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โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์
่ ง้ 48 หมู ่ 2 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี
สถานทีตั
จงั หว ัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-710-2005
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค ที่ตั้ง 48 หมู 2 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท02-7102005 , 02-7102361
เว็ปไซต :http://bkps.ac.th/
เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค ถือกําเนิดขึ้นโดยชุมชนในทองถิ่นตําบลบางแกวไดเล็งเห็น
ความสําคัญและคุณประโยชนของกุลบุตรกุลธิดาในทองถิ่น ไดรวมบริจาคที่ดินรวม 24 ไร 1 งาน
38 ตารางวา พรอมทรัพยสินใหแกทางราชการเพื่อจัดสรางโรงเรียนใน ป พ.ศ. 2524
ดังรายละเอียดดังนี้
1.นายวงษ ฉิมพูลสุข
มอบที่ดิน 3 ไร 3 งาน 37 ตารางวา และมอบเงินใหจัดสรางสิ่งตาง ๆ เปนเงิน 1,067,581 บาท
(หนึ่งลานหกหมื่นเจ็ดพันหารอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน)
2.นางบาง ฉิมพูลสุข
มอบที่ดิน 15 ไร 1 งาน 46 ตารางวา เปนเงิน 1,843,800 บาท
(หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)
3.นายเฉย ฉิมพูลสุข
มอบที่ดิน 3 ไร 3 งาน 40 ตารางวา และมอบเงินจัดสรางสิ่งตาง ๆ เปนเงิน 70,702 บาท
รวมบริจาคทั้งสิ้น 532,402 บาท (หาแสนสามหมื่นสองพันสี่รอยสองบาทถวน)
4.นายเจียน แกวมณี
มอบที่ดิน 1 ไร 1 งาน 15 ตารางวา เปนเงิน 154,500 บาท
(หนึ่งแสนหาหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)
นอกจากนี้ยังมีผูบริจาคที่ดินเพื่อสรางถนนสาธารณะเขาสูโรงเรียนทําใหการเดินทาง
เขาสูโรงเรียนไดสะดวกขึ้น ดังนี้
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1.นายเจียนและนางลิ้นจี่ แกวมณี
มอบที่ดินสรางถนนเปนเนื้อที่ 1 ไร 75 ตารางวา และบริจาคดินถมถนนอีก 1,660 ลูกบาศกเมตร
2.นายนิพนธและนางฉวีวรรณ ภูทอง
มอบที่ดินสรางถนนเปนเนื้อที่ 3 งาน 50 ตารางวา บริจาคดินถมถนนอีก 1,410 ลูกบาศกเมตร
3.นายเรืองและนางบุญสม วัชรพงศ พรอมบุตร
มอบที่ดินทําถนน เปนเนื้อที่ 2 ไร 62 ตารางวา
กรมสามัญศึกษาไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางแกวประชาสรรคเปนโรงเรียนประจํา
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2524 โดยอาศัย
อาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เปนสถานที่เรียนชั่วคราว
และแตงตั้งนายสําอาง คําหริ่ม รักษาการในตําแหนงครูใหญ วันที่ 1 พฤษภาคม 2524
แตงตั้งผูอุปการะโรงเรียน 2 ทาน คือ นายวงษ ฉิมพูลสุข และนางบาง ฉิมพูลสุข
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2524
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2525 ไดทําพิธีมอบที่ดิน โดยมีนายสายสิทธิ์ พรแกว
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้นเปนประธานในพิธี โรงเรียนจึงถือเอาวันที่
1 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนตลอดมา
ในป พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลา โปรดเกลาฯ พระราชทานรางวัลแก
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค ในโอกาสที่ไดรับคัดเลือกกระทรวงศึกษาธิการ
ใหเปนสถานศึกษาดีเดน "โรงเรียนรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2541"
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
และในป พ.ศ.2552 นางฉวีพรรณ ภูทอง ไดบริจาคที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร 94 ตารางวา รวม
เนื้อที่ 25 ไร 2 งาน 32 ตารางวา
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่
เครืองหมาย
สัญลักษณ์ ประจําโรงเรียน

“งูเหาลอมรอบดวยรวงขาว”
งูเหา
เปนสัญลักษณแทนปเกิดของผูอุปการะโรงเรียน (นายวงษ ฉิมพูลสุข)
และแสดงถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งเคยเปนทุงนาและมีงูเหาชุกชุม
รวงขาว
แสดงถึงอาชีพของคนในทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยูซึ่งแสดงถึง
สวนใหญประกอบอาชีพการทํานา
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน
พระพุทธมณี รัตนเมธางกูร หมายถึง พระผูเปนหนอเนื้อ แหงนักปราชญ
อักษรยอ บส.ก.
ตนไมประจําโรงเรียน "ตนแกว"
สีประจําโรงเรียน ชมพู-แสด
ชมพู ความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน (ตรงกับวันเกิดของนายวงษ ฉิมพูลสุข)
แสด ความเจิดจา สวางรุงโรจน (ตรงกับวันเกิดของนางบาง ฉิมพูลสุข)
ปรัชญา
ความรู คูคุณธรรม
คติพจน
ทนฺโต เสฎโฐ มนุสฺเสสุ หมายถึง ผูฝกตนดีแลว เปนผูประเสริฐในหมูมนุษย
คําขวัญ
ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย
ธงประจําโรงเรียน เปนแถบผาสี่เหลี่ยมผืนผา ประกอบดวย
แถบผาสีประจําโรงเรียน 2 สี สีชมพู อยูบน สีแสดอยูลาง ตรงกลางเปนรูป สัญลักษณ
ประจําโรงเรียน
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คณะผู บ
้ ริหาร

นายวิชาญ กิ่งกาน
ผูอํานวยการโรงเรียน

นายมานพ จันทรงาม
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

นายสรายุ รักเจียม
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
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แผนการจ ัดการห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 – ม.6
1.แผนการเรียน เตรียมแพทย - เภสัช - พยาบาล - ทหาร
2.แผนการเรียน วิทยาศาสตร - เทคโนโลยี
3.แผนการเรียน เตรียมนิเทศน - ศิลปศาสตร
4.แผนการเรียน ศิลปธุรกิจอุตสาหกรรมบริหาร การบินและการโรงแรม
5.แผนการเรียน คอมพิวเตอรธุรกิจ
6.แผนการเรียน ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7.แผนการเรียน เตรียมศิลปกรรม – อุตสาหกรรม
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การว ัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลระหวางเรียนใหใชอัตราสวนคะแนนดังนี้
1. ใชอัตราสวนคะแนน 8 : 2 โดยแบงสัดสวนคะแนนดังนี้
- วัดผลยอย ใหน้ําหนักคะแนน 55%
- วัดผลกลางภาค ใหน้ําหนักคะแนน 20%
- จิตพิสัย ใหน้ําหนักคะแนน 5%
- วัดผลปลายภาค ใหน้ําหนักคะแนน 20%
2. การตัดสินผลการเรียนใหระบบผานและไมผานโดยกําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละ
วิชาที่รอยละ 50 จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผาน ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน
เปน 8 ระดับ แนวการใหระดับผลการเรียน 8 ระดับและความหมายของแตละระดับ
แสดงในตารางดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนนเปนรอยละ
ความหมาย
4
80 – 100
ดีเยี่ยม
3.5
75 – 79
ดีมาก
3
70 – 74
ดี
2.5
65 – 69
คอนขางดี
2
60 – 64
นาพอใจ
1.5
55 – 59
พอใช
1
50 – 54
ผานเกณฑขั้นต่ํา
0
0 – 49
ต่ํากวาเกณฑ
3. ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียน 8 ระดับไดใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไขผลการ
เรียนดังนี้
ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูล
รายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่
มอบหมายใหทํา ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทํา
ใหประเมินผลการเรียนไมได
มส หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียนมี
เวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันให
เขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
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4. การประเมินความสามารถอาน คิด วิเคราะหและเขียน เปนการประเมินทักษะการ คิด
และการถายทอดความคิดดวยทักษะการอาน การคิด วิเคราะห ตามเงื่อนไข และวิธีการ
ที่สถานศึกษา กําหนดและตัดสินผลการประเมินเปน 4 ระดับดังนี้
- ดีเยี่ยม
ใหใชตัวเลข 3
- ดี
ใหใชตัวเลข 2
- ผาน
ใหใชตัวเลข 1
- ไมผาน
ใหใชตัวเลข 0
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผาน โดยตองมีผลการประเมิน
อยูในระดับ ผาน ขึ้นไป
5. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินพัฒนาทางดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามคุณลักษณะที่
สถานศึกษากําหนด การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจะประเมินเปนราย
คุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมิน เปน 4 ระดับ ดังนี้
- ดีเยี่ยม
ใหใชตัวเลข 3
- ดี
ใหใชตัวเลข 2
- ผาน
ใหใชตัวเลข 1
- ไมผาน
ใหใชตัวเลข 0
6. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑแตละกิจกรรมกําหนด และใหผลการประเมินเปน
ผานและไมผาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี 3 ลักษณะคือ
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม
ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
ผ หมายถึง ผาน
มผ หมายถึง ไมผาน
ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน มผ ผูสอนจะตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมใน
สวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทํากิจกรรมจนครบ แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก มผ เปน
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ผ ไดทั้งนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของ
สถานศึกษา
7. ใหนายทะเบียนนําผลการประเมินขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ เพื่อนําเสนอใหผูอํานวยการโรงเรียน อนุมัติการตัดสินการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปการศึกษา
และจบหลักสูตรการศึกษาแตละระดับ
8. การเปลี่ยนผลการเรียน “0”
- สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่
นักเรียนสอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบ
แกตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป
การศึกษานั้น
- การสอบแกตัวใหไดผลการเรียนไมเกิน “1”
- ถาสอบแกตัว 2 ครั้งแลวยังไมผาน ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
เกี่ยวกับการแกผลการเรียนของผูเรียนโดยปฏิบัติดังนี้
1. ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น
2. ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
9. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
- ใหผูเรียนดําเนินการแกไข ร ตามสาเหตุ เมื่อผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลวใหได
ระดับผลการเรียนตามปกติ ตั้งแต 1 – 4
10. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
- ใหผูเรียน เขียนคํารองขอแกผลการเรียน “มส” ที่กลุมบริหารงานวิชาการในวันและ
เวลาตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อดําเนินการการแกผลการเรียน “มส” ตามระเบียบ
ของสถานศึกษาตอไป
11. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
- ใหผูเรียน เขียนคํารองขอแกผลการเรียน “มผ” ที่กลุมบริหารงานวิชาการในวันและ
เวลาตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อดําเนินการการแกผลการเรียน “มผ” ตามระเบียบ
ของสถานศึกษาตอไป
9 คูม
่ อ
ื ผู ้ปกครองและนักเรียน
ปี การศึกษา 2564

เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
- ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามโครงสรางหลักสูตรที่สถานศึกษา
กําหนด
- ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
- ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิด วิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
- ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
- ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามโครงสรางหลักสูตรที่สถานศึกษา
กําหนด
- ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
- ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิด วิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
- ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
- ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
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่
แนวปฏิบต
ั เิ กียวก
ับงานทะเบียน – ว ัดผล
ผูปกครองและนักเรียน ที่มีความประสงคจะติดตอกับทางโรงเรียนระเบียบทางธุรการ
ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้
1. การจําหนายนักเรียน
โรงเรียนจะจําหนายนักเรียนออกจากโรงเรียน และออกเอกสารรับรองผลการเรียนใหใน
กรณีตอไปนี้ คือ
- เรียนจบชั้นประโยคของโรงเรียน คือสอบไลไดชั้น ม.3 และ ม.6
- ผูปกครองนักเรียน แจงความจํานงขอลาออกนักเรียนออกจากโรงเรียน
- เมื่อโรงเรียนเปดภาคเรียนแลว นักเรียนไมไปโรงเรียน และไมมีการติดตอกับทาง
โรงเรียนเกิน 7 วันทําการ
- นักเรียนขาดเรียนในระหวางปการศึกษานานเกินสมควร โรงเรียนไดติดตอตาม
ระเบียบแลว แตผูปกครองนักเรียนไมไดติดตอกับทางโรงเรียน หรือไมแจงเหตุผล
เปนลายลักษณอักษร
- นักเรียนประพฤติผิดอยางรายแรง หรือขัดตอระเบียบของโรงเรียนที่กําหนดไวและ
ทางโรงเรียนพิจารณาเห็นสมควรใหจําหนายออกจากโรงเรียน
2. การขอลาออก
- ผูปกครองยื่นคํารองขอลาออก และขอใบรับรองผลการเรียน ปพ.7 ปพ.9 ที่งาน
ทะเบียนวัดผล กลุมงานวิชาการ ลวงหนา 1 สัปดาห
- ยื่นรูปถาย ขนาด 3 x 4 ซม. ครึ่งตัว หนาตรง จํานวน 2 รูป ไมสวมแวนตาดํา ไม
สวมหมวก และผมไมปดหนา
- รับ ปพ.7 ปพ.9 ตามวันนัดหมาย
3. การขอใบรับรองตางๆ
- ผูปกครองยื่นคํารองตอกลุมงานที่เกี่ยวของลวงหนา 1 สัปดาหดังนี้
ใบรับรองความประพฤติ กลุมกิจการนักเรียน
ใบรับรองการเปนนักเรียน กลุมบริหารวิชาการ
ใบรับรองความสามารถพิเศษ กลุมบริหารวิชาการ
- รับเอกสารตามวันที่นัดหมาย
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
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ระเบียบโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์
ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินก
ั เรียน พ.ศ.2564
เพื่อใหการดูแลแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียนมีหลักเกณฑในการดําเนินการอยางเปน
ขั้นตอน มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนเกณฑพิจารณา
ดําเนินการแกไขความประพฤตินักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนเปนกําลังใจแกนักเรียนที่ประพฤติดี จึงวางระเบียบวาดวยคะแนนความประพฤติ
นักเรียนไว ดังนี้
1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนบางแกวประชาสรรค” วาดวยคะแนนความ
ประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2564
2. ในระเบียบนี้คําวา “นักเรียน” หมายถึงนักเรียนปจจุบัน
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คําวา “ครู” หมายถึง ครูปจจุบันของโรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คําวา “ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คําวา “รองผูอํานวยการ” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คําวา “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
คําวา “คะแนน” หมายถึง คะแนนความประพฤตินักเรียน
3. กําหนดใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนนทันทีที่เขาเปน
นักเรียน
4. นักเรียนจะถูกตัดคะแนนตามระเบียบนี้ เมื่อกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝน
ระเบียบแบบแผนและ ขอบังคับของโรงเรียน
5. ครูทุกคนมีสิทธิ์ “เพิ่มคะแนน” ตามความเหมาะสมของความดีของนักเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดไวใน ระเบียบนี้
6. ครูทุกคนมีสิทธิ์ “ตัดคะแนน” ตามความเหมาะสมในการกระทําผิดของนักเรียนตาม
ระเบียบนี้โดยเมื่อ รวมคะแนนแตละคะแนนแลวไมเกินเกณฑตอไปนี้
6.1 ครูทุกคนมีสิทธิ์ตัดคะแนนไดครั้งละไมเกิน 10 คะแนน
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6.2 หัวหนาระดับ รองหัวหนาระดับ หัวหนาคณะสี รองหัวหนาคณะสี และ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ มีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนทุกคนที่กระทํา
ความผิดไดครั้งละไมเกิน 20 คะแนน
6.3 หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน มีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่ง
ไดครั้งละไมเกิน 30 คะแนน
6.4 รองผูอํานวยการมีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งไดครั้งละไมเกิน
40 คะแนน
6.5 การตัดคะแนนเกิน 40 คะแนน ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการกลุมบริหาร
กิจการนักเรียนตามขอ 8 พิจารณาคะแนนความประพฤติ
7. การตัดคะแนนตามขอ 6.1 - 6.5 จะมีผลเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรอง
ผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน
8. ใหคณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาคะแนนความประพฤติ
ประกอบดวย
8.1 รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน
ประธาน
8.2 หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน
รองประธาน
8.3 หัวหนาระดับทุกระดับ
กรรมการ
8.4 หัวหนาคณะสีทุกคณะสี
กรรมการ
8.5 คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
กรรมการ
9. นักเรียนจะถูกพิจารณาลงโทษ เมื่อรวมคะแนนที่ถูกตัดเปนไปตามกฎเกณฑดังนี้
9.1 ตัดคะแนนนอยกวา 10 - 20 คะแนน ใหครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับ
รวมการแกไขปญหา เชิญผูปกครองมารับทราบเพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของ
นักเรียน
9.2 ตัดคะแนน 21 - 30 คะแนน ใหเชิญผูปกครองเพื่อทําบันทึกพฤติกรรมเปน
ลายลักษณอักษร
9.3 ตัดคะแนน 31 – 40 คะแนน ทําทัณฑบน
9.4 ตัดคะแนน 41 - 50 คะแนนขึ้นไป การประเมินไมผานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคทํากิจกรรมตามที่โรงเรียนมอบหมาย
9.5 ตัดคะแนน 61 คะแนนขึ้นไป ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
9.6 หากนักเรียนกระทําความผิดอีกไมวาจะเปนความผิดกรณีใดใดใหเชิญ
ผูปกครองมารวมแกปญหา
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9.7 สําหรับนักเรียนชั้น ม.3 ผูที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต 50 คะแนนขึ้นไปของชวง
นั้นหรือถูกลงโทษโรงเรียนจะตัดสิทธิ์ใหพิจารณาเขาเรียนตอในชั้น ม.4
10. ผูอํานวยการมีสิทธิ์ยับยั้ง ลด เพิ่ม การตัดคะแนน การเพิ่มคะแนน การลงโทษทุก
ประเภททุกกรณีตามที่เห็นสมควร
11. โรงเรียนมอบหมายการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาพุทธศักราช 2548 ตามความเหมาะสมดังนี้
11.1. มอบหมายครูทุกคนวากลาวตักเตือนหรือตัดคะแนนดวยก็ไดทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบนี้โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับเชิญผูปกครอง
รวมแกปญหา
11.2. มอบหมายรองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนลงโทษนักเรียนโดย
ทําทัณฑบนหรือหยุดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
11.3. การลงโทษหยุดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมใหรองผูอํานวยการกลุมบริหาร
กิจการนักเรียนคณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียนเสนอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อ
ขอความเห็นชอบกอน
12. ถาการถูกสั่งหยุดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมหมดสิทธิ์สอบในรายวิชาใดนักเรียนไม
สามารถนําเหตุนี้ ไปเปนเหตุผลในการยื่นคํารองขอสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น
13. เกณฑการตัดคะแนนในกรณีกระทําความผิด
กรณีความผิด

