๑

คู่มือนักเรียน

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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๒

บทนา
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จัดการศึกษา
สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับชุมชนด๎านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ การ
บริหารจัดการ โดยเน๎นการกระจายอานาจ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกันคุณภาพทาง
การศึกษาเพื่อให๎เกิดความคลํองตัว สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการให๎เกิดผลตามบทบาท หน๎าที่โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได๎แตํงตั้งคณะทางาน
เพื่อพิจารณาสภาพแวดล๎อมที่มีผลกระทบตํอการดาเนินงานของสถานศึกษา ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ผลผลิตหลัก ตัวชี้วัดความสาเร็จ และกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
โดยกาหนดโครงสร๎างการบริหารงานออกเป็น ๕ กลุํมงาน คือ
๑. กลุํมบริหารวิชาการ
๒. กลุํมอานวยการ
๓. กลุํมบริหารงบประมาณ
๔. กลุํมกิจการนักเรียน
๕. กลุํมนโยบายและแผนงาน
คูํมือ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถนาไปสูํแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ
ของหนํวยงานได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแผนพัฒนาจากความรํวมมือของบุคลากรทุกฝุายเพื่อ
ใช๎เป็นคูํมือในการปฏิบัติงาน การกากับ ตรวจสอบ ดูแลและติดตามผลของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกฝุายที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการจัดทาแผนปฏิบัติการฉบับนี้ สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี หวังเป็นอยํางยิ่งวําจะเป็นประโยชน์และเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาตํอไป

(นายชาตรี อัครสุขบุตร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
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๓

สารบัญ
ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
นโยบายโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยเครื่องแบบนักเรียนพ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติและการสํงเสริม
พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า
๔
๑๑
๑๓
๒๕
๒๙
๓๓
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๔
ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
จากนโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและผลการประเมินศักยภาพ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได๎กาหนด
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ที่มีสมรรถนะสูง ผลิตผู๎สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณธรรม
มีความรอบรู๎ มีความสามารถเทียบเคียงระดับสกกล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนานักเรียน
ให๎มีคุณภาพ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒. จัดหลักสูตร การจัดการเรียนและการประเมินผลทางการเรียนให๎มีคุณภาพทันสมัย เพื่อยกระดับ
คุณภาพนักเรียนอยํางก๎าวกระโดด เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิ
บาล
๕. พัฒนาสื่ออุปกรณ์และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเรียนรู๎และ การบริการทาง
การศึกษาแกํนักเรียน
๖. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ โดยเน๎นการจัดการความรู๎เพื่อการเรียนรู๎ของครู
บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครองและ ชุมชน
๗. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อมและบรรยากาศให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริม
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแกํนักเรียน/นักศึกษาครูและบุคลากร
๘. สร๎างเครือขํายและความรํวมมือทางการศึกษาให๎เข๎มแข็ง โดยเน๎นการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๙. สํงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการสร๎างองค์ความรู๎ที่เชื่อมโยงเข๎ากับการจัดการเรียนรู๎ โดย
มีกลไกในการนาผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง
เอกลักษณ์
สร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษา ก้าวหน้าด้านไอซีที
(จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเด็กหนองหงส์ได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู๎)
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๕
อัตตลักษณ์
ลูก น.ค. ฉลาด สะอาด อ่อนน้อม
(ฉลาด : ไหวพริบดี, ปัญญาดี)
สะอาด : ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล๎อม
อํอนน๎อม : แสดงกิริยาวาจาอยํางมีคารวะ)
เป้าประสงค์ (Goal)
๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุํงเน๎นให๎มีนิสัยใฝุรู๎ รักการอําน
และการค๎นคว๎า สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู๎จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการ
ดารงชีวิตในสังคมยุคใหมํ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู๎ สร๎างงาน สร๎างอาชีพ
สามารถนาเสนอผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยํางมั่นใจในตนเอง
๒. ครูมีทักษะวิชาชีพ สามารถการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
โดยใช๎สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร๎น สนใจใฝุรู๎ ดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนให๎ได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยํางเต็มกาลังความสามารถ
๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เข๎มแข็งมีประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน
๔. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่อบอุํน ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่เหมาะสม และทันสมัย
นโยบายโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ข้อ ๑ ด้านผู้เรียน
-สํงเสริมสนับสนุนผู๎เรียนด๎านทุนการศึกษา จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมนาความรู๎น๎อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ และการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เป็นคนดี
คนเกํง และดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข
ข้อ ๒ ด้านบุคลากร
-สํงเสริมพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอยําง
ตํอเนื่อง จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนที่หลากหลาย และมีการนิเทศ กากับ
ติดตามที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ ๓ ด้านโรงเรียน
-สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มศักยภาพการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดหางบประมาณและทรัพยากรเพื่อให๎การดาเนินงานของโรงเรียนบรรลุจุดหมาย
ข้อ ๔ ด้านชุมชน
-สํงเสริมและประสานสัมพันธ์กับชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
รํวมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น
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๖
รวมยอดจานวนข้าราชการและบุคลากรทางศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชาย
หญิง
รวม
๑ บริหาร
๒
๑
๓
๒ ข๎าราชการครู
๒๓
๑๔
๓๗
๓ พนักงานราชการ
๑
๑
๒
๔ ครูอัตราจ๎าง
๒
๓
๕
๕ นักการ
๔
๔
รวมทั้งหมด
๓๒
๑๙
๕๑
รวมยอดจานวนนักเรียนโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑
ชั้น

เพศ
ชาย
หญิง

ม.๑
รวม

ชาย
หญิง

ม.๒
รวม
ม.๓

ชาย
หญิง

รวม
รวม ม.ต๎น
ชาย
ม.๔
หญิง
รวม
ชาย
ม.๕
หญิง
รวม
ชาย
ม.๖
หญิง
รวม
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

