ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทอง
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตากว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2545 ให้สถานศึกษามีหน้าทีในการเทียบ
โอนผลการเรียนตามระดับประเภทวิชาหรือสาขาวิชาทีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพือใช้เป็นส่วนหนึงของ
การเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านคกมาด ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2549”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาทีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 16 (2) ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
“การเทียบโอน” หมายถึง การนาผลการเรียนซึงเป็นความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนทีเกิด
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตาม
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง
ข้อ 4. ผู้ขอเทียบโอนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึง
2. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ครบตามมาตรฐานของมาตรฐานหมวดวิชาหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีมาขอเทียบโอนผลการเรียน
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ข้อ 5. ให้สถานศึกษาแต่ตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่
เกิน 5 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาทาหน้าทีเทียบโอนการ
เรียนให้กับผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับ
การศึกษาหรือสาขาวิชาทีจะทาการเทียบโอน
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าทีดังนี้
1. จัดทาสาระ เครืองมือ และวิธีเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ
2. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนทีร้องขอ
3. ประเมินผลและตัดสินผลการเทียบโอน
4. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินการอนุมัติการเทียบโอน
ข้อ 7. การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
1. ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาใด สถานศึกษาหนึง
โดยสถานศึกษาดังกล่าวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกทีขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลจาเป็น

2. จานวนหมวดวิชา รายวิชาจานวนหน่วยการเรียนทีจะรับเทียบโอนและผลการเรียนทีจะ
นามาเทียบโอนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยืนความจานง ทั้งนี้เมือเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลา
เรียนอยู่ในสถานศึกษาทีรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
3. ในกรณีมีเหตุผลความจาเป็นระหว่างเรียนผู้เรียนสามารถแจ้งความจานงขอไปศึกษาบาง
รายวิชาในสถานศึกษาอืนแล้วนาผลมาเทียบโอนได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
4. กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรต่างๆ ให้นาหมวดวิชา รายวิชาทีมี
จุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได้และพิจารณาให้ระดับผล
การเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรทีรับเทียบโอน
5. กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้า
มี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครืองมือทีหลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
ของหลักสูตรทีรับการเทียบโอน
ข้อ 8. ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 9. ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกียวกับปฏิบัติตามระเบียบนี้
การลงโทษนักเรียน
การลงโทษมีจุดประสงค์หลักเพือให้หลาบจา และไม่ทาพฤติกรรมเช่นนั้นอีก โดยต้องการให้มีการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมไปในทางทีถูกต้องดีงามตามทีสังคม กาหนด แนวคิดของจุดประสงค์ของการลงโทษยังคง
เป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการที เปลียนไป แต่จุดประสงค์หลักยังไม่เปลียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการลงโทษกับประชาชน
ทัวไป หรือการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
วิทยาการด้านการพิจารณาลงโทษได้ พัฒนาไปมาก มีการศึกษาวิจัยถึงระดับปริญญาเอก โดยสาระสาคัญต้องการ
ให้การลงโทษเกิดประโยชน์กับสังคม และปัจเจกบุคคลมากทีสุด จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลียนวิธีการลงโทษจากวิธี
ทีใช้การทาร้ายร่างกายและ จิตใจ มาสู่การแก้ไขพฤติกรรม และการจากัด หรือกักขัง ไม่ให้สร้างความเดือดร้อน
ให้กับสังคมหรือผู้อืน
แนวคิดว่าการลงโทษเป็นความจาเป็นในการสร้างคนให้มีคุณภาพ ถึงกับมีคากล่าวว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้
ตี” และเมือเอ่ยถึงคาว่า “ไม้เรียว” เชือว่าใครหลาย ๆ คนทีมีตาแหน่งหน้าทีการงานระดับสูง หรือ เป็นเพียง
พนักงานธรรมดา ๆ ทีเคยผ่านการอบรมบ่มเพาะจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษามาอย่างเข้มข้นคงได้เคยสัมผัส
และรู้จักรสชาติของไม้เรียว เป็นอย่างดีถ้ามองย้อนกลับไปถึงนัยของการทาโทษนักเรียน นักศึกษาในอดีตดูเหมือน
จะถูกทาโทษด้วยไม้เรียวกันเป็นประจาจนเป็นเรืองปกติ และเมือมีงานเลี้ยงรุ่นของบรรดาศิษย์เก่าของโรงเรียนต่าง
ๆ ทีมารวมตัวกันต่างนาเรืองการโดนไม้เรียว หรือการทาโทษต่าง ๆ เช่น เดินเป็ด ขนมจีบ สองเกลียวบิดพุง คาบ
ไม้บรรทัด ขว้างด้วยแปลงลบกระดาน วิงรอบสนาม ล้างส้วม ทางานหนักอืน ๆ และทีหนักมากทีสุดคือ การเฆียนตี
หน้าเสาธง หรือหน้าชั้นเรียน เรืองการลงโทษและถูกทาโทษด้วยวิธีแปลก ๆ นี้เมือเวลาผ่านไป ได้ถูกนามาพูดกัน
อย่างสนุกสนาน ยิงถ้าครูคนไหนดุ หรือทาโทษบ่อยมาก ๆ ก็จะเป็นทีจดจาของบรรดาลูกศิษย์ ซึงอาจเป็นทั้งทีรัก
