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เกณฑ์ก์ารสำำาเรจ็การศึกึษา
คะแนนเฉลี่่�ย — คะแนนเฉลี่ี�ยสะสมีมีีผลี่ใช้้บังคับกับผู้สำาเร็จการศึึกษาทีุ่กราย: เกียรัตินิัยมี: 3.0 - 3.5 |  เกียรัตินิัยมีอันัดับสำอง: เกินั 3.5 ขึ�นัไป - 3.8 | เกียรัตินิัยมีอันัดับหนึั�ง: เกินั 3.8 ขึ�นัไป

ประกาศึนียบัตรมีัธยมีศึึกษาตอนปลี่ายฮาวายจะออกให้กับนักเรียนที่ี�มีีผลี่การเรียนตามีเกณฑ์์การสำาเร็จหลี่ักสูตรแลี่ะได้รับจำานวน
หน่วยกิตไมี่น้อยกว่าเกณฑ์์ข้ั�นตำ�า

เกณฑ์์การได้้รับเก่ยรติิบัติร
นอกเหนือจากที่ี�ต้องได้ผลี่การเรียนตามีเกณฑ์์การสำาเร็จหลี่ักสูตรประกาศึนียบัตรมีัธยมีศึึกษาตอนปลี่ายฮาวายแลี่้ว ผู้ได้รับเกียรติบัตรอย่างใดอย่างหนึ�งต่อไป
นี�จะต้องมีีผลี่การเรียนตามีเกณฑ์์การได้รับเกียรติบัตรดังต่อไปนี�พร้อมีที่ั�งได้คะแนนเฉลี่ี�ยสะสมี 3.0 ข้ึ�นไป:

เกณฑ์์ก�รัจับหลัักสำูตรั* ปรัะก�ศึนีัยบัตรัมีัธิยมีศึึกษ�ตอนัปลั�ยฮ�ว�ย

ภาษาอัังกฤษ

4.0 หน่ว่ยกติิ ปรัะกอบดว้ย:
• ศึิลัปะภ�ษ�อังกฤษ 1 (1.0 หน่ัวยกิต); แลัะ
• ศึิลัปะภ�ษ�อังกฤษ 2 (1.0 หน่ัวยกิต); แลัะ
• ก�รัเขียนัอธิิบ�ย** (0.5 หน่ัวยกิต); แลัะ
• วิชั่�เลั้อกพื้้�นัฐ�นัเฉพื้�ะด้�นัศึิลัปะภ�ษ�อังกฤษ  

(1.5 หน่ัวยกิต)

สำังคมศึึกษา

4.0 หน่ว่ยกติิ ปรัะกอบดว้ย:
• ปรัะวัติศึ�สำตรั์แลัะรััฐบ�ลัสำหรััฐอเมีรัิก� (1.0 หน่ัวยกิต); แลัะ
• ปรัะวัติศึ�สำตรั์แลัะวัฒนัธิรัรัมีโลัก (1.0 หน่ัวยกิต); แลัะ
• ปรัะวัติศึ�สำตรั์สำมีัยใหมี่ของฮ�ว�ย (0.5 หน่ัวยกิต); แลัะ
• ก�รัมีีสำ่วนัรั่วมีในัปรัะชั่�ธิิปไตย (0.5 หน่ัวยกิต); แลัะ
• วิชั่�เลั้อกพื้้�นัฐ�นัเฉพื้�ะด้�นัสำังคมีศึึกษ� (1.0 หน่ัวยกิต)

คณิติศึาสำติร์

3.0 หน่ว่ยกติิ ปรัะกอบดว้ย:
• พื้ีชั่คณิต 1 (1.0 หน่ัวยกิต); แลัะ
• เรัข�คณิต (1.0 หน่ัวยกิต); แลัะ
• วิชั่�เลั้อกพื้้�นัฐ�นัเฉพื้�ะด้�นัคณิตศึ�สำตรั ์(1.0 หน่ัวยกิต)

ว่ิทยาศึาสำติร์
3.0 หน่ว่ยกติิ ปรัะกอบดว้ย:
• ชั่ีววิทย� 1 (1.0 หน่ัวยกิต); แลัะ
• วิชั่�เลั้อกพื้้�นัฐ�นัเฉพื้�ะด้�นัวิทย�ศึ�สำตรั ์(2.0 หน่ัวยกิต)

ภาษาสำากลี่ ว่ิจิติรศึิลี่ป์์ หรือัอัาชี่พ
แลี่ะเทคนิคศึึกษา (CTE)/JROTC

2.0 หน่ว่ยกติิ ในัโปรัแกรัมีก�รัศึกึษ�ที�กำ�หนัดใหโ้ปรัแกรัมีใด
โปรัแกรัมีหนึั�ง

พลี่ศึึกษา
1.0 หน่ว่ยกติิ ปรัะกอบดว้ย:
• ก�รัมีีสำุขภ�พื้สำมีบูรัณ์แข็งแรังตลัอดชั่ีวิต (0.5 หน่ัวยกิต);
• วิชั่�เลั้อกพื้้�นัฐ�นัเฉพื้�ะด้�นัพื้ลัศึึกษ� (0.5 หน่ัวยกิต)