ห๎อง ๑
๑๕
๒๘
๔๓
๑๘
๒๔
๔๒
๑๐
๑๙
๒๙
ชาย
๑๔
๓๓
๔๗
๑๒
๒๙
๔๑
๑๙
๒๔
๔๓
ชาย
ชาย

ห๎อง ๒
๒๓
๒๐
๔๓
๒๑
๑๙
๔๐
๘
๒๑
๒๙
๑๘๕
๑๕
๓๑
๔๖
๑๔
๒๖
๔๐
๑๕
๒๘
๔๓
๒๓๕
๔๑๗

ห๎อง ๓
๒๙
๑๔
๔๓
๒๑
๑๖
๓๗
๒๐
๗
๒๗
หญิง
๑๖
๒๘
๔๔
๑๗
๒๐
๓๗
๒๒
๑๘
๔๐
หญิง
หญิง

ห๎อง ๔
๒๐
๑๕
๓๕
๑๘๓
๓๖
๑๑
๔๗
๒๙
๑๗
๔๖
๒๓
๑๗
๔๐
๒๘๔
๔๖๕

รวม
๖๗
๖๒
๑๒๙
๖๐
๕๙
๑๑๙
๕๘
๖๒
๑๒๐
๓๙๑
๘๑
๑๐๓
๑๘๔
๗๒
๙๒
๑๖๔
๗๙
๘๗
๑๖๖
๔๗๙
๘๖๐
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ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน
พ.ศ.๒๕๕๖
.........................................................
หมวด ๑
บททั่วไป
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยการปฏิบัติตนของ
นักเรียนให๎เหมาะสม จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “วําด๎วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดที่กาหนดนอกเหนือระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย๎งกับระเบียบนี้
ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู๎อานวยการ” หมายถึง ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“รองผู๎อานวยการ” หมายถึง รองผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“ผู๎ชํวยผู๎อานวยการ” หมายถึง ผู๎ที่ที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ชํวยผู๎อานวยการ
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“ครู” หมายถึง ครูผู๎สอน ครูที่ปรึกษาประจาชั้น ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยูํในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“ผู๎ปกครอง” หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว๎ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูหรือ
บุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยูํด๎วย
ข๎อ ๕ ให๎ผู๎อานวยรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๒
หลักปฏิบัติตนทั่วไป
ส่วนที่ ๑
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ข๎อ ๖ นักเรียนต๎องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของโรงเรียนอยํางเครํงครัด
ผู๎ใดฝุาฝืน ไมํปฏิบัติตาม ถือวําผู๎นั้นกระทาความผิดจะต๎องได๎รับโทษตามที่โรงเรียนได๎กาหนดไว๎ ในระเบียบนี้
ข๎อ ๗ นักเรียนต๎องปฏิบัติตนให๎เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้
(๑) มาโรงเรียนตามวันเวลาที่กาหนดอยํางสม่าเสมอ
(๒) ไมํมาสาย และเข๎าแถวเคารพธงชาติทุกวัน
(๓) เข๎าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน
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(๔) แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบทั้งชุดปกติ และชุดพลศึกษา
(๕) ปฏิบัติตามคาสั่งของโรงเรียน ครู ซึ่งสั่งในหน๎าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟังไมํ
แสดงกิริยากระด๎างกระเดื่อง
(๖) พูดจาสุภาพ ไมํกลําวเท็จ
(๗) นักเรียนต๎องรักษาระเบียบวินัยในห๎องเรียน ห๎องประชุม ไมํกระทาการใด ๆ ที่อาจ
กํอให๎เกิดความราคาญแกํผู๎อื่น
(๘) เข๎ารํวมประชุมตามที่โรงเรียนกาหนด หรือตามระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
(๙) เข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนด ขอความรํวมมือ หรือชุมชน องค์กร
(๑๐) ไมํยั่วยุ หรือกลําววาจาที่ไมํสุภาพ หรือยั่วยุให๎เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เชํน
กลําวคาหยาบคายไมํสุภาพตํอผู๎อื่น กลําวประชด เสียดสี ล๎อเลียนผู๎อื่น กลําวท๎าทายหรือแสดงความก๎าวร๎าว
ชวนวิวาท กลําวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท
ข๎อ ๘ นักเรียนต๎องชํวยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ขอร๎อง มอบหมาย ตามโอกาสอันควร
ข๎อ ๙ นักเรียนต๎องชํวยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไมํทาความสกปรก
ให๎กับโรงเรียน
ข๎อ ๑๐ เมื่อนักเรียนต๎องหยุดเรียน เชํน การเจ็บปุวย หรือมีความจาเป็นต๎องไปประกอบพิธีที่สาคัญ
ผู๎ปกครองต๎องแจ๎งให๎โรงเรียนทราบโดยการลา เป็นลายลักษณ์อักษร
ข๎อ ๑๑ นักเรียนต๎องไมํตกแตํงเครื่องประดับ เชํน สวมสร๎อยคอ แหวน หรือการแตํงหน๎า ทาปาก
การทาสีผม สไลด์ผม ซอย หรือไว๎เล็บยาว ไว๎หนวดเครา เป็นต๎น
ข๎อ ๑๒ ไมํนาสินค๎ามาขายหรือจาหนํายในโรงเรียน
ข๎อ ๑๓ ไมํนาบุคคลภายนอกเข๎ามาในโรงเรียน กํอนได๎รับอนุญาต
ข๎อ ๑๔ ไมํนามาหรือเผยแพรํ หนังสือ เอกสาร แผํนพับ ที่สํอไปในทางลามกอนาจาร
ข๎อ ๑๕ ไมํจัดกิจกรรมนาเที่ยว ทั้งในและนอกโรงเรียน กํอนได๎รับอนุญาต
ข๎อ ๑๖ ไมํใช๎โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในเวลาเรียน โดยเฉพาะในขณะที่นั่งเรียนต๎อง
ปิดมือถือ
ข๎อ ๑๗ ไมํเข๎าไปในบริเวณต๎องห๎าม เชํน มุมอับ บริเวณจอดรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ กํอนได๎รับ
อนุญาต โดยเด็ดขาด
ข๎อ ๑๘ ไมํขีดเขียนตัวหนังสือ หรือขีดเขียนข๎อความใด ๆ ลงที่เสื้อ กางเกง ชุดเรียน ชุดพลศึกษา และ
ในห๎องน้า หรือฝาผนังทั่ว ๆ ไปกํอนได๎รับอนุญาต
ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม
ข๎อ ๑๙ นักเรียนต๎องประพฤติตนตามแนวปฏิบัติในหมวดนี้และต๎องละเว๎นการประพฤติตนอันไมํ
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ดังนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมํได๎รับอนุญาตในชํวงเวลาเรียน
(๒) เลํนการพนัน จัดให๎มีการเลํนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด หรือ สิ่งเทียมอาวุธ หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ
(๔) ซื้อ จาหนําย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
( ๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ขํมขูํ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
