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ระเบียบโรงเรยีนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยคะแนนความดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ดว้ยเป็นการสง่เสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านยิมที่พึงประสงค์   มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต เป็นที่ช่ืนชมและศรัทธาของบุคคลทั่วไป  

จึงประกาศใช้ระเบียบโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  วา่ดว้ยคะแนนความดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้

นักเรยีน ครู และผู้เกี่ยวข้องถอืปฏิบัติ 

หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

 ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ว่าดว้ยคะแนนความด ี  

พ.ศ. ๒๕๕๖”  

 ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป 

 ๓. ในระเบียบนี้ 

  “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

  “คร”ู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูจา้งสอน ครูหอพัก และโรงเรียน 

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

  “นักเรยีน” หมายถึง นักเรยีนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

   “เกณฑ์” หมายถึง ข้อก าหนดคะแนน 

  “คะแนน” หมายถึง คะแนนการท าความดขีองนักเรยีนขณะศึกษาอยู่ใน โรงเรียน 

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สะสมเป็นรายภาคเรียน ตลอดจนจบหลักสูตร ๓ ป ี

 

 

 

 

 



๙ 

 

หมวดที่ ๒ 

คณะกรรมการส่งเสริมการท าความด ี

 ๔. ให้มีคณะกรรมการสง่เสริมการท าความดี มีหน้าที่ด าเนินการประสานงานครูที่ปรกึษาหรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง สง่เสริมการท าความดีและมอบรางวัลให้กับนักเรียน  ประกอบดว้ยบุคคลต่อไปนี้ 

๔.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

๔.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 

  ๔.๓ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการ 

  ๔.๔ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการหอนอน   กรรมการ 

๔.๕ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 

๔.๖ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 

๔.๗ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ   กรรมการ 

๔.๘ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการหอนอน     กรรมการ 

๔.๙ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ 

๔.๑๐ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ 

๔.๑๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 

๔.๑๒ หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการ     กรรมการ 

  ๔.๑๓ หัวหน้างานสง่เสริมกิจการนักเรยีน    กรรมการ 

  ๔.๑๔ หัวหน้างานแนะแนว      กรรมการ 

๔.๑๕ หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

         กรรมการและเลขานุการ       

๔.๑๖ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๑๗ เจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูลและสถิติ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

      

                                        หมวดที่ ๓ 

แนวการปฏิบัต ิ

 ๖. การให้คะแนนความดี ให้ถอืตามเกณฑ์ ข้อ ๑๑ 

 ๗. การกระท าความดทีี่ไมร่ะบุในระเบียบนี้ ให้ครูหรือเจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูล เทียบเคียงตามเกณฑ์

ที่ใกลเ้คียง 



๑๐ 

 

 ๘. การกระท าความดทีี่ไมส่ามารถเทียบเคียงได ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ท าความด ี

หมวดที่ ๔  

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ๙. วิธีการให้คะแนนความด ี

  ๙.๑   ให้ครูที่พบเห็นนักเรยีนกระท าความดหีรือทราบเหตุการณ์ เขียนบันทึกพฤติกรรม

การกระท าความด ีตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด  เพ่ือเพ่ิมคะแนนความด ีตามเกณฑ์ที่ไดร้ะบุไว้ 

  ๙.๒   ให้นักเรยีนที่ได้เพ่ิมคะแนนความด ี ลงช่ือรับทราบการกระท าความด ีในใบบันทกึ

การกระท าความด ีตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด  

  ๙.๓   ให้ครูที่พบเห็นนักเรยีนกระท าความดหีรือทราบเหตุการณ์ สง่แบบฟอรม์ใบบันทึก

การกระท าความด ี ให้เจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูล ลงช่ือรับใบบันทึกความด ีและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

เพ่ิมคะแนนความดโีดยเร่งด่วน 

  ๙.๔   ให้เจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูลการเพ่ิมคะแนนความด ีลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 

Print out   หนังสือแจ้งให้นักเรยีนลงช่ือรับทราบ แล้วเก็บหลักฐานไว้ที่งานส่งเสริมกจิการนักเรียน แจ้งครูที่

ปรกึษา ครูหอพัก และมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการ สง่ให้ผู้ปกครองทางไปรษณีย์ (อย่างละ ๑ ชุด) เพ่ือทราบ

ผลการท าความดแีละหาทางสนับสนุนยกย่อง ชมเชยนักเรยีนร่วมกันโดยดว่น  

๙.๕   ให้เจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูล สรุปคะแนนการกระท าความดีและปิดประกาศ แจ้งให้ 

นักเรยีน และครูที่ปรกึษาทราบทุกสิ้นเดอืน 

 ๑๐. ในกรณีที่นักเรยีนประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นที่เสื่อมเสยีช่ือเสยีงของโรงเรียน หรือมี

