนน�่เกลยีด ขอบเอวสูงปดิสะดือ ข�ส้ันเพียงเหนอืเข่�พ้นกล�งสะบ�้ ๕ ซ.ม. 
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เมื่อยืนตรงส่วนกว้�งของขอบข�ก�งเกง ต้องห่�งจ�กข� ๖-๘ ซ.ม. ปล�ยข�ก�งเกงพับเข้�ข้�งในมี
กระเป๋�ต�มแนวตะเข็บข้�งข�ก�งเกงพับเย็บเข้�ในขน�ดกว้�ง ๕ ซ.ม. ผ่�ตรงส่วนหน้�ใช้ซิปซ่อนไว้
ภ�ยในกระเป๋�ข้�งละ ๑ กระเป๋� ไม่มีกระเป๋�หลังหรือที่อื่นอีกรอบเอวมีหูสำ�หรับร้อยเข็มขัด ไม่มี
ลวดล�ยเวล�สวมทับช�ยเสื้อไว้
       ๓) เข็มขัด เป็นหนังสีนำ้�ต�ล หัวโลหะทองเหลือง ส�ยเข็มขัด ขน�ดกว้�ง 
๓-๔ ซ.ม. หัวเขม็ขดัเปน็รปูสีเ่หลีย่มผนืผ�้แบบชนดิกลดั ทีม่กีลดัอนัเดยีว มปีลอกหนงัสนีำ�้ต�ลเช่นเดยีว
กับส�ยเข็มขัด ๑ ปลอก สำ�หรับสอดปล�ยเข็มขัดเข้�ในหูก�งเกงเข็มขัดลูกเสือให้ใช้เฉพ�ะเครื่องแบบ
ลูกเสือเท่�นั้นห�กจะใช้กับชุด นักเรียนท�งโรงเรียนก็อนุโลมได้
       ๔) ถุงเท้� ใช้ถุงเท้�สีนำ้�ต�ลไหม้เท่�นั้น ห้�มใช้แบบลูกเสือ เป็นถุงเท้�แบบ
ธรรมด�ย�วครึ่งแข้งเรียบไม่มีลวดล�ยเป็นด้�ยหรือสักหล�ดสวมโดยไม่พับ
       ๕) รองเท้� ใช้รองเท้�หุ้มส้นสีนำ้�ต�ล สีเดียวชนิดผูกเชือกธรรมด� ไม่มี
ลวดล�ยหัวมนเป็นรองเท้�ผ้�ใบส้นเตี้ย
       ๖) ทรงผม ให้นักเรียนตัดผมได้ดังนี้
         ๖.๑  ทรงผมสั้นเกรียนรอบศีรษะ โดยรอบๆ ศีรษะต้องตัดเกรียนเข้�
รับกับส่วนบน ด้�นหน้�ย�วไม่เกิน ๓ ซ.ม. ห�กช�ยผมย�วเลยตีนผมถือว่�ย�วเกินเกณฑ์
         ๖.๒  ทรงผมรองทรงสูงโดยไวผ้มข้�งหน�้และกล�งศรีษะย�วไมเ่กนิ ๕ 
เซนติเมตรและช�ยผมรอบศีรษะตัดเกรียนชิดผิวหนัง ห�กช�ยผมย�วเลยตีนผมถือว่�ย�วเกินเกณฑ์ 
ห�้มตกแตง่เพิม่เติม ห้�มกนัแต่งทรงห้�มไว้จอนและหนวดเคร� ห�้มยอ้มสผีมผิดไปจ�กสธีรรมช�ต ิห�้ม
ใช้เครื่องสำ�อ�งและเครื่องประดับต่�งๆถ้�ผมย�วเกินเกณฑ์ ครูมีสิทธิตัดแต่งได้ต�มคว�มเหม�ะสม
   ๕.๑.๒  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ต้น
       ๑) เสื้อ ใช้ผ้�ข�วเกลี้ยงไม่บ�งจนเกินไป แบบคอพับในตัวลึกพอสวมศีรษะ
ได้สะดวก ส�บตลบข้�งในมีปกขน�ด ๑๐ ซ.ม. ใช้ผ้�สองชั้นเย็บแบบเข้�ถ้ำ�แขนย�วเพียงข้อศอกปล�ย
แขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้�สองชั้นกว้�ง ๓ ซ.ม. คว�มย�วของตัวเสื้อเมื่อยืนตรง ช�ยของเสื้อต้อง
สั้นกว่�ข้อมือเวล�ยืนตรง ๑๐-๑๕ ซ.ม. ช�ยเสื้อด้�นล่�งมีข้อพับไม่เกิน ๓ ซ.ม. ขน�ดของตัวเสื้อตั้งแต่
แขนถึงขอบล่�งเหม�ะกับตัวไม่รัดเอวหรือรัดรูปจนเกินไป ไม่บ�งจนเกินไปริมขอบด้�นหน้�ข้�งล่�งติด
กระเป๋�ขน�ด๔-๙ ซ.ม. คว�มย�ว ๗-๑๐ ซ.ม. ต�มส่วนขน�ดของเสื้อป�กกระเป๋�พับเป็นริมกว้�ง        
ไม่เกิน ๒ ซ.ม.ก�รปักก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับนักเรียนช�ย  ผูกคอเสื้อด้วยผ้�สีกรมท่� ช�ยส�มเหลี่ยม
กว้�ง ๕-๙ ซ.ม. ย�ว ๘-๑๐ ซ.ม. ผูกเงื่อนกล�สี
      ๒) เสื้อชั้นใน  ใช้ผ้�ข�วคอกลมหรือคอกระเช้� เอวย�วชนิดเดียวเท่�นั้น           
ถ้�ใช้ยกทรงแบบบร�เซีย ตัวสั้นหรือย�ว ต้องสวมเสื้อซับในสีข�วคอกระเช้�สวมทับอีกชั้นหนึ่ง
      ๓) กระโปรง ใช้สีกรมท่�เกล้ียงไม่มีลวดล�ยแบบธรรมด�ด้�นหน้�และด้�นหลัง
พบัเปน็จบีด�้นละ ๓ จบี หนัจบีออกด�้นนอกเยบ็ทบัจบีลงม�ระหว�่ง ๖- ๑๒ ซ.ม. เวน้ระยะคว�มกว�้ง
ตรงกล�งพอง�มกระโปรงย�วเพยีงใตเ้ข่� วดัจ�กกึง่สะบ�้ลงม�ไมเ่กนิ  ๔ นิว้ เวล�นัง่คกุเข่�ช�ยกระโปรง

ถึงพื้นปิดมิดหัวเข่�
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      ๔) ถุงเท้�ใช้สีข�วส้ันธรรมด� ไม่มีสี ไม่มีลวดล�ย พับปล�ยประม�ณ                          

๔ - ๖ ซ.ม. ๒ พับ เหนือต�ตุ่ม เป็นด้�ยหรือสักหล�ด

      ๕) รองเท�้ ใชร้องเท�้หุม้สน้หุม้ปล�ยเท้�หวัมนมสี�ยรดัหลงัเท�้แบบธรรมด�

ไมม่ลีวดล�ย หนงัสดีำ�เท�่นัน้สน้ไมเ่กนิ ๓ ซ.ม.ห�้มใชร้องเท้�ผ้�ใบโดยเด็ดข�ด เวน้แต่ใชก้บัชดุพลศกึษ�

เท่�นั้น

      ๖) ทรงผม ให้นักเรียนตัดและไว้ผมได้ดังนี้

        ๖.๑  ตัดทรงผมสั้น ลักษณะสุภ�พเหม�ะสมกับสภ�พของนักเรียนหญิง 

โดยไม่ดัดแบบนักเรียนช�ยไม่ซอยไม่ไว้ผมหน้�ม้�หรือทรงแฟช่ันอื่นๆ ให้ปล่อยต�มธรรมช�ติย�ว         

เลยติ่งหูเสมอกัน ไม่เกิน ๓ ซ.ม. ใช้กิ๊บติดผมสีดำ�ติดให้เรียบร้อย

        ๖.๒  อนญุ�ตใหไ้วผ้มย�วได้แต่ห�้มย�วเกนิกล�งหลงั โดยจะต้องไม่ไวผ้ม

หน้�ม้� ไม่ซอยไม่ดัดไม่ตกแต่งสีผม ให้ปล่อยต�มธรรมช�ติแล้วให้รวบให้เรียบร้อยด้วยย�งรัดผมสีดำ�

แลว้ตดิโบวผ์กูผมชนดิทีท่ำ�จ�กผ�้สกีรมท�่ต�มแบบทีโ่รงเรยีนกำ�หนดห�้มทำ�ทรงผมแฟชัน่ ห�้มนกัเรยีน

ใช้เคร่ืองสำ�อ�งหรือสิ่งปลอมเพื่อก�รเสริมสวยห้�มถักเปีย  ถ้�ผมย�วเกินเกณฑ์ครูมีสิทธิตัดแต่งได้    

ต�มคว�มเหม�ะสม

     ๗) เลบ็ใหต้ดัสัน้และรกัษ�คว�มสะอ�ดไมอ่นญุ�ตไหไ้วเ้ล็บย�วหรือตกแต่งเล็บ

     ๘) เครื่องประดับ ห้�มใช้เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นน�ฬิก�ข้อมือเท่�นั้น

     ๙) ห้�มเสริมสวยใบหน้� เช่นแต่งหน้� ท�ป�ก เขียนคิ้ว ท�รองพื้นจนเกินง�ม

     ๑๐) กระเป๋�ให้ใช้กระเป๋�นักเรียนต�มที่โรงเรียนกำ�หนด  ห้�มใช้กระเป๋�ที่มี    

รูปแบบเพื่อจุดประสงค์อื่น  ม�ใช้เป็นกระเป๋�นักเรียน

         ๖.๑.๑ เครื่องแต่งก�ยชุดพลศึกษ� นักเรียน ม.ต้น

          ๑) เคร่ืองแต่งก�ยนักเรียนช�ย ก�งเกงกฬี�เปน็ก�งเกง

วอร์มและเสื้อต�มแบบ และสีที่โรงเรียนกำ�หนดไว้เท่�นั้นเส้ือพลศึกษ� ให้ปักชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียน       

ด้วยอักษรไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร   ทั้งนี้ปักติดหน้�อกเสื้อด้�นขว�เหนือร�วนมด้วยไหม        

สีเหลืองทองรองเท้�สีนำ้�ต�ลแบบผูกเชือก ไม่มีลวดล�ยเป็นหุ้มส้นหัวมน ชนิดผ้�ใบแบบผูกเชือกไม่มี

ลวดล�ย ถุงเท้�ใช้สีน้ำ�ต�ลไม่มีลวดล�ยต�มแบบชุดนักเรียน

          ๒) เครือ่งแตง่ก�ยนกัเรยีนหญิงก�งเกงกีฬ�เปน็ก�งเกง

วอร์มและเสื้อต�มแบบและสีที่โรงเรียนกำ�หนดไว้เท่�นั้น เส้ือพลศึกษ� ให้ปักชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียน       

เป็นอักษรไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร  ทั้งนี้ปักติดหน้�อกเส้ือ ด้�นขว�เหนือร�วนมด้วยไหม                   

สีเหลืองทองรองเท้�ผ้�ใบสีข�วล้วน มีเชือกผูกเป็นแบบหุ้มส้นหัวมน ถุงเท้�ใช้สีข�วไม่มีลวดล�ย          

ต�มแบบชุดนักเรียน

 หม�ยเหต ุก�รแตง่ก�ยชดุพลศกึษ�นกัเรียนทกุคนต้องสวมเส้ือโดยเกบ็ช�ยเส้ือเข�้ข�้งในก�งเกง

ให้เรียบร้อยตลอดเวล�และต้องเป็นชุดที่ท�งโรงเรียนได้จัดสรรให้
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  ๖.๒ ระเบียบว่�ด้วยก�รแต่งก�ยนักเรียนม.ปล�ยโรงเรียนข�มแก่นนคร

    ๖.๒.๑  เครื่องแบบนักเรียนช�ย ม.ปล�ย

        ๑) เสือ้ แบบเส้ือคอต้ัง ผ้�ข�วเกล้ียงไมเ่ปน็มนั ไมบ่�งเกนิไป ผ่�อกตลอด 

ส�บเสื้อ กว้�ง ๔ ซ.ม. ใช้กระดุมแบนสีข�วขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง ๑ ซ.ม. แขนสั้นสูงจ�กศอก ๓-๕ ซ.ม. 

ปล�ยแขนเย็บกว้�ง ๒ ซ.ม. พอเหม�ะ มีกระเป๋�ติดหน้�อกด้�นซ้�ยขน�ดกว้�งประม�ณ ๘ -๑๒ ซ.ม. 

ลกึประม�ณ๑๐-๑๕ ซ.ม. พอเหม�ะกบัขน�ดของเสือ้ ก�รปกัตอ้งปกัเครือ่งหม�ยตร�สญัลักษณป์ระจำ�

โรงเรียน ขน�ด ๒ เซนติเมตร สูง  ๒.๕ เซนติเมตร อักษรย่อชื่อโรงเรียนข�มแก่นนคร (ข.ก.น.)                

ขน�ดสูง ๑.๕ เซนติเมตร ชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียนด้วยอักษรไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร  เลขประจำ�

ตัวนักเรียนด้วยเลขไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร  ทั้งนี้ปักติดหน้�อกเสื้อด้�นขว�เหนือร�วนมด้วย

ไหมสีนำ้�เงิน และปักเครื่องหม�ยบอกระดับเป็นรูปข้�วหล�มตัด (      ) ขน�ด ๐.๕ เซนติเมตร ไว้ที่          

ปกคอเสื้อด้�นซ้�ย (ม.๔ ปักหนึ่งอัน , ม.๕ ปักสองอัน , ม.๖ ปักส�มอัน) ด้วยไหมสีนำ้�เงิน

        ๒) ก�งเกง ผ้�สีก�กีแบบธรรมด� ไม่เป็นมันข�สั้นเหนือเข่� สูงพ้นกล�ง

ลกูสะบ�้ประม�ณ ๕ ซ.ม. ทรงสภุ�พและไดส้ดัสว่น เมือ่ยนืตรงสว่นกว�้งของข�ก�งเกงห�่งข�ประม�ณ 

๘-๑๒ ซ.ม. ส่วนขน�ดของข�ปล�ยพับเข้�ข้�งในกว้�ง ๕ ซ.ม. ผ่�ตรงหน้�มีกระเป๋�ต�มแนวตะเข็บ  

ข้�งละ ๑ ใบ ไม่มีตะเข็บหลัง ด้�นหน้�มีจีบ ข้�งละ ๒ จีบ มีหูสำ�หรับร้อยเข็มขัด ๕ หูไม่มีกระเป๋�หลัง

        ๓) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีนำ้�ต�ลกว้�ง ๓-๔ ซ.ม. หัวโลหะสี่เหลี่ยมผืน

ผ้�แบบชนิดหัวกลัดมีปลอกสีนำ้�ต�ล ๑ ปลอก

        ๔) รองเท้� ใช้รองเท้�หุ้มส้นสีนำ้�ต�ล สีเดียวชนิดผูกเชือกธรรมด�          

ไม่มีลวดล�ย หัวมนเป็นรองเท้�ผ้�ใบส้นเตี้ย

        ๕) ถุงเท้� ใช้ถุงเท้�สีนำ้�ต�ลไหม้เท่�นั้น ห้�มใช้แบบลูกเสือ เป็นถุงเท้�

แบบธรรมด� ย�วครึ่งแข้ง เรียบไม่มีลวดล�ยเป็นด้�ยหรือสักหล�ด

        ๖)  ทรงผม ทรงผมให้นักเรียนตัดผมได้ดังนี้

          ๖.๑  ทรงผมสั้นเกรียนรอบศีรษะ โดยรอบๆ ศีรษะต้องตัดเกรียน

เข้�รับกับส่วนบนด้�นหน้�ย�วไม่เกิน ๓ ซ.ม. ห�กช�ยผมย�วเลยตีนผมถือว่�ย�วเกินเกณฑ์

          ๖.๒  ทรงผมรองทรงสงูโดยไวผ้มข�้งหน�้และกล�งศรีษะย�วไมเ่กนิ 

๕ เซนตเิมตร และช�ยผมรอบศรีษะตดัเกรยีนชดิผิวหนงั ห�กช�ยผมย�วเลยตีนผมถอืว่�ย�วเกนิเกณฑ์

          ๖.๓  ทรงผมรองทรงโดยไว้ผมข้�งหน้�และกล�งศีรษะย�วไม่เกิน  

๕ เซนติเมตร ด้�นข้�งย�วไม่เกิน ๓ เซนติเมตร และตัดเก็บช�ยผมรอบศีรษะให้สั้นเรียบร้อย ห�กช�ย

ผมย�วเลยตีนผมถือว่�ย�วเกินเกณฑ์ 

 ห้�มตกแต่งเพิ่มเติม ห้�มกันแต่งทรงห้�มไว้จอนและหนวดเคร� ห้�มย้อมสีผมผิดไปจ�ก               

สีธรรมช�ติ ห้�มใช้เครื่องสำ�อ�งและเครื่องประดับต่�งๆ ถ้�ผมย�วเกินเกณฑ์ ครูมีสิทธิ์ตัดแต่งได้ต�ม

คว�มเหม�ะสม



๕๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

    ๖.๒.๒  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ปล�ย

        ๑) เสือ้ เสือ้คอเชิต้ผ่�อกตลอด ผ้�ข�วเกล้ียง ไมบ่�งจนเกินควร ไมใ่ชผ้้�

เนื้อมัน  ที่อกเสื้อทำ�เป็นส�บตลบเข้�ข้�งในกว้�ง ๓ ซ.ม. มีกระดุมกลมแบนสีข�ว ๓ เม็ดข้ึนไป                   

แขนย�วเพียงเหนือศอกต้นแขนและปล�ยแขนมีจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้� ๒ ชิ้น กว�้ง ๓ ซ.ม.           

ทับช�ยเสื้อไว้ในกระโปรง ก�รปักเครื่องหม�ยที่เสื้อเป็นลักษณะเดียวกันกับนักเรียนช�ยม.ปล�ย

        ๒) เส้ือชัน้ใน ใชผ้�้ข�วคอกลมหรอืคอกระเช�้ เอวย�วชนดิเดียวเท�่นัน้ 

ถ้�ใช้ยกทรงแบบบร�เซีย ตัวสั้นหรือย�ว ต้องสวมเสื้อซับในคอกระเช้�สีข�วสวมทับอีกชั้นหนึ่ง

        ๓) กระโปรงใช้สีกรมท่�เกลี้ยงไม่มีลวดล�ยแบบธรรมด�ด้�นหน้�และ

ด้�นหลัง พับเป็นจีบด้�นละ ๓ จีบหันจีบออกด้�นนอกเย็บทับจีบลงม�ระหว่�ง ๖- ๑๒ ซ.ม. เว้นระยะ

คว�มกว้�งตรงกล�งพอง�มกระโปรงย�วเพียงใต้เข่� วัดจ�กกึ่งสะบ้�ลงม�ไม่เกิน  ๔ นิ้ว เวล�นั่งคุกเข่�

ช�ยกระโปรงถึงพื้นปิดมิดหัวเข่�

        ๔) ถุงเท้�ใช้สีข�วส้ันธรรมด� ไม่มีสี ไม่มีลวดล�ย พับปล�ยประม�ณ            

๔ -๖ ซ.ม.  ๒ พับ เหนือต�ตุ่ม เป็นด้�ยหรือสักหล�ด

        ๕) รองเท้� ใช้รองเท้�หุ้มส้นหุ้มปล�ยเท้�หัวมนมีส�ยรัดหลังเท้�แบบ

ธรรมด�ไมม่ลีวดล�ย หนงัสดีำ�เท�่นัน้สน้ไมเ่กนิ ๓ ซ.ม.ห�้มใชร้องเท�้ผ้�ใบโดยเด็ดข�ด เวน้แต่ใชก้บัชดุ

พลศึกษ�เท่�นั้น

        ๖) ทรงผม ให้นักเรียนตัดและไว้ผมได้ดังนี้

          ๖.๑ ตัดทรงผมสั้น ลักษณะสุภ�พเหม�ะสมกับสภ�พของ                     

นักเรียนหญิง โดยไม่ดัดแบบนักเรียนช�ยไม่ซอย ให้ปล่อยต�มธรรมช�ติย�วเลยต่ิงหูเสมอกัน ไม่เกิน            

๓ ซ.ม. ใช้กิ๊บติดผมสีดำ�ติดให้เรียบร้อย

          ๖.๒ อนุญ�ตให้ไว้ผมย�วได้แต่ห้�มย�วเกินกล�งหลัง โดยจะต้อง

ไม่ซอย ไม่ไว้ผมหน้�ม้�ไม่ดัด ไม่ตกแต่งสีผม ให้ปล่อยต�มธรรมช�ติแล้วให้รวบให้เรียบร้อยด้วยย�งรัด

ผมสีดำ� แล้วติดโบว์ผูกผมชนิดที่ทำ�จ�กผ้�สีกรมท่�ต�มแบบที่โรงเรียนกำ�หนด

 ห้�มทำ�ทรงผมแฟชั่น ห้�มนักเรียนใช้เครื่องสำ�อ�งหรือสิ่งปลอมเพื่อก�รเสริมสวยห้�มถักเปีย  

ถ้�ผมย�วเกินเกณฑ์ครูมีสิทธิ์ตัดแต่งได้ต�มคว�มเหม�ะสม

        ๗) เล็บให้ตัดสั้นและรักษ�คว�มสะอ�ดไม่อนุญ�ตไห้ไว้เล็บย�ว            

หรือตกแต่งเล็บ

        ๘) เครื่องประดับ ห้�มใช้เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นน�ฬิก�ข้อมือ

เท่�นั้น

        ๙) ห้�มเสริมสวยใบหน้� เช่นแต่งหน้� ท�ป�ก เขียนคิ้ว ท�รองพื้นจน

เกินง�ม

        ๑๐) กระเป๋� ให้ใช้กระเป๋�นักเรียนต�มแบบที่โรงเรียนกำ�หนด ห้�มใช้

กระเป๋�ที่มีรูปแบบเพื่อจุดประสงค์อื่น  ม�ใช้เป็นกระเป๋�นักเรียน



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๕๗

           ๖.๒.๓ เครื่องแต่งก�ยชุดพลศึกษ� นักเรียน ม.ปล�ย

            ๑)  เครื่องแต่งก�ยนักเรียนช�ยก�งเกงกีฬ�เป็นก�งเกง

วอร์มและเสื้อต�มแบบ และสีที่โรงเรียนกำ�หนดไว้เท่�นั้นเส้ือพลศึกษ� ให้ปักชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียน        