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(๖) กํอเหตุทะเลาะวิวาท ทาร๎ายรํางกายผู๎อื่น เตรียมการหรือกระทาการใดๆ อันนําจะ
กํอให๎เกิด ความไมํสงบเรียบร๎อยหรือขัดตํอศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู๎สาวซึ่งไมํเหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข๎องกับการค๎าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตรํหรือรวมกลุํม อันเป็นการสร๎าง
ความเดือดร๎อนให๎แกํตนเองหรือผู๎อื่น
หมวด ๓ การมาและหยุดเรียน
ส่วนที่ ๑ การมาและกลับจากโรงเรียน
ข๎อ. ๒๐ การมาโรงเรียนนักเรียนต๎องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แตํงกายให๎เรียบร๎อยและถูกต๎องตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด
(๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจาวัน
(๓) ทาความเคารพผู๎ปกครองกํอนออกจากบ๎าน
(๔) โดยสารหรือขับขี่ยานพาหนะด๎วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร
(๕) ต๎องมาถึงโรงเรียนกํอนเวลา ๐๘.๐๐ น. หรือ เวลาอื่นที่โรงเรียนกาหนด
(๖) ทาความเคารพครูที่หน๎าประตูทางเข๎า และเดินอยํางเป็นระเบียบ
(๗) ทากิจกรรม และตามที่โรงเรียนกาหนด
ข๎อ ๒๑ เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนกํอนเวลาเลิกเรียนไมํได๎ เว๎นแตํ
กรณีจาเป็นและโรงเรียนได๎อนุญาตแล๎วเทํานั้น
ข๎อ ๒๒ เมื่อถึงเวลาเข๎าแถวเคารพธงชาติ ให๎นักเรียนรีบเดินไปเข๎าแถวโดยเร็วและเรียบร๎อย
ข๎อ ๒๓ นักเรียนคนใดมาสายต๎องรายงานตัวตํอครูเวรประจาวันหรือครูฝุายกิจการนักเรียน
ถ๎ามาช๎าเกินเวลาเข๎าเรียนต๎องขอรับใบอนุญาตเข๎าห๎องเรียนจากห๎องกิจการนักเรียน จึงจะเข๎าห๎องเรียนได๎
ข๎อ ๒๔ เมื่อเลิกเรียนแล๎ว ให๎กลับบ๎านโดยเร็ว เว๎นแตํกรณีมีเหตุจาเป็นและได๎รับอนุญาต หรือ
มีครูควบคุมการซ๎อมหรือทากิจกรรม แตํต๎องออกจากบริเวณโรงเรียนกํอน ๑๗.๓๐ น.
การอยูํในโรงเรียนหลังเวลาในวรรคแรก กระทาได๎เฉพาะกรณีมีเหตุพิเศษและครูผู๎ควบคุม
แจ๎งกลุํมกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ข๎อ ๒๕ ในวันหยุดราชการ วันหยุดเรียน นักเรียนจะมาโรงเรียนได๎เฉพาะกรณีเพื่อทากิจกรรมอยําง
หนึ่งอยํางใดที่โรงเรียนกาหนดและผู๎ปกครองได๎ทราบหรืออนุญาตกํอนเทํานั้น
ส่วนที่ ๒
มาสาย
ข๎อ ๒๖ นักเรียนที่เข๎ามาในบริเวณโรงเรียนช๎ากวําเวลา ๐๘.๐๐ น. หรือ ไมํได๎รํวมกิจกรรมทา
ความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ หรือ ไมํรํวมพิธีเคารพธงชาติ โดยไมํมีเหตุอันควร ถือวํามาโรงเรียนสาย
ข๎อ ๒๗ หากมีเหตุจาเป็นทาให๎ต๎องมาโรงเรียนสาย นักเรียนต๎องปฏิบัติดังนี้
(๑) ต๎องมีผู๎ปกครองมาสํงหรือมีหนังสือรับรอง และหลักฐานยืนยันความจาเป็น
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(๒) กรณีมาโรงเรียนภายหลังเริ่มเรียบคาบแรกแล๎ว ให๎นักเรียนขอรับบัตรอนุญาตเข๎า
ห๎องเรียนและไปรายงานตัวกับครูผู๎สอนในเวลาเรียนวิชานั้น นาไปแจ๎งครูที่ปรึกษาทราบ และนากลับมาคืนที่
ห๎องกลุํมบริหารกิจการนักเรียน
(๓) นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย และไมํมีหนังสือรับรองจากผู๎ปกครอง ถือวํามีความผิดจะต๎อง
ได๎รับการพิจารณาโทษตามที่ระเบียบของโรงเรียน
ข๎อ ๒๘ เมื่อมาสาย นักเรียนต๎องปฏิบัติตนหรือถูกดาเนินการดังนี้
(๑) รายงานตัวลงชื่อตํอครูเวรหน๎าประตูเพื่อแจ๎งปัญหา หรือรับการวํากลําวตัดเตือน
และทากิจกรรมตามความเหมาะสม
(๒) ให๎ครูเวรประจาวันหน๎าประตู รวบรวมรายชื่อพร๎อมพร๎อมจานวน แจ๎งให๎กลุํม
กิจการนักเรียนทราบ กํอนเที่ยงวัน
(๓) นักเรียนที่มาสายต๎องถูกตัดคะแนนตามระเบียบของโรงเรียน ถ๎ามาสายติดตํอกัน
๓ ครั้งในหนึ่งสัปดาห์โดยไมํมีเหตุอันควร ให๎ลงโทษทากิจกรรม และอาจแจ๎งผู๎ปกครองทราบ ถ๎ามาสาย
ติดตํอกันเกิน ๓ ครั้ง ให๎เชิญผู๎ปกครองมารับทราบและหาทางแก๎ไข
ส่วนที่ ๓
การลาและการขาดเรียน
ข๎อ ๒๙ นักเรียนมีความกิจธุระจาเป็นและเจ็บปุวยไมํสามารถมาโรงเรียนต๎องลาหยุดเรียน ดังนี้
(๑) นักเรียนที่ไมํมาโรงเรียน จะต๎องมีใบลาจากผู๎ปกครอง เพื่อแจ๎งขออนุญาตถึงครูที่
ปรึกษา ครูประจารายวิชา
(๒) ใบลาต๎องลงนามโดยผู๎ปกครองที่มอบลายมือชื่อตัวอยํางไว๎กับโรงเรียน
(๓) ใบลาที่ใช๎เป็นไปตามแบบที่โรงเรียนกาหนดไว๎เทํานั้น
(๔) กรณีนักเรียนหยุดเรียนโดยไมํสํงใบลาถือวําขาดเรียน เป็นความผิดร๎ายแรง เพราะ
เป็นการแสดงเจตนาที่จะปกปิดไมํต๎องการให๎ผู๎ปกครองและโรงเรียนทราบ ดังนั้นโรงเรียนจะลงโทษตามสมควร
แล๎วแตํกรณี
ข๎อ ๓๐ กรณีนักเรียนมีกิจธุระอยํางหนึ่งอยํางใดและจาเป็นต๎องหยุดเรียนให๎ ลากิจ ดังนี้
(๑) ต๎องยื่นใบลาตามแบบใบลาที่โรงเรียนกาหนดลงนามโดยผู๎ปกครองตํอครูที่ปรึกษา
(๒) การยื่นใบลากิจต๎องยื่นกํอนหยุดเรียน ๑ วัน หรือฝากใบลามาให๎ถึงครูที่ปรึกษา
ภายในวันที่ลาหยุดนั้นเป็นอยํางช๎า
(๓) เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นพิเศษไมํอาจยื่นใบลาตาม (๒) ได๎ อนุญาตให๎ผู๎ปกครอง
แจ๎งการลาให๎ครูที่ปรึกษาทราบทางโทรศัพท์ได๎ แตํให๎รีบสํงใบลาตํอครูที่ปรึกษาทันทีที่กลับมาเรียน
(๔) กรณีตาม (๓) ครูที่ปรึกษาจะจัดทาใบลาชั่วคราวเพื่อแจ๎งครูประจาวิชาทราบก็ได๎
ข๎อ ๓๑ นักเรียนที่เจ็บปุวยและจาเป็นต๎องหยุดเรียนให๎ ลาปุวย ดังนี้
(๑) ต๎องยื่นใบลาที่ผู๎ปกครองลงนามตํอครูที่ปรึกษาในวันแรกที่มาเรียน หรืออาจฝากใบลามา
วันที่ลาหยุดก็ได๎
(๒) ผู๎ปกครองอาจแจ๎งเหตุเจ็บปุวยที่เป็นสาเหตุแหํงการลาให๎ครูที่ปรึกษาทราบทางโทรศัพท์
ก็ได๎ กรณีนี้ครูที่ปรึกษาอาจทาใบลาชั่วคราวแทนก็ได๎
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๑๑
(๓) กรณีเจ็บปุวยตั้งแตํสามวันขึ้นไป หรือต๎องเข๎าพักรักษาในโรงพยาบาลผู๎ปกครอง
ต๎องแจ๎งให๎ครูที่ปรึกษาทราบโดยเร็วและต๎องนาใบรับรองแพทย์แนบพร๎อมใบลามอบให๎ครูที่ปรึกษา หลังจาก
หายปุวยและมาเรียนตามปกติ