สำุขภาพ 0.5 หน่ว่ยกติิ: สำขุภ�พื้วนัันีั�แลัะพื้รั่งุนีั�

แผู้นการเป์ลี่่�ยนผู้่านเฉพาะบุคคลี่ 0.5 หน่ว่ยกติิ

ว่ิชีาเลี่ือัก 6.0 หน่ว่ยกติิ

รว่มทั �งหมด้ 24.0 หน่ว่ยกติิ

*กระที่รวงศึึกษาธิการมีีกระบวนการสำาหรับการข้อแลี่ะอนุมีัติการเที่ียบโอนหน่วยกิตรายวิช้า 
** หรือรายวิช้าเที่ียบโอน

เกียรัตินิัยมีด้�นัวิชั่�ก�รั
คณิติศึาสำติร์สำ่�หน่ว่ยกิติ: ในัสำี�หน่ัวยกิตนีั�ต้องได้จั�ก
พื้ีชั่คณิต 2 หนึั�งหน่ัวยกิตแลัะนัอกเหน้ัอจั�กพื้ีชั่คณิต 
2 หนึั�งหน่ัวยกิต หน่ัวยกิตที�นัอกเหน้ัอจั�กพื้ีชั่คณิต 2 
จัะต้องได้รัับจั�กรั�ยวิชั่�ต่อไปนีั�หรั้อวิชั่�คณิตศึ�สำตรั์
หลัักสำูตรั Running Start ที�เทียบโอนัมี�: พื้ีชั่คณิต 3 
ตรัีโกณมีิติ เรัข�คณิตวิเครั�ะห์ พื้รัีแคลัคูลััสำ คว�มีน่ั�
จัะเป็นั สำถิติ คณิตศึ�สำตรั์วิทย�ลััยเบ้�องต้นั แคลัคูลััสำ 
แคลัคูลััสำหลัักสำูตรั AP วิทย�ศึ�สำตรั์คอมีพื้ิวเตอรั์ 
A หลัักสำูตรั AP หลัักก�รัวิทย�ศึ�สำตรั์คอมีพื้ิวเตอรั์
หลัักสำูตรั AP คณิตศึ�สำตรั์ศึึกษ�หลัักสำูตรั IB หรั้อ
คณิตศึ�สำตรั์หลัักสำูตรั IB รัะดับมี�ตรัฐ�นั

แลี่ะ

ว่ิทยาศึาสำติร์สำ่�หน่ว่ยกิติ: ในัสำี�หน่ัวยกิตนีั� จัะต้องได้
หนึั�งหน่ัวยกิตในัวิชั่�ชั่ีววิทย� 1 หรั้อชั่ีววิทย�หลัักสำูตรั 
IB ที�เทียบโอนัมี� หรั้อชั่ีววิทย�หลัักสำูตรั AP

แลี่ะ

อัย่างน้อัยสำอังหน่ว่ยกิติจั�กรั�ยวิชั่�ในัหลัักสำูตรั AP/
IB/Running Start (เทียบโอนัหน่ัวยกิตรั�ยวิชั่�ที�มีี
เน้ั�อห�ในัรัะดับวิทย�ลััยสำองวิชั่�)

เกียรัตินิัยมีด้�นั CTE
สำำ�เรั็จัรั�ยวิชั่�ที�มีีตัวต่อสำองตัวในัโปรัแกรัมี CTE หรั้อโปรัแกรัมีก�รัศึึกษ�ที�ได้รัับอนัุมีัติ
• ได้ผู้ลัก�รัเรัียนั B ขึ�นัไปทั�งสำองตัว; แลัะ
• ปรัะเมีินัคว�มีสำ�มี�รัถได้ต�มีเกณฑ์์หรั้อเกินัเกณฑ์์มี�ตรัฐ�นัสำำ�หรัับโปรัแกรัมีหรั้อ

โปรัแกรัมีก�รัศึึกษ�ที�เกี�ยวข้อง

เกียรัตินิัยมีด้�นั STEM
คณิติศึาสำติร์สำ่�หน่ว่ยกิติ: ในัสำี�หน่ัวยกิตนีั�ต้องได้จั�กพื้ีชั่คณิต 2 หนึั�งหน่ัวยกิตแลัะนัอก
เหน้ัอจั�กพื้ีชั่คณิต 2 หนึั�งหน่ัวยกิต หน่ัวยกิตที�นัอกเหน้ัอจั�กพื้ีชั่คณิต 2 จัะต้องได้รัับจั�ก
รั�ยวิชั่�ต่อไปนีั�หรั้อวิชั่�คณิตศึ�สำตรั์หลัักสำูตรั Running Start ที�เทียบโอนัมี�: พื้ีชั่คณิต 3 
ตรัีโกณมีิติ เรัข�คณิตวิเครั�ะห์ พื้รัีแคลัคูลััสำ คว�มีน่ั�จัะเป็นั สำถิติ คณิตศึ�สำตรั์วิทย�ลััย
เบ้�องต้นั แคลัคูลััสำ แคลัคูลััสำหลัักสำูตรั AP วิทย�ศึ�สำตรั์คอมีพื้ิวเตอรั์ A หลัักสำูตรั AP หลััก
ก�รัวิทย�ศึ�สำตรั์คอมีพื้ิวเตอรั์หลัักสำูตรั AP คณิตศึ�สำตรั์ศึึกษ�หลัักสำูตรั IB หรั้อคณิตศึ�สำตรั์
หลัักสำูตรั IB รัะดับมี�ตรัฐ�นั