1.การแตงกาย
1.1 ทรงผมผิดระเบียบแกไขไดโดยเร็ว
1.2 ทรงผมผิดระเบียบแกไขไมไดโดยเร็ว
1.3 ไวหนวดไวเคราจอนแกไขไดทันที
1.4 เสื้อกางเกงกระโปรงเข็มขัดถุงเทารองเทาผิดระเบียบ
1.5 มีหรือใชเครื่องประดับมีคาหรือไมเหมาะสมตอการ
เปนนักเรียน
1.6 ตกแตงทรงผม เชน ทําสีผม ถักผม ทําสีผม
1.7 เจาะใสตางหูผิดระเบียบหรือเจาะอวัยวะอื่นตาม
แฟชั่น
1.8 สัก/เขียนลาย
2. การเรียนและการรวมกิจกรรมในโรงเรียน
2.1 มาโรงเรียนสาย
2.2 เขาเรียน/เขาแถว/เขาประชุมชากวาที่โรงเรียน
กําหนด

ไมเกิน
(คะแนนครั้ง)

หมายเหตุ

5
20
5
5
5

ใหโอกาสแกไขไมเกิน 1 วัน
รายงานตัวเปนประจํา
ใหโอกาสแกไขไมเกิน 1 วัน
ใหโอกาสแกไขไมเกิน 1 วัน
ยึดและเชิญผูปกครองมารับคืนไมเกิน 7 วัน

10
15

ใหแกไขทันที
เชิญผูปกครองมารวมแกไขตามกรณี

20

เชิญผูปกครองมารวมแกไขตามกรณียึดและ
อบรมแกไข

5
5

อบรมแกไข
อบรมแกไข
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2.3 หนีโรงเรียน/หนีแถว/หนีประชุม/ไมเขารวมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัด
2.4 รบกวนผูอื่นขณะมีการเรียนหรือไมสนใจการเรียน
หรือกิจกรรมอื่นๆ
2.5 ใชกระเปานักเรียนผิดระเบียบ
2.6 ไมมีสมุดหรืออุปกรณการเรียนหนังสือ
2.7 ไมไปรายงานตัวตามที่ครูนัดหมายหรือฝาฝนคําสั่งครู
2.8 ออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
2.9 ทุจริตในการสอบ
3. พฤติกรรมทางเพศ
3.1 กระทําอนาจาร
3.2 แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม โอบกอด
จับมือถือแขน
3.3 ชายหญิงอยูในที่ลับตาสองตอสองในที่ไม
เหมาะสมพิจารณาเปนรายการ
3.4 เผยแพร-พกพาสื่อลามกทุกชนิด
4. พฤติกรรมกาวราวทะเลาะวิวาท
4.1 กลั่นแกลงลอเลียนผูอื่น
4.2 รีดไถ
4.3 กลาวคําหยาบคาย สอเสียด ดาทอ
เหน็บแนม นินทา
4.4 กาวราวตอบุคคลอื่น หรือบุพการี ผูอื่น
ดวยกิริยา ทาทาง วาจาไมสุภาพ หรือ
ดวยลายลักษณอักษร
4.5 กาวราวตอครูหรือกระดางกระเดื่องตอครู
4.6 รวมในการทะเลาะวิวาท

10

อบรมแกไข

5

อบรมแกไข

5
10
5
15
30

อบรมแกไข
อบรมแกไข
อบรมแกไข/เชิญผูปกครองรับทราบ
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด

10
5

พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครองมารับทราบหาทางแกไขพฤติกรรม

5

เชิญผูปกครองมารับทราบพฤติกรรม

15

เชิญผูปกครองมารับทราบและแกไขพฤติกรรม

5
10
5

เชิญผูปกครองมารับทราบและ
แกไขพฤติกรรม
เชิญผูปกครองมารับทราบและแกไข

50-100

พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด

30
30

พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง

4.7 เปนผูกอเหตุหรือยุยงใหเกิดการทะเลาะ
วิวาท
4.8 พกอาวุธหรือเจตนาใชวัสดุอื่นเปนอาวุธ

30

4.9 ทํารายรางกาย

30

4.10 ทํารายรางกายจนเกิดบาดแผล
5. อบายมุขตางๆ
5.1 เขาไปแหลงอบายมุขหรือสถานที่ที่ไม
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
5.2 สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่

10

10
20
20
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5.3 ดื่มหรือมีสุราหรือของมึนเมา

30

5.4 มีหรือเสพหรือจําหนายสิ่งเสพติด

100

5.5 เลนหรือมีอุปกรณการพนัน

30

6. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน
6.1 ลักทรัพย ฉอโกง กรรโชกทรัพย

50

พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง

6.2 ขีดเขียน หรือพนสีตางๆหรือทําให
ทรัพยสินของผูอื่นไดรับความเสียหาย
7. การรักษาความสะอาด
7.1 ทิ้งขยะไมเปนที่
7.2 รับประทานอาหารหรือนําอาหารขึ้นไปบนอาคาร
7.3 รับประทานอาหารในเวลาเรียน
7.8 ทําใหเกิดความสกปรกภายในโรงเรียนดวย วิธีตางๆ
8. ความปลอดภัย
8.1 การนําพาบุคคลภายนอกเขามาโดยไมได รับอนุญาต
9. เอกสารและความผิดอื่น ๆ
9.1 ปลอมลายเซ็นผูปกครอง

30

พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่กระทําผิด
เชิญผูปกครอง
ชดใชคาเสียหาย/เชิญผูปกครอง

5
5
5
10

อบรมแกไข
อบรมแกไข
อบรมแกไข
เชิญผูปกครองเขารวมแกไข

20

เชิญผูปกครองเขารวมแกไข

30

9.2 แกไขเอกสารของโรงเรียน ของผูปกครองหรือบุคคล
อืน่ หรือทําเอกสารปลอม
9.3 นําบุคคลอื่นมาแอบอางเปนผูปกครอง

100

พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่ กระทํ าผิ ด/
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่ กระทํ าผิ ด/
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่ กระทํ าผิ ด/
เชิญผูปกครอง
พิจารณาตัดคะแนนตามพฤติกรรมที่ กระทํ าผิ ด/
เชิญผูปกครอง
อบรมแกไข/ผูปกครองรวมแกไข

30

9.4 กลาวเท็จ ใหการเท็จ

10

9.5 ประพฤติผิดนอกโรงเรียนโดยแตงกาย
เครื่องแบบนักเรียนหรือโดยประกาศตน
เปนนักเรียนโรงเรียนบางแกวประชาสรรค
หรือกระทําการใดอันทําใหโรงเรียนเสื่อม
เสีย

50

การพิจารณาความผิดของโรงเรียน
1. อบรม วากลาวตักเตือน
2. เชิญผูปกครองทําทัณฑบน
3. ตัดคะแนนพฤติกรรม
4. ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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14. ความผิดอื่นที่ไมไดระบุไวในขอ 13 หรือจําเปนตองตีความโดยคณะกรรมการกลุม
บริหารกิจการนักเรียนตามขอ 8 จะเปนผูดําเนินการพิจารณาคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและตีความ
15. การเพิ่มคะแนนความประพฤติดี และประพฤติชอบดังตอไปนี้
เกณฑการใหคะแนนในกรณีกระทําความดี
กรณีกระทําความดี
1. แตงกายถูกตองเรียบรอยและประพฤติตน
ตามระเบียบของโรงเรียน
2. เปนนักเรียนผูนํา หรือตัวแทนของโรงเรียน
ปฏิบัติหนาที่ในการจัดกิจกรรม เชน
กรรมการนักเรียน,กรรมการคณะสี,นักเรียน
ที่ไดรับรางวัล/การประกวดแขงขัน
4. เก็บเงินหรือสิ่งของมีคาของผูอื่นไดและนําสง
5. หารายไดพิเศษจุนเจือชวยเหลือครอบครัว
เปนประจําจนถือวาเปนแบบอยางได
10. แจงเหตุหรือแจงขาวใหครูทราบจนเปน
ผลดีตอการปกครองนักเรียน
11. เต็มใจชวยเหลืองานโรงเรียนหรือชวยครู
ทํางานโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
12. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่เปนที่ประจักษ
13. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรทางการเรียน
และกิจกรรม
14. เปนผูมีความประพฤติดีและชักจูงเพื่อน
ไมใหมั่วสุมกับอบายมุข