ด้วยอักษรไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร ทั้งนี้ปักติดหน้�อกเสื้อด้�นขว�เหนือร�วนมด้วย                 

ไหมสีเหลืองทองรองเท้�สีนำ้�ต�ลแบบผูกเชือก ไม่มีลวดล�ยเป็นหุ้มส้นหัวมน ชนิดผ้�ใบแบบผูกเชือก

ไม่มีลวดล�ย ถุงเท้�ใช้สีนำ้�ต�ลไม่มีลวดล�ยต�มแบบชุดนักเรียน

            ๒)  เครื่องแต่งก�ยนักเรียนหญิงก�งเกงกีฬ�เป็นก�งเกง

วอร์มและเสื้อต�ม แบบและสีที่โรงเรียนกำ�หนดไว้เท่�นั้น เสื้อพลศึกษ� ให้ปักชื่อ–ชื่อสกุลนักเรียน     

ด้วยอักษรไทย ขน�ดคว�มสูง ๑ เซนติเมตร  ทั้งนี้ปักติดหน้�อกเสื้อด้�นขว�เหนือร�วนมด้วย                

ไหมสีเหลืองทองรองเท้�ผ้�ใบสีข�วล้วน มีเชือกผูก ไม่มีส้นเป็นแบบหุ้มส้นหัวมน ถุงเท้�ใช้สีข�ว            

ไม่มีลวดล�ยต�มแบบชุดนักเรียน

  หม�ยเหตุ ก�รแต่งก�ยชุดพลศึกษ�นักเรียนทุกคนต้องสวมเสื้อโดยเก็บช�ยเสื้อเข้�ข้�งใน

ก�งเกงให้เรียบร้อยตลอดเวล�และเป็นชุดที่ท�งโรงเรียนได้จัดสรรให้

   ประก�ศ ณ วันที่  ๑  เมษ�ยน  พุทธศักร�ช  ๒๕๖๐

(น�ยศุภกิจ  ส�นุสัตย์)
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร



๕๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ก�รดำ�เนนิก�รสร�้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัย�เสพติดในสถ�นศกึษ� กำ�หนดม�ตร�ฐ�นก�รปอ้งกนั
เด็กและเย�วชน ก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้�ใกล้ เก่ียวข้องกับย�เสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ    
พิษภัยของย�เสพติด รู้จักวิธีปฎิเสธหลีกเลี่ยงย�เสพติด และใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยง
ก�รหมกมุ่นมั่วสุมกับย�เสพติดและอบ�ยมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษ� ที่ไปเกี่ยวข้อง
กับย�เสพติด จึงได้กำ�หนดนโยบ�ย ให้ผู้บริห�รองค์กรหลัก หน่วยง�นและสถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รดังนี้
 ๑. ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ� นำ�นโยบ�ยก�รปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�ย�เสพตดิ ไปสูก่�รปฏบิตั ิจดัทำ�
แผนปฏิบัติก�รครอบคลุมทุกกลุ่มเป้�หม�ยและก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งใน         
และนอกสถ�นศึกษ�
 ๒. ผู้บริห�รทุกระดับ ครูอ�จ�รย์และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ต้องให้คว�มสำ�คัญ และมีจิตสำ�นึก
ร่วมกัน ที่จะปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับย�เสพติด ให้คว�มร่วมมือ
และร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
 ๓. ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้�ระวังย�เสพติด                   
ในสถ�นศึกษ�เป็นส่วนหนึ่งของก�รเรียนก�รสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรม           
เชิงสร�้งสรรคต์�่งๆ ค�่ยคุณธรรม กจิกรรมลกูเสอืและเนตรน�รปีอ้งกนัย�เสพตดิ กจิกรรมกฬี�ปอ้งกนั
ย�เสพติด ส่งเสริมก�รรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษ� ทั้งในส่วนของชมรมและสภ�นักเรียน
 ๔. ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�จัดก�รเรยีนก�รสอนใหค้ว�มรู ้เสริมสร�้งจติสำ�นกึ ทกัษะชวีติ ภมูคิุม้กนั
ต่อต้�นย�เสพติดและอบ�ยมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษ�ทุกคนให้ทั่วถึง โดยก�รสร้�ง
เครือข่�ยแกนนำ�ทุกระดับในสถ�นศึกษ�
 ๕. ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�จัดระบบก�รดำ�เนินง�น ๕ ม�ตรก�ร ต�มโครงก�รสถ�นศึกษ�สีข�ว
ปลอดย�เสพติด คือม�ตรก�รป้องกัน ม�ตรก�รค้นห� ม�ตรก�รรักษ� ม�ตรก�รเฝ้�ระวัง ม�ตรก�ร
บริห�รจัดก�รภ�ยใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ที่กำ�หนดให้สถ�นศึกษ�ต้องมียุทธศ�สตร์ ต้องมีแผนง�น 
ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่�ย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก
 ๖. ผู้บริห�รมีนโยบ�ยในก�รดูแลรักษ� โดยผู้ปกครองต้องยินยอมให้ทำ�ก�รตรวจส�รเสพติด    
ทกุชนดิในร�่งก�ยนกัเรยีน เพือ่ห�แนวท�งปอ้งกนัแกไ้ข ใหก้�รดแูลทัง้ภ�ยในและสง่ตอ่ภ�ยนอกต�มลำ�ดบั
 ๗. ผู้บริห�รทุกระดับ อำ�นวยก�ร กำ�กับติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นและจัดม�ตรก�ร
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้�นย�เสพติดดีเด่น ด้วยก�รยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เล่ือนข้ัน   
เงินเดือนกรณีพิเศษ ม�ตรก�รลงโทษบุคล�กรที่ไปเกี่ยวข้องกับย�เสพติด ให้ออกจ�กร�ชก�รและ      
เพิกถอนใบประกอบวิช�ชีพครู

นโยบ�ยก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดโรงเรียนข�มแก่นนคร

(น�ยศุภกิจ  ส�นุสัตย์)
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๕๙

 ด้วยสถ�นศึกษ�เป็นแหล่งท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รปกป้องดูแลนักเรียน ไม่ให้ไปยุ่งเก่ียว
กับบุหรี่ ซึ่งถือว่�เป็นส�รเสพติดอันดับแรกที่มีคว�มสำ�คัญยิ่ง และเพ่ือเป็นก�รคุ้มครองสุขภ�พผู้ที่       
ไม่สูบบุหรี่รวมถึงก�รลดปัญห�ที่เกิดขึ้น เพ่ือจัดให้สถ�นท่ีทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี            
ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ ฉบับที ่๑๙ ซึง่ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัคิุม้ครองสขุภ�พของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น โรงเรียนข�มแก่นนครต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ต�มกฎหม�ย                   
โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ต�มกฎหม�ย ห้�มมิให้มีก�รสูบบุหรี่ภ�ยในโรงเรียน ทั้งใน
  และนอกเวล�ร�ชก�ร
 ๒. โรงเรียนสนับสนุน ให้บุคล�กรมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่�งที่ดีแก่นักเรียนในก�รไม่สูบบุหรี่
 ๓. สร้�งบรรย�ก�ศสภ�พแวดล้อมที่ดี ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
 ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คว�มรู้ บูรณ�ก�รกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน ทั้งในและนอกหลักสูตร
 ๕. โรงเรียนมีข้อตกลงกับเครือข่�ยผู้ปกครอง ก�รตรวจวิเคร�ะห์ส�รในร่�งก�ย ก�รลงโทษ
  นกัเรยีนทีม่บีหุรีใ่นครอบครอง และทีส่บูบหุร่ีในโรงเรียน ต�มระเบียบของท�งโรงเรยีนกำ�หนด
 ๖. โรงเรียนมีคณะกรรมก�ร คัดกรอง เฝ้�ระวัง ควบคุม นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และคอย
  ดูแลเฝ้�ระวัง ติดต�ม ให้ ลด ละ เลิกบุหรี่

 ๗. โรงเรียนสนับสนุนสร้�งคว�มร่วมมือกับเครือข่�ย/ชุมชน สร้�งค่�นิยมไม่สูบบุหรี่

   จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน
    

    ประก�ศ   ณ   วันที่  ๑๘  พฤษภ�คม  ๒๕๕๙

(น�ยศุภกิจ  ส�นุสัตย์)
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร

ประก�ศโรงเรียนข�มแก่นนคร
เรื่อง โรงเรียนข�มแก่นนคร เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต�มกฎหม�ย

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



๖๐ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ประก�ศโรงเรียนข�มแก่นนคร
เรื่อง ระเบียบโรงเรียนข�มแก่นนคร

ว่�ด้วยก�รปกครองนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนครและคะแนนคว�มประพฤติ
ของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐

………………………………………………

 โรงเรยีนข�มแกน่นครเห็นสมควรให้กำ�หนดคะแนนคว�มประพฤตปิระจำ�ตวัของนกัเรยีนขึน้เพือ่
ให้มีคว�มยับยั้งในก�รที่จะประพฤติชั่วและส่งเสริมให้ถูกต้องในก�รที่ควรจึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 ๑. ระเบียบนี้เรียกว่�ระเบียบโรงเรียนข�มแก่นนครว่�ด้วยก�รปกครองนักเรียนโรงเรียน        
ข�มแก่นนครและคะแนนคว�มประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
 ๒. ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๒  พฤษภ�คม ๒๕๕๔  ต้นไป
 ๓. ระเบียบข้อบังคับและคำ�สั่งอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนแล้วในส่วนที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้หรือ              
มีข้อขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 ๔. ในระเบียบนี้
  “นักเรียน” หม�ยถึงบุคคลที่กำ�ลังศึกษ�เล่�เรียนอยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใดของโรงเรียน               
ข�มแก่นนคร
  “ครู” หม�ยถึงครูหรือบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ทุกคนท่ีทำ�ก�รสอนประจำ�ปีก�รศึกษ�นั้นๆ
อยู่ในโรงเรียนทั้งที่เป็นข้�ร�ชก�รของกระทรวงศึกษ�ธิก�รและบุคล�กรอื่น
 ๕. หลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดคะแนนคว�มประพฤตินักเรียนเมื่อเริ่มต้นเข้�เป็นนักเรียนของ  
โรงเรียนให้นักเรียนทุกคนมีคว�มประพฤติ ๑๐๐ คะแนนเม่ือมีหลักฐ�นได้ว่�ประพฤติผิดทุกคร้ัง              
นักเรียนจะถูกตัดคะแนนม�กน้อยต�มควรแก่ประเภทคว�มผิดเมื่อนักเรียนคนใดถูกหักคะแนน          
คว�มประพฤติเกิน ๕๐ คะแนนโรงเรียนจะพิจ�รณ�ว่�เป็นผู้มีคว�มประพฤติเสื่อมเสียนักเรียนจะต้อง
เข้�รับก�รอบรมค่�ยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยเองหรือ         
จะพิจ�รณ�ให้ออกต�มควรแก่กรณี
 ๖. ก�รตดัคะแนนคว�มประพฤตขิองนกัเรียนในเม่ือนกัเรียนกระทำ�คว�มผิดนีไ้มล่บล้�งอำ�น�จ
ก�รลงโทษอื่นๆ ของโรงเรียนที่มีอยู่
 ๗. ประเภทคว�มผิดคว�มผิดที่จะพิจ�รณ�ตัดคะแนนคว�มประพฤติมีอยู่ ๓ ระดับคือ
  ๗.๑  คว�มผิดขั้นร้�ยแรงได้แก่คว�มผิดท้ังหล�ยและส่วนรวมอย่�งร้�ยแรงหรือคว�มผิด
ต�มประมวลกฎหม�ยลักษณะอ�ญ�หรือคว�มผิดที่กระทบกระเทือนต่อระเบียบวินัยอันดี                      
ของส่วนรวมเช่น



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๖๑

    ๑.  ชู้ส�วขั้นร้�ยแรง
    ๒.   ลักทรัพย์
    ๓.   ทะเล�ะวิว�ทถึงขั้นทำ�ร้�ยร่�งก�ย
    ๔.   พกพ�อ�วุธม�โรงเรียน
    ๕.   เป็นนักเลงก�รพนันหรือเล่นฉล�กกินรวบ
    ๖.   เสพสุร�เครื่องดองของเม�หรือสูบฝิ่นหรือสูบกัญช�หรือเฮโรอีนฯลฯ
    ๗.   สม�คมกับคนชั่วเที่ยวต�มสำ�นักน�งโลม
    ๘.   ทำ�ล�ยทรัพย์สินส่วนรวมให้เสียห�ยโดยเจตน�
    ๙.   แสดงกิริย�ว�จ�ลบหลู่ดูหมิ่นครูอย่�งร้�ยแรง
    ๑๐. ขัดคำ�สั่งโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย
    ๑๑. แสดงตนเป็นนักเลงอันธพ�ล
    ๑๒. คว�มผิดอื่นๆที่มีลักษณะร้�ยแรงทำ�นองเดียวกับที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น
  ๗.๒ คว�มผดิข้ันกล�งคือคว�มผดิท่ีอ�จทำ�ให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อสว่นรวมแต่ไมร่�้ยแรง
หรืออ�จเป็นส�เหตุให้เกิดคว�มคิดระดับร้�ยแรงต่อไปได้เช่น
    ๑. เที่ยวกล�งคืน
    ๒. ประพฤติตนส่อไปในท�งชู้ส�วแต่ไม่ถึงขั้นร้�ยแรง
    ๓. ประพฤติตนไม่สุภ�พเรียบร้อย
    ๔. แต่งก�ยฝ่�ฝืนระเบียบของท�งโรงเรียน
    ๕. หนีโรงเรียน
    ๖. สูบบุหรี่
    ๗. แสดงกิริย�ว�จ�ไม่ค�รวะต่อครูแต่ไม่ถึงขั้นร้�ยแรง
    ๘. เข้�ไปในง�นหรอืรว่มสงัสรรค์และง�นนัน้มกี�รเตน้รำ�หรอืก�รแสดงเวน้แต่ไปกบั
บิด�ม�รด�หรือผู้ปกครอง
    ๙. เข้�ไปในสถ�นค้�ประเวณีหรือสถ�นบริก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสถ�นบริก�ร    
เว้นแต่เป็นผู้อ�ศัยหรือเยี่ยมญ�ติในสถ�นที่นั้น
    ๑๐. ทะเล�ะวิว�ทแต่ไม่ถึงขั้นทำ�ร้�ยร่�งก�ย
    ๑๑. คว�มผิดขั้นเบ�ได้แก่คว�มผิดที่แสดงถึงก�รเป็นผู้มีอุปนิสัยไม่ดี
    ๑๒. หลบหนีก�รเรียน
    ๑๓. ม�โรงเรียนส�ยโดยไม่มีเหตุผลสมควร  
    ๑๔. ไม่รักษ�คว�มสะอ�ดของตนและสถ�นที่
    ๑๕. แต่งก�ยผิดระเบียบเล็กๆน้อยๆ
    ๑๖. ขัดคำ�สั่งของครูในเรื่องเกี่ยวกับก�รเรียน
    ๑๗. แสดงกิริย�ว�จ�หย�บค�ย
    ๑๘. ไม่ให้คว�มร่วมมือต่อส่วนรวม



๖๒  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ๘.  ระดับโทษของคว�มผิด
  ๘.๑  โทษสถ�นหนักได้แก่โทษสำ�หรับคว�มผิดขั้นร้�ยแรงให้ตัดคะแนนคว�มประพฤติ        
ได้ต�มคว�มร้�ยแรงของคว�มผิดแต่ต้องไม่เกินครั้งละ ๕๐ คะแนน
  ๘.๒  โทษสถ�นกล�งได้แก่โทษสำ�หรับคว�มผิดสถ�นกล�งให้ตัดคะแนนคว�มประพฤติ
ได้ไม่เกินครั้งละ ๒๐ คะแนน 
 ๙. ผู้มีอำ�น�จลงโทษ
  ๙.๑ ครูทุกคนมีอำ�น�จลงโทษตัดคะแนนคว�มประพฤตินักเรียนท่ีกระทำ�คว�มผิด               
ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
  ๙.๒ ครู หัวหน้�ระดับหรือครูหัวหน้�เวรประจำ�วันมีอำ�น�จลงโทษตัดคะแนน                  
คว�มประพฤตินักเรียนได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน
  ๙.๓ ครูกลุ่มกิจก�รนักเรียนมีอำ�น�จลงโทษตัดคะแนนคว�มประพฤตินักเรียน                   
ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน
  ๙.๔ รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนมีอำ�น�จลงโทษตัดคะแนนคว�มประพฤติ          
ได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน
  ๙.๕ คณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนมีอำ�น�จพิจ�รณ�ลงโทษตัดคะแนนคว�ม 
ประพฤติในกรณีคว�มผิดขั้นร้�ยแรงสมควรลงโทษสถ�นหนักและอ�จวินิจฉัยตัดคะแนนให้เหม�ะสม
กับคว�มร้�ยแรงแห่งคว�มผิดไม่จำ�กัดในกรณีท่ีต้องตัดคะแนนเกิน ๕๐ คะแนน หรือให้ย้�ย                             
สถ�นศึกษ�ต้องร�ยง�นเสนอผู้อำ�นวยก�รเพื่อขออนุมัติ
 ๑๐.   คณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน ประกอบด้วยรองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน   
เป็นประธ�นหัวหน้�ระดับและหัวหน้�กลุ่มง�นในกลุ่มกิจก�รนักเรียนเป็นคณะกรรมก�รโดยตำ�แหน่ง
ให้ประธ�นพิจ�รณ�เลือกรองประธ�นกรรมก�รและเลข�นุก�รได้ต�มคว�มเหม�ะสม
 ในก�รประชุมเพื่อพิจ�รณ�เมื่อมีนักเรียนประพฤติผิดข้ันร้�ยแรงต้องมีผู้เข้�ประชุมไม่ตำ่�กว่�  
สองในส�มของจำ�นวนกรรมก�รจึงจะนับว่�เป็นองค์ประชุมก�รวินิจฉัยชี้ข�ดถือเสียงข้�งม�ก               
ห�กคะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นกรรมก�รออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นคะแนนเสียงชี้ข�ด
 ๑๑.  บทลงโทษ
   นักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนครเมื่อกระทำ�คว�มผิดจะถูกลงโทษหนักเบ�ต�มลักษณะ     
ของคว�มผิดก�รลงโทษจะทำ�ควบคู่ไปกับก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติ
   ก�รลงโทษมี ๔ วิธีดังนี้
   ๑. ว่�กล่�วตักเตือน
   ๒. ทำ�ทัณฑ์บน
   ๓. ตัดคะแนนคว�มประพฤติ
   ๔. ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ๑๒. วิธีก�รลงโทษ
   ๑๒.๑ ผู้มีอำ�น�จตัดคะแนนคว�มประพฤตินักเรียนที่กระทำ�คว�มผิดพิจ�รณ�เห็นว่�
คว�มผิดนั้นอยู่ในอำ�น�จของตนเองให้ตัดคะแนนคว�มประพฤติได้เลย



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๖๓

   ๑๒.๒  ผู้มีอำ�น�จตัดคะแนนคว�มประพฤตินักเรียนที่กระทำ�คว�มผิดพิจ�รณ�เห็นว่�
คว�มผิดน้ันเกินอำ�น�จของตนที่จะต้องตัดคะแนนคว�มประพฤติได้ให้เสนอเร่ืองร�วขึ้นไปต�ม                
ลำ�ดับขั้นแห่งคว�มผิด
   ๑๒.๓  เมื่อผู้มีอำ�น�จตัดคะแนนคว�มประพฤติของนักเรียนที่กระทำ�คว�มผิดนั้นแล้ว 
ให้เสนอเรื่องร�วไปต�มส�ยง�นด้�นปกครองนักเรียนถึงรองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน                          
ในกรณีที่ตัดคะแนนเกิน ๑๐ คะแนน ให้ร�ยง�นให้ผู้อำ�นวยก�รทร�บทุกครั้งไป
   ๑๒.๔ เมื่อมีก�รลงโทษตัดคะแนนนักเรียนร�ยใดแล้วให้แจ้งให้นักเรียนผู้ถูกลงโทษ          
และผู้ปกครองทร�บทุกครั้งในบ�งกรณีแจ้งนักเรียนคนอื่นทร�บด้วย
   ๑๒.๕ ถ้�นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนคว�มประพฤติถึง ๒๐ คะแนน ๔๐ คะแนน              
และ ๕๐ คะแนน ให้ท�งโรงเรียนเชิญผู้ปกครองม�รับทร�บและปรึกษ�ห�รือเพื่อห�ท�งแก้ไข
 ๑๓. ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนอ�จพิจ�รณ�ใช้ดุลพินิจเพิ่มลดหรืองดโทษได้สมควรแก่กรณี
 ๑๔. ก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติของนักเรียนทุกคร้ังให้หัวหน้�กลุ่มกิจก�รนักเรียน                      
หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเก็บเอกส�รก�รลงโทษต่�งๆไว้เป็นหลักฐ�น
 ๑๕. กรณีนักเรียนกระทำ�ผิดผู้มีอำ�น�จลงโทษจะดำ�เนินก�รสอบสวนจนเสร็จสิ้นนักเรียน               
จึงจะเข้�เรียนต�มปกติได้
 ๑๖. ก�รพิจ�รณ�ลงโทษนักเรียนบ�งกรณีส�ม�รถกระทำ�ได้โดยใช้มติของคณะกรรมก�ร           
กลุ่มกิจก�รนักเรียนต�มข้อ ๙
 ๑๗.  ก�รกระทำ�ผิดกรณีใดๆ ก็ต�มถ้�สืบทร�บว่�นักเรียนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดก�ร                 
กระทำ�ผิดถือว่�บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในก�รกระทำ�คว�มผิดด้วยสมควรได้รับโทษในกรณีเดียวกัน
 ๑๘. นักเรียนที่กระทำ�ผิดกฎหม�ยไม่ว่�กรณีใดๆท�งโรงเรียนมีสิทธิ์แจ้งเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ          
ดำ�เนินคดีได้ต�มคว�มเหม�ะสม
 ๑๙. ก�รหมดสภ�พคว�มเป็นนักเรียน
   ๑.  เสียชีวิต
   ๒.  ผู้ปกครองม�ล�ออก
   ๓.  ข�ดโรงเรียนโดยไม่ทร�บส�เหตุและไม่ส�ม�รถติดต่อกับผู้ปกครองได้ต้ังแต่                       
๑๕ วันขึ้นไป
   ๔.  หมดสภ�พคว�มเป็นโสดทั้งท�งพฤตินัยหรือนิตินัยหรือมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศ                      
โดยเสื่อมเสีย
   ๕.  ต้องคดีอ�ญ�หรือศ�ลตัดสินว่�มีคว�มผิดจริงทุกกรณี
   ๖. คณะกรรมก�รกลุม่กิจก�รนกัเรียนมมีติร่วมกนัใหย้�้ยสถ�นศกึษ�และผู้อำ�นวยก�ร
โรงเรียนอนุมัติให้ย้�ยได้
   ๗.  ออกต�มขั้นตอนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนข�มแก่นนคร 
   ๘.  ผู้บริห�รโรงเรียนข�มแก่นนครพิจ�รณ�ให้ย้�ยสถ�นศึกษ�



๖๔  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ๒๐. ก�รตรวจค้นนักเรียน
   ก�รตรวจค้นนักเรียนเพื่อเป็นก�รป้องปร�มก�รประพฤติมิชอบของนักเรียนโรงเรียน        
จึงว�งระเบียบไว้ดังนี้
   ๒๐.๑ โรงเรียนจะตรวจค้นนักเรียนเป็นครั้งคร�วโดยไม่แจ้งให้ทร�บล่วงหน้� 
   ๒๐.๒ ห�กพบสิ่งต่อไปนี้ถือว่�มีคว�มผิดซ่ึงท�งโรงเรียนจะยึดไว้และดำ�เนินก�ร          
ต�มคว�มเห็นของกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน 
      ๒๐.๒.๑ ย�หรือสิ่งเสพติด
      ๒๐.๒.๒ หนังสือภ�พวีดีโอที่ไม่เหม�ะสมกับสภ�พนักเรียน
      ๒๐.๒.๓ อ�วุธหรืออุปกรณ์ใดที่ส�ม�รถหรือดัดแปลงเป็นอ�วุธทำ�ร้�ยคนได้
      ๒๐.๒.๔ อุปกรณ์ก�รเล่นก�รพนันทุกชนิด
      ๒๐.๒.๕ อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนเช่นวิทยุเครื่องเล่น            
สื่อต่�งๆ โทรศัพท์มือถือ  เกมส์ ฯลฯ
      ๒๐.๒.๖ เอกส�รที่ก่อให้เกิดคว�มไม่เป็นธรรมหรือแตกแยก
  ๒๐.๓ โรงเรียนขอใช้ เอกสิทธิ์ ตรวจสอบจดหม�ยและเอกส�รรวมทั้ ง เอกส�ร                                 
ท�งอิเล็กทรอนิกส์เช่น Face book , Line , twitter , instagram และ อื่นๆ ที่ส่งม�ถึงนักเรียน
  ๒๐.๔ สิ่งใดก็ต�มเมื่อโรงเรียนเห็นว่�ไม่ถูกต้องและยึดไว้แล้วก�รคืนให้หรือไม่ให้                 
อยู่ในดุลพินิจของกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน
 ๒๑. ก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติ
   ระดับลงโทษนักเรียนประเภทคว�มผิดมี ๓ ระดับ คือ
   ๒๑.๑  คว�มผิดขั้นร้�ยแรง ตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐ คะแนนผู้มีอำ�น�จ              
ตดัคะแนนไดแ้กค่รูกลุม่กจิก�รนกัเรยีนและรองผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่กจิก�รนกัเรยีนมีลกัษณะคว�มผดิดังนี้
      ๒๑.๑.๑  ชู้ส�วขั้นร้�ยแรง
      ๒๑.๑.๒  ลักทรัพย์
      ๒๑.๑.๓  ทะเล�ะวิว�ทถึงขั้นทำ�ร้�ยร่�งก�ย
      ๒๑.๑.๔  พกพ�อ�วุธม�โรงเรียน
      ๒๑.๑.๕  เป็นนักเลงก�รพนันหรือเล่นฉล�กกินรวบ
      ๒๑.๑.๖  เสพสุร� เครื่องดอง ของเม� หรือสูบฝิ่น หรือสูบกัญช� หรือเฮโรอีน
หรือย�บ้� หรือสิ่งเสพติดผิดกฎหม�ย
      ๒๑.๑.๗  สม�คมกับคนชั่วเที่ยวต�มสำ�นักน�งโลม
      ๒๑.๑.๘ ทำ�ล�ยทรัพย์สินส่วนรวมให้เสียห�ยโดยเจตน�
      ๒๑.๑.๙ แสดงกิริย�ว�จ�ลบหลู่ดูหมิ่นครูอย่�งร้�ยแรง
      ๒๑.๑.๑๐ ขัดคำ�สั่งโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย
      ๒๑.๑.๑๑ แสดงตนเป็นนักเลงอันธพ�ล



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๖๕

(น�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์)

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร

      ๒๑.๑.๑๒ คว�มผิดอื่นๆที่มีลักษณะร้�ยแรงทำ�นองเดียวกับที่กล่�วม�แล้ว          
ข้�งต้น
  ๒๑.๒ คว�มผิดขั้นกล�ง ตัดคะแนนได้คร้ังละไม่เกิน ๒๐ คะแนนผู้มีอำ�น�จตัดคะแนน
ได้แก่ครูกลุ่มกิจก�รนักเรียนมีลักษณะคว�มผิดดังนี้
     ๒๑.๒.๑ เที่ยวกล�งคืน
     ๒๑.๒.๒ ประพฤติตนส่อไปในท�งชู้ส�วแต่ไม่ถึงขั้นร้�ยแรง
     ๒๑.๒.๓ ประพฤติตนไม่สุภ�พเรียบร้อย
     ๒๑.๒.๔ แต่งก�ยฝ่�ฝืนระเบียบของท�งโรงเรียน
     ๒๑.๒.๕ หนีโรงเรียน
     ๒๑.๒.๖ สูบบุหรี่
     ๒๑.๒.๗ แสดงกิริย�ว�จ�ไม่ค�รวะต่อครูแต่ไม่ถึงขั้นร้�ยแรง
     ๒๑.๒.๘ เข้�ไปในง�นหรือร่วมสังสรรค์และง�นนั้นมีก�รเต้นรำ�หรือก�รแสดง
         เว้นแต่ไปกับบิด�ม�รด�หรือผู้ปกครอง
     ๒๑.๒.๙ เข้�ไปในสถ�นค้�ประเวณีหรือสถ�นบริก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
         สถ�นบริก�รเว้นแต่เป็นผู้อ�ศัยหรือเยี่ยมญ�ติในสถ�นที่นั้น
     ๒๑.๒.๑๐ ทะเล�ะวิว�ทแต่ไม่ถึงขั้นทำ�ร้�ยร่�งก�ย
  ๒๑.๓ คว�มผดิขัน้เบ�ตดัคะแนนได้ครัง้ละไมเ่กิน ๑๐ คะแนน ผูม้อีำ�น�จตัดคะแนน ได้แก่
หัวหน้�ระดับหัวหน้�ครูเวรประจำ�วันและครูผู้สอนท่ัวไปมีอำ�น�จตัดคะแนนคร้ังละไม่เกิน ๕ คะแนน  
มีลักษณะคว�มผิดดังนี้
     ๒๑.๓.๑  หลบหนีก�รเรียน
     ๒๑.๓.๒  ม�โรงเรียนส�ยโดยไม่มีเหตุผลสมควร  
     ๒๑.๓.๓  ไม่รักษ�คว�มสะอ�ดของตนและสถ�นที่
     ๒๑.๓.๔  แต่งก�ยผิดระเบียบเล็กๆน้อยๆ
     ๒๑.๓.๕  ขัดคำ�สั่งของครูในเรื่องเกี่ยวกับก�รเรียน
    ๒๑.๓.๖  แสดงกิริย�ว�จ�หย�บค�ย
    ๒๑.๓.๗  ไม่ให้คว�มร่วมมือต่อส่วนรวม
    ๒๑.๓.๘  คว�มผิดอื่นๆที่มีลักษณะเบ�เช่นเดียวกันกับที่กล่�วม�แล้ว
 ๒๒.  ให้รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนดำ�เนินก�รต่�งๆ ให้เป็นไปต�มระเบียบนี้

      ประก�ศ ณ วันที่ ๑ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐



๖๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ประก�ศโรงเรียนข�มแก่นนคร

เรื่อง ระเบียบโรงเรียนข�มแก่นนคร

ว่�ด้วยก�รเพิ่มคะแนนคว�มประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐

 ข้อ ๑. นักเรียนคนใดที่เรียนดีกระทำ�คว�มดีสร้�งชื่อเสียงให้โรงเรียนเช่นช่วยเหลือกิจกรรม   
ของโรงเรียนหรือช่วยกิจกรรมส�ธ�รณชนหรือกระทำ�ตนสมควรแก่ก�รยกย่องเป็นตัวอย่�งที่ดีกับผู้อื่น
ไว้หรือชนะก�รแข่งขันทุกประเภททั้งในและนอกโรงเรียนก็ให้ครูที่ปรึกษ�เสนอต่อหัวหน้�ระดับชั้น        
ที่ตนเองสังกัดอยู่เข้�สู่ที่ประชุมคณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนพิจ�รณ�เพิ่มคะแนนต�มเกณฑ์
 ข้อ ๒. ก�รเพิ่มคะแนนแต่ละครั้งให้ถือเกณฑ์ดังนี้
   ระดับ  ๑ เพิ่มได้ครั้งละ   ๕ คะแนน
   ระดับ  ๒ เพิ่มได้ครั้งละ ๑๐ คะแนน
   ระดับ  ๓ เพิ่มได้ครั้งละ ๒๐ คะแนน
 ข้อ ๓. ในปีก�รศึกษ�หน่ึงนักเรียนคนใดได้รับก�รเพิ่มคะแนนถึง ๔๐ คะแนนจะได้รับร�งวัล
เหรียญเกียรติยศ

 ข้อ ๔. ในปีก�รศึกษ�หนึ่งนักเรียนคนใดได้รับก�รเพิ่มคะแนนสูงที่สุดแต่ต้องไม่ตำ่�กว่�                 
๖๐ คะแนน  จะได้รับโล่เกียรติยศดีเลิศโดยให้ระดับชั้นรักษ�ไว้เป็นเกียรติยศ ๑ ปี
 ข้อ ๕. นักเรียนคนใดได้รับร�งวัลเหรียญเกียรติยศติดต่อกันเป็นเวล�
  ๕.๑)  ๑ ปี  ให้ได้รับประก�ศนียบัตรชมเชยพิเศษ
  ๕.๒)  ๒ ปี  ให้ได้รับประก�ศนียบัตรชมเชยพิเศษดีม�ก
  ๕.๓)  ๓ ปี  ให้ได้รับประก�ศนียบัตรชมเชยพิเศษดีเยี่ยม
 ข้อ ๖. ในปีก�รศึกษ�หนึ่งนักเรียนทีมีคะแนนสูงสุดจะได้รับร�งวัลโล่เกียรติยศ๓ ร�งวัล           
เรียงต�มลำ�ดับคะแนนและให้ระดับชั้นรักษ�ไว้เป็นเกียรติยศ ๑ ปี
 ข้อ ๗. ก�รพิจ�รณ�มอบร�งวัลโล่เกียรติยศให้ถือมติของคณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน
เป็นสำ�คัญ
 ข้อ ๘. ก�รมอบร�งวัลจะจัดให้มีขึ้นในโอก�สอันสมควร
 ข้อ ๙. เกณฑ์ก�รให้คะแนนให้พิจ�รณ�จ�กพฤติกรรมที่ควรได้รับก�รยกย่องชมเชยดังนี้

   ๙.๑  นักเรียนที่ได้รับคำ�ยกย่องชมเชยจ�กกลุ่มกิจก�รนักเรียนหรือครูจ�กก�ร                  
ช่วยเหลือง�นกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนได้ระดับ ๑-๒
   ๙.๒  มีคว�มซื่อสัตย์ซึ่งเห็นได้จ�กก�รเก็บสิ่งของทรัพย์สินเงินของผู้อื่นได้แล้ว              
นำ�แจ้งต่อกลุ่มกิจก�รนักเรียน



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๖๗

(น�ยศุภกิจ  ส�นุสัตย์)
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร

   ๙.๒.๑  ห�กมูลค่�สิ่งของหรือทรัพย์สินหรือเงินมีจำ�นวนไม่ม�กให้ได้คะแนนระดับ ๑

   ๙.๒.๒  ห�กมูลค่�สิ่งของหรือทรัพย์สินหรือเงินมีจำ�นวนม�กหรือเป็นสิ่งของที่มี              

คว�มสำ�คัญม�กต่อบุคคลหรือหน่วยง�นหรือชุมชนให้ได้คะแนนระดับ ๒

 ๙.๓ นักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจ�กก�รประพฤติตนเป็นคนดีจ�กหน่วยร�ชก�ร

หรือผู้นำ�ชุมชนหรือหัวหน้�หน่วยง�นได้คะแนนระดับ ๒-๓

 ข้อ  ๑๐.  ก�รเพิ่มคะแนนคว�มประพฤติให้เป็นอำ�น�จของ

   ๑๐.๑  หัวหน้�ระดับหรือ

   ๑๐.๒  คณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนหรือ

   ๑๐.๓  รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ข้อ ๑๑. คะแนนเพิ่มนี้ส�ม�รถหักล้�งกับคะแนนคว�มประพฤติที่ถูกตัดได้ในกรณีคว�มผิด           

ขั้นเบ�ขั้นป�นกล�งเท่�นั้นสำ�หรับในกรณีคว�มผิดขั้นร้�ยแรงและคว�มผิดขั้นร้�ยแรงพิเศษ                   

จะนำ�คะแนนนี้ม�หักล้�งไม่ได้

 ข้อ  ๑๒. ให้รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนดำ�เนินก�รต่�งๆ  ให้เป็นไปต�มระเบียบนี้

  

                      ประก�ศ ณ วันที่ ๑ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐



๖๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ประก�ศโรงเรียนข�มแก่นนคร

เรื่อง ง�นสร้�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�ยกย่องชมเชยนักเรียน

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

 เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและเชิดชูก�รประกอบคุณง�มคว�มดีของนักเรียนให้เป็นตัวอย่�งท่ีดี         
ของหมู่คณะและสังคมง�นสร้�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมนักเรียนจึงได้กำ�หนดในก�ร
พิจ�รณ�ยกย่องชมเชยไว้ดังนี้
 ๑. ก�รกระทำ�คว�มดีด้วยก�รเก็บวัตถุสิ่งของหรือเงินได้
  ๑.๑ เก็บเงินหรือวัตถุสิ่งของที่มีค่�หรือมูลค่�ตั้งแต่ ๑-๑๐๐ บ�ท ประก�ศยกย่องชมเชย
และออกหนังสือใบเกียรติบัตรจ�กกลุ่มกิจก�รนักเรียนชมเชยนักเรียน
  ๑.๒ เก็บเงินหรือวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่�ตั้งแต่ ๑๐๑-๕๐๐ บ�ท ออกหนังสือขอบคุณ                 
ใบเกียรติบัตร จ�กโรงเรียนถึงผู้ปกครองและประก�ศยกย่องชมเชย
  ๑.๓ เก็บเงินหรือวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่�ตั้งแต่ ๕๐๐ บ�ทขึ้นไปออกหนังสือขอบคุณ             
จ�กโรงเรียนถึงผู้ปกครองมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยประก�ศยกย่องชมเชยในพิธีหน้�เส�ธง
 ๒. ก�รกระทำ�คว�มดีด้วยก�รสร้�งช่ือเสียงให้กับโรงเรียนเช่นดีเด่นด้�นคว�มเป็นผู้นำ�        
ด้�นคว�มมีนำ้�ใจ ด้�นคว�มเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีด้�นคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ด้�นคว�มขยัน           
หมั่นเพียรท�งก�รศึกษ�ด้�นส่งเสริมสังคมด้�นก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้�นคว�มสนใจและ                    
คว�มกระตือรือร้นต่อระบอบก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยฯลฯจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ     
จ�กบุคคลที่เกี่ยวข้องส�ม�รถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้แน่ชัด
  ๒.๑ สร้�งช่ือเสียงให้แก่กลุ่มหรือหมู่คณะภ�ยในโรงเรียนประก�ศยกย่องชมเชย                
ต่อที่ประชุมนักเรียนทั้งหมด
  ๒.๒ สร�้งชือ่เสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนในระดับอำ�เภอประก�ศยกยอ่งชมเชยต่อท่ีประชุมนักเรียน
ทั้งหมดและออกหนังสือชมเชยถึงผู้ปกครอง
  ๒.๓ สร�้งชือ่เสยีงใหแ้กโ่รงเรยีนในระดับจังหวดัหรือกลุ่มโรงเรียนประก�ศยกยอ่งชมเชย
ต่อที่ประชุมนักเรียนพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย
  ๒.๔ สร้�งช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับเขตหรือระดับประเทศประก�ศยกย่องชมเชย  
ต่อที่ประชุมนักเรียน มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยลงหนังสือจุลส�รต้นกล้�
 หม�ยเหตุ ก�รกระทำ�คว�มดีนอกเหนือจ�กท่ีระบุไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมก�ร
จริยธรรมเป็นผู้พิจ�รณ�



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๖๙

 ๓. แนวปฏิบัติเรื่องมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นโรงเรียนข�มแก่นนครมีเกณฑ์ดังนี้

  ๓.๑ ด้�นเรียนดี

    -  ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไปของแต่ละปีก�รศึกษ�

    -  ระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนปล�ยเกรดเฉลีย่ต้ังแต ่๓.๕๐ ขึน้ไปของแตล่ะปกี�รศกึษ�

  ๓.๒  ด้�นคว�มประพฤติดี

    -  ประพฤติอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นตัวอย่�งที่ดีได้

    -  ครูอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ส่งร�ยชื่อให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�

    -  คณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนพิจ�รณ�นักเรียนแต่ละปีก�รศึกษ�เพื่อมอบ

เกียรติบัตร

  ๓.๓  นักเรียนมีคว�มซื่อสัตย์

    -  นักเรียนที่เก็บสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้อื่นได้แล้วนำ�ม�แจ้งลงทะเบียนเพ่ือ

ประก�ศถึงผู้เป็นเจ้�ของ

    -  นกัเรยีนทีเ่กบ็ทรพัยส์นิท่ีมมีลูค�่ต้ังแต่ ๕๐๐ บ�ท ข้ึนไป คณะกรรมก�รจะพิจ�รณ�

มอบเกียรติบัตรหรือห�กเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่�ม�กอ�จพิจ�รณ�มอบโล่ร�งวัลจ�กท�งโรงเรียน

  ๓.๔ นักเรียนที่สร้�งชื่อเสียงให้กับท�งโรงเรียน

    ๓.๔.๑ ด้�นวิช�ก�ร

       -  ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กก�รแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ระดับเขตก�รศึกษ� 

ระดับประเทศ

    ๓.๔.๒ ด้�นก�รกีฬ�

       -  ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กก�รแข่งขันกีฬ�ต่�งๆ

    ๓.๔.๓ ด้�นเสียสละเพื่อสังคมและด้�นสังคม

       - มีคว�มเสียสละเพื่อส่วนรวมและสังคมในด้�นช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน

และชุมชนโดยจ�กก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ๔. แนวปฏิบัติเรื่องก�รออกใบรับรองคว�มประพฤติของนักเรียน

  ๔.๑  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับใบรับรองคว�มประพฤติ

    ผู้ที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�ออกใบรับรองคว�มประพฤติให้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    ๔.๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร

    ๔.๑.๒ ต้องเป็นผู้มีคว�มประพฤติเรียบร้อย

    ๔.๑.๓ ต้องเป็นผู้มีคะแนนคว�มประพฤติไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ ๖๐

    ๔.๑.๔ ต้องเป็นผู้ที่ครูประจำ�ชั้นเห็นชอบให้ออกใบรับรองคว�มประพฤติได้

  ๔.๒  เอกส�รหลักฐ�น

    ๔.๒.๑ ใบคำ�ร้องขอใบรับรองคว�มประพฤติ     



๗๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

    ๔.๒.๒ รูปถ่�ยใส่เสื้อนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนครไม่สวมแว่นต�ดำ�สีหรือข�วดำ� 

ถ่�ยไว้ไม่เกิน ๖ เดือนขน�ด ๒ นิ้วจำ�นวน ๒ แผ่น

     ๔.๒.๓  สำ�เน�เกียรติบัตรวุฒิบัตรใบประก�ศในกรณีที่ให้รับรองคว�มส�ม�รถ            

พิเศษด้วย

  ๔.๓  ขั้นตอนก�รขอใบรับรองคว�มประพฤติ

    ๔.๓.๑  นักเรียนท่ีประสงค์ขอใบรับรองคว�มประพฤติติดต่อขอแบบคำ�ร้อง               

ขอใบรับรองคว�มประพฤติที่กลุ่มกิจก�รนักเรียน

    ๔.๓.๒  กรอกข้อมูลในแบบคำ�ร้องฯให้ถูกต้องสมบูรณ์

    ๔.๓.๓  เสนอขอคว�มเห็นชอบจ�กครูประจำ�ชั้น

    ๔.๓.๔  ยื่นคำ�ร้องพร้อมรูปถ่�ยจำ�นวน ๒ แผ่น และสำ�เน�หลักฐ�นแสดง               

คว�มส�ม�รถพิเศษต�มหัวข้อ ๔.๒.๓ (ถ้�มี)

    ๔.๓.๕  ยื่นสมุดทำ�คว�มดี (อย่�งน้อยปีก�รศึกษ�ละ ๕๐ ครั้ง)

    ๔.๓.๖  ติดต่อขอรับใบรับรองคว�มประพฤติที่กลุ่มกิจก�รนักเรียน

  ๔.๔  อ�ยุก�รรับรอง

    ใบรับรองคว�มประพฤติที่ท�งโรงเรียนออกให้มีอ�ยุในก�รรับรองไม่เกิน ๖๐ วัน         

นับจ�กวันออกใบรับรอง

       ประก�ศ ณ วันที่ ๑ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

(น�ยศุภกิจ  ส�นุสัตย์)
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๗๑

 ปัจจุบันมีหน่วยง�นและสถ�นศึกษ�ต่�งๆ ได้ใช้ใบรับรองคว�มประพฤติของนักเรียน                  

เป็นหลักฐ�นประกอบก�รรับสมัครเข้�ทำ�ง�นหรือศึกษ�ต่อ  เพ่ือเป็นก�รคัดเลือกผู้มีคว�มประพฤติ

เรียบร้อยเข้�ทำ�ง�นหรือศึกษ�ต่อ ผู้มีคว�มประพฤติไม่เรียบร้อยย่อมไม่เป็นที่ปร�รถน�ของหน่วยง�น 

สถ�นศกึษ� และสงัคมท�งโรงเรยีนไดต้ระหนกัในเรือ่งนีเ้ปน็อย�่งด ีจงึไดพ้ย�ย�มอบรมสัง่สอน ตกัเตอืน 

หรือถึงขั้นลงโทษเพ่ือให้เข็ดหล�บไม่ประพฤติปฏิบัติอีก ครูทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งครู       