ส่วนที่ ๔
ขาดเรียน
ข๎อ ๓๒ นักเรียนที่หยุดเรียนโดยไมํแจ๎งการลาหรือไมํมีเหตุอันสมควร ถือวํา ขาดเรียน และต๎องได๎รับ
การพิจารณาโทษ ดังนี้
(๑) กรณีนักเรียนขาดเรียนติดตํอกัน ๓ วัน โดยไมํแจ๎งให๎ครูที่ปรึกษาทราบ ให๎ครูที่ปรึกษา
ติดตํอผู๎ปกครอง และแจ๎งกลุํมกิจการนักเรียนเพื่อเชิญผู๎ปกครองมารับทราบเป็นครั้งแรก
(๒) หากขาดเรียน ๕ วันติดตํอกัน หรือยังไมํได๎รับการติดตํอจากผู๎ปกครองให๎กลุํมกิจการ
นักเรียนออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่สอง
(๓) หากขาดเรียน ๗ วันติดตํอกัน หรือยังไมํได๎รับการติดตํอจากผู๎ปกครองในเวลาอัน
ควร ให๎กลุํมกิจการนักเรียนจะเสนอผู๎อานวยการพิจารณาและดาเนินการตํอไป
ส่วนที่ ๕
การเรียน
ข๎อ ๓๓ นักเรียนต๎องปฏิบัติตนในการเรียน ดังนี้
(๑) ต๎องเข๎าเรียนทุกคาบเรียนตามตารางเรียน นักเรียนที่เข๎าห๎องเรียนสายเกิน ๑๐ นาที
ถือวําเข๎าห๎องเรียนสายในคาบเรียนนั้น นักเรียนที่เข๎าห๎องเรียนสายรวม ๔ ครั้ง ถือวําขาดเรียนในรายวิชานั้น ๑
ครั้ง
(๒) ต๎องมีอุปกรณ์การเรียนครบทุกรายวิชา และต๎องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให๎พร๎อม
กํอนครูประจาวิชาเข๎าห๎องสอน
(๓) นักเรียนต๎องตั้งใจเรียน เข๎ารํวมกิจกรรม ปฏิบัติงานตามที่ครูสั่ง ไมํสํงเสียงรบกวน หรือ
มีพฤติกรรมอื่นใดที่มีผลกระทบตํอบรรยากาศการเรียนการสอน และให๎ถือปฏิบัติหรือเข๎ารํวมกิจกรรมตาม
ระเบียบข๎อตกลงที่เห็นชอบรํวมกันของนักเรียนในแตํละห๎องเรียน
(๔) กรณีเจ็บปุวย ไมํสามารถเข๎าเรียนในคาบเรียนใด ให๎แจ๎งและขออนุญาตตํอคุณครูครูประจาวิชานั้นกํอน และนาใบอนุญาตจากคุณครู-ครูประจาวิชา ไปแสดงตํอฝุายการพยาบาล
(๕) ในขณะที่มีการเรียนการสอน นักเรียนที่มีกิจธุระจาเป็นต๎องออกจากห๎องเรียน
หรือต๎องการเข๎าห๎องเรียน หรือมีความจาเป็นเรํงดํวนที่ต๎องการพบเพื่อน ให๎ขออนุญาตตํอคุณครู-ครูที่สอนกํอน
ทุกครั้ง
(๖) ในคาบเรียนใดที่คุณครู-ครูประจาวิชาไมํได๎เข๎าห๎องสอน เมื่อเวลาผํานไปแล๎ว ๑๐
นาที ให๎หัวหน๎าชั้นรีบรายงานตํอหัวหน๎าหมวดวิชา หรือวิชาการแผนก เพื่อจัดคุณครูดูแลหรือสอนแทน
(๗) นักเรียนต๎องชํวยกันรักษาความสะอาดของห๎องเรียน จัดเวรทาความสะอาด
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๑๒
เป็นประจาทุกวัน และ จัดบรรยากาศของห๎องเรียนให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อยอยูํเสมอ ห๎ามนาอาหาร เครื่องดื่ม
ของขบเคี้ยวไปรับประทานในห๎องเรียน และในอาคารเรียน
(๘) ในคาบวําง นักเรียนต๎องใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เชํน อํานหนังสือ เข๎าห๎องสมุด
ทาการบ๎าน เลํนกีฬา หรือทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ห๎ามกระทาอื่นใดที่กํอให๎เกิดการรบกวนการเรียนการ
สอนของคุณครู-ครูและเพื่อนนักเรียน
(๙) นักเรียนต๎องมีความรักสามัคคีกับนักเรียนทุกคน ไมํใช๎กาลังชกตํอย หรือใช๎อาวุธ
อื่นใด หรือใช๎อารมณ์ในการตัดสินปัญหา หากเกิดปัญหาหรือเกิดการทะเลาะกันขึ้น ให๎คูํกรณีหรือผู๎พบเห็น
รายงานตํอครูที่อยูํใกล๎ที่สุดทราบทันที
ส่วนที่ ๖
ออกนอกบริเวณโรงเรียน
ข๎อ ๓๔ เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล๎วต๎องอยูํในความควบคุมของครู จะออกนอกบริเวณโรงเรียน
โดยพลการไมํได๎ จนกวําจะถึงเวลาเลิกเรียน หากนักเรียนมีกิจธุระจาเป็นต๎องออกนอกบริเวณโรงเรียน และ
จะกลับเข๎ามาเรียนในวันเดียวกัน ให๎ปฏิบัติดังตํอไปนี้
(๑) ผู๎ปกครองมาขออนุญาตด๎วยตนเอง
(๒) หากมีเหตุจาเป็น ให๎ขอแบบอนุญาตได๎ที่กลุํมกิจการนักเรียนแล๎วให๎ครูประจาวิชา
ที่เกี่ยวข๎องเห็นชอบหรือ แล๎วเสนอครูกลุํมกิจการนักเรียนพิจารณาอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่เป็นเวลาพัก
เที่ยงให๎ครูที่ปรึกษาเห็นชอบแล๎วให๎ครูกลุํมกิจการนักเรียนพิจารณาอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง เมือ่ ได๎รับอนุญาต
แล๎วให๎แสดงหลักฐาน ตํอครูเวรประจาวันแล๎วนาบัตรติดตัวไปด๎วย เมื่อทากิจธุระเสร็จแล๎วกลับเข๎ามา
ให๎นาบัตรไปคืนที่กลุํมกิจการนักเรียน
ข๎อ ๓๕ การขออนุญาตกลับบ๎านครึ่งวันหรือขอออกนอกบริเวณโรงเรียนแล๎วไมํกลับเข๎ามาอีก ต๎องมี
หนังสือจากผู๎ปกครองเป็นหลักฐานจึงจะอนุญาตให๎กลับได๎ เว๎นแตํในกรณีที่ปุวยหนักหรือผู๎ปกครองมารับกลับ
หรือ ผู๎อนุญาตเห็นวํามีความจาเป็นจริง ๆ และต๎องลงชื่อพร๎อมลายละเอียดตําง ๆ ไว๎
ข๎อ ๓๖ การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนทุกครั้งจะอนุญาตเฉพาะผู๎ที่ขออนุญาตเทํานั้นจะพาเพื่อนไป
ด๎วยไมํได๎ เว๎นแตํกรณีที่จาเป็นซึ่งอยูํในดุลยพินิจของกลุํมกิจการนักเรียน
ข๎อ ๓๗ การขออนุญาตให๎ขอด๎วยตนเอง จะขอแทนผู๎อื่นไมํได๎ เว๎นแตํกรณีปุวยหนัก
ข๎อ ๓๘ ถ๎านักเรียนมีหน๎าที่อยํางหนึ่งอยํางใดที่ครูมอบหมายและจาต๎องขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน ต๎องนาหลักฐานที่การได๎รับมอบหมายนั้นประกอบการขออนุญาต
ข๎อ ๓๙ นักเรียนต๎องนาใบอนุญาตไปให๎ผู๎ปกครองรับทราบและลงนามรับรองแล๎วนาสํงกลุํมกิจการ
นักเรียนในวันทาการถัดไป
หมวด ๔
การแต่งกายและมารยาท
ส่วนที่ ๑
การแต่งกาย
ข๎อ ๔๐ นักเรียนต๎องแตํงกายตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด และต๎องปฏิบัติดังนี้
(๑) ให๎ใช๎กระเป๋านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกาหนดและห๎ามเขียนข๎อความหรือประดับ
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๑๓
วัตถุ ใด ๆ ที่กระเป๋า
(๒) หากประสงค์จะใสํนาฬิกาข๎อมือให๎ใช๎เพื่อดูเวลา ไมํใช๎เป็นเครื่องประดับ รูปแบบสุภาพ
ขนาดและ ราคาพอเหมาะ สายนาฬิกาเป็นโลหะหรือสายหนังสีดาหรือสีน้าตาลเทํานั้น
(๓) กรณีสวมสร๎อยคอให๎สวมเพื่อแขวนพระบูชา โดยใช๎สร๎อยเงินหรือ สแตนเลสขนาดเล็ก
รูปแบบตามความเหมาะสม สวมเสื้อทับมิดชิดทั้ง สายสร๎อยและพระบูชา ไมํอนุญาตให๎ใช๎เชือกถัก ลูกประคา
หรือสร๎อยคอทองคา นาก หรือ สร๎อยสามกษัตริย์
(๔) ไมํสวมแหวนใด ๆ มาโรงเรียน
(๕) การสวมแวํนตา ให๎ใช๎เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตา มีขนาดและรูปแบบ
ที่สุภาพ
(๖) ห๎ามนาโทรศัพท์มือถือมาและใช๎ภายในโรงเรียน เว๎นแตํกรณีใช๎เพื่อการเรียนการ
สอน หากฝุาฝืนแล๎วเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบ
(๗) เครื่องประดับของมีคําอื่น ๆ และของใช๎ที่ไมํจาเป็น เชํน กาไล เครื่องสาอางทุกชนิด
หวีสับ, วิทยุเทป อุปกรณ์เลํนเสียงแบบพกพา กล๎องถํายรูป หรืออุปกรณ์อื่นในลักษณะเดียวกัน ให๎ใช๎ได๎
เฉพาะกรณีมีจาเป็นเพื่อประกอบการเรียนหรือการจัดกิจกรรม และครูผู๎สอนหรือกลุํมกิจการนักเรียนอนุญาต
และต๎องดูแลรักษามิให๎ชารุดหรือสูญหาย
ส่วนที่ ๒
มารยาทในห้องเรียน
ข๎อ ๔๑ ขณะอยูํในห๎องเรียน ให๎นักเรียนปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) นักเรียนต๎องรักษาความเป็นระเบียบ ไมํคุย หรือเลํนในห๎องเรียน ตั้งใจเรียนฟังคาอธิบาย
ของครูด๎วยความเคารพ ไมํลุกจากทีน่ ั่งโดยไมํได๎รับอนุญาต
(๒) ไมํออกจากห๎องเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต
(๓) ไมํนาวิชาอื่น ๆ มาทาโดยที่ครูผู๎สอนไมํอนุญาต
(๔) ในระหวํางที่มีชั่วโมงการสอน นักเรียนจะต๎องอยูํในห๎องเรียน ถ๎ามีความจาเป็นต๎องการ
ออกนอกห๎องเรียนให๎ขออนุญาตครูประจาวิชา
ส่วนที่ ๒
การแสดงความเคารพ
ข๎อ ๔๑ นักเรียนต๎องแสดงความเคารพ ครูและผู๎ใหญํ ตามแนวปฏิบัติที่กาหนดในหมวดนี้ อันเป็นการ
แสดงออกถึงการเป็นผู๎ที่ได๎รับการศึกษาอบรมมาเป็นอยํางดี
ข๎อ ๔๒ ขณะอยูํในบริเวณโรงเรียนให๎นักเรียนแสดงความเคารพ ดังนี้
(๑) ขณะผํานประตูทางเข๎าให๎นักเรียนทาความเคารพด๎วยการไหว๎และกลําวคาทักทาย
(๒) เมื่อเข๎ามาในโรงเรียนให๎ทาความเคารพสถานศึกษาโดยไหว๎พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
วันละ ๑ ครั้ง
(๓) ให๎นักเรียนแสดงความเคารพความนับถือครูทุกทํานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
และโรงเรียนอื่น
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๑๔