ไมเกิน
(คะแนน/ครั้ง)

10

หมายเหตุ

20

พิจารณาเมื่อสิน้ ปแตละชั้นปปละ 10
คะแนน
กิจกรรมที่นอกเหนือจากดานวิชาการ

20
20

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

10

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

10

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

10
5

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

10

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การทําความดีความชอบตามขอ 15 นี้ ตองมีหลักฐานชัดเจนหรือมีผูรับรองที่
เชื่อถือไดประกอบการเสนอเพิ่มเติม
16. คะแนนบวกเกิน 60 คะแนนขึ้นไปใหเกียรติบัตรเหรียญทองเด็กดีศรีบางแกว 50
คะแนนเหรียญเงิน 40 คะแนนเหรียญทองแดง
17. ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มคะแนนไดไมเกินครั้งละ 20 คะแนนใหนักเรียนโดยเสนอ
ตอหัวหนาระดับชั้น หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการบริหาร
กิจการนักเรียน เพื่อเสนอรองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนและนักเรียนผูนั้น
จะไดคะแนนเพิ่มเมื่อรองผูอํานวยการ เห็นชอบแลว
20 คูม
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18. คะแนนที่นักเรียนไดเพิ่มสามารถนําไปหักลางคะแนนที่ถูกตัดไดถาคะแนนได
ปรับแก ทั้งนี้ใหเพิ่มคะแนน 30 คะแนนตลอดปการศึกษา
19. ผูที่ไดรับคะแนนเพิ่มจะไดรับการยกยองชมเชยดวยวิธีการอื่น ๆ อีกตามที่โรงเรียน
จัดขึ้นเปนเกียรติแกนักเรียนผูนั้น
20. ใหยกเลิกระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดของโรงเรียนที่ขัดตอระเบียบนี้ และใหใช
ระเบียบนี้แทน ใหรองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนรักษาใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
(นายวิชาญ กิ่งกาน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบางแกวประชาสรรค
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้
ขันตอนการแก้
ไขและปร ับพฤติกรรมนักเรียนมาโรงเรียนสาย