ทีป่รกึษ�คณะกรรมก�รกลุม่กจิก�รนกัเรยีน ครแูนะแนวไดพ้ย�ย�มอบรมทัง้สว่นตวัหมู่คณะหน�้เส�ธง              

ในห้องเรียน จนถึงเข้�ห้องประชุม เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนครเป็นผู้มีคว�มประพฤติดีเป็นที่

ต้องก�รและเชื่อถือของสังคม

 แต่อย่�งไรก็ต�ม  ปร�กฏว่�ยังมีนักเรียนที่ยังพย�ย�มฝ่�ฝืนระเบียบ กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ทั้งๆ ที่ตนเองทร�บระเบียบดี เป็นก�รบั่นทอนก�รบริห�รของโรงเรียน ทำ�ให้ง�นดำ�เนินไปล่�ช้� อีกทั้ง 

ผูป้กครองของนกัเรยีนบ�งคนไมใ่หค้ว�มรว่มมอืกบัท�งโรงเรยีน เมือ่ท�งโรงเรยีนตดิตอ่ขอคว�มรว่มมอื 

โดยไม่ม�พบกับท�งโรงเรียนทำ�ให้เป็นปัญห�แก่ท�งโรงเรียนดังกล่�วม� เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจตรงกัน 

ระหว่�งท�งโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองจึงว�งหลักเกณฑ์ก�รออกใบรับรองคว�มประพฤติ            

ต�มลำ�ดับดังนี้ 

 ๑. นักเรียนที่ไม่เคยประพฤติผิดระเบียบของท�งโรงเรียนกระทรวงศึกษ�ธิก�รและคำ�ส่ังคณะ

ปฏิบตัทิ�งโรงเรยีนจะออกใบรบัรองคว�มประพฤติใหโ้ดยระบวุ�่ “เปน็ผูม้คีว�มประพฤติเรียบร้อยดี”

 ๒. นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของท�งโรงเรียนกระทรวงศึกษ�ธิก�รหรือคำ�ส่ังคณะปฏิวัติ

แต่เป็นคว�มผิดเล็กน้อยหรือมิได้จงใจกระทำ�และกระทบกระเทือนเสียห�ยแก่ชื่อเสียงของโรงเรียน        

ผู้ปกครองให้คว�มร่วมมือและนักเรียนได้ปรับปรุงตนเองแก้ไขข้อผิดพล�ดให้ลดน้อยลงหรือเลิกไปได้   

ในที่สุดท�งโรงเรียนจะออกใบรับรองคว�มประพฤติให้โดยระบุว่� “เป็นผู้มีคว�มประพฤติเรียบร้อย”

 ๓. นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของท�งโรงเรียนกระทรวงศึกษ�ธิก�รหรือคำ�ส่ังคณะปฏิวัติ

แม้เป็นคว�มผิดไม่ร้�ยแรงหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนแต่เป็นคว�มผิดท่ีกระทำ�ซำ้�ซ�กนักเรียน

จงใจฝ�่ฝนืและกระทำ�ทัง้ๆทีเ่ตอืนแลว้ทำ�โทษแลว้ผูป้กครองม�รบัรองแลว้แตไ่มป่รบัปรงุตนเองใหด้ขีึน้

ท�งโรงเรียนพิจ�รณ�ออกใบรับรองคว�มประพฤติให้เป็นร�ย ๆไปต�มคว�มเหม�ะสม และระบุว่�  

“เป็นผู้มีคว�มประพฤติเรียบร้อยพอใช้”

หลักเกณฑ์ก�รออกใบรับรองคว�มประพฤติ



๗๒  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

  ๔. นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของท�งโรงเรียนกระทรวงศึกษ�ธิก�รหรือคำ�สั่งคณะ

ปฏิวัติทำ�ให้คว�มเสียห�ยแก่ชื่อเสียงและคว�มมั่นคงของโรงเรียนเช่นชู้ส�วอย่�งร้�ยแรงแสดงตนเป็น

อนัธพ�ลก�้วร�้วครเูสพสรุ�ฝิน่เฮโรอนีหรอืย�เสพติดอืน่ๆขู่อ�ฆ�ตลบหลู่ดูหมิน่ครูอย�่งร้�ยแรงกระทำ�

ตนเหนอืระเบยีบของโรงเรยีนท�งโรงเรยีนจะไมอ่อกใบรับรองคว�มคว�มประพฤติใหข้ณะเดียวกนัท�ง

โรงเรยีนก็จะพจิ�รณ�โทษต�มระเบียบของท�งโรงเรยีนดว้ยโดยจะเชญิผูป้กครองม�รบัทร�บเปน็ร�ยๆ 

ไปและงดออกใบรับรองคว�มประพฤติ 

  ๕. กรณีนักเรียนขอใบรับรองคว�มประพฤติไม่ต้องชำ�ระเงินผู้ที่พ้นสภ�พก�รเป็นนักเรียน

ไปแล้วมีคว�มประสงคจ์ะขอใบรบัรองคว�มประพฤตยิอ้นหลงัจะพจิ�รณ�ออกใหต้�มหลกัฐ�นเดิมและ

ต�มคว�มเหม�ะสมเป็นร�ยๆ ไปผูท่ี้ไมเ่คยขอและไมม่หีลกัฐ�นเดมิอยูจ่ะออกใหแ้ตไ่มร่ะบุคว�มประพฤติ

ระเบียบภ�ยในโรงเรียน
 ๑. ก�รแต่งก�ยในวันที่โรงเรียนมีก�รสอนต�มปกตินักเรียนจะต้องแต่งก�ยให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยครบถ้วนต�มข้อบังคับในระเบียบว่�ด้วยก�รแต่งก�ยนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร

 ๒. ก�รประพฤติตน

  ๒.๑ นกัเรยีนจะตอ้งเวน้คว�มประพฤติทีไ่มเ่หม�ะสมกบัสภ�พนกัเรียนทกุขอ้ในระเบยีบ

ว่�ด้วยคว�มประพฤติของนักเรียนภ�ยในโรงเรียน

  ๒.๒ นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่�เป็นผู้มีม�รย�ทดีและจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นก�ร

ประพฤติดังต่อไปนี้

    ๒.๒.๑  เมื่อเดินผ่�นเดินสวนหรือติดต่อกับครูทุกระดับชั้นต้องแสดงคว�มเค�รพ

ก�รพูดจ�ต้องสุภ�พอ่อนน้อม

    ๒.๒.๒  ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคำ�หย�บหรือกระทำ�ด้วยวิธีก�รใดๆก็ต�มที่ก่อคว�ม

รำ�ค�ญให้ผู้อื่น

    ๒.๒.๓  นกัเรยีนช�ยตอ้งปฏบิตัตินเยีย่งสภุ�พบรุษุนกัเรยีนหญงิตอ้งปฏบิตัตินเยีย่ง

สุภ�พสตรี ไม่ว่�ก�รนั่งก�รเดินก�รพูดหรือก�รกระทำ�ใดๆก็ต�ม

  ๒.๓ นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติตนต่อกันอย่�งสันติวิธีจะต้องไม่ทะเล�ะวิว�ท

หรือกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีก�รทั้งปวงผู้ฝ่�ฝืนจะต้องได้รับโทษอย่�งร้�ยแรง

  ๒.๔ นักเรียนจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในร่�งก�ยและทรัพย์สินของผู้อื่น



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๗๓

  ๒.๕ ก�รออกนอกบรเิวณโรงเรยีนทกุกรณตีอ้งไดร้บัอนญุ�ตจ�กกลุม่กจิก�รนกัเรยีนและ

ตอ้งมบีตัรออกนอกบรเิวณโรงเรยีนตดิตวัใหส้�ม�รถตรวจสอบไดต้ลอดเวล�นอกจ�กโรงเรยีนจะมคีำ�สัง่

เป็นอย่�งอื่นเป็นคร�วๆไป

  ๒.๖ ห้�มสูบบุหรี่สูบกัญช�ของมึนเม�หรือพกพ�หรือครอบครองหรือซ่อนเร้นหรือ              

มีไว้จำ�หน่�ย

  ๒.๗ ห้�มนักเรียนหญิงและนักเรียนช�ยอยู่ในท่ีลับสองต่อสองหรือแสดงเจตน�                  

ในท�งชู้ส�วด้วยวิธีก�รใดๆก็ต�ม

  ๒.๘ ห้�มเล่นก�รพนันทุกชนิด

  ๒.๙ ห้�มพกพ�อ�วุธหรืออุปกรณ์ที่เจตน�ใช้อ�วุธทุกชนิด

    ๒.๑๐ ห้�มคบเพื่อนอันธพ�ลหรือชักนำ�เข้�ม�ในบริเวณโรงเรียน

    ๒.๑๑ ห้�มใส่เครื่องประดับเช่นสร้อยคอสร้อยข้อมือกำ�ไลแหวนในเครื่องแบบ

นักเรียนทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

    ๒.๑๒ ห้�มมีรูปภ�พหรือหนังสือล�มกอน�จ�รไว้ดูหรือไว้ในครอบครอง

ระเบียบภ�ยนอกโรงเรียน
 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้เหม�ะสมกับสภ�พนักเรียน คว�มประพฤติต่อไปนี้ถือว่�                    

ไม่เหม�ะสมกับสภ�พก�รเป็นนักเรียน

 ๑. ก�รแตง่เครือ่งแบบนักเรยีนเพยีงสว่นใดส่วนหนึง่หรอืแตง่เครือ่งแบบปลอ่ยปล�ยช�ยเสือ้

ในที่ส�ธ�รณะ

 ๒. ก�รใช้เครื่องสำ�อ�งหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อก�รเสริมสวยหรือก�รแต่งก�ยไม่สุภ�พ

 ๓. แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้�ไปในง�นมหรสพหรือสถ�นเริงรมย์เว้นแต่นักเรียนพักอยู่ใน

สถ�นที่นั้นๆหรือโรงเรียนมีคำ�สั่งเป็นอย่�งอื่นเป็นคร�วๆไป

 ๔. เข้�ไปในสถ�นบริก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสถ�นบริก�รหรือสถ�นที่อื่นใดมีลักษณะ

คล้�ยคลึงกัน เช่น บ�ร์ ไนท์คลับ สถ�นอ�บอบนวด บ่อนก�รพนัน สนุ๊กเกอร์คลับ สน�มโบว์ลิ่ง          

สน�มม้� โรงรับจำ�นำ� เว้นแต่นักเรียนจะพักอยู่ในสถ�นที่นั้นๆ

 ๕.  เข้�ไปในสถ�นที่ค้�ประเวณีเว้นแต่จะพักอ�ศัยอยู่ในสถ�นที่นั้นๆหรือเข้�ไปเยี่ยมญ�ติ       

ซึ่งพักอ�ศัยในสถ�นที่นั้นๆ



๗๔ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ๖. คบค�้สม�คมกับหญงิประพฤตเิพือ่ก�รค�้ประเวณเีวน้แตเ่ปน็ญ�ตใิกลช้ดิกบัผูห้ญงิคนนัน้

 ๗. เข้�ไปในง�นร่วมสังสรรค์และง�นนั้นมีเต้นรำ�หรือแสดงท่ีไม่สมควรแก่สภ�พนักเรียน       

เว้นแต่ไปกับบดิ�ม�รด�หรือผู้ปกครองหรอืง�นบิด�ม�รด�หรอืผู้ปกครองหรือสถ�นศึกษ�ของนักเรียน       

เป็นผู้จัด

 ๘. ประพฤติในทำ�นองชู้ส�ว

 ๙. มีวัตถุระเบิดหรืออ�วุธหรืออุปกรณ์ท่ีเจตน�ใช้เป็นอ�วุธหรือซ่อนเร้นเพื่อประทุษร้�ย            

ที่ต้องห้�มต�มกฎหม�ย

 ๑๐. หลบหนีก�รเรียนหรือหลีกเลี่ยงก�รเรียน

 ๑๑. แสดงกิริย�ว�จ�หรือกระทำ�อย่�งหนึ่งอย่�งใดไม่สุภ�พ

 ๑๒. เล่นก�รพนันที่ต้องห้�มต�มกฎหม�ย

 ๑๓. เที่ยวเตร่อยู่ในสถ�นที่ส�ธ�รณะหรือทำ�ล�ยทรัพย์สมบัติของท�งส�ธ�รณะหรือทำ�คว�ม

สกปรกแก่ส�ธ�รณะ

 ๑๔. มั่วสุมและหรือก่อคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญแก่ผู้อื่นด้วยวิธีใดๆก็ต�ม

 ๑๕. สูบบุหรี่สูบกัญช�เสพสุร�ของมึนเม�หรือย�เสพติดทุกชนิดมีไว้ในครอบครองที่ต้องห้�ม

ต�มกฎหม�ย

 ๑๖. เที่ยวเตร่ในเวล�กล�งคืนระหว่�ง ๒๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ไปกับบิด�

ม�รด�ผู้ปกครองหรือได้รับอนุญ�ตจ�กโรงเรียน

 ๑๗. เมื่อพบครูหรือเดินผ่�นครูไม่แสดงคว�มเค�รพหรือแสดงอ�ก�รแข็งกระด้�ง

 ๑๘. ดูครอบครองหรือซ่อนเร้นรูปภ�พหรือหนังสืออน�จ�ร

 ๑๙. ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน

 ๒๐.  กระทำ�ผิดกฎหม�ยบ้�นเมือง



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๗๕

 จ�กหลักก�รของก�รปกครองนักเรียนโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งสู่ก�รป้องกันแก้ไขและพัฒน�

พฤติกรรมนักเรียนจ�กที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นที่พึงประสงค์ทั้งๆที่นักเรียนบ�งคนไม่ส�ม�รถประพฤติ

ปฏิบัติต�มกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้แต่โรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องในก�รดูแลนักเรียนจำ�เป็น  

ต้องขจัดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เหล่�นั้นให้หมดไปแต่ก่อนอ�จใช้ก�รลงโทษต�มระเบียบกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียนนักศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ปัจจุบันไม่ส�ม�รถทำ�ต�มระเบียบเก่�

ได้เพร�ะมีระเบียบว่�ด้วยก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเย�วชนโดยสถ�นศึกษ� พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เข้�ม�มีบทบ�ทจึงทำ�ให้วิธีก�รลงโทษปรับเปลี่ยนไปโดยใช้ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�ร

ลงโทษนักเรียนนักศึกษ� พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำ�ให้วิธีก�รลงโทษของก�รปกครองนักเรียนต้องเปลี่ยนไปด้วย

ซึง่จะใชก้จิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์ละสร�้งสรรค์เพือ่พฒัน�คว�มประพฤตแิกผู่ถ้กูลงโทษม�ใชใ้นก�รปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป

 กิจกรรมที่นำ�ม�ใช้ในก�รลงโทษเพื่อให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์         

ของนักเรียนที่ท�งโรงเรียนควรจะมีดังต่อไปนี้

  ๑. เก็บขยะ

  ๒. รดนำ้�ต้นไม้

  ๓. กว�ดระเบียงอ�ค�รเรียนหรือบันไดอ�ค�รเรียน

  ๔. กว�ดห้องเรียน

  ๕. ทำ�ร�ยง�นส่งครู

  ๖. ล้�งห้องนำ้�ครู

  ๗. ล้�งห้องนำ้�นักเรียน

  ๘. ตัดหรือด�ยหญ้�

  ๙. ตัดตกแต่งต้นไม้

  ๑๐. ขุดหรือลอกร่องระบ�ยนำ้�

  ๑๑. ท�สีอ�ค�รเรียนหรือห้องเรียน

  ๑๒. ทำ�คว�มสะอ�ดถนนหรือที่ส�ธ�รณะ

  ๑๓. ปลูกหรือดูแลรักษ�ต้นไม้

  ๑๔. อื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสม ฯลฯ

แนวปฏิบัติว่�ด้วยก�รลงโทษนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร 

จังหวัดขอนแก่น ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐



๗๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปต�มโรงเรียนต่�งๆ และจำ�เป็น         

ต้องแก้ไขมีดังต่อไปนี้

  ๑.  ก�รแต่งก�ยผิดระเบียบ

  ๒.  กิริย�ม�รย�ทที่ไม่เหม�ะสม

  ๓.  ก�รไม่ตรงต่อเวล�

  ๔.  ก�รไม่ให้คว�มร่วมมือกับท�งโรงเรียน

  ๕.  ก�รพึ่งย�

  ๖.  ก�รหนีโรงเรียน

  ๗.  คว�มประพฤติด้�นชู้ส�ว

  ๘.  ก�รเที่ยวกล�งคืน

  ๙.  ก�รเล่นก�รพนัน

  ๑๐. ก�รทะเล�ะวิว�ท

  ๑๑. ก�รลักขโมย

  ๑๒. ก�รทำ�ล�ยทรัพย์สินของส่วนรวม

  ๑๓. ก�รพกพ�อ�วุธ

  ๑๔. อื่นๆ ที่ไม่ปฏิบัติต�มกฎระเบียบของโรงเรียนข�มแก่นนคร

 ดังนั้น เพื่อให้ก�รควบคุมดูแลคว�มประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและ             

มีประสิทธิภ�พโรงเรียนจึงจัดระเบียบพฤติกรรมและเกณฑ์ก�รลงโทษท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน       

แยกเป็นหมวดหมู่ให้มีคว�มชัดเจนในเรื่องต่�งๆดังต่อไปนี้

 ๑. ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนคว�มประพฤติ ๑๐๐ คะแนน

 ๒. ให้ครูทุกคนมีสิทธิ์ลงโทษและตัดคะแนนคว�มประพฤติท่ีกำ�หนดไว้ในข้อ ๔ และให้ส่ง         

ใบแจ้งผลก�รปฏิบัติต�มแบบกำ�หนดของโรงเรียนที่กลุ่มกิจก�รนักเรียน

 ๓. ก�รลงโทษทุกครั้งควรจะขออนุญ�ตจ�กผู้บริห�รแจ้งผู้ปกครองนักเรียน 



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๗๗

 ก. เมื่อนักเรียนผ่�นเข้�ประตูโรงเรียน

  ในช่วงเวล�ตอนเช้�ทุกวันที่ประตูหน้�โรงเรียนจะมีครูเวรประจำ�วันเพ่ือต้อนรับและ         

ตรวจสอบคว�มเรียบร้อยของนักเรียน นักเรียนจะต้องแสดงคว�มเค�รพ ดังนี้

  ๑. นักเรียนช�ยให้หยุดยืนตรงหันหน้�ไปท�งผู้รับคว�มเค�รพให้ใช้วิธียกมือไหว้                

โดยก้มศีรษะเล็กน้อยแต่พอง�ม

  ๒. นักเรียนหญิงให้หยุดยืนตรงหันหน้�ไปท�งผู้รับคว�มเค�รพใช้วิธียกมือไหว้                      

โดยก้มศีรษะเล็กน้อยแต่พอง�ม (ในกรณีที่มือถือของ ให้ว�งของลงก่อน)
 

 ข. เมื่อนักเรียนอยู่นอกห้องเรียน (ไม่เป็นแถว)

  สำ�หรับนักเรียนช�ย

  ๑. เมื่ออยู่กับที่เมื่อผู้ควรเค�รพผ่�นให้ใช้วิธียกมือไหว้และก้มตัวพอง�ม

  ๒. ถ�้เดนิสวนกบัผูค้วรเค�รพนกัเรียนต้องหยดุหนัหน�้ไปท�งผู้รับคว�มเค�รพและกระทำ�

คว�มเค�รพต�มข้อ ๑

  ๓.  เมื่อผู้ควรเค�รพอยู่กับที่นักเรียนเดินผ่�นหันหน้�ไปท�งผู้ควรเค�รพให้กระทำ�แลขว�

หันหรือซ้�ยหันแล้วก้มศีรษะแสดงคว�มค�รพ

  ๔. เมื่ออยู่นอกโรงเรียนก�รทำ�คว�มเค�รพใช้วิธียกมือไหว้โดยก้มตัวพอง�ม

  สำ�หรับนักเรียนหญิง

  ๑. เมื่ออยู่กับที่ผู้ควรเค�รพผ่�นม�ให้ยืนตรงยกมือไหว้

  ๒. เมือ่เดนิสวนกบัผูค้วรเค�รพนกัเรยีนต้องหยดุหนัหน�้ไปท�งผูค้วรเค�รพแลว้กม้ตัวยกมอื

ไหว้ (ในกรณีที่มือถือของให้ยืนตรง)

  ๓. เมื่อผู้ควรเค�รพอยู่กับที่นักเรียนเดินผ่�นให้กระทำ�เช่นข้อ ๒

  ๔. เมือ่อยูน่อกโรงเรยีนก�รทำ�คว�มเค�รพใชว้ธีิยกมอืไหว้โดยก้มศรีษะเลก็นอ้ยแตพ่อง�ม

ระเบียบว่�ด้วยก�รทำ�คว�มเค�รพของนักเรียน



๗๘ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

  ค. เมื่ออยู่นอกห้องเรียน (เป็นแถว)

  ๑. นักเรียนช�ยหญิงเมื่ออยู่ในแถวเมื่อผู้ควรเค�รพเดินผ่�นให้หัวหน้�ใช้คำ�บอกว่�                

“แถวตรง”

  ๒. นักเรียนช�ยหญิงเมื่ออยู่ในแถวและเดินผ่�นผู้ควรเค�รพให้เดินผ่�นต�มปกติก้มศรีษะ

เล็กน้อยแต่พอง�ม 

  ง. เมื่อนักเรียนอยู่ในห้องเรียน

  เมื่อผู้ควรเค�รพเข้�ม�ในห้องเรียนให้ครูผู้ควบคุมชั้นเรียนเป็นผู้บอกกระทำ�คว�มเค�รพ         

ถ้�ไม่มีครูควบคุมอยู่ในขณะนั้นให้หัวหน้�เป็นผู้บอกทำ�เค�รพ

  ๑.  สำ�หรับนักเรียนช�ยใช้คำ�บอก “นักเรียน” ให้นักเรียนทุกคนหยุดทำ�ง�นที่กำ�ลังทำ�อยู่

ในขณะนั้นทันทีนั่งตัวตรงแล้วหัวหน้�บอก “ตรง” ให้นักเรียนยืนตรงเป็นก�รแสดงคว�มเค�รพ               

เมื่อได้รับคำ�สั่งจ�กผู้รับคว�มเค�รพให้นั่งจึงนั่งลง

  ๒.  สำ�หรับนักเรียนหญิงใช้คำ�บอกว่� “นักเรียน”ให้นักเรียนทุกคนหยุดทำ�ง�นที่กำ�ลังทำ�   