แลี่ะ

ว่ิทยาศึาสำติร์สำ่�หน่ว่ยกิติ: ในัสำี�หน่ัวยกิตนีั� จัะต้องได้หนึั�งหน่ัวยกิตในัวิชั่�ชั่ีววิทย� 1 หรั้อ
ชั่ีววิทย�หลัักสำูตรั IB ที�เทียบโอนัมี� หรั้อชั่ีววิทย�หลัักสำูตรั AP

แลี่ะ

ด้ำาเนินโครงการ STEM Capstone Project สำำาเร็จ ในัรั�ยวิชั่� ACCN ที�ได้รัับอนัุมีัติ
วิชั่�ใดวิชั่�หนึั�ง

ติราสำัญลี่ักษณ์ผู้้�ม่คว่ามร้�สำอังภาษา
จััดทำ�โดยคณะกรัรัมีก�รัก�รัศึึกษ�แห่งรััฐฮ�ว�ยเพื้้�อมีอบให้เมี้�อสำำ�เรั็จัก�รั
ศึึกษ�เพื้้�อเป็นัเกียรัติแก่นัักเรัียนัที�มี:ี
• คว�มีเชั่ี�ยวชั่�ญสำูงในัก�รัใชั่้ภ�ษ�รั�ชั่ก�รัทั�งสำองภ�ษ�ของรััฐ (อังกฤษแลัะ

ฮ�ว�ย) หรือั
• ภ�ษ�รั�ชั่ก�รัของรััฐภ�ษ�ใดภ�ษ�หนึั�งแลัะภ�ษ�เพื้ิ�มีเติมีอย่�งน้ัอยหนึั�ง

ภ�ษ� ซึ่ึ�งรัวมีถึงภ�ษ�มี้อแบบอเมีรัิกันั
โปรัดไปที� bit.ly/HISeal ห�กต้องก�รัทรั�บเกณฑ์์คุณสำมีบัติแลัะข้อมีูลัเพื้ิ�มีเติมี

ภาษาสำากลี่: 
สำองหน่ัวยกิตจั�กภ�ษ�
สำ�กลัหนึั�งภ�ษ� ต้องได้
หน่ัวยกิตมี�จั�กก�รัศึึกษ�
หนึั�งภ�ษ�ที�มีีหมี�ยเลัขวิชั่�
ต่อเน้ั�องกันั

ว่ิจิติรศึิลี่ป์์: สำองหน่ัวยกิต
ในัสำ�ข�วิชั่�วิจัิตรัศึิลัป์ ซึ่ึ�ง
รัวมีถึงทัศึนัศึิลัป์แลัะศึิลัปะ
ก�รัแสำดงด้วย ไมี่จัำ�เป็นั
ต้องได้หน่ัวยกิตมี�จั�กสำ�ข�
วิชั่�เดียว

การศึึกษาด้้านอัาชี่พแลี่ะเทคนิค (CTE): สำอง
หน่ัวยกิตในัโปรัแกรัมีก�รัเรัียนัต�มีลัำ�ดับเพื้้�อ
เตรัียมีพื้รั้อมีสำู่เสำ้นัท�งอ�ชั่ีพื้หนึั�งโปรัแกรัมี หรั้อ
JROTC: วิชั่� JROTC ต่อเน้ั�องสำองตัวถ้อว่�ได้
หน่ัวยกิต CTE สำองหน่ัวยกิตต�มีเกณฑ์์ก�รัได้
รัับปรัะก�ศึนีัยบัตรั

หรือั หรือั

พิธี่จบการศึึกษา
นัักเรัียนัจัะได้รัับอนัุญ�ตให้เข้�รั่วมีในัพื้ิธิีจับก�รัศึึกษ�
เมี้�อ:
1) ได้ผู้ลัก�รัเรัียนัต�มีเกณฑ์์ก�รัสำำ�เรั็จัหลัักสำูตรั
ปรัะก�ศึนีัยบัตรัหรั้อก�รัได้รัับใบรัับรัอง;
2) ได้ปฏิิบัติต�มีภ�รัะผูู้กพื้ันัท�งก�รัเงินัแลั้ว; แลัะ
3) ผู้่�นัเง้�อนัไขอ้�นัต�มีที�กรัะทรัวงกำ�หนัด ซึ่ึ�งเป็นัไปต�มี
มี�ตรัฐ�นัด้�นัคว�มีชั่ัดเจันั คว�มีสำมีเหตุสำมีผู้ลั แลัะก�รั
ยอมีรัับได้

http://bit.ly/HISeal