ขอบขาย
การดําเนินการแกไขและปรับพฤติกรรมนักเรียนมาโรงเรียนสายครอบคลุมถึงการมาไม
ทันเขาแถวเคารพ ธงชาติ
- การมาไมทันเขาแถวเคารพธงชาติ คือ มาระหวาง 07.45 - 08.00 น .
- การมาโรงเรียนสาย คือ มาหลังจาก 08.30 น.
- การมาไมทันเขาแถวเคารพธงชาติ หรือมาสายโดยมีเหตุผลอันไมสมควร เชน ตื่น
สาย เบื่อไมเขาแถวเพราะรอน หลีกเลี่ยงการตรวจระเบียบ หนีชั่วโมงเรียนที่ไมชอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
กรณีมาไมทันเขาแถวเคารพธงชาติ
1. กักนักเรียนไวที่หนาประตูโรงเรียน จนทํากิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต และรอง
เพลงโรงเรียนเสร็จเรียบรอย จึงปลอยใหนักเรียนเดินแถวไปรวมที่สนามหนาเสาธง
2. คณะกรรมการฯ จะรับชวงตอ (คุณครูผูรับผิดชอบและคณะกรรมการสภานักเรียน)
เพื่อบันทึกขอมูลอบรม และใหคําแนะนํา
3. การปรับพฤติกรรม
3.1 นักเรียนมาไมทันเขาแถว 10 ครั้ง ตอ ภาคเรียน โดยไมมีเหตุผลอันควร
3.2 นักเรียนมาไมทันเขาแถวบอยครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
3.3 หากนักเรียนมีความผิดตามขอ 3.1 และขอ 3.2 และไมมีการปรับปรุง
นักเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมปรับพฤติกรรม
กรณีมาสาย
1. นักเรียนที่มาสายแจงตอยามเพื่อขอรับใบอนุญาตเขาเรียน โดยยามจะบันทึกชื่อ
นักเรียนตามหองและระดับชั้น
2. นักเรียนทําใบขออนุญาตเขาเรียนที่กรอกรายละเอียดแลวใหคุณครูกลุมบริหาร
กิจการนักเรียนลงชื่อแลวนําใบไปใหคุณครูประจําวิชาเพื่อขออนุญาตเขาเรียน
3. คณะกรรมการฯ จะสํารวจ (คุณครูผูรับผิดชอบและคณะกรรมการสภานักเรียน)
ขอมูลจากยามทุกวัน และตรวจสอบกับกลุมบริหารกิจการนักเรียน เพื่อไมใหนักเรียน
หลบหลีกจากขั้นตอนที1่ และขั้นตอนที่ 2
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้
ขันตอนการแก้
ไขและปร ับพฤติกรรมนักเรียนขาดเรียน
ขอบขาย
การดําเนินการแกไขและปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดเรียนนาน
- นักเรียนขาดเรียนในแตละภาคเรียนไมเกิน 8 ครั้ง / ภาคเรียน
- การขาดเรียนตอเนื่องโดยไมสงใบลาหรือไมแจงใหครูที่ปรึกษารับทราบ
- การขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลอันควรในการขาดเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ถานักเรียนขาดเรียนนักเรียนจะตองติดตอกับครูที่ปรึกษาโดยแจงเหตุผลในการขาด
เรียน ในกรณีที่ปวยกะทันหันใหนักเรียนโทรแจงใหครูที่ปรึกษารับทราบ
2. นักเรียนตองสงใบลาทุกครั้งเมื่อขาดเรียนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
3. กรณีที่นักเรียนขาดเรียน โดยไมมีเหตุผลและไมสง ใบลาเกิน 8 ครั้งตอภาคเรียน
นักเรียนจะตองทํากิจกรรมในการปรับพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกําหนดโดยอาศัย
ระเบียบการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่องการปรับพฤติกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนจะตองแสดงหลักฐานการ
ปฏิบัติกิจกรรม เชน รูปถาย, วิธีการปฏิบัติกิจกรรม, รายงานผลการทํากิจกรรม
5. กรณีที่นักเรียนไมปฏิบัติกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะมีผลตอไมผานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคทําใหไมสามารถจบหลักสูตร
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ระเบียบโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์
่
ว่าด้วยเครืองแบบและการแต่
งกายนักเรียน พ.ศ. 2564
เพื่อใหการแตงกายของนักเรียนถูกตองเปนไปตามกฎ ของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค จึงกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายไว ดังนี้
1. เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนตน
ผม
- ตัดสั้นทรงนักเรียน ดานขาง ดานหลังเกรียน ดานบนตัดสั้น ดานหนายาวไมเกิน
3 ซม. หรือรองหวีเบอร 2
- หามไวหนวดเครา
- หามใสเจลแตงผม
เสื้อ
- ใชผาขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลาย และไมบาง
- แบบเสื้อเชิ้ตผาหนาตลอด สาบที่อกตลบออกดานนอกกวาง 4 ซม. กระดุมขาวกลม
แบน เสนผาศูนยกลาง 1 ซม. ตัวเสื้อหลวม ประมาณ 15 ซม.
- แขนสั้น ปลายแขนสูงเหนือศอก 2 - 4 ซม.
- กระเปาติดอกเสื้อดานซาย ขนาดกระเปากวาง 8 - 12 ซม. ลึก 10 - 15 ซม.
- ปกอักษรยอชื่อโรงเรียน บ.ส.ก. ดวยไหมสีน้ําเงิน ตัวอักษรสูง 1.5 ซม.
อกเสื้อดานขวา
- ปกเลขประจําตัวใตชื่อยอโรงเรียน ดวยเลขไทย ตัวเลขสูง 1.5 ซม .
- ปกเครื่องหมายจุดวงกลม สีน้ําเงิน ดานซายปกเสื้อ
- ปกชื่อและนามสกุล เหนือกระเปาเสื้อ ตัวอักษรสูง 1 ซม.
กางเกง
- ผาสีดําเนื้อเกลี้ยง (ผาโทเร)
- ขาสั้นเหนือเขาพนกลางสะบาหัวเขา 3 ซม.
- ความกวางปลายขอบขากางเกงวัดโดยรอบขา หางจากขา 48 ซม.
- กระเปาตามแนวตะเข็บชองละ 1 กระเปา
- จีบดานหนาขางละ 2 จีบลักษณะจีบออก
- หูกางเกงรอบเอว 7 หู เปนเสนกวาง 1 ซม.
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เข็มขัด
- เข็มขัดสีดํา กวาง 3 ซม. มีปลอกสําหรับสอดปลายเข็มขัด สีเหมือนกับเข็มขัด
ขนาดกวาง 15 ซม.
- หัวเข็มขัดสีเงินรูปสี่เหลี่ยม มุมมน
- มีเข็มสําหรับสอดรู 1 เข็ม
ถุงเทา
- ถุงเทายาวสีขาว ไมมีลวดลาย ไมใชถุงเทาในลอนชนิดบาง
- สวมไมพับ ขอบสูงไมเกินครึ่งแขง
รองเทา
- รองเทาหุมสนสีดําชนิดผูก ทําดวยผาใบ ไมมีลวดลาย
- ขอบรองเทาสีดํา เชือกผูกสีดํา
2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนตน
ผม
- มัธยมศึกษาตอนตน ตัดสั้น ความยาวเลยติ่งหู 5 ซม. ตัดตรง ไมดัด ไมซอย ไมยอมสี
ถาใชกิ๊บติดผมใหใชสีดํา ถาไวยาวใหมีความยาวไมเกิน 15 ซม. ใหรวบผมผูกดวย
ริบบิ้นของโรงเรียน
เสื้อ
- ใชผาขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลาย และไมบาง
- ปกกะลาสีเรือ ผาลึกพอสวมศรีษะไดสะดวก สาบสวนบนใหญแบะไมเห็นตะเข็บปก
ผา 2 ชั้น กวาง 10 ซม.
- แขนสั้นเหนือศอกปลายแขนจับ 6 จีบ โดยหันจีบออกจากเสนกลางขางละ 3 จีบ
ขอบปลายแขนประกอบดวยผา 2 ชิ้นกวาง 2 - 3 ซม .
- ความยาวสูงจากขอมือเมื่อยืนตรง 5 - 10 ซม. ชายเสื้อพับกวาง 3 ซม.
- กระเปาติดชายเสื้อขอบเสื้อดานขวา กวาง 8 - 12 ซม. ยาว 7 - 10 ซม. ปากกระเปา
พับริม 3 ซม.
- คอเสื้อผูกดวยผากรมทาชายสามเหลี่ยมกวาง 5 - 7 ซม. ผูกเปนเงื่อนกะลาสีผูกแลว
หางจากคางเมื่อกม 1 กํามือ
- ปกอักษรยอชื่อโรงเรียน บ.ก.ส. เลขประจําตัว ชื่อ-สกุล เครื่องหมายจุดวงกลม
เหมือนเครื่องแบบนักเรียนชาย
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กระโปรง
- ผาสีกรมทาเกลี้ยงไมมีลวดลาย (ผาโทเร)
- จีบกระโปรงดานหนาดานหลัง ดานละ 6 จีบ โดยจีบหันออกจากกึ่งกลางขางละ
3 จีบ จีบลึก 2.5 ซม. เย็บเกร็ดทับจีบจากขอบลาง 5 - 7 ซม.
- ความยาวคลุมเขาลงไป 5 ซม.
- ขอบกระโปรงกวาง 2.5 ซม.
ถุงเทา
- ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย ไมใชถุงเทาไนลอนชนิดบาง
- พับขอบ 2 ทบเหนือขอเทา
รองเทา
- รองเทาหนังสีดํา ไมมีลวดลาย หุมสน หุมปลายเทา หัวมน มีสายรัดหลังเทาสนสูงไม
เกิน 3 ชม.
3. เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผม
- ตัดผมรองทรงสูง ดานหนายาวไมเกิน 5 ซม.
- หามไวหนวดเครา
- หามใสเจลแตงผม
เสื้อ
- ใชผาขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลาย และไมบาง
- แบบเสื้อเชิ้ตผาหนาตลอด สาบที่อกตลบออกดานนอกกวาง 4 ซม. กระดุมขาวกลม
แบน เสนผาศูนยกลาง 1 ซม. ตัวเสื้อหลวม ประมาณ 15 ซม.
- แขนสั้น ปลายแขนสูงเหนือศอก 2 - 4 ซม.
- กระเปาติดอกเสื้อดานซาย ขนาดกระเปากวาง 8 - 12 ซม. ลึก 10 - 15 ซม.
- ปกอักษรยอชื่อโรงเรียน บ.ส.ก. ดวยไหมสีน้ําเงิน ตัวอักษรสูง 1.5 ซม.
อกเสื้อดานขวา
- ปกเลขประจําตัวใตชื่อยอโรงเรียน ดวยเลขไทย ตัวเลขสูง 1.5 ซม .
- ปกเครื่องหมายจุดวงกลม สีน้ําเงิน ดานซายปกเสื้อ
- ปกชื่อและนามสกุล เหนือกระเปาเสื้อ ตัวอักษรสูง 1 ซม.
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กางเกง
- ผาสีดําเนื้อเกลี้ยง (ผาโทเร)
- ขาสั้นเหนือเขาพนกลางสะบาหัวเขา 3 ซม.
- ความกวางปลายขอบขากางเกงวัดโดยรอบขา หางจากขา 48 ซม.
- กระเปาตามแนวตะเข็บชองละ 1 กระเปา
- จีบดานหนาขางละ 2 จีบลักษณะจีบออก
- หูกางเกงรอบเอว 7 หู เปนเสนกวาง 1 ซม.
เข็มขัด
- เข็มขัดสีดํา กวาง 3 ซม. มีปลอกสําหรับสอดปลายเข็มขัด สีเหมือนกับเข็มขัด
ขนาดกวาง 15 ซม.
- หัวเข็มขัดสีเงินรูปสี่เหลี่ยม มุมมน
- มีเข็มสําหรับสอดรู 1 เข็ม
ถุงเทา
- ถุงเทายาวสีขาว ไมมีลวดลาย ไมใชถุงเทาในลอนชนิดบาง
- สวมไมพับ ขอบสูงไมเกินครึ่งแขง
รองเทา
- รองเทาหุมสนสีดําชนิดผูก ทําดวยหนังหรือผาใบ ไมมีลวดลาย
- ขอบรองเทาสีดํา เชือกผูกสีดํา
4. เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผม
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดสั้นความยาวเสมอปกเสื้อ หรือถาไวยาวใหมีความยาว
ไมเกิน 25 ซม. ใหรวบผมผูกดวยริบบิ้นของโรงเรียน
เสื้อ
- ผาขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลาย และไมบาง
- แบบคอเชิ้ต ผาหนาตลอดสาบตลบเขาดานใน กวาง 3.7 ซม. กระดุมแบนสีชาว
ขนาดใหญ 3 เม็ด
- แขนสั้นเหนือศอก ปลายแขนจีบ 6 จีบ โดยหันจีบออกจากเสนกลาง ขางละ 3 จีบ
รอบปลายแขน ประกอบดวยผา 2 ชั้นกวาง 2 - 3 ซม.
- ตัวเสื้อเผื่อหลวม ประมาณ 15 ซม .
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- ปกอักษรยอชื่อโรงเรียน บ.ก.ส. เลขประจําตัว ชื่อ-สกุล เครื่องหมายจุดวงกลม
เหมือนเครื่องแบบนักเรียนชาย
- สอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นเข็มขัดคาดทับขอบกระโปรง
กระโปรง
- ผาสีกรมทาเกลี้ยงไมมีลวดลาย (ผาโทเร)
- จีบกระโปรงดานหนาดานหลัง ดานละ 6 จีบ โดยจีบหันออกจากกึ่งกลางขางละ
3 จีบ จีบลึก 2.5 ซม. เย็บเกร็ดทับจีบจากขอบลาง 5 - 7 ซม.
- ความยาวคลุมเขาลงไป 5 ซม.
- ขอบกระโปรงกวาง 2.5 ซม.
เข็มขัด
- เข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3 ซม. มีปลอกหนังสีดําสําหรับสอดปลายเข็มขัด
ขนาดกวาง 1.5 ซม.
- หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมผืนผาหุมหนังสีดํา
- ใหคาดเข็มขัดทับกระโปรง
ถุงเทา
- ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย ไมใชถุงเทาไนลอนชนิดบาง
- พับขอบ 2 ทบเหนือขอเทา
รองเทา
- รองเทาหนังสีดํา ไมมีลวดลาย หุมสน หุมปลายเทา หัวมน มีสายรัดหลังเทาสนสูงไม
เกิน 3 ชม.
5. เครื่องแบบพลศึกษา
ใชเหมือนกันทุกระดับชั้นทั้งหญิงและชาย อนุญาตใหแตงมาจากบานไดในวันที่เรียน
พลศึกษา
เสื้อ
- เสื้อโปโลสีชมพู แขนสั้น ตัวยาวคลุมสะโพก มีกระเปา 1 ใบ ที่อกเสื้อดานซาย
- ปกเครื่องหมายสัญลักษณของโรงเรียนที่กระเปา
- ปกชื่อ และ นามสกุล ที่อกเสื้อดานขวา
- ปกเครื่องหมายจุดวงกลม สีน้ําเงิน ดายซายปกเสื้อ
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กางเกง
- กางเกงวอรมสีกรมทา (ตามแบบของโรงเรียนกําหนด)
รองเทา, ถุงเทา
- นักเรียนชายรองเทาผาใบสีดําและถุงเทาสีขาวนักเรียนหญิงรองเทาผาใบและถุงเทา
สีขาว
6. เครื่องแตงกายกิจกรรมตางๆ
- เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี
- เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
- เครื่องแบบกิจกรรมอื่น ๆ
ใหใชตามระเบียบของแตละกิจกรรมและใหแตงเครื่องแบบเฉพาะวันที่มีกิจกรรมเทานั้น
7. เครื่องหมายตาง ๆ
- เข็มเครื่องหมายโรงเรียนใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประดับเหนืออักษร
ยอ “ บ.ก.ส. ”
8. กระเปานักเรียน
-