(๔) ขณะนักเรียนนั่งหรือยืนอยูํกับที่ หากครูเดินผํานในระยะใกล๎พอสมควรให๎แสดงความเคารพ

โดยยืนตรงแล๎วไหว๎
(๕) เมื่อนักเรียนเดินสวนกับครูให๎แสดงความเคารพโดยหยุดยืนแล๎วยกมือไหว๎
(๖) เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไมํควรชิงขึ้นหน๎านอกจากจาเป็นจริงๆ แตํต๎องกลําว
ขอโทษหรืออนุญาตเสียกํอน
(๗) ครูเดินตามหลังนักเรียนระยะใกล๎ควรหยุดให๎ครูเดินผํานไปกํอน
(๘) นักเรียนที่แตํงเครื่องแบบอื่นให๎ทาความเคารพตามแบบของเครื่องแบบนั้น
ข๎อ ๔๓ ขณะอยูํในห๎องเรียนให๎ นักเรียนแสดงความเคารพ ดังนี้
(๑) เมื่อครูเข๎ามาในห๎องเรียนหัวหน๎าชั้นบอก “นักเรียนเคารพ” ทุกคนยืนขึ้นแล๎วยกมือ
พร๎อมกับกลําวคาวํา “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีคํะ”
(๒) นักเรียนเข๎าพบครู เพื่อรับคาแนะนาไตํถามข๎อสงสัยรับสมุดแบบฝึกหัด หรืออื่นๆ
ให๎ยืนหํางโต๏ะพอสมควรพร๎อมยกมือไหว๎และเมื่อเข๎าไปรับสมุดหรืองานจากครูควรเข๎าแถวรับ ไมํควรยืนล๎อม
โต๏ะครู
(๓) นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ต๎องยืนตรงในลักษณะสารวม เมื่อพูดเสร็จแล๎วให๎แสดง
ความเคารพโดยการโค๎งคานับหรือยกมือไหว๎
(๔) เมื่อผู๎ใหญํทางราชการมาเยี่ยมโรงเรียน ให๎นักเรียนฟังคาสั่งจากครูที่กาลังสอน
ขณะนั้น หากนักเรียนพบเห็นผู๎ใหญํเข๎ามาบริเวณโรงเรียนนักเรียนจะต๎องทาความเคารพด๎วย
(๕) เมื่อหมดคาบการสอน ให๎หัวหน๎าห๎องบอกวํา “นักเรียนเคารพ” ทุกคนยืนขึ้น
ยกมือไหว๎แล๎วกลําวคาวํา “ขอบคุณครับ”หรือ “ขอบคุณคํะ” พร๎อมกัน
ข๎อ ๔๔ เมื่อนักเรียนพบครู ภายนอกโรงเรียนให๎แสดงความเคารพทุกครั้ง โดยกลําวคาวํา
“สวัสดีครับ”หรือ “สวัสดีคํะ” แล๎วทักทายปราศรัยแกํครูตามโอกาส
ข๎อ ๔๕ ขณะขับขี่ยานพาหนะ หรืออยูํในที่คับขัน หรือได๎รับอนุญาต ไมํจาต๎องทาความเคารพ