คะแนนการกระท าผิด เกิน – ๑๐๐ คะแนนขึน้ไป ท าความผิดกรณีเดียวกันหลายครัง้ ไมป่รับปรุงแก้ไข

ความประพฤติน้ันๆ เมื่อกระท าความดไีด้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดรับเกียรติบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติ ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของ “คณะกรรมการสง่เสริมการท าความดี” ว่าสมควรจะมอบรางวัลใหห้รือไม ่การตัดสินของ

คณะกรรมการเป็นอันส้ินสุด 

 ๑๑. เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ 

การท าความดีที่ได้รับการรับรองจากครู มีเกณฑ์ให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

        ๑๑.๑. กระท าความดต่ีอไปนีไ้ด้ ๕ คะแนน  

  ๑๑.๑.๑. รักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการท าเวรประจ าของตนเอง 

  ๑๑.๑.๒ เก็บเงินหรือของตกได ้น าไปแจ้งเพ่ือประกาศหาเจ้าของ 



๑๑ 

 

  ๑๑.๑.๓ ช่วยระงับยับยัง้การทะเลาะวิวาทของเพ่ือนนักเรยีน 

  ๑๑.๑.๔ ช่วยเหลอืเพ่ือนนักเรยีนที่ด้อยกว่าตน เช่น ดา้นการเรียน การปรับพฤติกรรม  

  ๑๑.๑.๕ เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

  ๑๑.๑.๖ ท าความดอีื่นใดที่เทียบได้กับขอ้ ๑๑.๑.๑-๑๑.๑.๕ 

        ๑๑.๒ กระท าความดต่ีอไปนีไ้ด้ ๒๐ คะแนน  

  ๑๑.๒.๑  ช่วยเหลอืกิจกรรมโรงเรียนดว้ยความต้ังใจ 

  ๑๑.๒.๒ ช้ีช่องทาง หรือแจ้งแหลง่อบายมุขให้ครูทราบเพ่ือการปอ้งกันและแก้ไข 

  ๑๑.๒.๓ แจ้งชื่อผู้กระท าผิดหรอืความเสยีหายกับโรงเรียนหรือสว่นรวม ให้ครูทราบ 

  ๑๑.๒.๔ ได้รับคัดเลอืกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอก 

  ๑๑.๒.๕ ท าความดอีื่นใดที่เทียบได้กับขอ้ ๑๑.๒.๑ -๑๑.๒.๔ 

           ๑๑.๓ กระท าความดต่ีอไปนีไ้ด้ ๓๐ คะแนน  

  ๑๑.๓.๑  น าชื่อเสยีงมาสู่โรงเรียนท าให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึน้ 

  ๑๑.๓.๒ แข่งขันระดับจังหวัดได้รับรางวัลที่ ๑-๓ 

๑๑.๓.๓ ท าความดอีื่นใดที่เทียบได้กับขอ้ ๑๑.๓.๑-๑๑.๓.๒ 

       ๑๑.๔ กระท าความดต่ีอไปนีไ้ด้ ๕๐ คะแนน  

  ๑๑.๔.๑  น าชื่อเสยีงมาสูโ่รงเรียนท าให้บุคคลภายนอกรู้จัก เช่ือถอืและนิยมยกย่อง 

  ๑๑.๔.๒ แข่งขันระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ 

  ๑๑.๔.๓ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคขึน้ไป 

  ๑๑.๔.๔ ท าความดอีื่นใดที่เทียบได้กับขอ้ ๑๑.๔.๑ - ๑๑.๔.๓ 

หมวดที่ ๕ 

การยกย่องเชิดชูเกยีรตนิักเรยีน 

 ๑๒. การยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคะแนนความดใีนแตล่ะภาคเรียน 

๑๒.๑ มอบเกียรติบัตรรายช่ือนักเรียนที่มีคะแนนความดีในระดับ ผ่าน  

          คะแนนรวม ๑๐๐ – ๑๙๙    คะแนน 

๑๒.๒ มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนที่มีคะแนนความดีในระดับ ดี 

          คะแนนรวม ๒๐๐ – ๒๙๙    คะแนน 

๑๒.๓ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนความดีในระดับ ดีเยี่ยม 

          คะแนนรวม ๓๐๐ – ๓๙๙    คะแนน 



๑๒ 

 

๑๒.๔ มอบเกียรติบัตรและเข็มเกียรติยศ แก่นักเรยีนที่มีคะแนนความดีในระดับยอดเย่ียม 

 คะแนนรวม ๔๐๐  คะแนนขึน้ไป 

ทั้งน้ี ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี้ เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและทางราชการ 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

                  (นายประทีป  จ าปาศรี) 

          ผูอ้ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

 