ใหใชกระเปานักเรียนสีดํา แบบของกระทรวงศึกษาธิการ หรือของโรงเรียน

9. เครื่องประดับ
- หามใชเครื่องประดับทุกชนิด เชน สายสรอย สรอยขอมือ แหวน และสิ่งมีคา ยกเวน
นาฬิกา ซึ่งใหใชแบบสุภาพ
โรงเรียนกําหนดใหมีการตรวจทรงผมและเครื่องแตงกายนักเรียนเปนประจํา
ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ถาตรงกับวันหยุดใหตรวจในวันถัดไป)
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คุณลักษณะอ ันพึงประสงค ์
วาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2564
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหสถานศึกษา
รวมกับชุมชน กําหนดใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่จะตอง
มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ในแตละรายปรายภาค กําหนดใหครูผูสอนวัด /
และประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยดําเนินการประเมินเชิงวินิจฉัย เพื่อการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และการส ง ต อ โรงเรี ย นบางแก ว ประชาสรรค จึ ง ได ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว 8 ประการ ดังตอไปนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบางแกวประชาสรรค กําหนดใหครูที่
ปรึกษาเปนผูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เนื่องจากครูที่ปรึกษาเปนผูที่ใกลชิด
กับนักเรียน และผูปกครองของนักเรียน รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไดเยี่ยมบานนักเรียนใน
ปกครองของตน 100% จึงรูจักนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนมากกวาครูผูสอน โดยคุณครู
ที่ปรึกษาตองดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาคูมือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ทั้ง 8 ขอ
อยางละเอียดและเขาใจ
2. ผลการประเมินแบงเปน 4 ระดับดังนี้
3
ดีเยี่ยม
2
ดี
1
ผานเกณฑ
0
ไมผานเกณฑ
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนแตละคนดําเนินการโดยครูที่
ประจําวิชา
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ข้อปฏิบต
ั ข
ิ องผู ป
้ กครองและนักเรียน
1. การประชุมผูปกครองการเชิญผูปกครองมาพบ
โรงเรียนจะกําหนดวันและเชิญผูปกครองมาประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
1.1 มอบตัวนักเรียน และลงทะเบียนเรียน
1.2 รับทราบแนวทางการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของโรงเรียน ตลอดจน
รับทราบ พฤติกรรมผลการเรียน และรวมกันสงเสริม สนับสนุน ปองกัน แกไข
พฤติกรรมของนักเรียน
1.3 ในบางครั้งโรงเรียนอาจเรียนเชิญผูปกครองมาพบเปนครั้งคราวเปนรายบุคคลเพื่อ
รับทราบพฤติกรรมและรวมกันสงเสริมสนับสนุนปองกันแกไขพฤติกรรมของนักเรียน
ดังนั้นเพื่อสรางเสริมความเขาใจอันดีและความรวมมือในการดูแลนักเรียนใน
ปกครองของทานผูปกครองควรจะมารวมประชุม หรือมาพบ ติดตอโรงเรียนตามวัน
เวลาที่กําหนดไวทุกครั้ง
หมายเหตุ
1. ผูปกครอง หมายถึง บุคคลที่รับนักเรียนไวในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู หรือ
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู และเปนบุคคลที่ไดแจงไวกับทางโรงเรียน
2. เมื่ อ ผู ป กครองย า ยที่ อ ยู หรื อ เปลี่ ย นผู ป กครองจะต อ งแจ ง ให ก ลุ มบริ ห ารกิ จ การ
นักเรียน หรือครูที่ปรึกษาทราบเปนลายลักษณอักษร
2. การมาโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปดเรียนวันที่ ยึดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปดเรียนวันที่ ยึดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาคเรียนที่ 2 เปดเรียนวันที่ ยึดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปดเรียนวันที่ ยึดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
เวลาเรียน