ส่วนที่ ๓
การรับประทานอาหาร
ข๎อ ๔๖ ในการรับประทานอาหาร ให๎นักเรียนปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) ให๎รับประทานอาหารในโรงอาหารเทํานั้น
(๒) ไมํรับประทานอาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกาหนด
(๓) ไมํนาอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นไปบนอาคารเรียนหรือในห๎องเรียนโดยเด็ดขาด
(๔ ) ไมํนาภาชนะใสํอาหารทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียน
(๕) นักเรียนที่นาอาหารมาจากบ๎านให๎ไปรับประทานในโรงอาหาร
(๖) เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล๎วให๎เทเศษอาหารลงในภาชนะที่เตรียมไว๎แล๎ว นาช๎อนกับ
ภาชนะใสํอาหารวางไว๎บนโต๏ะที่จัดให๎อยํางเรียบร๎อย
(๗) เมื่อดื่มน้าหรือรับประทานขนมหรือของคบเคี้ยวอื่นแล๎ว ให๎นาขวดหรือ แก๎วหรือ
ถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ทิ้งลงในถังขยะทุกครั้ง
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๑๕
(๘) ให๎รับประทานอาหารด๎วยกิริยามารยาทที่เรียบร๎อย ไมํนั่งยองๆ บนเก๎าอี้ เมื่ออิ่มแล๎วรีบ
ลุกเพื่อที่คนอื่นจะได๎ใช๎บ๎าง
หมวด ๕
ความสะอาดและความปลอดภัย
ส่วนที่ ๑
การใช้ยานพาหนะ
ข๎อ ๔๗ นักเรียนที่นารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให๎ปฏิบัติดังนี้
(๑) ตอนเช๎ากํอนเข๎าประตูโรงเรียนให๎หยุดรถแล๎วทาความเคารพครูแล๎วจูงรถเลยผําน
เข๎ามาในบริเวณที่โรงเรียนกาหนด โดยไมํเรํงเครื่องยนต์แล๎วนาไปจอดในโรงรถ
(๒) ให๎นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรอยํางเครํงครัด
(๓) ในเวลาเรียนไมํอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์หรือยานพาหนะใดๆ ในบริเวณโรงเรียน
โดยไมํได๎รับอนุญาต
(๔) ต๎องจอดรถในสถานที่ที่ทางโรงเรียนกาหนดให๎เทํานั้น ไมํอนุญาตให๎นาออกนอก
สถานที่จอดรถจนกวําจะเลิกเรียนหรือได๎รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
(๕) ต๎องถอดกุญแจ และล็อกรถให๎เรียบร๎อย หากเกิดการสูญหาย จะเรียกร๎องให๎
โรงเรียนรับผิดชอบไมํได๎
(๖) กรณีนารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนแตํนาไปจอดภายนอกโรงเรียน ถือวํา เจตนาฝุาฝืน
ระเบียบของโรงเรียนและเป็นรบกวนชุมชน
ข๎อ ๔๘ ไมํอนุญาตให๎รถรับสํงนักเรียนเข๎ามารับนักเรียนในบริเวณเว๎นแตํในชํวงที่มีฝนตกหรือ
มีกรณีจาเป็น
ข๎อ ๔๙ ไมํอนุญาตให๎ผู๎ปกครองขับรถมาสํงภายในโรงเรียนเว๎นแตํเจ็บปุวย หรือมีเหตุจาเป็นอื่น
ข๎อ ๕๐ นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับสํงนักเรียน หรือรถประจาทาง ให๎ลงที่หน๎าโรงเรียนแล๎วเดิน
แถวเข๎าโรงเรียน การขึ้นรถกลับบ๎านหลังเลิกเรียน ให๎นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนกาหนด
ส่วนที่ ๒
การใช้อาคารสถานที่
ข๎อ ๕๑ นักเรียนต๎องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห๎องเรียน ดังนี้
(๑) นักเรียนจะต๎องชํวยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนให๎
สะอาด รวมทั้งรักษาเครื่องแตํงกายของตนเองให๎เรียบร๎อยอยูํเสมอ
(๒) ทาความสะอาดห๎องเรียนทุกวัน ตาม วัน เวลา ที่ครูประจาชั้นกาหนดให๎
(๓) ชํวยกันรักษาความสะอาดห๎องเรียน และทรัพย์สินตํางๆ ของห๎องเรียนให๎อยูํในสภาพดี
และเรียบร๎อยอยูํเสมอ
(๔) ไมํเคลื่อนย๎ายโต๏ะเก๎าอี้ออกนอกห๎องเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต
(๕) ไมํขีดเขียนหรือทาลายโต๏ะ ม๎านั่ง ผนัง ประตูหน๎าตํางหรือทรัพย์สินของโรงเรียน
ให๎สกปรก หรือ ชารุดเสียหาย
(๖) ต๎องรับผิดชอบชดเชยคําเสียหาย และรับโทษจากโรงเรียนในกรณีทาลายทรัพย์สิน
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๑๖
ของโรงเรียน
ข๎อ ๕๒ การใช๎อาคารเรียนรํวมกันให๎นักเรียนปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) ไมํวิ่งหรือเลํนฟุตบอล หรือบาสเกตบอล หรือตะกร๎อ หรือ ปิงปอง หรือกีฬาอื่นใด
ในห๎องเรียนหรืออาคารเรียนโดยเด็ดขาด
(๒) ไมํทาเสียงดังอึกทึกรบกวนห๎องเรียนอื่น ๆ ที่กาลังเรียนอยูํ
(๓) ไมํปีนหรือนั่งลูกกรง ราวบันได เลํนกันบนอาคารเรียน ปีนขึ้นบนหลังคา ชายคา ไตํตาม
ทํอระบายน้า
(๔) การเดินบนอาคารหรือบันใดให๎ชิดขวา
(๕) ชํวยกันประหยัดน้าและไฟฟูา การใช๎อุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดให๎คานึงถึงความ
ปลอดภัยและการประหยัด หากพบเห็นการชารุดเสียหาย หรืออยูํในสภาพที่อาจเกิดอันตรายให๎แจ๎งงานอาคาร
สถานที่ หรือครู โดยเร็ว
(๖) นักเรียนที่มีความจาเป็นต๎องเข๎าห๎องพักครู ห๎องสานักงานฝุายตําง ๆ หรือห๎องที่มี
ลักษณะเฉพาะ ต๎องขออนุญาตและได๎รับอนุญาตจากครูผู๎รับผิดชอบกํอนทุกครั้ง
(๗) ให๎ปฏิบัติตามระเบียบการใช๎อาคาร ห๎องปฏิบัติการ ห๎องพิเศษ ตามระเบียบการใช๎
ห๎องอยํางเครํงครัด
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ส่วนที่ ๑
ผู้ปกครอง
ข๎อ ๕๓ นักเรียนทุกคนต๎องมีผู๎ปกครองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู๎ปกครองนักเรียน
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒
ข๎อ ๕๔ นักเรียนจะต๎องมีผู๎ปกครองที่สามารถ ดูแลตลอดเวลา ถ๎านักเรียนเปลี่ยนผู๎ปกครองจะต๎อง
แจ๎งให๎โรงเรียนทราบภายใน ๗ วัน
ข๎อ ๕๕ ถ๎าผู๎ปกครองหรือนักเรียนย๎ายที่อยูํ ต๎องแจ๎งให๎ทางโรงเรียนทราบภายใน ๓ วัน โดยนา
สาเนาทะเบียนบ๎านมาแสดง
ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของหัวหน้าห้อง
ข๎อ ๕๖ ในแตํละห๎องเรียนให๎มีหัวหน๎าหนึ่งคน มีหน๎าที่ดังนี้
(๑) เมื่อเริ่มคาบเรียนแล๎ว ๑๐ นาที หากครูประจาวิชายังไมํเข๎าสอน ให๎หัวหน๎าติดตาม
(๒) ควบคุมห๎องเรียนให๎เรียบร๎อยในขณะที่ไมํมีครูครูในห๎องดูแลทาความสะอาด
ห๎องเรียนของเวรประจาวัน
(๓) ควบคุมการเดินแถวของนักเรียนของห๎องตนให๎เดินเป็นแถว เป็นระเบียบ
(๔) รํวมกันจัดแถวให๎เรียบร๎อยทุกครั้งที่มีการจัดแถว
(๕) เป็นผู๎รับผิดชอบในการบอกให๎นักเรียนในห๎องทาความเคารพครู เข๎าห๎องและ
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในห๎องนั้นๆ
(๖) ควบคุมดูแลห๎องเรียนในขณะที่ครูทาการเรียนการสอน
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๑๗
ที่ปรึกษากาหนด