อยู่ในขณะนั้นนั่งตัวตรงแล้วหัวหน้�บอก “กร�บ” ให้นักเรียนกร�บลงโต๊ะ

  ๓.  สำ�หรับห้องเรียนที่มีนักเรียนช�ยหญิงใช้คำ�บอกว่� “นักเรียน” ให้นักเรียนทุกคนหยุด

ทำ�ง�นที่กำ�ลังทำ�อยู่ในขณะนั้นนั่งตัวตรงแล้วหัวหน้�บอก “เค�รพ” ทั้งนักเรียนช�ยนักเรียนหญิง          

นั่งตัวตรงแล้วกร�บลงบนโต๊ะ

  ๔.  เมือ่นักเรยีนจะพดูกบัครใูห้นักเรียนลกุขึน้ยนืตรงจงึถ�มหรอืตอบคำ�ถ�มของครเูมือ่ถ�ม

หรือตอบเสร็จแล้วให้นักเรียน “ไหว้” แล้วจึงนั่งลง

  ๕.  เมื่อนักเรียนจะลุกม�ห�ครูก่อนที่จะถึงและก่อนจะจ�กครูให้แสดงคว�มเค�รพ                     

ต�มข้อ ๔



 จ.  เมื่อนักเรียนจะเข้�พบครูที่ห้องพักครู

  ให้นักเรียนขออนุญ�ตเสียก่อนและเมื่อม�ถึงโต๊ะครู

  ๑. นักเรียนแสดงคว�มเค�รพโดยก�ร “ไหว้”

  ๒. แล้วนั่งคุกเข่�ลงด้วยคว�มสุภ�พ จึงพูดคุยธุระกับครูด้วยกิริย�ม�รย�ทที่เรียบร้อย

 หม�ยเหตุ นักเรียนท่ีแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรน�รี ยุวก�ช�ด และนักศึกษ�วิช�ทห�ร         

ให้ปฏิบัติต�มระเบียบก�รเค�รพของลูกเสือเนตรน�รียุวก�ช�ดและนักศึกษ�วิช�ทห�ร

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๗๙





 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๘๑

คำาอธิบายการปักชื่อ และเครื่องหมาย
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องปักเลขบอกระดับชั้นขนาดสูง ๑ เซนติเมตร (จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเลื่อน

ระดับชั้น) อักษรย่อชื่อโรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น) ขนาดสูง ๑.๕ เซนติเมตร  ชื่อ– ชื่อสกุลนักเรียน ขนาดความ

สูง ๑ เซนติเมตร เลขประจำาตัวนักเรียน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร  ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนม

ด้วยไหมสีนำ้าเงิน

๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องปักเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์ประจำาโรงเรียน อักษรย่อชื่อโรงเรียน    

ขามแก่นนคร (ข.ก.น) ขนาดสูง ๑.๕ เซนติเมตร  ชื่อ – ชื่อสกุลนักเรียน ขนาดความสูง ๑  เซนติเมตร เลขประจำาตัว

นักเรียน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร  ท้ังนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีนำ้าเงิน และ                      

ปักเครื่องหมายบอกระดับเป็นรูปข้าวหลามตัด (    ) ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ไว้ที่ปกคอเสื้อด้านซ้าย  (ม.๔ ปัก         

หนึ่งอัน  ม.๕ ปักสองอัน  ม.๖ ปักสามอัน) ด้วยไหมสีนำ้าเงิน

๓. ชุดพลศึกษา ให้ปักชื่อ – ชื่อสกุลนักเรียน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร เลขประจำาตัวนักเรียน ขนาดความสูง   

๑ เซนติเมตร  ทั้งนี้ปักติดหน้าอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนมด้วยไหมสีเหลือง

การไว้ทรงผมนักเรียน

 ทรงผมนักเรียนชายต้องไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้  หากไว้ผมสั้น รอบศีรษะต้องตัดเกรียน ไม่ก้นจอนและไม่ให้         

มีจอนผม ด้านบนยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบทรงผม

รองทรง และไม่แต่งทรงผม

 ทรงผมนักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ หากตัดผมสั้นทรงนักเรียน ตีนผมเรียบแนวตรง ยาวเกินติ่งหู

เล็กน้อย หากไว้ผมยาว ปลายผมตัดตรงและมัดรวบผมด้วยโบว์สีกรมท่า ห้ามไว้ผมหน้าม้า ห้ามดัดหรือซอย หวีให้

เรียบร้อย ไม่ใช้เครื่องสำาอางหรือเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นกิ๊บธรรมดาสีดำา

รูปแบบการปักชื่อ

ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย



๘๒ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น

ชุดพลศึกษา ม.ต้น



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๘๓

ชุดพลศึกษา ม.ปลาย

เครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย



๘๔ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ชุดเครื่องแบบกิจการนักเรียน

ชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

ชุดเครื่องแบบผู้บำาเพ็ญประโยชน์

ชุดเครื่องแบบลูกเสือ

ชุดเครื่องแบบยุวกาชาดชุดเครื่องแบบเนตรนารี



ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนขามแก่นนคร



 โรงเรียนข�มแก่นนคร เห็นว่� ธรรมนูญนักเรียน ฉบับพุทธศักร�ช ๒๕๕๕  เป็นแนวท�งในก�ร

ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ให้ทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ ในก�รสร้�งวีถีประช�ธิปไตย อันนำ�ไปสู่            

ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ อ�ศัยอำ�น�จต�มคำ�สั่งและมติในก�รประชุม               

คณะกรรมก�รบริห�รโรงเรียนข�มแก่นนคร จึงให้ตร�ธรรมนูญนักเรียน ฉบับพุทธศักร�ช ๒๕๕๕                    

ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

 ม�ตร� ๑  ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่� “ธรรมนูญนักเรียน” โรงเรียนข�มแก่นนคร พุทธศักร�ช 

๒๕๕๕

 ม�ตร�  ๒  ให้ยกเลิกบรรด� ประก�ศ คำ�ส่ัง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดของโรงเรียน          

ข�มแก่นนคร เกี่ยวกับธรรมนูญนักเรียน สภ�นักเรียน และก�รดำ�เนินกิจกรรมนักเรียนซึ่งขัดแย้ง          

กับธรรมนูญนักเรียนและให้ใช้ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้แทน

 ม�ตร�  ๓  ในธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ เว้นแต่จะมีข้อคว�มแสดงให้เห็นเป็นอย่�งอื่น

     (๑)  โรงเรียน หม�ยคว�มว่� โรงเรียนข�มแก่นนคร

     (๒)  สภ�นักเรียน หม�ยคว�มว่� สภ�นักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร

     (๓)  ผู้อำ�นวยก�ร หม�ยคว�มว่� ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร

     (๔)  รองผู้อำ�นวยก�ร หม�ยคว�มว่� รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร

     (๕)  คณะที่ปรึกษ� หม�ยคว�มว่� คณะครู บุคล�กร หรือนักเรียนโรงเรียน                   

    ข�มแก่นนคร

     (๖)  นักเรียน หม�ยคว�มว่� ผู้ที่กำ�ลังเรียนอยู่ในโรงเรียนข�มแก่นนคร

    (๗)  กจิกรรม หม�ยคว�มว่� กจิกรรมท่ีโรงเรียน หรือนกัเรียนจัดข้ึนเพ่ือประโยชน์ 

    ท�งก�รเรียน

     (๘)  พรรค หม�ยคว�มว่� กลุ่ม หรือคณะนักเรียน ซึ่งมีคว�มคิดเห็นร่วมกัน      

    ในก�รดำ�เนินกิจกรรมของนักเรียน ต�มหลักเกณฑ์ และวิธีก�ร 

    ซึ่งธรรมนูญ นักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร กำ�หนดไว้

ธรรมนูญนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร
ฉบับพุทธศักร�ช ๒๕๕๕

๘๖ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 ม�ตร�  ๔   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน เป็นผู้รักษ�ก�รให้เป็นไปต�มธรรมนูญนักเรียน และ

   เป็นผู้วินิจฉัย ยุบ เลิก แต่งตั้ง ถอด ถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยั้งยั้ง ในกรณี

   ที่เกิดปัญห�จ�กก�รใช้ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้

 ม�ตร�  ๕   ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจ�กวันที่ผู้อำ�นวยก�ร

   โรงเรียนข�มแก่นนคร

               

หมวดที่ ๒
ส่วนที่ ๑

บทบ�ทของสภ�นักเรียน
 ม�ตร�  ๖  ก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมของสภ�นักเรียนทั้งภ�ยใน หรือภ�ยนอกโรงเรียน 

   ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร ก่อนทุกครั้ง

   จึงจะดำ�เนินก�รได้

 ม�ตร�  ๗  สภ�นักเรียน ต้องไม่ดำ�เนินกิจกรรมใด ๆ ซึ่งขัดต่อธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ 

   รวมถึงก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตย อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ม�ตร�  ๘  สภ�นักเรียน ต้องดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 

สังคม และประเทศช�ติ

 ม�ตร�  ๙  สภ�นกัเรียน ต้องร่วมมอืกบัโรงเรยีน และนกัเรยีน ดำ�เนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ต�มโอก�สอันควร

 ม�ตร� ๑๐  สภ�นักเรียน เป็นศูนย์กล�งของนักเรียนในก�รติดต่อประส�นง�นกับโรงเรียน 

ส่วนก�รตดิต่อประส�นง�นกบับคุคล คณะบคุคล หรอืสถ�บนัอืน่ใดจ�กภ�ยนอก 

จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ของก�รดำ�เนินกิจกรรมนักเรียน

 ม�ตร�  ๑๑  ก�รดำ�เนินกิจกรรมของนักเรียนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

        (๑)  ให้นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกฝนตนเอง ในก�รใช้สิทธิ เสรีภ�พ และก�รปกครอง

ตนเองต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                  (๒)  เพื่อฝ ึกฝนให้นักเรียนได้รับผิดชอบในก�รจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง                  

กับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้�ประสงค์ (Goals)                              

อัตลักษณ์ (Identity) กลยุทธ์ (Strategic) และ คุณธรรมพื้นฐ�น                         

๘+๑ ประก�ร ของโรงเรียนข�มแก่นนคร

        (๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ให้มีคว�มรู้รักส�มัคคี เสียสละ 

อุทิศตน และบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศช�ติ

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๘๗



๘๘ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

        (๔) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งท�งวิช�ก�ร และประสบก�รณ์

    ในวิช�ชีพให้แก่นักเรียน

        (๕)   เพื่อกำ�หนดแนวปฏิบัติ และฝึกคว�มมีวินัยแห่งตน ต�มธรรมนูญนักเรียน

        (๖) เพื่อฝึกให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในสิทธิ และหน้�ที่ของตน

        (๗)  เพื่อเปิดโอก�สให้นักเรียนมีส่วนร่วมในก�รบริห�รกิจกรรมต่�ง ๆ ต�มควร

แก่กรณีในรูปแบบประช�ธิปไตย อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        (๘) เพื่อฝึกคว�มเป็นผู้นำ� ผู้ต�ม และผู้ร่วมง�นที่ดี

        (๙) เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�ง ๆ ของโรงเรียน

หมวดที่ ๓
สิทธิ และหน้�ที่ของนักเรียน

ส่วนที่ ๑
สิทธิของนักเรียน

 ม�ตร� ๑๒ นักเรียนย่อมมีสิทธิเท่�เทียมกันต�มนัยแห่งธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้

 ม�ตร� ๑๓  นกัเรยีนย่อมมีสิทธเิท่�เทียมกนัในก�รเข้�ร่วมกจิกรรมต�มระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือ

ข้อกำ�หนดแห่งกิจกรรมนั้น

 ม�ตร�  ๑๔ นักเรียนมีสิทธิในก�รพูด ก�รเขียน เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่�ง ๆ 

   ต่อสภ�นักเรียน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนข�มแก่นนคร

 ม�ตร�  ๑๕ นักเรียนมีสิทธิทำ�หนังสือเสนอต่อประธ�นสภ�นักเรียน เพื่อขออนุญ�ตเข้�ฟัง

   ก�รประชมุสมยัส�มญั หรอืวสิ�มญั และมสีทิธแิสดงคว�มคดิเหน็ได้ เมือ่ประธ�น

   สภ�นกัเรยีนอนญุ�ต แต่ไม่มสิีทธอิอกเสียง เว้นแต่ก�รประชมุลับ ไม่มสิีทธเิข้�ฟัง

ก�รประชุม

 ม�ตร�  ๑๖ นักเรียนส�ม�รถจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รจัดกิจกรรมนั้น 

    แต่ต้องไม่ขัดต่อธรรมนูญนกัเรยีน และระเบยีบ ข้อบงัคบัของโรงเรียนข�มแก่นนคร

 ม�ตร� ๑๗  นักเรียนมีสิทธิได้รับบริก�รต่�ง ๆ ที่สภ�นักเรียนจัดขึ้น

 ม�ตร�  ๑๘ นกัเรยีนไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๒๕ ของนกัเรียนทัง้หมด มสิีทธยิืน่หนงัสือต่อประธ�น

สภ�นักเรียนเพื่อเสนอต่อผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร แก้ไขธรรมนูญ

   ในหมวด ม�ตร� วรรค ทวิ ที่ต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข ในธรรมนูญฉบับนี้

ส่วนที่ ๒

หน้�ที่ของนักเรียน

 ม�ตร� ๑๙  นักเรียนมีหน้�ที่ออกเสียงเลือกต้ังตัวแทนเข้�ไปบริห�รกิจก�รของสภ�นักเรียน

ต�มธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๘๙

 ม�ตร� ๒๐  นักเรียนมีหน้�ที่รักษ�ไว้ซึ่งช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ และก�รปกครอง          

ต�มระบอบประช�ธิปไตย อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ม�ตร� ๒๑ นักเรียนมีหน้�ท่ีรักษ�ไว้ซึ่งคว�มส�มัคคี ชื่อเสียง และเกียรติคุณของนักเรียน

โรงเรียนข�มแก่นนคร

 ม�ตร� ๒๒  นักเรียนมีหน้�ที่ต้องปฏิบัติต�มระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำ�หนดไว้โดยเคร่งครัด

 ม�ตร�  ๒๓ นักเรียนมีหน้�ที่สนับสนุนกิจกรรมต่�ง ๆ ที่ได้จัดขึ้นต�มควร

 ม�ตร� ๒๔  นักเรียนพึงเสียสละกำ�ลังก�ย กำ�ลังใจ และกำ�ลังคว�มคิดที่เป็นประโยชน์                      

ต่อโรงเรียน  และสังคมภ�ยนอกโรงเรียน

 ม�ตร�  ๒๕ นักเรียนต้องเป็นสม�ชิกชุมนุม หรือกิจกรรมที่ท�งโรงเรียนจัดให้

 ม�ตร�  ๒๖ นักเรียนต้องมีหน้�ที่ปฏิบัติต�มธรรมนูญนักเรียนอย่�งเคร่งครัด

หมวดที่ ๔
องค์ประกอบของสภ�นักเรียน

 ม�ตร� ๒๗ สภ�นักเรียนมีองค์ประกอบดังนี้

        (๑)   คณะกรรมก�รฝ่�ยนิติบัญญัติ

        (๒)   คณะกรรมก�รฝ่�ยบริห�ร

        (๓)  คณะกรรมก�รฝ่�ยตุล�ก�ร

 ม�ตร� ๒๘ คณะกรรมก�รฝ่�ยนิติบัญญัติ มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๔ คน ประกอบด้วย

       (๑)  ประธ�นสภ�นักเรียน

        (๒)  รองประธ�นสภ�นักเรียน คนที่ ๑

        (๓)  รองประธ�นสภ�นักเรียน คนที่ ๒

        (๔)  เลข�ธิก�รสภ�นักเรียน

 ม�ตร� ๒๙  คณะกรรมก�รฝ่�ยบริห�ร มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๑ คน ประกอบด้วย

       (๑)  ประธ�นนักเรียน

      (๒)  รองประธ�นนักเรียน คนที่ ๑

        (๓)  รองประธ�นนักเรียน คนที่ ๒

       (๔)  ประช�สัมพันธ์

      (๕)  รองประช�สัมพันธ์

       (๖)  เหรัญญิก

       (๗)  รองเหรัญญิก

      (๘)  ปฏิคม

       (๙)  รองปฏิคม

       (๑๐) เลข�นุก�ร

       (๑๑) รองเลข�นุก�ร



๙๐ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ม�ตร�  ๓๐ คณะกรรมก�รฝ่�ยตุล�ก�ร มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๕ คน ประกอบด้วย

       (๑)  ประธ�นตุล�ก�ร

      (๒)  รองประธ�นตุล�ก�ร คนที่ ๑

       (๓)  รองประธ�นตุล�ก�ร คนที่ ๒

       (๔) อัยก�ร

       (๕) เลข�นุก�ร

  ม�ตร� ๓๑   คณะกรรมก�รต�มม�ตร� ๒๘, ๒๙, และ ๓๐ ม�จ�กสม�ชกิสภ�นักเรยีนประเภท

ที่ ๑ และสม�ชิกสภ�นักเรียนประเภทที่ ๒ โดยสม�ชิกสภ�นักเรียน ๑ คน              

รับตำ�แหน่งหน้�ที่ตำ�แหน่งเดียว

 ม�ตร� ๓๒   คณะกรรมก�รในม�ตร� ๒๘ (เลข�ธิก�ร) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    ในก�รประชุมสภ�นักเรียน

 ม�ตร� ๓๓   หัวหน้�พรรคต้องม�จ�กก�รเลือกตั้ง ซึ่งได้คะแนนสูงสุด และเป็นผู้จัดตั้ง

    สภ�นักนักเรียน

 ม�ตร� ๓๔   สภ�นักเรียนม�จ�กก�รเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งจ�กพรรคที่ได้คะแนนสูงสุด

 ม�ตร� ๓๕   คณะคุณครูท่ีปรึกษ�สภ�นักเรียนต�มม�ตร�ที่ ๓๐ ให้มีจำ�นวนไม่น้อยกว่�              

๕ คน ซึ่งผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้ง

 ม�ตร�  ๓๖  สภ�นักเรียนเรียกว่� “สภ�นักเรียนโรงเรียนข�มแก่นคร

 ม�ตร� ๓๗   จำ�นวนสม�ชิกสภ�นักเรียน และก�รได้ม�ซึ่งสม�ชิกสภ�นักเรียน และ/หรือ

ตำ�แหน่งต่�ง ๆ ของสภ�นักเรียนให้เป็นไปต�มคำ�สั่งของโรงเรียนข�มแก่นนคร

 ม�ตร� ๓๘   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน เป็นผู้ลงน�มในคำ�ส่ังแต่งต้ังสม�ชิกสภ�นักเรียน หรือ

ตำ�แหน่งต่�ง ๆ  ของสภ�นกัเรยีน โดยให้คณุครทูีป่รกึษ�สภ�นกัเรยีนเป็นผูเ้สนอ 

และให้ส�ม�รถปฏิบัตหิน้�ทีไ่ด้ ตัง้แต่วนัท่ีรบัมอบหม�ย จ�กสม�ชกิสภ�นกัเรยีน

ชุดเดิม นับตั้งแต่วันเปิดภ�คเรียนแรก

 ม�ตร� ๓๙   คณะกรรมก�รนักเรียน หม�ยถึง คณะกรรมก�รฝ่�ยนิติบัญญัติ คณะกรรมก�ร

ฝ่�ยบริห�รคณะกรรมก�รฝ่�ยตุล�ก�ร คณะกรรมก�รที่ปรึกษ� และ                  

คณะกรรมก�รทุกประเภทที่ได้รับ แต่งตั้งจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

 ม�ตร�  ๔๐  สภ�นักเรียนประกอบด้วยสม�ชิก ๒ ประเภท

       (๑)  สม�ชกิสภ�นกัเรยีนประเภทท่ี ๑ เป็นสม�ชกิท่ีได้รับก�รเลือกต้ังจ�กนกัเรียน

ทั้งโรงเรียน มีจำ�นวน ๕๐ คน

       (๒) สม�ชิกสภ�นักเรียนประเภทที่ ๒ เป็นสม�ชิกที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะ

กรรมก�รสภ�นักเรียน คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�สภ�นักเรียน

 ม�ตร�  ๔๑  ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นสภ�นักเรียน ม�จ�กสม�ชิกสภ�ประเภทที่ ๑ หรือ

    สม�ชิกสภ�ประเภทที่ ๒ ก็ได้



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๙๑

 ม�ตร�  ๔๒  ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธ�นสภ�นักเรียน ให้มี ๒ คน ต้องม�จ�กสม�ชิก

    สภ�นกัเรยีนประเภทท่ี ๑ จำ�นวน ๑ คน และม�จ�กสม�ชกิสภ�นกัเรียนประเภท          

ที่ ๒ จำ�นวน ๑ คน

 ม�ตร� ๔๓   ประธ�นสภ�นักเรียนมีอำ�น�จดำ�เนินก�รของสภ�ให้เป็นไปต�มระเบียบ                     

รองประธ�นสภ�นกัเรยีน มหีน้�ทีด่ำ�เนนิก�รของสภ�แทนประธ�นสภ�นกัเรยีน

เมื่อประธ�นสภ�นักเรียนไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้

 ม�ตร� ๔๔   เมื่อประธ�นสภ�นักเรียน รองประธ�นสภ�นักเรียน ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่

    ได้ให้สม�ชิกสภ�เลือกสม�ชิกในสภ�เป็นผู้แทนประธ�นสภ� ๑ คน เพื่อดำ�เนิน

ก�รในก�รประชุมนั้น

 ม�ตร� ๔๕   ก�รลงมตวินิจิฉยั ให้ถอืคะแนนเสยีงข้�งม�กกว่�กึง่หนึง่ของสม�ชกิทีเ่ข้�ประชมุ

เป็นมติประชุมสม�ชิกคนใดคนหนึ่งย่อมออกเสียงลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียง

เท่�นั้น ถ้�มีคะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นสภ�ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก        

หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ข�ด

 ม�ตร� ๔๖   ก�รประชุมสมัยส�มัญมี ๓ ครั้ง

    สมัยส�มัญครั้งที่ ๑ ให้ประชุมภ�ยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภ�คเรียนแรก         

ในปีก�รศึกษ�ถัดไปเพื่อพิจ�รณ�นโยบ�ย โครงก�ร และงบประม�ณ

   ของคณะกรรมก�รนักเรียนโดยสภ�นักเรียนจะเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติ ก�รประชุม

    สมัยส�มัญครั้งที่ ๒ ให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย

    เป็นประธ�นในก�รเปิดสมัยประชมุสมยัส�มญัครัง้ที ่๒ ให้ประชมุภ�ยใน ๓๐ วนั 

ก่อนปิดภ�คเรียนที่ ๑ เพื่อสรุปผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รนักเรียน