เรียนวันละ 7

คาบเรียน
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เวลาเรียน
07.45 น - .07.50 น เพลงโรงเรียนนักเรียนเตรียมความพรอมทํากิจกรรมหนาเสาธง
07.50 น- . 08.15 น สัญญาณเขาแถวและเริ่มทํากิจกรรมหนาเสาธง
08.15 น- . 08.30 น . โฮมรูมพบคุณครูที่ปรึกษา
08.30 น- . 09.20 น . การเรียนการสอนคาบเรียนที่ 1
08.30 น .- 10.10 น . การเรียนการสอนคาบเรียนที่ 2
10.10 น .- 10.20 น . พัก 10 นาที
10.00 น - .11.10 น . การเรียนการสอนคาบเรียนที่ 3
11.10 น- . 12.00 น . การเรียนการสอนคาบเรียนที่ 4
12.00 น - .13.00 น . พักกลางวัน
13.00 น- . 13.50 น . การเรียนการสอนคาบเรียนที่ 5
13.50 น - .14.40 น . การเรียนการสอนคาบเรียนที่ 6
14.40 น- . 15.30 น . การเรียนการสอนคาบเรียนที่ 7
3. การเขาแถวเคารพธงชาติและสวดมนต
1. นักเรียนตองมาใหทันพิธีเคารพธงชาติตามเวลาที่กําหนด
2. เวลา 07.45 น. สัญญาณแรกนักเรียนตองหยุดทํากิจกรรมทุกอยาง
เวลา 07.50 น. สัญญาณที่สองนักเรียนประจําแถวบริเวณหนาเสาธงเรียบรอย
3. รองเพลงชาติ สวดมนต กลาวคําปฏิญาณ และกิจกรรมอื่น ๆ ดวยความสํารวมและ
ตั้งใจ
4. การเดินแถวหลังเคารพธงชาติและรวมกิจกรรม (โฮมรูม) พบครูที่ปรึกษา
1. นักเรียนจะตองเดินแถวเขาหองเรียนอยางเปนระเบียบ ไมหยอกลอเลนคุยในระหวาง
เดินแถว
2. นักเรียนจะตองรีบเขาหองเรียน เพื่อพบครูที่ปรึกษาไมอนุญาตใหไปทํากิจกรรมอื่น ๆ
5. การมาโรงเรียนสาย
1. นักเรียนที่มาโรงเรียนในเวลา 07.50 น. (ไมทันเขารวมพิธีเคารพธงชาติ) ถือวามา
โรงเรียนสาย
2. บันทึกการมาโรงเรียนสายที่กลุมบริ หารกิจการนัก เรียน (ปอมยาม) และรับบัตร
อนุญาตใหเขาชั้นเรียนไปแสดงตอครูที่ปรึกษาและ / หรือครูผูสอน
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3. การมาสาย โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ
กลุมบริหารกิจการนักเรียน
4. ถามาสาย 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือจงใจมาสายเนืองๆ จะเชิญผูปกครอง
มาพบเพื่อรับทราบ และรวมกันแกไขพฤติกรรม
5. นักเรียนที่มีความจําเปนตองมาสาย ตองมีจดหมาย และผูปกครองลงนามรับรองมา
แสดงตอกลุมบริหารกิจการนักเรียนหรือไดรับอนุญาตจากกลุมบริหารกิจการนักเรียน
6. การลาหยุดเรียน
1. การลาหยุดโรงเรียนทุกครั้ง นักเรียนตองยื่นใบลาตอครูที่ปรึกษา เมื่อมาโรงเรียนใน
วันแรก
2. ทายใบลาใหผูปกครองลงลายมือชื่อรับรองวาเปนความจริง (การปลอมลายมือชื่อ
ผูปกครองจะไดรับการลงโทษสถานหนักฐานปลอมแปลงเอกสารและแจงความเท็จแก
โรงเรียน)
3. ในกรณีที่ขาดเรียนแลวไมสงใบลา จะถือวาขาดเรียน
4. หากนักเรียนขาดเรียน 5 - 7 วัน ติดตอกัน โดยไมไดรับแจงจากผูปกครอง โรงเรียน
จะดําเนินการดังนี้
4.1 ครูที่ปรึกษาแจงกลุมบริหารกิจการนักเรียน เพื่อสงใบแจงติดตามนักเรียน
และเชิญผูปกครองมาพบครั้งที่ 1
4.2 กลุมบริหารกิจการนักเรียนเชิญผูปกครองมาพบครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ถา
หากยังไมไดรับการติดตอจากการเชิญครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
4.3 หากโรงเรียนไมไดรับการติดตอหลังจากการแจงครั้งที่ 3 ทางกลุมบริหาร
กิ จ การนั ก เรี ย น จะจํ า หน า ยนั ก เรี ย นออกจากทะเบี ย นเนื่ อ งจากขาดการเรี ย นนาน
(แขวนลอยนักเรียน)
7. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
1. ผูปกครองตองมาขออนุญาตดวยตนเอง หรือใหนักเรียนถือหนังสือขออนุญาตของ
ผูปกครองมายื่นตอกลุมบริหารกิจการนักเรียน
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2. กลุมบริหารกิจการนักเรียน พิจารณาออกบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
ใหแกนักเรียนเพื่อแสดงแกผูเกี่ยวของและบันทึกลงในสมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน
3. เมื่อนักเรียนกลับมาแลวใหรายงานตัวตอกลุมบริหารกิจการนักเรียนและบันทึกลงใน
สมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณ
4. กรณีอนุญาตกลับบานใหผูปกครองมาขออนุญาตดวยตนเองตอฝายกิจการนักเรียน
8. การมาโรงเรียนในวันหยุด
ในวันเสาร อาทิตย หรือวันหยุดราชการ หามนักเรียนเขามาโรงเรียนโดยเด็ดขาด ถา
หากมีความจําเปนโรงเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตผูปกครองทุกครั้ง โดยดําเนินการดังนี้
1. ครูผูรับผิดชอบ เสนอขออนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน
2. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียนแลว ใหทําหนังสือแจงผูปกครองเพื่อขอ
อนุญาตใหนักเรียนมารวมกิจกรรมในวันหยุด
3. นักเรียนที่ไดรับอนุญาตจากผูปกครอง ตองนําหนังสืออนุญาตมาแสดงตอครู เ วร
วันหยุดทําการ
4. นักเรียนตองแตงชุดนักเรียน หรือที่ครูผูควบคุมกําหนด
5. นักเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมภายใตการควบคุมดูแลของครูผูรับผิดชอบและภายใน
เวลาที่ขออนุญาตเทานั้น
9. การมาพบ และการเยี่ยมนักเรียน
1. ผูปกครอง หรือผูมาติดตอ ควรประพฤติตนเปนสุภาพชน และแตงกายชุดสุภาพ
2. ติดตอแจงความประสงคที่กลุมบริหารกิจการนักเรียนและรอนักเรียนที่หองกลุม
บริหารกิจการนักเรียน
3. โรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครองพบนักเรียนโดยลําพัง และบริเวณนอกหองกิจการ
นักเรียน
4. โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนนําเพื่อนนักเรียนตางโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเขา
มาบริเวณโรงเรียนหรือรวมกิจกรรมโรงเรียน โดยไมไดรับอนุญาต
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10. วิธีทําความเคารพ
1. เวลาพบครู หรือเดินสวนทางกับครู ใหทําความเคารพดวยการยืนตรงหรือไหว
2. เมื่อยืน หรือนั่งอยูกับที่ ครูเดินผานไมหางนัก ใหนักเรียนยืนตรง
3. เมื่อเดินแซงออกหนาครู ใหขออนุญาตกอน ถาครูอยูกับที่เมื่อเดินผานใหกมหลัง
เล็กนอย
4. ถาสวนทางที่บันได ควรหยุดใหครูขึ้นหรือลงกอน
5. ถาหยุดพูดกับครูที่บันได ใหยืนบันไดขั้นที่ต่ํากวาครู
6. ในกรณีที่พบผูควรเคารพอื่นๆ ภายในบริเวณโรงเรียน ใหทําความเคารพ
เชนเดียวกับที่ทําความเคารพครู
7. เมื่อพบครูนอกบริเวณโรงเรียน ใหทําความเคารพโดยการยกมือไหว หรือกลาวคําวา
"สวัสดีคะ / สวัสดีครับ“
8. ใหความเคารพครู บุคลากรทุกทานในโรงเรียนไมเพียงเฉพาะครูผูสอน
9. ในกรณีตอไปนี้นักเรียนไมตองทําความเคารพ
9.1 ขณะอยูในแถวหรือเปนแถว
9.2 กําลังรับประทานอาหาร
9.3 ขณะรวมชุมนุมในพิธีที่มีประธาน
9.4 ขณะขับขี่ยานพาหนะ
11. การปฏิบัติตนเมื่ออยูในอาคารเรียน
1. ไมวิ่ง หรีอเลนเกมสตาง ๆ ในหองเรียนหรือบนอาคารเรียน
2. เมื่อทําความสะอาดหองเรียน หลังเลิกเรียนแลวทุกคนตองออกจากหองเรียนภายใน
เวลา 16.30 น. หากมีกิจจําเปนตองอยูทํากิจกรรมตองมีครูควบคุมอยูดวย โดยตอง
รายงานใหรองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนทราบ
3. ไมทําเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่กําลังเรียนอยู
4. รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพื่อความสะอาด และสภาพแวดลอมที่ดีของ
นักเรียน
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5. ไมปน หรือนั่งบนลูกกรง ราวบันได เลนกันบนอาคาร ปนชั้นบนหลังคาชายคา ไต
ตามทอระบายน้ําเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแกนักเรียน
6. ไมเขียนขอความ รูปภาพ เสน หรือทําใหเกิดรอยตามฝาผนังอาคารเรียน หองน้ํา
หองสมุด หรือเครื่องใชของโรงเรียน
7. การเดินบนอาคารเรียนใหเดินชิดขวา
12. การปฏิบัติตนในหองเรียน
1. นักเรียนเขาหองและเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอมกอนที่ครูจะเขาหองเรียบถาเขา
หองเรียนชา อนุญาตครูผูสอนกอน
2. นักเรียนตองรักษาความเปนระเบียบ ไมพูดคุยในเลนในหองเรียน ตั้งใจฟงคําอธิบาย
ของครูดวยความเคารพไมลุกจากที่นั่งโดยไมไดรับอนุญาต
3. ไมนําวิชาอื่นขึ้นมาทําโดยที่ครูผูสอนไมอนุญาต
4. ไมนําเครื่องใชไฟฟามาใชในหองเรียน
5. ถาครูไมเขาหองเรียนเกิน 5 นาที ใหหัวหนาชั้นรีบรายงานหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู หรือฝายวิชาการเพื่อจัดครูเขาสอนแทน
13. การออกจากหองเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
1. ในระหวางชั่วโมงเรียน นักเรียนตองอยูในหองเรียน จะไปอยูในหองสมุด โรงอาหาร
หรือในสถานที่อื่น ๆ ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากครูผูสอนในชั่วโมงนั้น
2. ถามีความจําเปนตองออกจากหองเรียน ใหขออนุญาตจากครูผูกําลังสอน
3. ในกรณีที่ครูไมอยูในหอง ใหทุกคนอยูในหองดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสง
เสียง หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนหองเรียนขางเคียง ถามีความจําเปนตอง
ออกนอกหองเรียนในขณะที่ครูไมอยู ใหแจงใหหัวหนาชั้นทราบ
14. การปฏิบัติในการยายหองเรียนในแตละวิชา
1. ใหดูแลความเรียบรอยหองเรียนกอนออกจากหอง
2. การเดินไปหองเรียนใหม ใหเดินเปนแถวชิดขวาอยางเปนระเบียบ ไมเลนคุยเสียงดัง
และไมอนุญาตใหไปเขาหองน้ํา และหองสุขา