และทีเกลียดชังด้วยก็มี การทาโทษด้วยการใช้ไม้เรียว เฆียน ตี หรือ การทาโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ทีเกิดเป็นความ
บอบช้าไม่เฉพาะด้านร่างกายเท่านั้นยังส่งผลต่อจิตใจของผู้ เรียน และผู้ปกครองอีกด้านหนึงด้วยจึงมีคาถามตามมา

ว่าครูควรจะ ลงโทษแบบไหน ถึงจะเรียกว่าอยู่ในระดับทีเหมาะสม คาตอบทีน่าจะเป็นไปได้มากทีสุดก็คือ ครูควรมี
จิตสานึกของความเป็นครูอันเป็นพื้นฐานทีแข็งแรง เพราะหากมีการทาโทษด้วยจิตสานึกดังกล่าวถึงแม้ว่าจะออกมา
ในรูปแบบของการ เฆียนตี แต่ก็ด้วยความมุ่งหมายทีต้องการให้ผู้เรียนหลาบจา ไม่ต้องการให้มีพฤติกรรมทีไม่พึง
ประสงค์ของสังคมอีก ปัจจุบันด้วยจิตสานึกของครู (บางคน) ขาดหายไปจึงเกิดกรณีเป็นข่าวในเรือง การทาโทษ
นักเรียนหรือ นักศึกษาเกินกว่าเหตุ และเมือพิจารณาแล้วการทาโทษในบางครั้งแทบจะไม่มีเยือใยความผูกพัน
ระหว่าง ความเป็นครูกับศิษย์ ให้เห็นเลย
ระเบียบการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กาหนดวิธีการลงโทษไว้
ซึงจะนามากล่าวถึงในประเด็นทีเป็นสาระสาคัญดังนี้ข้อ 4. ...“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษาทีกระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพือการอบรมสังสอน
ข้อ 5 โทษทีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีกระทาความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทากิจกรรมเพือให้ปรับเปลียนพฤติกรรม
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลันแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ
หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์
ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพือเจตนาทีจะแก้นิสัยและความ ประพฤติไม่ดี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับมาประพฤติตนในทางทีดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา หรือผู้ทีผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการลงโทษ นักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8. การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาทีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ นักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสือมเสียชือเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทา
ทัณฑ์บน ไว้ด้วย
ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและ นักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10. ทากิจกรรมเพือให้ปรับเปลียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีทีนักเรียนและนักศึกษากระทาความผิดที
สมควรต้องปรับเปลียน พฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางทีกระทรวงศึกษาธิการกาหนดซึง ก่อน
หน้าปี 2542 กระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบลงโทษนักเรียน ทีอนุญาตให้ครูใช้ไม้เรียวตีนักเรียนได้ หลังจาก
ปี 2542 มีระเบียบลงโทษนักเรียน ห้ามลงโทษนักเรียนโดยการตี และล่าสุดจากระเบียบข้างต้นโดยปรับปรุง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรืองการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันที 18 มกราคม
พ.ศ. 2548กาหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทา
กิจกรรมเพือปรับพฤติกรรมเท่านั้น นันหมายความว่าครูไม่ควรลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ด้วยวิธีการอืนๆ
นอกเหนือจาก 4 มาตรการนี้
การลงโทษนักเรียนในอุดมคติ
การลงโทษควรเป็นวิธีการสุดท้ายสาหรับครู/อาจารย์ทีจะพึงกระทาต่อผู้เรียน และการทาโทษต้องอยู่บน
เจตนาของความต้องการแก้ไขพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม เท่านั้น การทาการบ้านผิด ตอบคาถามผิด หรือมีการเรียน
ทีล่าช้า ไม่สมควรได้รับการลงโทษด้วยความรุนแรง ในอดีตการทาการบ้านผิด ตอบคาถามผิด หรือการเรียนที
ล่าช้า จะถูกทาโทษจากครู/อาจารย์ อย่างรุนแรงด้วยการเฆียน ตี หรือทาร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ การลงโทษ
ทีเหมาะสมในยุคปัจจุบันจึงควรละเว้นการทาร้ายร่างการและจิตใจด้วย วิธีการต่าง ๆ อย่างสิ้นเชิง ความผิดต่าง ๆ
ทีเกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระบวนการเรียนการสอนนั้น ต้องได้รับการแก้ไขด้วยกระบวนการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทีเหมาะสม ถ้านักเรียนหรือนักศึกษาทาความผิดทีไม่เกียวข้องกับการเรียนการสอน
และ สมควรต้องได้รับการลงโทษ ครู/อาจารย์ควรหลีกเลียงความรับผิดชอบในการแก้ไขพฤติกรรมด้วยการทาร้าย
ร่างกายหรือจิตใจ ด้วยประการทั้งปวง เช่น การลงโทษด้วยการเฆียน ตี หรือด่าว่าด้วยถ้อยคาทีกระทบความรู้สึก
อย่างรุนแรงครู/อาจารย์ควรให้ผู้ที มีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงดาเนินการจะดีกว่า เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ
เจ้าหน้าทีบ้านเมืองจากหน่วยงานทีรับผิดชอบในการแก้ไขความประพฤติของ เยาวชน หรือคนในสังคม ซึง
เจ้าหน้าทีเหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความชานาญในกระบวนการและวิธีการลงโทษตามลักษณะของ
พฤติกรรมทีควรได้รับ การลงโทษ เพราะครู/อาจารย์ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับการสังสอน มาให้เป็นผู้
พิจารณาโทษและลงโทษผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การตัดสินลงโทษของครูจึงมีความผิดพลาดได้ง่าย เพราะครูมักจะ
ใช้อารมณ์ และความรู้สึกของตนเองตัดสินเป็นสาคัญ ยิงถ้าครูเป็นผู้เกียวข้องและมีส่วนกับการการทาผิดของ
ผู้เรียนด้วยแล้ว ยิงทาให้ความเป็นธรรมและความชอบธรรมลดลงมาก ครูควรหมดหน้าทีลงโทษผู้เรียนด้วยการทา
ร้ายร่างกายและจิตใจอีกต่อไป