    สมัยส�มัญครั้งที่ ๓ ให้มีก�รประชุมภ�ยใน ๓๐ วัน ก่อนปิดภ�คเรียนที่ ๒ 

    เพื่อสรุปผลก�รปฏิบัติง�น และสำ�รวจทรัพย์สินของสภ�นักเรียน เพ่ือมอบให้

สภ�นักเรียนชุดต่อไป ก�รประชุมสมัยส�มัญครั้งที่ ๓ ให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นประธ�นในก�รปิดสมัยประชุม

 ม�ตร�  ๔๗  เมือ่มคีว�มจำ�เป็นเพือ่ประโยชน์ของโรงเรยีน ให้ประธ�นสภ�นกัเรยีนเรยีกประชมุ 

หรือสม�ชิกสภ�นักเรียนจำ�นวนไม่น้อยกว่� ๑ ใน ๕ ของสม�ชิกทั้งหมด 

   ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อประธ�นสภ�นักเรียน ให้เรียกประชุมโดยคว�มเห็นชอบ

   จ�กคณะกรรมก�รทีป่รกึษ�สภ�นักเรยีนไม่ตำ�่กว่�กึง่หนึง่ของกรรมก�รทีป่รกึษ�

ทั้งหมด และให้ถือเป็นก�รประชุมสมัยวิส�มัญก�รประชุมสมัยวิส�มัญ

    ในเดือนหนึ่ง ๆ จะมีก�รประชุมกี่ครั้งก็ได้

 ม�ตร�  ๔๘ ในก�รประชมุแต่ละคร้ัง คณะกรรมก�รทีป่รึกษ�สภ�นกัเรียนต้องเข้�ร่วมประชมุ

ด้วยทกุคร้ังและมีสทิธใิห้คำ�แนะนำ� ปรกึษ� ชีแ้จง แต่ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในที่ประชุม



๙๒ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

 ม�ตร�  ๔๙  ให้ร�ยง�นผลก�รประชุมสภ�นักเรียนต่อโรงเรียนเพื่อทร�บ โดยผ่�น

    รองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รกิจก�รนักเรียน ภ�ยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้น

ก�รประชุม

หมวดที่ ๖ 
ก�รเลือกตั้ง ก�รแต่งตั้ง และสม�ชิกภ�พ

 ม�ตร�   ๕๐  ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�นักเรียนประเภทที่ ๑ ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ และวิธีก�ร

    ที่โรงเรียนกำ�หนด

 ม�ตร� ๕๑   ผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสม�ชิกสภ�นักเรียนประเภทที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติ                         

ดังต่อไปนี้

        (๑)  เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนข�มแก่นนคร

       (๒)  เป็นผู้มีคว�มประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับนับถือของนักเรียนทั่วไป

       (๓)  เป็นผู้มีคว�มส�ม�รถปฏิบัติง�นในด้�นชุมชน สังคมได้เป็นอย่�งดี

       (๔)  เป็นผู้มีคว�มตั้งใจ และสนใจต่อง�นสภ�นักเรียนด้วยคว�มบริสุทธิ์ใจ

       (๕) เป็นนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นคร ม�แล้วไม่น้อยกว่� ๑ ปีก�รศึกษ�

       (๖)  ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำ�คว�มผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนข�มแก่นนคร

 ม�ตร� ๕๒ คณะกรรมก�รทุกประเภทต�มม�ตร� ๓๙ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้ง 

กรรมก�รซึ่งพ้นตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งอีกก็ได้

 ม�ตร� ๕๓  สม�ชิกสภ�นักเรียนอยู่ในว�ระได้คร�วละ ๑ ปีก�รศึกษ�

 ม�ตร� ๕๔ ก�รหมดสม�ชิกภ�พ ได้แก่

       (๑)  ต�ย

       (๒)  ล�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกสภ�นักเรียน

       (๓)  ล�ออกจ�กโรงเรียน

       (๔)  ออกต�มว�ระ หรือยุบสภ�

       (๕)  สภ�นกัเรยีนมีมตใิห้ออกด้วยเสียงกึง่หน่ึงของสม�ชกิสภ�นกัเรียนท่ีเข้�ประชุม

      (๖)  ในกรณีท่ีสม�ชกิภ�พของสม�ชกิสภ�นกัเรยีนสิน้สดุลงในขณะทีย่งัเหลอืระยะ

ต�มว�ระเกิน ๖๐ วัน ก่อนปิดภ�คเรียนที่ ๒ ให้ทำ�ก�รเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จ                

ภ�ยใน ๗ วนั หลงัจ�กสม�ชกิภ�พของสม�ชกินัน้สิน้สดุลง และให้คณะกรรมก�ร

ทีป่รกึษ�สภ�นกัเรยีน โดยคว�มเหน็ชอบจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน แต่งต้ังภ�ยใน 

๑๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับเวล�ที่ตนแทน



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๙๓

หมวดที่ ๗
ก�รบริห�รง�นของสภ�นักเรียน

 ม�ตร�  ๕๕  ก�รบริห�รง�นของสภ�นักเรียนให้แยกเป็น ๓ ฝ่�ยคือ
       (๑) ฝ่�ยว�งระเบียบข้อบังคับต่�ง ๆ หรือพิจ�รณ�ว�งระเบียบ วินัย ข้อบังคับ  

ต่�ง ๆ ที่สภ�เสนอให้อยู่ในคว�มควบคุมดูแล ตรวจตร� และจัดประชุมสภ�
สมัยส�มัญ และวิส�มัญให้เป็นหน้�ที่ของคณะกรรมก�รฝ่�ยนิติบัญญัติ

       (๒)  ฝ่�ยบริห�รกิจกรรมต่�ง ๆ ของนักเรียน ให้เป็นหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร  
ฝ่�ยบริห�ร (๓) ฝ่�ยพิจ�รณ�คว�มประพฤตินักเรียน ให้เป็นอำ�น�จ

     ของคณะกรรมก�รฝ่�ยตุล�ก�ร
 ม�ตร�  ๕๖  ก�รออกระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่�ง ๆ ให้กระทำ�ต�มที่สภ�นักเรียนเห็นสมควร  

แต่ต้องไม่ขัดกับนโยบ�ยของโรงเรียน หรือระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร หรือ 
ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้

 ม�ตร� ๕๗   สอดส่อง ดูแล คว�มประพฤตินักเรียน แนะนำ� ตักเตือนนักเรียนที่ประพฤติตน
เสื่อมเสีย

 ม�ตร� ๕๘   รักษ� และส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่�ง ๆ 
    ของโรงเรียนให้เจริญก้�วหน้�
 ม�ตร� ๕๙ จัดประชุมเพื่อแถลงผลง�นที่ปฏิบัติไปแล้ว ในรอบปีก�รศึกษ� และจัดให้มีก�ร

เลือกตั้งสม�ชิกประเภทที่ ๑ ชุด ต่อไป ต�มม�ตร�ที่ ๕๐ เพื่อให้เข้�รับหน้�ที่
แทนในปีก�รศึกษ�ถัดไปภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน และให้ถือเป็นก�รประชุม         
สมัยวิส�มัญสมัยหนึ่ง

 ม�ตร�  ๖๐  จัดให้มีชุมชุน หรือกิจกรรม ต�มที่โรงเรียนกำ�หนด
 ม�ตร�  ๖๑  จัดห�ร�ยได้เพื่อบำ�รุงสภ�นักเรียน และนำ�ไปใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินกิจกรรม            

ต่�ง ๆ ของสภ�นักเรียน วิธีก�รห�ร�ยได้ ทำ�ได้ดังนี้
        (๑)  ร�ยได้จ�กก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ 
        (๒)  ร�ยได้จ�กผู้มีจิตศรัทธ�
        (๓)  ร�ยได้อื่น ๆ
 ม�ตร� ๖๒   แต่งตั้งกรรม�ธิก�รส�มัญ เพื่อดำ�เนินกิจก�รใดๆ ก็ต�ม ที่เห็นสมควร
    ในบ�งโอก�ส
 ม�ตร� ๖๓  คณะกรรมก�รกจิกรรมทีไ่ด้รบัก�รแต่งตัง้จ�กสภ�นกัเรยีนในก�รทำ�หน้�ทีต่่�ง ๆ  

ภ�ยโรงเรียนประกอบไปด้วยสม�ชิกจำ�นวน ๑๐ คน ประกอบไปด้วย
        (๑)  หัวหน้�
        (๒)  รองหัวหน้�คนที่ ๑
        (๓)  รองหัวหน้�คนที่ ๒

        (๔)  ปฏิคม



๙๔ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

       (๕)  รองปฏิคม

       (๖)  ประช�สัมพันธ์

       (๗)  รองประช�สัมพันธ์

       (๘)  เหรัญญิก

       (๙)  รองเหรัญญิก

       (๑๐) เลข�นุก�ร

หมวดที่ ๘
อำ�น�จ และหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

 ม�ตร�  ๖๔  ก�รปฏบิตังิ�นต�มหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร จะขัดหรือแย้งกบัระเบยีบข้อบงัคบั

อื่นใดของท�งร�ชก�รที่โรงเรียนข�มแก่นนครถือปฏิบัติอยู่ไม่ได้

 ม�ตร� ๖๕  คณะกรรมก�รฝ่�ยนิติบัญญัติ มีอำ�น�จ หน้�ที่ ดังนี้คือ

      (๑) ว�งระเบียบ ข้อบังคับแก่นักเรียน ต�มธรรมนูญนักเรียนกับทั้งพิจ�รณ�

    ร่�งระเบียบ ข้อบังคับต�มที่คณะกรรมก�รนักเรียน และคณะกรรมก�ร                  

ตุล�ก�รเสนอ

      (๒)  ก�รประก�รใช้ ให้เป็นหน้�ท่ีของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน ควบคมุ และตรวจตร�

ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รฝ่�ยบริห�ร คณะกรรมก�รฝ่�ยตุล�ก�ร  

ให้เป็นไปต�มธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ ก�รควบคุม และก�รตรวจตร�ที่ว่�นี้

ให้คุมถึงก�รบังคับ ยับยั้งก�รดำ�เนินกิจก�รใด ๆ ของคณะกรรมก�รฝ่�ย

บริห�รและคณะกรรมก�รฝ่�ยตุล�ก�รด้วย ปฏิบัติก�รใดอันเป็นก�รนำ�ม�

ซึ่งคว�มเจริญก้�วหน้�แก่กิจก�รของโรงเรียน ไม่ปฏิบัติง�นในส่ิงที่ขัดต่อ

นโยบ�ยและระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน

      (๓)  จัดให้มีก�รประชุมสมัยส�มัญ และสมัยวิส�มัญสมำ่�เสมอต�มว�ระ คือให้ 

ออกหนังสอืเชิญ สม�ชกิสภ�นกัเรยีน และคณะกรรมก�รทีป่รกึษ� ให้เข้�ร่วม

ประชุมอย่�งน้อย ๓ วัน ก่อนเปิดก�รประชุม แจ้งระเบียบว�ระก�รประชุม

อย่�งน้อย ๓ วัน ก่อนเปิดก�รประชุม ดำ�เนินก�รประชุมสภ� บันทึก  

 ก�รประชมุ สรปุผลก�รประชมุ และร�ยง�นก�รประชมุ แต่งต้ังกรรม�ธกิ�ร

ส�มัญเพื่อดำ�เนินก�รใด ๆ ต�มที่เห็นสมควร

 ม�ตร� ๖๖  คณะกรรมก�รฝ่�ยบริห�ร มีอำ�น�จ หน้�ที่ ดังนี้

       (๑) บริห�รกิจก�รทั้งมวลของนักเรียนภ�ยใน และภ�ยนอกโรงเรียน โดย

    คว�มเห็นชอบของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

       (๒) ร่�งระเบียบ ข้อบังคับที่ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน เสนอต่อคณะกรรมก�ร

    สภ�นักเรียน



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๙๕

       (๓)  เป็นตวัแทนของนกัเรียนในก�รกระทำ�ใด ๆ  ทัง้ภ�ยใน และภ�ยนอกโรงเรียน 

ซึ่งต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

       (๔) รับฟังข้อคิดเห็นของนักเรียน เผยแพร่คว�มรู้เรื่องประช�ธิปไตย โดย

    คว�มเห็นชอบของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

        (๕) ดำ�เนินกิจก�รอื่น ๆ อันจะนำ�ม�ซึ่งคว�มก้�วหน้�ต่อก�รศึกษ�ของโรงเรียน 

และนักเรียน

   (๖)  ให้มีก�รประชุมพิจ�รณ�ปัญห�ต่�ง ๆ และพิจ�รณ�โครงก�รอย่�งหนึ่ง             

อย่�งใด ต�มที่เห็นสมควร

 ม�ตร� ๖๗  คณะกรรมก�รตุล�ก�ร มีอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้

       (๑) พิจ�รณ�คว�มผิดของนักเรียนต�มท่ีมีผู ้ร้องขอ ให้เป็นไปต�มระเบียบ           

หรือธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ และเสนอผลง�นก�รพิจ�รณ�

    ต่อรองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน 

ลงโทษต�มที่เห็นสมควร

       (๒) พิจ�รณ�คว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รสภ�นักเรียนเฉพ�ะกรณีที่เห็นว่�

    ก�รดำ�เนินก�รนั้นนำ�ม�หรือจะนำ�ม�ซึ่งคว�มเสื่อมเสียแก่นักเรียนและ

โรงเรียน หรือก่อให้เกิดคว�มไม่สงบขึ้นภ�ยใน และภ�ยนอกโรงเรียน

   (๓)  คณะกรรมก�รตลุ�ก�รมอีสิระในก�รปฏบิติัง�นต�มอำ�น�จ หน้�ที ่ต�มม�ตร� 

๕๕ (๓) ก�รพิจ�รณ�คว�มผิดขึ้นสู่ศ�ลนักเรียน เป็นหน้�ที่ของอัยก�ร 

    เมื่อพิจ�รณ�คว�มผิดใด ๆ เสร็จแล้ว ให้เลข�นุก�รทำ�บันทึกก�รพิจ�รณ�

ร�ยง�นต่อรองผู้อำ�นวยก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียนลงโทษ

       (๔)  ก�รพิจ�รณ�คว�มผิดต้องมีคณะกรรมก�รตุล�ก�รทั้งคณะ

 ม�ตร�  ๖๘  คว�มผดิทีน่ำ�ขึน้พจิ�รณ�ทกุครัง้ต้องมตีวัแทนของโรงเรยีนเข้�ร่วมเป็นทีป่รกึษ�

ด้วย คว�มผิดที่นำ�ขึ้นพิจ�ณ�ในศ�ลนักเรียน ต้องเป็นคว�มผิดที่เกิดจ�กก�ร 

กระทำ�ที่ขัดต่อระเบียบ วินัยข้อบังคับของโรงเรียน และของสภ�นักเรียน

    ที่กำ�หนดขึ้นโดยให้อัยก�ร เป็นผู้บันทึกเป็นล�ยลักษณ์อักษรโทษที่ควรได้รับแก่          

ผู้กระทำ�ผิด และต้องไม่ขัดต่อระเบียบของ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 ม�ตร�  ๖๙  คณะกรรมก�รทีป่รกึษ�สภ�นกัเรียน มอีำ�น�จหน้�ทีใ่ห้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� ชีแ้จง

แก่สภ�นักเรียนและเข้�ร่วมประชุมเมื่อมีก�รประชุมทุกครั้ง

 ม�ตร�  ๗๐ คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ทุกกิจกรรม มีอำ�น�จหน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� ชี้แจง

แนวท�งในก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รกิจกรรมทกุกจิกรรม เข้�ร่วมประชมุ

เมื่อมีก�รประชุมทุกครั้งและรับฟังคว�มคิดเห็นของสม�ชิก

 ม�ตร�   ๗๑ ประธ�นสภ�นกัเรยีน และรองประธ�นสภ�นกัเรียน มอีำ�น�จหน้�ทีป่ระส�นง�น 



๙๖ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

เป็นผู ้นำ�ในที่ประชุม รับฟังคว�มคิดเห็น และข้อเสนอแนะจ�กสม�ชิก           

ควบคุมก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปด้วยดี

 ม�ตร�  ๗๒  เลข�ธิก�ร มีหน้�ที่บันทึกก�รประชุม ร�ยง�นก�รประชุม ออกหนังสือเชิญ       

ประชุม แจ้งระเบียบว�ระก�รประชุม เก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ และเอกส�ร      

ทกุชนดิ เหรญัญกิให้มหีน้�ทีเ่กบ็รกัษ�เงนิทำ�บญัชรี�ยรบั-ร�ยจ่�ย ทำ�ประม�ณก�ร        

ก�รเงนิ ดำ�เนนิก�รจดัซือ้วสัดุ อปุกรณ์ ทำ�บญัชวีสัดุ และเกบ็รกัษ� ประช�สมัพันธ์

สภ�นักเรียนให้มีหน้�ที่ติดต่อ ประส�นง�นทุกกิจกรรมทุกหน่วยง�น

 ม�ตร�  ๗๓  สม�ชิกในแต่ละกิจกรรม ให้มีหน้�ที่เสนอคว�มคิดเห็นที่จะปรับปรุง

    ก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กิจกรรมก้�วหน้� ปฏิบัติหน้�ที่

ต�มมติของแต่ละกิจกรรม

หมวดที่ ๙ 
ว่�ด้วยกรรมก�รที่ปรึกษ�

 ม�ตร� ๗๔   คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�สภ�นักเรียน ประกอบไปด้วยคณะคุณครู ต�มคำ�สั่ง

    ที่โรงเรียนแต่งตั้ง

 ม�ตร�  ๗๕ คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�กิจกรรม ประกอบด้วยคณะคุณครู ต�มคำ�สั่งที่โรงเรียน

แต่งตั้ง

 ม�ตร�  ๗๖ คณะกรรมก�รหมดสภ�พเมื่อ

        (๑)  ต�ย

        (๒)  ล�ออก

        (๓)  ย้�ยไปรับร�ชก�รที่อื่น

        (๔)  ออกต�มว�ระ

       (๕)  ยุบสภ�

 ม�ตร�  ๗๗ เมื่อตำ�แหน่งกรรมก�รที่ปรึกษ�ว่�งลง ให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนแต่งตั้งให้ทัน

    ก�รประชุมจะม�ถึงหรือภ�ยใน ๑๕ วัน

หมวดที่ ๑๐ 

อำ�น�จ หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รกิจกรรม

 ม�ตร�  ๗๘  คณะกรรมก�รบรหิ�รกิจกรรม ประกอบด้วยกรรมก�รต�มม�ตร� ๖๓ มคีณุสมบติั

ต�มระเบียบหรือข้อบังคับของกิจกรรมนั้น ๆ

 ม�ตร� ๗๙  คณะกรรมก�รบริห�รกิจกรรม มีอำ�น�จหน้�ท่ีบริห�รกิจกรรมให้เป็นไปต�มมติ

ของกิจกรรมนั้น ๆ ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ท่ีไม่ขัดต่อธรรมนูญนักเรียน  

รับฟังคว�มคิดเห็นของสม�ชิกและจัดประชุมต�มคว�มเหม�ะสม



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๙๗

หมวดที่ ๑๑
ว่�ด้วยก�รแก้ไขธรรมนูญ

 ม�ตร�  ๘๐  ธรรมนูญนักเรยีนจะแก้ไขได้กต่็อเมือ่มกี�รประชุมสภ�นกัเรยีนสมยัส�มญัเท่�นัน้

 ม�ตร�  ๘๑ ก�รขอแก้ไขธรรมนูญนักเรียน ให้คณะกรรมก�รนักเรียนจำ�นวน ๒ ใน ๓ มีสิทธิ

เข้�ชื่อเสนอขอแก้ไข ทำ�หนังสือแสดงเหตุผลขอแก้ไขเสนอต่อประธ�น

    สภ�นักเรียน หลังจ�กนั้นให้นำ�เข้�ท่ีประชุมคณะกรรมก�รสภ�นักเรียนเพ่ือ       

ขอคว�มเห็น เมื่อคณะกรรมก�รสภ�นักเรียนลงคว�มเห็นแล้ว ให้นำ�เสนอต่อที่

ประชุมสภ�นักเรียนสมัยส�มัญโดยรีบด่วน

 ม�ตร�  ๘๒  ก�รประชุมแก้ไขธรรมนูญนักเรียนต้องมีคณะกรรมก�รท่ีปรึกษ�สภ�นักเรียน 

ร่วมประชุมด้วย  ๓ ใน ๕ 

 ม�ตร�  ๘๒  เมื่อมีก�รแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนักเรียน ประธ�นสภ�นักเรียนนำ�เสนอ

    ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเพื่อประก�ศใช้ต่อไป

หมวดที่ ๑๒
ว่�ด้วยบทเฉพ�ะก�ล

 ม�ตร� ๘๓   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนมีอำ�น�จสั่งยุบได้ โดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�ร

    ที่ปรึกษ�สภ�นักเรียน

 ม�ตร� ๘๔ สม�ชิกสภ�นักเรียน หมดสภ�พต�มมติของที่ประชุมสภ�นักเรียนได้ด้วยส�เหตุ

ก�รข�ดประชุมบ่อยครั้ง

 ม�ตร� ๘๕  ให้ใช้ธรรมนูญนักเรียนฉบับนี้ได้ นับตั้งแต่วันที่ประก�ศใช้

     ประก�ศ  ณ  วันที่  ๑  เมษ�ยน  พุทธศักร�ช  ๒๕๖๐

                 

      

                    (น�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์)

                                                      ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร



๙๘ คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

คณะกรรมก�รสภ�นักเรียน ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

๑.   น�งส�วพัชริด�   น้อยพรม     ประธ�นสภ�นักเรียน

๒.   น�งส�วธัญญ�    จันทร์ถอด    รองประธ�นสภ�นักเรียนคนที่ ๑

๓.     น�ยวัทนพร     พรมเสน    รองประธ�นสภ�นักเรียนคนที่ ๒

๔.     น�งส�วนิภ�พันธ์    ดอนอ่อนส�   เลข�ธิก�รสภ�นักเรียน

๕.     น�ยวัชระ     สุริโย    ประธ�นนักเรียน

๖.     น�ยเกริกชัย     พรมม�ตร    รองประธ�นนักเรียนคนที่ ๑

๗.     น�ยชนะพงศ์พันธ์    ชินคำ�    รองประธ�นนักเรียนคนที่ ๒

๘.     น�งส�วพ�นพุ่ม    ปิ่นแก้ว    ประช�สัมพันธ์

๙.     น�งส�วบัวชมพู    ช่�งปรุง    รองประช�สัมพันธ์

๑๐.   น�งส�วนริศร�    นร�วุธ    เหรัญญิก

๑๑ .  น�งส�วมุฑิต�    กู่ดวง    รองเหรัญญิก

๑๒.   น�งส�วเจนจิร�    ดอกไม้    ปฏิคม

๑๓.   น�งส�วปฏิม�พร    ม�ตรวงศ์     รองปฏิคม

๑๔.   น�งส�วรุจินันท์    อันสนธิ์    เลข�นุก�ร

๑๕.   น�งส�วเบญญ�ภ�    กัสนุก�    รองเลข�นุก�ร

๑๖.   น�ยชัชว�ลย์     สิงห์สุวรรณ   ประธ�นตุล�ก�ร

๑๗.   น�ยสุหฤษฎ์      พรหมวงศ�นนท์   รองประธ�นตุล�ก�รคนที่ ๑

๑๘.   น�งส�วป�นหทัย     ทองโคตร    รองประธ�นตุล�ก�รคนที่ ๒

๑๙.   น�ยวัชรพงษ์     บุตรโคตร    อัยก�ร

๒๐.   น�งส�วเกษสุด�    ไชยทำ�ม�    เลข�นุก�รตุล�ก�ร 
๒๑.   น�ยชวลิตร     พลหมอ    หัวหน้�คณะกรรมก�รห้องเรียน