3. ใหรีบเดินไปถึงหองเรียนใหมภายใน 5 นาที
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4. เมื่อไปถึงหองเรียนใหมถาหองเรียนยังไมวางใหเขาแถวรออยูกอนหามมิใหเดินหรือ
เลนหรือสงเสียงดัง
15. การซื้อและรับประทานอาหาร
1. นักเรียนตองเขาแถวซื้ออาหารอยางเปนระเบียบ
2. นักเรียนตองรับประทานอาหารในโรงอาหาร หรือสถานที่จัดให
3. หามนักเรียนนําอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน / หองเรียน หรือที่อื่นที่
โรงเรียนไมอนุญาตและไมควรเดินรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
4. นักเรียนตองรักษาความสะอาดบริเวณที่รับประทานอาหารนําภาชนะที่ใชแลวไปเก็บ
ในที่กําหนด
16. การปฏิบัติเมื่อทําของหายหรือเก็บของได
1. เมื่อทําของหาย ใหแจงครูที่ปรึกษา และกลุมบริหารกิจการนักเรียนเพื่อดําเนินการ
ติดตาม
2. เมื่อเก็บของไดใหนํามอบกลุมบริหารกิจการนักเรียนพรอมแจงชื่อสกุลของตนเองใน
สมุดบันทึกความดี
3. นักเรียนที่ไดรับของที่หากคืนแลว ใหไปแสดงความขอบคุณนักเรียนที่เก็บของไดทุก
ครั้ง
17. ระเบียบที่นักเรียนพึงปฏิบัติ
1. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
2. นักเรียนตองมีและพกบัตรประจําตัวนักเรียนพรอมที่จะใหตรวจสอบเสมอ
3. มาโรงเรียนใหทันรวมกิจกรรมหนาเสาธง
4. ตองประพฤติตนเปนผูสุภาพ ไมพูดจาหยาบคาย
5. เอกสารตางๆ ที่ผูปกครองตองรับทราบเซ็นชื่อ ถาเปนลายเซ็นปลอมโรงเรียนจะไมรับ
พิจารณาหากพิสูจนไดวานักเรียนปลอมลายเซ็นผูปกครองจะตองถูกลงโทษ
6. ถานักเรียนมีความจําเปนตองมาโรงเรียนในวันที่ไมมีการเรียนการสอนตองขออนุญาต
รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน และตองแตงเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้ง
ที่มาโรงเรียน
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7. การนําบุคคลภายนอกเขามารวมกิจกรรมใด ๆ ตองไดรับอนุญาตจากทางโรงเรียน
กอน
8. ตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดและรักษาทรัพยสินสมบัติของโรงเรียน เมื่อพบวา
ชํารุดเสียหายใหแจงกับครูที่ปรึกษาครูหัวหนาอาคารสถานที่
9. ระหวางเดินทางมาโรงเรียน และเดินทางกลับบาน ใหเดินบนทางเทา ไมอนุญาตให
แวะซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มภายนอกและใหสํารวมกริยามารยาทไมตะโกนพูดคําหยาบ
หยอกลอเลนกัน
10. นักเรียนที่มีผูปกครองขับรถมารับสง ตองลงจากรถที่หนาบริเวณโรงเรียน แลวเดินเขาประตูไหวพระ / ทําความเคารพครูที่หนาประตูโรงเรียน
18. ขอหามสําหรับนักเรียน
1. หามนําสารเสพติดทุกชนิด หามสูบบุหรี่ เสพสุราของมึนเมา ในบริเวณโรงเรียน
2. หามเลนการพนัน หรือการเลนที่มีลักษณะเขาขายการพนัน
3. หามพกพาอาวุธทุกชนิด เชน ของแหลม ของมีคม ไมบรรทัดโลหะ วัตถุระเบิดปน
4. หามการลักขโมยสิ่งของทุกชนิด
5. หามทําลายทรัพยสินของโรงเรียน ของผูอื่น ตลอดจนการขีดเขียนโตะเกาอี้ผนัง
อาคาร ฯลฯ
6. หามเขาไปในสถานที่จําหนายสุรา สถานพนัน รานเกมคอมพิวเตอร
สถานหญิงบริการ
7. หามมิใหกอการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. หามนําโทรศัพทมือถือ รถจักรยานยนต รถยนต มาโรงเรียนเวนแตจะไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษร
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งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัย โรงเรียนบางแกวประชาสรรค ใหการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน และ
ดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดลอม และปรับปรุงหองพยาบาลเพื่อพรอมใหบริการแกนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน ดังนี้
การรักษาพยาบาลเบื้องตน
1. หองพยาบาล เปด - ปด เวลา 07.00-16.30 น.
2. เมื่อนักเรียน เจ็บปวย ติดตอที่หองพยาบาล โดยแจงชื่อ - สกุล หองพยาบาลจะมีเจาหนาที่
สอบถามอาการ, จัดยา, ทําแผล, นอนพักชั่วคราวแลวแตกรณี
3. ผูปวยรายใด มีอาการรุนแรง ทางโรงเรียนจะนําสงโรงพยาบาลใกลเคียงและแจงผูปกครอง
ทราบตอไป
การประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนบางแกวประชาสรรคจัดบริการประกันอุบัติเหตุ ใหแกนักเรียนและบุคลากรโดย
ใหความคุมครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ขณะทีศ่ ึกษาและประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทัง้ ในและ
นอกโรงเรียน แผนความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ปการศึกษา 2564
1. สถานศึกษาเปนผูกรมธรรมแทนนักเรียนที่ทําประกันภัย
2. ประเภทของการประกันภัย
- การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
- การประกันภัยคารักษาพยาบาล
3. ระยะเวลาคุมครอง 1 ป
4. อาณาเขตคุมครองทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับความสูญเสียหรือเสียหายอัน
เกิดจากความบาดเจ็บซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุ และทําใหเกิดผลดังนี้
ขอตกลงคุมครอง
ทุนประกันภัย
เสียชีวติ เนื่องจากอุบัติเหตุ
100,000 บาท
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000 บาท
สูญเสียอวัยวะตั้งแต 2 สวนขึ้นไป
100,000 บาท
สูญเสียอวัยวะ 1 สวน
60,000 บาท
เสียชีวิตเนื่องจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
100,000 บาท
เสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย
100,000 บาท
คาปลงศพนักเรียน เสียชีวิตจากการเจ็บปวย
10,000 บาท
คารักษาพยาบาล ตออุบัติเหตุแตละครั้ง
10,000 บาท
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5. ในระหวางที่นักเรียนยังไมไดรับบัตรประจําตัวผูทําประกันตน ทางโรงเรียนใชใบสง
ตัวเพื่อนําสงนักเรียนไปรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลที่บริษัทประกันกําหนดไว
(รพ.จุฬารัตน 2 สามารถเขารักษาโดยไมตองสํารองจาย)
6. เมื่อนักเรียนไดรับบัตรประจําตัวผูทําประกัน ที่บริษัทประกันออกให สามารถเขา
รักษาจากอุบัติเหตุไดทุกโรงพยาบาล โดยการยื่นบัตรประจําตัวผูทําประกัน และบัตรประจําตัว
ประชาชน
7. การสงใบเคลมประกัน ในสวนของนักเรียน
เอกสารในการเบิกคารักษาพยาบาล
- ใบรับรองแพทยที่ระบุสาเหตุ และอาการบริเวณบาดแผลที่เห็นชัดเจน
- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเทานั้น
- ใบเรียกรองคาสินไหมทดแทนของบริษัท
เมื่อเอกสารครบงานอุบัติเหตุของโรงเรียน จะสงเอกสารทั้งหมด ไปยังบริษัท
เมื่อเรียบรอยแลว จึงจะแจงใหนักเรียนมารับเงินตอไป
8. การสงเอกสารการเคลมประกัน ในสวนของโรงเรียน
- สงเอกสารเคลมประกันทางไปรษณียไปยังบริษัทประกัน
- บริษัทประกันจะโอนเงินเขาบัญชี ใหกับหัวหนางานอนามัยและประกันอุบัติเหตุ
ระยะเวลาในการโอนเมื่อบริษัทไดรับเอกสารการเคลมประกับครบถวนสมบูรณ
อยางนอย 1 เดือน
รับเงินประกันอุบัติเหตุ
ติดตอ คุณครูธิดารัตน พุฒศิริ
7. ไมคุมครองเหตุทะเลาะวิวาททุกกรณี
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่เกิดอุบัติหตุจากการจราจร จะตองเบิกคารักษาพยาบาลจากพ.ร.บ.
ของรถที่เกิดเหตุ
2. ในกรณีที่เกิดบาดแผลจาการทะเลาะวิวาท จะไมสามารถเบิกคาสินไหมทดแทนจาก
การประกันอุบัติเหตุได
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ระเบียบการใช้โรงอาหาร
ระเบียบการใชโรงอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหาร นักเรียนตองปฏิบัติดังนี้
1. การซื้ออาหารนักเรียนตองเขาแถวตามลําดับ กอนหลัง
2. นักเรียนซื้ออาหารรับประทานไดเฉพาะในเวลาที่โรงเรียนกําหนดเทานั้น
3. ใหนักเรียนรับประทานอาหาร ขนม เครื่องดื่มทุกชนิด ในโรงอาหารหามนําขึ้น
อาคาร หรือ นอกบริเวณโรงอาหาร
4. ในการรับประทานอาหาร ใหนักเรียนนั่งทานอาหารใหเรียบรอย หามเดินทาน
อาหารทุกชนิด และหามทิ้งเศษอาหารลงบนพื้นโดยเด็ดขาด
5. หลังจากนักเรียนรับประทานอาหารแลวภาชนะทุกชนิดตองยกเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
โดยไมตองใหครูคอยบอกกลาว หรือตักเตือนหลายครั้ง
6. ใหนักเรียนแยก เศษอาหาร จาน ชอน ลงในภาชนะ ที่รานคาจัดไวใหเทานั้น
7. นักเรียนตองรับประทานอาหารอยางสํารวม ไมสงเสียง พูดคุย หยอกลอ ในขณะที่
รับประทานอาหาร และระมัดระวังไมใหอาหารหกเรี่ยราดลงบนพื้นหรือบนโตะ
8. นักเรียนไมนั่งโตะอาหารนานเกินควร เมื่อรับประทานอาหารอิ่มเรียบรอยแลว ควร
เปดโอกาสใหผูอื่นที่มาทีหลังนั่งรับประทานอาหารบาง
9. ถานักเรียนพบเห็นภาชนะที่เพื่อนลืมเก็บ วางบนโตะอาหาร ใหนักเรียนชวยเก็บไป
วางไวตามที่กําหนด
10. นักเรียนทุกคนจะตองออกจากบริเวณโรงอาหารทันที เมื่อสัญญาณดังขึ้น และตอง
รีบเขาหองเรียน
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ภาคผนวก
1. เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนตน
2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนตน
3. เครื่องแบบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เครื่องแบบนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. เครื่องแบบพลศึกษา
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