๒๒.   น�ยร�ชัณย์     ไชยทุม    หัวหน้�คณะกรรมก�รกลุ่มวิช�ก�ร

๒๓.   น�ยศุภวิชญ์     อินทเส�ร์    หวัหน�้คณะกรรมก�รกลุม่แผนง�นและงบประม�ณ 

๒๔.   น�งส�วนฤมล    เส�สำ�ร�ญ     หัวหน้�คณะกรรมก�รกลุ่มอำ�นวยก�ร

๒๕.   น�ยณัฐพงษ์     แวววงศ์     หัวหน้�คณะกรรมก�รกลุ่มกิจก�รนักเรียน

๒๖.   น�ยวิทย�     อภิเน�วนิเวศน์    หัวหน้�คณะกรรมก�รกิจกรรมพิเศษ

๒๗.   น�ยจักรกฤษณ์     ศรีพันดอน    หัวหน้�คณะกรรมก�รง�นสหวิทย�เขตกัลย�ณมิตร

๒๘. น�งส�วก�นต์สินี    ก้อนจันทร์    หัวหน้�คณะกรรมก�รโครงก�รพิเศษ

๒๙. น�งส�วอภิสร�    ลิพลธ�    หัวหน้�คณะกรรมก�รหมู่บ้�น

๓๐. น�ยโชคทวี     เชื้อนิล    หัวหน้�คณะกรรมก�รสี

๓๑. น�งส�วชลธิช�    จรัสแสงทอง   หัวหน้�คณะกรรมก�รชุมชน



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๙๙

คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�สภ�นักเรียน ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

๑.    น�ยอ�ทิตย์ กลิ่นก�หลง    ที่ปรึกษ�ประธ�นนักเรียน

๒.    น�ยนพรัตน์    เมืองสนธิ์     ที่ปรึกษ�รองประธ�นนักเรียนคนที่ ๑

๓.    น�ยสุนิส�   จันแหละ     ที่ปรึกษ�รองประธ�นนักเรียนคนที่ ๒

๔.    น�ยจตุพรชัย  ส�ขิน    เลข�นุก�ร

๕.    น�งส�วสุรัตน�  แสนแก้ว    ที่ปรึกษ�รองเลข�นุก�ร

๖.    น�งส�วศุภ�รัตน์  สมสอ�งค์     ที่ปรึกษ�รองเลข�นุก�ร

๗.    น�งส�วฐิติวรด�  เผื่อนด�     ที่ปรึกษ�รองเลข�นุก�ร

๘.    น�งส�วมัลลิก�  จิตรัก     ที่ปรึกษ�รองเลข�นุก�ร

๙.    น�ยบุญทวีศักดิ์  ร�ชสีห์      ที่ปรึกษ�รองเลข�นุก�ร

๑๐.   น�งส�ววนิด�  ดวงสิมม�     กรรมก�ร

๑๑.   น�งส�วภัทร�พร  วงสีล�      กรรมก�ร

๑๒.   น�งส�วญ�นิก�  ผิวแดง     กรรมก�ร

๑๓.   น�งส�วบุษกร  มนตรีภักดี    กรรมก�ร

๑๔.   น�งส�วเกศวดี  สรรพล�ภัง    กรรมก�ร

๑๕.   น�ยพิชิตชัย  อมรพันธ์      กรรมก�ร

๑๖.   น�งส�วสุพรรษ�  ชูตระกูลกิจ     กรรมก�ร

๑๗.   น�ยอภิสิทธ์  ลุนขอนแก่น     กรรมก�ร

๑๘.   น�งส�วอนัญพร   บุตรดี     กรรมก�ร

๑๙.   น�งส�วปริมประภ�  ช�ติวงษ์      กรรมก�ร

๒๐.   น�ยพีระ  เอกพลกุล      กรรมก�ร

๒๑.   น�ยคีรีเขต  ประทุมศรี     กรรมก�ร

๒๒.   น�ยอภิสิทธิ์  ม�ล�ศรี     กรรมก�ร

๒๓.   น�ยวัชพงษ์   ท�ระมล    กรรมก�ร

๒๔.   น�ยสหัสวรรษ  ติวเฮือง     กรรมก�ร

๒๕.   น�ยเสพสรรค์  จันทย์ม�ตย์     กรรมก�ร

๒๖.   น�งส�วอทิตย�  เอกสะพัง    กรรมก�ร

๒๗. น�งส�วพัชริด�  สิงสมบัติ     กรรมก�ร



ร�ยชื่อหัวหน้�ระดับชั้นและครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้น

คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นครูหัวหน้�ระดับชั้น
 ๑. น�ยสิทธ� กล้�ห�ญ  หัวหน้�กลุ่มกิจก�รนักเรียน
 ๒. น�ยวัชรพันธุ์ ศรีท�นันท์  หัวหน้�ระดับประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท ๑
 ๓. น�งฉวีวรรณ บุญระมี  หัวหน้�ระดับประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒
 ๔. น�งมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์  หัวหน้�ระดับประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓
 ๕. น�ยสมจิตร เจริญสุข  หัวหน้�ระดับประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔
 ๖. น�งพูนศรี นิยมศ�สตร์  หัวหน้�ระดับประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕
 ๗. น�ยประยงค์ สิงห�ด  หัวหน้�ระดับประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖
 

ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑ 
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๑ ๑. น�งอมรพรรณ รักษ�เคน ๒. น�ยสุวัฒน์  ดวงรัตน์  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๒ ๑.  น�ยลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ๒. น�งส�วรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๓ ๑. น�งปริย�กร ศรีวงษ�        ๒. น�งสุวคนธ์  พวงชน         
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๔ ๑.  น�งสังว�ลย์ อติรัตนวงษ์         ๒.  น�งมณีรัตน์ ขยันกล�ง     
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๕ ๑. น�งณัฐชฎ� ชัชว�ลย์ ๒. น�งศศิวิมล แย้มแสงสังข์
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๖ ๑.  น�งอุไรวรรณ ภวสุริยกุล  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๗ ๑. น�งกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์   ๒. น�งเทพบังอร บึงมุม
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๘ ๑. น�งธนกร วงศ์เทวร�ช 
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑/๙ ๑.  น�งส�วพัชรวีร์ น�มพิกุล   ๒. น�งส�วสุนันท� ปิยะศิลป์   

ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒ 
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๑ ๑. ดร.นภ�พร เพ็ชรศรีกุล ๒. น�งสมหวัง เสือโคร่ง  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๒ ๑. น�งวนิด� ปัญญ�มี        ๒. น�งส�วสุภ�วดี โฆษิตพล
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๓ ๑. น�งวรรณวนัช กำ�หนดศรี   ๒. น�งกัญญ�พร จันทรโสภณ  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๔ ๑. น�งเย�วรักษ์ ระรื่นรมย์ ๒. น�งเย�วภ� ไชยเชษฐ์  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๕ ๑. น�งส�ววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์ ๒. น�งสุภ�พร พิศฐ�น  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๖ ๑. น�ยวิระวงค์ หงษ์คำ�เมือง  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๗ ๑. น�งส�ววิไล ทองแท่งไทย   ๒. น�ยเสกสรรค์ สีห�โมก
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๘ ๑. น�งอ�รย� น�รคร ๒. น�งทิพย์วรรณ แก้วดวง  
 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒/๙ ๑. น�งมยุร� แพงศรี          ๒. น�ยสินธุว� โสภะสุนทร

๑๐๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๑ ๑.  น�งนงเย�ว์ พรหมทอง   ๒. น�งลักษเดือน สนทอง

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๒ ๑. น�งส�ววยุรี วงศ์สมศรี   ๒.  น�ยนฤดลท์  ศรีแก้วทุม   

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๓ ๑. น�งสิริญด� เลิศบุญสถ�พร   ๒.  น�งปร�ณี ถิ่นเวียงทอง

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๔ ๑. น�งส�วสุวพี พรหมมีเนตร ๒.  น�งนงค์รัก ไทธ�นี               

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๕ ๑. น�งสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์   ๒.  น�ยปริวรรต ประจันตะเสน

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๖ ๑.  น�งส�วพรรณมล ปิ่นทอง ๒. น�ยปร�โมทย์  พูนปริญญ�

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๗ ๑. น�ยนิกร สีกวนช�   ๒.  น�งร�ตรี ห�ญสุโพธิ์

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๘ ๑.  น�ยพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ   ๒.  น�งส�วม�นดิ�  อนิทรแพทย์

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓/๙ ๑.  น�ยนำ�พล พงศ์พัสนันท์   ๒.  น�งนงพร โสใหญ่

ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔/๑ ๑.  น�งพูลสุข พรหมโว ๒.  น�งกรรณกิ�  เกยีรตจิรงุพนัธ ์

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔/๒ ๑.  น�งอริสร� สุภ�พ   ๒.  น�งนภธร อัครธรสกุล   

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔/๓ ๑.  น�งดวงจันทร์ ม�คำ�   ๒.  น�งวิคุณ ตันติสุโชติ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔/๔ ๑. น�ยเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ๒.  น�งส�วนภัสรพี แสนโคตร  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔/๕ ๑.  น�งมนธิร� สุด� ๒.  น�งส�วกฤษณ�  วรรณทพิย ์ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔/๖ ๑. น�งอ�รมย์ มิน� ๒.  น�งญ�ณิศ� เครือวรรณ 

  ๓. น�งส�วสุรภัสสร� โสใหญ่ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔/๗ ๑. น�งส�วสุรีรัตน์ เดือนฉ�ย   ๒.  น�งกนกพิชญ์ อนุพันธ์

ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕/๑ ๑. น�งมยุร� ศรีท�นันท์   ๒.  น�งอรพิน สรรเสริญสุข

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕/๒ ๑. น�ยอดิเรก ส�รีพิมพ์   ๒.  น�งรพิธร เสน�ไชย  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕/๓ ๑. น�งส�ววิล�วัณย์ คำ�มูล   ๒.  น�งส�วจรีุรตัน ์ จฑุ�กฤษฎ�  

  ๓. น�งอุบลวัณณ� รอนยุทธ  

      ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕/๔ ๑. น�งรัตติก�ล ขว�คำ�   ๒.  น�งสุทิศ� อ�ร�มพงษ์    

      ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕/๕ ๑.  น�งเพลินพิศ น�มว�ด ๒.  น�งส�วประทมุทพิย ์ก�รสร�้ง  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕/๖ ๑. น�ยอนุสรณ์  ปินใจยศ ๒.  น�งกรุงศรี  เหมพลชม

  ๓. น�งส�วกรรณิก�ร์ ทองยศ  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕/๗ ๑. น�งชนิด� ดวงบรรเท�   ๒.  น�งส�วนฎัฐธ์ญัญ� สนุทโรจน์

                                         ๓. น�ยอิศร�พงศ์  พรหมวงศ�นนท์
 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๐๑



ครูประจำ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๑ ๑. น�งพิกุลรัตน์ บรรด�ศักดิ์ไพศ�ล ๒. น�งอัธย� เอมแย้ม  

  ๓. น�ยสุภชัย ศรีมันตะ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๒ ๑.  น�งเครือวัลย์ คงรักช้�ง   ๒. น�ยบุญเกิด ศิริวรรณ  

  ๓. น�งสุภ� มนูญศักดิ์ 

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๓ ๑. น�ยไกรเพชร เจริญศิริ ๒. น�งพรรณี ชัยทอง  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๔ ๑. น�ยอดิเทพ พลบำ�รุง ๒. น�งสุภ�ณี คงกระโทก  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๕ ๑. น�ยนิพนธ์ สิงห์สม�น ๒. น�งลัดด�วัลย์ คีรีเมฆ  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๖ ๑. น�ยวีระพล จันทร์ศิล� ๒. น�งส�วสุภัสตร� ฝ่�ยสงค์  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๗ ๑.  น�ยวิเชียร กระพี้แดง   ๒. น�งส�วชโลทร โชติกีรติเวช  

 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖/๘ ๑. น�ยสุรพล ล้อเทียน   ๒. น�งนิธิด� ชื่นนิรันดร์

๑๐๒  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



นโยบ�ยคว�มปลอดภัยในสถ�นศึกษ�
๑. ไม่พกพ�อ�วุธและส�รเสพติดเข้�ม�ในสถ�นศึกษ�
๒. นักเรียนที่ขับรถจักรย�นยนต์ม�โรงเรียน ต้องมีใบขับขี่   
 รถจักรย�นยนต์ทุกคน
๓. ผู้ขับขี่รถจักรย�นยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติต�ม
 กฎ จร�จรอย่�งถูกต้อง
๔. จอดรถจักรย�นยนต์ในบริเวณที่จัดให้ทั้งของบุคล�กรในโรงเรียน 
 และบุคคลภ�ยนอก
๕. บคุคลภ�ยนอกต้องรบับตัรเข�้-ออก สถ�นศกึษ�ทีป่อ้มย�มโรงเรยีน
๖. มีก�รตรวจสภ�พส�ยไฟในอ�ค�ร เพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัย  
 และตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิงเป็นปัจจุบัน
๗. ตรวจสุขภ�พร่�งก�ยเป็นปัจจุบัน
๘. นักเรียนทุกคนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบต�มหลักสูตร 
 และต�มอัตลักษณ์ของสถ�นศึกษ�

สโลแกน
 - ใช้คว�มระมัดระวัง  ยับยั้งอุบัติเหตุ

 - ระมัดระวังรอบคอบ ชอบปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

 - อยู่อย่�งปลอดภัย ห่�งไกลจ�กโรค

 - หยุด อุบัติภัย ห่�งไกลอุบัติเหตุ

 - หยุดประม�ท  หยุดอุบัติภัย

 - อุบัติภัยไม่เกิด  ถ้�ไม่ประม�ท

 - อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้�ใส่ใจระมัดระวัง

 - KKN Safety  &  Healthy School

 - ลูกข�มแก่นมีวินัย  รู้รักษ์ปลอดภัย  สุขภ�พอน�มัยดี

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๐๓





กลุ่มวิชาการ



วิสัยทัศน์
 หลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียนข�มแก่นนคร  มุ่งพัฒน�ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำ�ลังของช�ติ        
ให้เป็นมนุษย์ที่มี คว�มสมดุลทั้งด้�นร่�งก�ย คว�มรู้ คุณธรรม มีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นพลเมืองไทย         
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในก�รปกครองต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีคว�มรู้พื้นฐ�น รวมทั้งเจตคติที่จำ�เป็นต่อก�รศึกษ�ต่อ ก�รประกอบอ�ชีพ และก�รศึกษ�ตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสำ�คัญบนพื้นฐ�นคว�มเชื่อว่�ทุกคนส�ม�รถเรียนรู้และพัฒน�ตนเอง                        
ไดเต็มศักยภ�พ
 
หลักก�ร
 หลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียนข�มแก่นนคร  มีหลักก�รที่สำ�คัญดังนี้
 ๑. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พของช�ติ มีจุดหม�ยและม�ตรฐ�นก�รเรียน
รู้เป็นเป้�หม�ยสำ�หรับพัฒน�เด็กและเย�วชนให้มีคว�มรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐ�น                
ของคว�มเป็นไทยควบคู่กับคว�มเป็นส�กล
 ๒. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�เพื่อปวงชน ท่ีประช�ชนทุกคนมีโอก�สได้รับก�รศึกษ�                
อย่�งเสมอภ�คและมีคุณภ�พ
 ๓.  เปน็หลกัสตูรก�รศกึษ�ทีส่นองก�รกระจ�ยอำ�น�จ ให้สังคมมส่ีวนร่วมในก�รจัดก�รศกึษ�
ให้สอดคล้องกับสภ�พและคว�มต้องก�รของท้องถิ่น
 ๔. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�ท่ีมีโครงสร้�งยืดหยุ่นทั้งด้�นส�ระก�รเรียนรู้  เวล�และ                  
ก�รจัดก�รเรียนรู้
 ๕.  เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
 ๖.  เปน็หลกัสตูรก�รศกึษ�สำ�หรบัก�รศกึษ�ในระบบ นอกระบบ และต�มอธัย�ศยั ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้�หม�ย ส�ม�รถเทียบโอนผลก�รเรียนรู้ และประสบก�รณ์

จุดหม�ย
 หลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียนข�มแก่นนคร มุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญ� มีคว�มสุข                 
มีศักยภ�พในก�รศึกษ�ต่อ และก�รประกอบอ�ชีพ จึงกำ�หนดเป็นจุดหม�ย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน         
เมื่อจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ดังนี้
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่�นิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่�ของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติ
ตนต�มหลักธรรมของพระพุทธศ�สน� หรือศ�สน�ที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
 ๒. มีคว�มรู้อันเป็นอันส�กลและมีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร ก�รคิด ก�รแก้ปัญห� ก�รใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

หลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียนข�มแก่นนคร
โรงเรียนม�ตรฐ�นส�กล

๑๐๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 ๓. มีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักก�รออกกำ�ลังก�ย
 ๔. มีคว�มรักช�ติ มีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ        
ก�รปกครองต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุข
 ๕. มจีติสำ�นกึในก�รอนรุกัษว์ฒันธรรมและภมิูปญัญ�ไทย ก�รอนรุกัษแ์ละพฒัน�สิง่แวดลอ้ม                        
มีจิตส�ธ�รณะที่มุ่งทำ�ประโยชน์และสร้�งสิ่งที่ดีง�มในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งมีคว�มสุข

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
 หลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียนข�มแก่นนคร มุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้ส�ม�รถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข ในฐ�นะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก                 
ดังนี้ 
 ๑. รักช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต
 ๓.  มีวินัย
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้
 ๕.  อยู่อย่�งพอเพียง
 ๖.  มุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น
 ๗.  รักคว�มเป็นไทย
 ๘.  มีจิตส�ธ�รณะ
 ๙. มีคว�มกตัญญู

แนวปฏิบัติเกณฑ์ก�รวัดและก�รประเมินผลก�รเรียน

 ๑.  ก�รตัดสินผลก�รเรียน
  ๑.๑ ก�รตัดสินผลก�รเรียนเป็นร�ยภ�คเรียน  ร�ยวิช�ให้นำ�คะแนนระหว่�งเรียนรวมกับ
คะแนนปล�ยภ�คเรียนแล้วให้ระดับผลก�รเรียน  ผู้เรียนได้คะแนนตำ่�กว่�ร้อยละ  ๕๐  ให้ระดับ           
ผลก�รเรียน  ๐ ส่วนระดับผลก�รเรียน  ๑,  ๑.๕,  ๒,  ๒.๕,  ๓,  ๓.๕,  ๔ ให้อยู่ในระดับต�มกำ�หนด
ช่วงคะแนน
  ๑.๒  ผูเ้รยีนต้องได้รบัก�รประเมนิทุกตัวชีว้ดัและผ่�นเกณฑ์ต�มสถ�นศกึษ�กำ�หนดก�รอ่�น
คิดวิเคร�ะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนในก�รประเมินก�รอ่�น         
คิดวิเคร�ะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้มีระดับผลก�รประเมินเป็นดีเยี่ยม  ดี  ผ่�น  
และ ไม่ผ่�น
  ๑.๓ ให้ผลก�รเรียน  มส  เมื่อผู้เรียนมีเวล�เรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวล�เรียนและ           
ไม่ได้รับก�รผ่อนผันให้เข้�สอบปล�ยภ�คเรียน
       ๑.๔ ให้ผลก�รเรียน  ร  เมื่อผู้เรียนไม่ได้วัดผลกล�งภ�ค   ปล�ยภ�ค  ไม่ได้ส่งง�นที่ได้รับ
มอบหม�ยให้ทำ�  หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำ�ให้ประเมินผลก�รเรียนไม่ได้
  ๑.๕ ก�รให้ผลก�รเรียน  ร  เพร�ะไม่ได้ส่งง�น  ต้องบันทึกขออนุญ�ตให้ได้รับคว�ม                   
เห็นชอบจ�กหัวหน้�สถ�นศึกษ�ก่อน

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๐๗



 คว�มหม�ยช่วงคะแนนคิดเป็นร้อยละระดับผลก�รเรียน

 ๔ ๘๐ – ๑๐๐ ดีเยี่ยม

 ๓.๕ ๗๕ – ๗๙ ดีม�ก

 ๓ ๗๐ – ๗๔ ดี

 ๒.๕ ๖๕ – ๖๙ เกือบดี

 ๒ ๖๐ – ๖๔ ป�นกล�ง

 ๑.๕ ๕๕ – ๕๙ ค่อนข้�งพอใช้

 ๑ ๕๐ – ๕๔  ผ่�นเกณฑ์ขั้นตำ่�

 ๐ ๐ – ๔๙  ตำ่�กว่�เกณฑ์

 ผ - ผ่�น

 มผ -  ไม่ผ่�น 
๒.  คำ�อธิบ�ยร�ยง�นผลก�รเรียน
 ๓.  ก�รเปลี่ยนผลก�รเรียน
  ๓.๑ ก�รแก้ผลก�รเรียน ร ให้ได้รับผลก�รเรียนในระดับ ๑  ในกรณีที่ติด  ร  สุดวิสัย เช่น  
ป่วย  อุบัติเหตุผลก�รแก้  ร  ได้เกรดต�มปกติ  (ต้ังแต่ ๐ ถึง ๔) และอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้�           
สถ�นศึกษ�
  ๓.๒  ถ้�ผู้เรียนไม่ดำ�เนินก�รแก้ไข  ร  กรณีที่ส่งง�นไม่ครบแต่มีผลก�รประเมินระหว่�งภ�ค
เรียนและปล�ยภ�คให้ผู้สอนนำ�ข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลก�รเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ  
ของสถ�นศึกษ�ที่จะขย�ยเวล�ก�รแก้รออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภ�คเรียน
 ๔.  ก�รเปลี่ยนผลก�รเรียน มส  มี ๒ กรณี  ดังนี้
  ๔.๑ กรณีผู้เรียนได้ผลก�รเรียน  มส เพร�ะมีเวล�เรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  แต่มีเวล�เรียน    
ไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๖๐ ของเวล�เรียนในร�ยวิช�นั้นให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือ     
ใช้เวล�ว่�งหรือใช้วันหยุดหรือมอบหม�ยง�นให้ทำ�ผลก�รแก้มสให้ได้ระดับผลก�รเรียนไม่เกิน  ๑
  ๔.๒ กรณีผู้เรียนได้ผลก�รเรียน มส เพร�ะมีเวล�เรียนน้อยกว่�ร้อยละ  ๖๐  ของเวล�เรียน
ทั้งหมดให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รดังนี้
   ๔.๒.๑  ถ้�เป็นร�ยวิช�พื้นฐ�นให้เรียนซำ้�ร�ยวิช�นั้น
   ๔.๒.๒  ถ้�เป็นร�ยวิช�เพิ่มเติมให้เรียนซำ้�หรือเปลี่ยนร�ยวิช�เรียนใหม่
 ๕.  ก�รสอบแก้ตัว  ๐,  ร,  มส  และ  มผ
  ๕.๑ ก�รสอบแก้ตัวให้ดำ�เนินก�รภ�ยใน ๒ สัปด�ห์แรกของภ�คเรียนที่ ๑ ของปีก�รศึกษ�
จะเป็นก�รสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑  ของปีก�รศึกษ�นั้น  ร�ยวิช�ที่จะสอบแก้ตัวคือร�ยวิช�ที่ผลก�รเรียน
ภ�คเรียนที่ ๒  ของปีก�รศึกษ�ที่แล้วไม่ผ่�น  
  ๕.๒ นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่๑ ไม่ผ่�นหรือไม่ได้ดำ�เนินก�รสอบแก้ตัวให้นักเรียน         
ดำ�เนินก�รสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒  ในสัปด�ห์ที่ ๔  ของภ�คเรียนที่ ๑

๑๐๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



  ๕.๓  ในกรณีที่นักเรียนสอบแก้ตัว ๒  ครั้งก็ยังไม่ผ่�น  หรือไม่ดำ�เนินสอบแก้ตัว  จะไม่มี   
ก�รสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๓  แต่จะเป็นก�รเรียนซำ้�ในร�ยวิช�นั้นให้เสร็จสิ้นภ�ยในภ�คเรียนที่ ๑
  ๕.๔ เปิดภ�คเรียนที่ ๒  จะเป็นก�รสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑  ร�ยวิช�ที่จะสอบแก้ตัวคือร�ยวิช�
ที่ผลก�รเรียนภ�คเรียนที่ ๑  ที่ไม่ผ่�นให้ดำ�เนินก�รแก้ตัว  ในสัปด�ห์ที่ ๑ – ๒ ของภ�คเรียนที่ ๒
  ๕.๕ นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งท่ี ๑ไม่ผ่�นหรือไม่ได้ดำ�เนินก�รสอบแก้ตัวให้นักเรียน         
ดำ�เนินก�รสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒  ในสัปด�ห์ที่ ๔  ของภ�คเรียนที่ ๒
  ๕.๖ ในกรณีที่นักเรียนสอบแก้ตัว ๒ ครั้งก็ยังไม่ผ่�น  หรือไม่ดำ�เนินสอบแก้ตัว จะไม่มี        
ก�รสอบแก้ตัวครั้งที่ ๓  แต่จะเป็นก�รเรียนซำ้�ในร�ยวิช�นั้นให้เสร็จสิ้นภ�ยในภ�คเรียนที่ ๒
 ๖.  ก�รเรียนซำ้�ชั้น  
  ผูเ้รยีนทีไ่ม่ผ่�นร�ยวชิ�จำ�นวนม�กและมแีนวโน้มว่�จะเป็นปัญห�ต่อก�รเรยีนในระดบัชัน้ที่
สูงขึ้นสถ�นศึกษ�อ�จตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ให้เรียนซำ้�ชั้นได้ ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติต�มเกณฑ์           
ก�รเล่ือนช้ัน สถ�นศึกษ�ควรให้เรียนซำ้�ชั้น  ห�กพิจ�รณ�ว่�ผู ้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง                          
ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑  ผลก�รเรียนเฉลี่ยใน  ๑  ปีก�รศึกษ�  ตำ่�กว่�  ๑.๐๐
  ๖.๒  ติด  ๐  ร  มส  หรือ  มผ  เกินกว่�ครึ่งของจำ�นวนวิช�ที่เรียน
  ๖.๓  เวล�เรียนไม่ถึงร้อยละ  ๖๐  ของเวล�เรียนทั้งหมด
  ๖.๔  เมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�  นักเรียนจะต้องไม่มีผลก�รเรียน  ๐  ร  มส  หรือ  มผ  มิฉะนั้น 
เมื่อขึ้นปีก�รศึกษ�ใหม่นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นเรียน
 ๗.  เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�
  เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�มี  ๒  ระดับ
  ๗.๑  เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น
   ๗.๑.๑  ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�  ร�ยวิช�พื้นฐ�น  
๖๖  หน่วยกิต ร�ยวิช�เพิ่มเติมไม่น้อยกว่�  ๑๕  หน่วยกิต   และต้องผ่�นทุกร�ยวิช�
   ๗.๑.๒ ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน  ได้ผลก�รประเมินผ่�น                       
ทุกกิจกรรม
   ๗.๑.๓ ผ ่ �นเกณฑ ์ก�รประเ มินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และก�รอ ่�น                                              
คิดวิเคร�ะห์  เขียน
  ๗.๒ เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
   ๗.๒.๑ ผ ่�นเกณฑ์ก�รประเมินต�มโครงสร ้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�ร�ยวิช�                      
พื้นฐ�น  ๔๑  หน่วยกิตร�ยวิช�เพิ่มเติมไม่น้อยกว่� ๔๐ หน่วยกิตและต้องผ่�นทุกร�ยวิช�
   ๗.๒.๒ ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน  ได้ผลก�รประเมิน ผ่�น                       
(ผ) ทุกกิจกรรม
   ๗.๒.๓ ผ ่ �นเกณฑ ์ก�รประเ มินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และก�รอ ่�น                                          
คิดวิเคร�ะห์  เขียน

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๐๙



ก�รขอ ปพ. ต่�งๆ หรือเอกส�รท�งร�ชก�ร
 ๑. ระเบียบก�รขอ ปพ. ต่�งๆ หรือเอกส�รท�งร�ชก�ร

  ๑.๑ กรอกแบบคำ�ร้องขอ ปพ. ต่อง�นทะเบียน – วัดผล ที่ต้องก�ร ให้สมบูรณ์

  ๑.๒.  กรณีที่ขอ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗ ให้แนบรูปถ่�ยปัจจุบันขน�ด ๓ x ๔ เซนติเมตร (นิ้วครึ่ง)

  ๑.๓.  ก�รรับ ปพ. หรือเอกส�รต่�งๆ จะได้หลังจ�กยื่นคำ�ร้องอย่�งน้อย ๑ วันทำ�ก�ร

 ๒.  ใบรับรอง (ปพ.๗) จะออกให้แก่นักเรียนท่ีกำ�ลังเรียนอยู่ในโรงเรียนซ่ึงมีคว�มประสงค ์            

จะขอใบรับรองก�รเป็นนักเรียน ใบรับรองผลก�รศึกษ� ใบรับรองประเภทนี้ใช้ได้ภ�ยในเวล� ๖๐ วัน                   

นับตั้งแต่วันที่ออกให้

 ๓.  ใบรับรองภ�ษ�อังกฤษ ปฏิบัติเช่นเดียวกับก�รขอใบรับรองภ�ษ�ไทย เพียงแต่กรอกคำ�ร้อง

ข้อคว�มเป็นภ�ษ�อังกฤษ 

 ๔. ใบแสดงผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนร�ยบุคลเป็นร�ยภ�ค (ปพ.๖) จะออกให้เมื่อสิ้นสุด            

ภ�คเรียนมีก�รประเมินผลเรียบร้อย ในกรณีที่ชำ�รุดหรือสูญห�ยนักเรียนขอใหม่ได้

 ๕.  ใบระเบียนแสดงผลก�รเรียน (ปพ.๑)เป็นเอกส�รบันทึกข้อมูลผลก�รเรียนท้ังหมด                   

โดยโรงเรยีนจะออกให้เมือ่นกัเรยีนจบก�รศกึษ� ล�ออก หรอืสมคัรสอบในกรณทีีน่กัเรยีนจบก�รศกึษ�

ไปแล้ว ปพ. ชำ�รุดหรือสูญห�ยม�ขอใหม่ได้ โดยนำ�รูปถ่�ยปัจจุบันใส่เสื้อสีข�วไม่มีตร�หรือ                       

สัญลักษณ์ของสถ�บันใด

 ๖.   ใบระเบียนแสดงผลก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ (Transcript) เป็นเอกส�รที่นักเรียนนำ�ไปใช้            

ศึกษ�ต่อต่�งประเทศหรืออื่นๆ ให้กรอกคำ�ร้องข้อคว�มเป็นภ�ษ�อังกฤษ

ก�รขอเปลี่ยนแปลงหลักฐ�น
 ๑.  ก�รขอแก้ วัน เดือน ปีเกิด

       กรณีที่ปร�กฏว่� วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนมีคว�มผิดพล�ดไม่ตรงกับหลักฐ�น               

ท�งร�ชก�รอื่นๆ ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๑.๑ เขียนใบคำ�ร้อง (ของโรงเรียน) ขอเปลี่ยนแปลงหลักฐ�น

  ๑.๒ แนบสำ�เน�สูติบัตร หรือทะเบียนบ้�น เซ็นชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

  ๑.๓ ในกรณีบิด� ม�รด� มียศท�งทห�ร หรือตำ�รวจ เมื่อได้รับก�รเลื่อนยศ ต้องแจ้ง           

ง�นทะเบียน - วัดผล เพื่อที่จะแก้ไขทะเบียน

 ๒.   ก�รเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล

  ๒.๑ เขียนใบคำ�ร้อง (ของโรงเรียน) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล

  ๒.๒ แนบสำ�เน�หนงัสอืสำ�คญัก�รเปลีย่นแปลงชือ่ หรือชือ่สกลุ เซน็ช่ือรบัรองสำ�เน�ถกูต้อง

๑๑๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



ก�รติดต่อและก�รแต่งก�ยเมื่อม�ขอรับเอกส�ร
 ๑.   ติดต่อในวันและเวล�ร�ชก�ร

 ๒.   ก�รแต่งก�ยนกัเรียนปัจจบัุนแต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนเรยีบร้อย  และถกูระเบยีบของโรงเรยีน

 ๓.   นักเรียนเก่�แต่งก�ยสุภ�พ ไม่ควรใส่ก�งเกงข�สั้น สวมรองเท้�แตะ

เมื่อนักเรียนได้รับเอกส�รจ�กฝ่�ยทะเบียน – วัดผล
 ๑. ตรวจสอบข ้อมูลในเอกส�รให ้ถูกต ้อง  ห�กมีคว�มผิดพล�ดให ้รีบแจ ้งแก ้ ไข                                                

ที่ง�นทะเบียน – วัดผล

 ๒.  สำ�เน�เอกส�รไว้ประม�ณ ๒ – ๓ ชุด เพร�ะเวล�ใช้ให้ใช้ฉบับถ่�ยสำ�เน�  ส่วนฉบับจริงเมื่อ

ใช้แสดงคู่กับสำ�เน�และตรวจสอบแล้ว  ต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัยเนื่องจ�กเป็นเอกส�รสำ�คัญ

 ๓.  กรณีฉบับจริงสูญห�ยต้องก�รขอใหม่  ให้เขียนใบคำ�ร้องยื่นต่อง�นทะเบียน – วัดผล         

พร้อมรูปถ่�ยปัจจุบันขน�ดนิ้วครึ่งจำ�นวน ๒ รูป

 ๔. ม�รับเอกส�รต�มกำ�หนดนัดหม�ย

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๑๑



การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ห้องเรียน ใช้ระบบ ๓ ตัวเลข เช่น ห้องเรียน ๔๓๗

 เลข  ๔  ตัวที่  ๑  หม�ยถึง อ�ค�ร ๔  

 เลข  ๓  ตัวที่  ๒  หม�ยถึง ชั้นที่ ๓ ของอ�ค�ร

 เลข  ๗  ตัวที่  ๓  หม�ยถึง ห้องลำ�ดับที่แต่ละชั้นนับจ�กซ้�ยมือไปขว�มือ ห้องที่  ๗ 

การจัดห้องเรียน
 มัธยมศึกษ�ปีที่ ๑   จำ�นวน  ๙ ห้องเรียน

 มัธยมศึกษ�ปีที่ ๒   จำ�นวน  ๙ ห้องเรียน

 มัธยมศึกษ�ปีที่ ๓   จำ�นวน    ๙ ห้องเรียน

 มัธยมศึกษ�ปีที่ ๔   จำ�นวน    ๗ ห้องเรียน

 มัธยมศึกษ�ปีที่ ๕   จำ�นวน    ๗ ห้องเรียน

 มัธยมศึกษ�ปีที่ ๖  จำ�นวน    ๘ ห้องเรียน

   รวมทั้งสิ้น    ๔๙ ห้องเรียน

                         จำ�นวนนักเรียน  ๑,๗๑๐ คน     จำ�นวนครู   ๑๒๓  คน 

เวลาเรียน
กิจกรรมหน้�เส�ธง   เริ่มเวล� ๐๘.๑๐ น.  ถึง   ๐๘.๔๐ น.

 ค�บที่  ๑    เริ่มเวล� ๐๘.๔๐ น. ถึง   ๐๙.๓๐ น.

 ค�บที่  ๒ เริ่มเวล� ๐๙.๓๐ น. ถึง   ๑๐.๒๕ น.

 ค�บที่  ๓ เริ่มเวล� ๑๐.๒๕ น. ถึง   ๑๑.๑๐ น.

 ค�บที่  ๔    เริ่มเวล� ๑๑.๑๐ น. ถึง   ๑๒.๐๐ น.

พักกล�งวัน  เริ่มเวล� ๑๒.๐๐ น. ถึง   ๑๓.๐๐ น.
 ค�บที่  ๕ เริ่มเวล� ๑๓.๐๐ น. ถึง   ๑๓.๕๐ น.
 ค�บที่  ๖ เริ่มเวล� ๑๓.๕๐ น. ถึง   ๑๔.๔๐ น.
 ค�บที่  ๗ เริ่มเวล� ๑๔.๔๐ น. ถึง   ๑๕.๓๐ น.

๑๑๒  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนขามแก่นนคร
ปีการศึกษา ๒๕๖๐



ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑

๑๑๔   คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๑๕



๑๑๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๑๗

ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔ แผนก�รเรียน วิทย�ศ�สตร์ - คณิตศ�สตร์



ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔ แผนก�รเรียน ภ�ษ�

๑๑๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔ แผนก�รเรียน กีฬ� - ศิลป์

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๑๙



ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕ แผนก�รเรียน วิทย�ศ�สตร์ - คณิตศ�สตร์

๑๒๐  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๒๑

ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕ แผนก�รเรียน ภ�ษ�



๑๒๒  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร

ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕ แผนก�รเรียน กีฬ� - ศิลป์



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๒๓

ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ แผนก�รเรียน วิทย�ศ�สตร์ - คณิตศ�สตร์



ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ แผนก�รเรียน คณิตศ�สตร์ - ภ�ษ�

๑๒๔   คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๒๕

ร�ยวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� โรงเรียนข�มแก่นนคร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ แผนก�รเรียน กีฬ� - ศิลป์

 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๒๕



 ด้วยกลุ่มกิจก�รนักเรียนได้ดำ�เนินก�รเรื่องก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐       

เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔ และนักเรียนใหม่ทุกคน

ได้ใช้เป็นเอกส�รและคู่มือในก�รปฏิบัติตนในก�รเป็นนักเรียนโรงเรียนข�มแก่นนคร  ดังนั้นเพื่อให้ก�ร    

ดำ�เนินง�นก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง  

คณะกรรมก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

 ๑. คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร 

  ๑.๑ น�ยศุภกิจ ส�นุสัตย์ ประธ�นกรรมก�ร

  ๑.๒ น�งก�ญจน� ทวนวิเศษกุล รองประธ�นกรรมก�ร

  ๑.๓ น�ยพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ กรรมก�ร

  ๑.๔   น�ยนพดล สิงหศรี กรรมก�ร

  ๑.๕   น�ยกฤตกร เศรษฐโสภณ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 หน�้ท่ี   ใหค้ำ�ปรกึษ� แนะนำ� และชว่ยแกป้ญัห� เพือ่ใหก้�รดำ�เนนิง�นเป็นไปด้วยคว�มเรยีบรอ้ย 

 ๒. คณะกรรมก�รดำ�เนินง�น

  ๒.๑   น�ยกฤตกร    เศรษฐโสภณ ประธ�นกรรมก�ร

  ๒.๒   น�ยสิทธ� กล้�ห�ญ รองประธ�นกรรมก�ร

  ๒.๓   น�ยประยงค์ สิงห�ด กรรมก�ร

  ๒.๔   น�ยอนุสรณ์ ปินใจยศ กรรมก�ร

  ๒.๕   น�งลักษเดือน สนทอง กรรมก�ร

  ๒.๖  `น�ยอดิเทพ        พลบำ�รุง กรรมก�ร

  ๒.๗   ครูกลุ่มกิจก�รนักเรียนทุกคน กรรมก�ร

  ๒.๘   น�งธนกร วงศ์เทวร�ช กรรมก�รและเลข�นุก�ร

  ๒.๙   น�ยฉวีวรรณ     บุญระมี   กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

  ๒.๑๐ น�งอุไรวรรณ ภวสุริยกุล กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

คำ�สั่งโรงเรียนข�มแก่นนคร
ที่ ๑๐๕ / ๒๕๖๐

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
....................................................

๑๒๖  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร



 คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร  ๑๒๗

 หน้�ที่ ๑.  ประส�นง�นในก�รจัดเตรียมข้อมูลของแต่ละกลุ่มง�น/กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

  ๒.  จัดทำ�รูปเล่มและประส�นง�นโรงพิมพ์

  ๓.  ดำ�เนินก�รแจกให้นักเรียนในวันปฐมนิเทศ

 ๓. คณะกรรมก�รฝ่�ยออกแบบและรูปภ�พ

   ๑.๑ น�ยอนุสรณ์  ปินใจยศ  ประธ�นกรรมก�ร

   ๑.๒ น�งลักษเดือน สนทอง  รองประธ�นกรรมก�ร

   ๑.๓ น�งส�วชโลทร โชติกีรติเวช  กรรมก�ร

   ๑.๔   น�ยวัชระ  แก้วมีศรี  กรรมก�ร

   ๑.๕ น�งส�วชโลทร โชติกีรติเวช  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 หน้�ที่ ๑. ดำ�เนินก�รห�รูปภ�พของครูในแต่ละกลุ่มส�ระ พิมพ์ร�ยละเอียดข้อมูลของครู

             แยกเป็นกลุ่มง�น/กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ให้ถูกต้องและสวยง�ม

  ๒. รูปภ�พก�รแต่งก�ยของนักเรียนที่ถูกระเบียบ ก�รแต่งก�ยชุดนักเรียน/ ชุดกิจกรรมต่�ง ๆ

  ๓ ร�ยละเอียดรูปแบบก�รปักชื่อของนักเรียน

  ๔. รูปภ�พประกอบข้อมูลภ�ยในเล่ม

  ๕. ออกแบบรูปเล่มให้สวยง�ม

  ๔. คณะกรรมก�รตรวจท�นร�ยละเอียดของข้อมูล

    ๑.๑  น�ยอดิเรก  ส�รีพิมพ์  ประธ�นกรรมก�ร

    ๑.๒   น�ยประยงค์          สิงห�ด  รองประธ�นกรรมก�ร

    ๑.๓   น�ยวัชรพันธุ์  ศรีท�นันท์  กรรมก�ร

    ๑.๔   น�งมะลิวรรณ วิเชษฐะพงษ์  กรรมก�ร

    ๑.๕   น�ยสมจิตร  เจริญสุข  กรรมก�ร

    ๑.๖   น�งพูนศรี  นิยมศ�สตร์  กรรมก�ร

    ๑.๗   น�งลัดด�วัลย์  คึรีเมฆ  กรรมก�ร

    ๑.๘   น�งนภธร  อัครธรสกุล  กรรมก�ร

    ๑.๙  น�งฉวีวรรณ  บุญระมี  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 หน้�ที่ ๑ รวมรวมข้อมูลต่�งๆ และร�ยละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์

   ๒.   ตรวจท�นคำ�ผิดร�ยละเอียดในเอกส�รที่จะจัดส่งโรงพิมพ์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์

   ๓.   ดำ�เนินก�รดูแลเนื้อห�ในคู่มือนักเรียนให้ครบ และถูกต้องสมบูรณ์



  ๕. คณะกรรมก�รฝ่�ยพิมพ์ และจัดส่งโรงพิมพ์

    ๑.๑  น�งธนกร  วงศ์เทวร�ช  ประธ�นกรรมก�ร

    ๑.๒   น�ยประยงค์  สิงห�ด  รองประธ�นกรรมก�ร

    ๑.๓ น�งลักษเดือน  สนทอง  กรรมก�ร

    ๑.๔ น�งฉวีวรรณ  บุญระมี  กรรมก�ร

    ๑.๕  น�งอุไรวรรณ  ภวสุริยกุฃ  กรรมก�ร

    ๑๖.  น�งส�งพรรณมล ปิ่นทอง  กรรมก�รและเลข�นุก�ร`

 หน้�ที่ ๑. พิมพ์เอกส�รทั้งหมดให้ครบ พร้อมที่จะจัดส่งโรงพิมพ์

   ๒.   นำ�ส่งเอกส�รไปโรงพิมพ์

   ๓. ดแูลเอกส�รท่ีโรงพิมพจ์นกว�่จะแลว้เสรจ็ พรอ้มทีจ่ะแจกใหก้บันกัเรยีนในวนัปฐมนิเทศ

    ขอให้คณะกรรมก�รที่ได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีได้รับมอบหม�ยอย่�งเต็ม               

คว�มส�ม�รถเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถ�นศึกษ� และท�งร�ชก�รสืบไป

    ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  ๓๑  มีน�คม  พ.ศ. ๒๕๖๐

       สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  มีน�คม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

 (น�ยศุภกิจ  ส�นุสัตย์)

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนข�มแก่นนคร

๑๒๘  คู่มือ นักเรียน ผู้ปกครอง ขามแก่นนคร