(๗) ควบคุมดูแลการทาความสะอาดห๎องเรียนของเวรประจาวันให๎เป็นไปตามที่ครู
(๘) เป็นผู๎ชํวยครูที่ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมตํางๆ

(๙) รับผิดชอบในการสํงสมุดบันทึกการสอนของครูทุกวันที่กลุํมงานบริหารวิชาการ
ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ที่ได๎มอบหมายจากครู
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชาตรี อัครสุขบุตร )
ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
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๑๘

ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวําด๎วยการปฏิบัติตนของนักเรียนให๎เหมาะสม
จึงวางระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้
หมวด ๑ บททั่วไป
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยเครื่องแบบ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับแกํนักเรียนโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ข๎อ ๕ ให๎รองผู๎อานวยการกลุํมกิจการนักเรียนรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มี
อานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข๎อ ๖ ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบํงตามระดับการศึกษา ดังนี้
(๑) เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
(๒) เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมวด ๒
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่วนที่ ๑
นักเรียนชาย
ข๎อ ๗ เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
(๒) เครื่องหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา
บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎ายหรือไหม สีน้าเงิน
(๓) กางเกงสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น
(๔) เข็มขัดหนัง สีน้าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด
นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช๎เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได๎
(๕) รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบ สีน้าตาล แบบหุ๎มส๎นชนิดผูก
(๖) ถุงเท๎า สั้น สีน้าตาล
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๑๙
ส่วนที่ ๒
นักเรียนหญิง
ข๎อ ๘ เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอปกกลาสีผูกด๎วยผ๎าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี
สีกรมทํา แขนสั้น
(๒) เครื่องหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎ายหรือ
ไหม สีน้าเงิน
(๓) กระโปรง สีกรมทํา แบบสุภาพ พับเป็นจีบข๎างละสามจีบทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง เมื่อ
สวมแล๎วชายกระโปรงคลุมเขํา
(๔) รองเท๎าหนัง แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า มีสายรัดหลังเท๎า
(๕) ถุงเท๎า สั้น สีขาว
หมวด ๒
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่วนที่ ๑
นักเรียนชาย
ข๎อ ๙ เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
(๒) เครื่องหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎ายหรือ
ไหม สีน้าเงิน
(๓) กางเกง ผ๎าสีกรมทํา แบบสุภาพ ขาสั้น
(๔) เข็มขัด หนังสีดา หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด
(๕) รองเท๎าผ๎าใบ สีดาแบบหุ๎มส๎นชนิดผูก
(๖) ถุงเท๎า สั้น สีขาว
ส่วนที ๒
นักเรียนหญิง
ข๎อ ๑๐ เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
(๒) เครื่องหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ๎าด๎วยด๎ายหรือ
ไหม สีน้าเงิน
(๓) กระโปรง สีกรมทํา แบบสุภาพ พับเป็นจีบข๎างละสามจีบทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง
เมื่อสวมแล๎วชายกระโปรงคลุมเขํา
(๔) เข็มขัด หนังหรือผ๎า สีดา หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ชนิดหัวกลัด หุ๎มด๎วยหนังหรือผ๎า
สีเดียวกับเข็มขัด
(๕) รองเท๎าหนัง แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า มีสายรัดหลังเท๎า
(๖) ถุงเท๎า สั้น สีขาว
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๒๐
ข๎อ ๑๑ สถานศึกษาใดจะกาหนดให๎นักเรียนแตํงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารหรือแตํงชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลาลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์
หรือชุดอื่น ๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด ให๎เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนดโดยคานึงถึง
ความประหยัดและเหมาะสม
ข๎อ ๑๒ ในกรณีมีเหตุจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษให๎สถานศึกษาพิจารณายกเว๎นหรือผํอนผันการแตํง
เครื่องแบบนักเรียนได๎ตามความเหมาะสม
ข๎อ๑๓ นักเรียนผู๎ใดไมํแตํงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมํได๎รับยกเว๎นตามระเบียบนี้ให๎สถานศึกษา
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามความ
เหมาะสม
ข๎อ ๑๔ ให๎รองผู๎อานวยการกลุํมกิจการนักเรียนรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
ส่วนที่ ๑
ชุดพลศึกษา
ข๎อ ๒๐ กางเกงพลศึกษาให๎ใช๎แบบตํอไปนี้
(๑) ให๎ใช๎กางเกงผ๎ายืดสีดาที่โรงเรียนกาหนด
(๒) กางเกงมีกระเป๋าอยูํที่ด๎านข๎างด๎านละ ๑ ข๎าง ติดซิบ ปลายขาปลํอย
(๓) กางเกงพลศึกษาต๎องเป็นแบบเดียวกันทุกระดับชั้นทั้งนักเรียนชายและหญิง
ข๎อ ๒๑ เสื้อพลศึกษาให๎ใช๎แบบตํอไปนี้
(๑) แบบเสื้อเป็นแบบโปโลสีฟูาหรือสีที่โรงเรียนกาหนด มีกระเป๋าที่อกด๎านซ๎าย
ที่กระเป๋ามีสัญลักษณ์ของโรงเรียน ปักชื่อและชื่อสกุล ที่อกเสื้อด๎านขวา
(๒) เสื้อพลศึกษาจะต๎องเป็นแบบเดียวกันทุกระดับชั้นเรียนทั้งนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง ห๎ามดัดแปลงหรือตํอเติมหรือตัดทาลวดลายใด ๆ กับเครื่องแบบพลศึกษา
ส่วนที ๒
เครื่องแบบอื่น
ข๎อ ๒๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นที่เลือกเรียน ลูกเสือเนตรนารี หรือยุวกาชาด
ให๎แตํงเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี หรือ ยุวกาชาด ในวันที่มีกิจกรรมนั้น ถ๎าเป็นวันเดียวกันกับวันที่มีการเรียน
วิชาพลศึกษาให๎แตํงเครื่องแบบลูกเสือมาจากบ๎านโดยนาชุดพละศึกษามาเปลี่ยน
ข๎อ ๒๓ นักเรียนที่เรียนวิชาทหารให๎แตํงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชาตรี อัครสุขบุตร )
ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
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๒๑

ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ว่าด้วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติและการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์
พ.ศ. ๒๕๕๖
………………………………………………………………………
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนให๎เหมาะสม อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๙ แหํงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “วําด๎วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติและการสํงเสริมพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิก บรรดาระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดที่กาหนดนอกเหนือในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย๎ง
กับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
“ ผู๎อานวยการ” หมายถึง ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“รองผู๎อานวยการ” หมายถึง รองผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“ผู๎ชํวยผู๎อานวยการ” หมายถึง ผู๎ที่ที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ชํวยผู๎อานวยการ
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“ครู” หมายถึง ครูผู๎สอน ครูที่ปรึกษาประจาชั้น ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยูํในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ข๎อ ๕ นักเรียนที่ประพฤติดี รํวมกิจกรรม ชํวยเหลืองานโรงเรียน ชํวยเหลือกิจกรรม
ของสาธารณชนดี นาชื่อเสียงมาสูํโรงเรียน หรือกระทาตนสมควรแกํการยกยํองชมเชยให๎เป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
ผู๎อื่นได๎ อาจได๎เพิ่มคะแนนความประพฤติ
ข๎อ ๖ การเพิ่มคะแนนความประพฤติให๎ถือตามเกณฑ์ในตารางแนบท๎ายระเบียบนี้
ข๎อ ๗ ครูและบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์เสนอขอเพิ่มพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนได๎ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร๎อมแนบเอกสารหลักฐานตํอผู๎ชํวยผู๎อานวยการกลุํมกิจการ
นักเรียนผําน เมื่อผู๎ชํวยผู๎อานวยการเห็นชอบแล๎วให๎บันทึกในทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน เมื่อสิ้นปี
การศึกษาหรือวาระอันควรให๎มอบเกียรติบัตรหรือโลํเพื่อเป็นเกียรติสืบไป
ข๎อ ๘ นักเรียนทาความดีอยํางใดอยํางหนึ่งที่มีคะแนนความประพฤติตั้งแตํ ๑๐ คะแนน หรือกรณีที่
เป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎อื่น โรงเรียนอาจประกาศเกียรติคุณของนักเรียนหน๎าเสาธง หรือในโอกาสอื่นตามสมควร
ข๎อ ๙ เมื่อได๎รับการเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๘๐ คะแนน ให๎นักเรียนได๎รับโลํหรือประกาศ
เกียรติคุณยกยํองเป็น “คนศรี น.ค.” และจัดพิธีมอบในโอกาสวันสาคัญของโรงเรียน
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๒๒
ข๎อ ๑๐ นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๑๐๐ คะแนน โรงเรียนอาจมอบโลํหรือประกาศ
เกียรติคุณยกยํองผู๎ปกครองให๎เป็น “ผู๎ปกครองดีเดํน”ด๎วย
ข๎อ ๑๑ ให๎ใช๎คะแนนความประพฤติตามระเบียบนี้ สาหรับพิจารณาออกใบรับรองความประพฤติ
ให๎แกํนักเรียนด๎วย
ข๎อ ๑๒ การเพิ่มคะแนนตามระเบียบนี้ไมํอาจนาไปลบล๎างคะแนนที่ถูกตัด ความผิด หรือโทษอื่นๆ
ตามระเบียบ ประกาศ คาสั่ง กฎตํางๆ ของโรงเรียนได๎
ข๎อ ๑๓ คะแนนที่นักเรียนได๎เพิ่มไมํสามารถนาไปหักล๎างคะแนนที่ถูกตัด แตํนาไปเป็นเหตุในการขอ
ลดโทษได๎ตามสมควรแกํกรณี
ข๎อ ๑๔ นักเรียนที่ทาคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว๎ใน ตารางแนบ
ท๎ายระเบียบนี้ ให๎ครูที่เกี่ยวข๎องรับรอง โดยการให๎เขียนรับรองกิจกรรมที่ทา นาสํงกลุํมกิจการนักเรียนเพื่อ
เพิ่มคะแนนความประพฤติ
ข๎อ ๑๕ ให๎ผู๎ชวํ ยผู๎อานวยการกลุํมกิจการนักเรียนรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชาตรี อัครสุขบุตร )
ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
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๒๓
ตารางเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
แนบท้ายระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมว่าด้วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติและ
การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

เพิ่ม
คะแนน
เก็บสิ่งของ หรือเงิน มีมูลคําไมํเกิน ๒๐๐ บาท สํงคืนเจ๎าของ
๕
มีมูลคําไมํเกิน ๕๐๐ บาท สํงคืนเจ๎าของ
๑๐
มีมูลคําไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท สํงคืนเจ๎าของ
๑๕
มีมูลคําไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท สํงคืนเจ๎าของ
๒๐
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันกิจกรรมรายการตําง ๆ ภายนอกโรงเรียนรายการละ
๕
ลักษณะของพฤติกรรม

รํวมกิจกรรมแขํงขันด๎านกีฬา ด๎านวิชาการ และอื่นๆ ในระดับโรงเรียนจนได๎รับรางวัล
-รางวัลที่ ๓
-รางวัลที่ ๒
-รางวัลที่ ๑
ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ รองหัวหน๎าชั้นเรียนของแตํละปีการศึกษา
ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ คณะกรรมการฝุายตําง ๆ ในคณะสี
ให๎ข๎อมูลการกระทาความผิดตําง ๆ
อุทิศตน เสียสละชํวยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ
รํวมกิจกรรมแขํงขันด๎านกีฬา ด๎านวิชาการและอื่นๆ ในระดับสหวิทยาเขต หรือระดับเขตพื้นที่
การศึกษาจนได๎รับรางวัล
-รางวัลที่ ๓
-รางวัลที่ ๒
-รางวัลที่ ๑
ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ หัวหน๎าชั้นเรียนของแตํละปีการศึกษา
ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ คณะกรรมการนักเรียนฝุายตําง ๆ
ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ รองประธานในคณะสี
ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ได๎รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ ประธานในคณะสี
ได๎รับการยกยํองชมเชยจากชุมชน
รับการคัดเลือกให๎ปฏิบัติหน๎าที่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน
สร๎างชื่อเสียงที่ดีด๎านตําง ๆ ให๎กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากชุมชนหรือสังคม
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๕
๑๐
๑๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๒๐
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๒๕
๒๕

๒๔
ลาดับ
ที่
๑๗

๑๘

ลักษณะของพฤติกรรม
รํวมกิจกรรมแขํงขันด๎านกีฬา ด๎านวิชาการและอื่นๆ ในระดับภาคหรือระดับประเทศ
-รางวัลที่ ๓
-รางวัลที่ ๒
-รางวัลที่ ๑
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียนกาหนด

เพิ่ม
คะแนน
๒๕
๓๕
๔๕
ตาม
สมควร
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๒๕

ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖
………………………………………………………………………
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนให๎เหมาะสม อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๙ แหํงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วําด๎วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๕๖”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิก บรรดาระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดที่กาหนดนอกเหนือในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย๎ง
กับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
"ผู๎อานวยการ" หมายถึง ผู๎อานวยการโรเรียนหนองหงส์พิทยาคม
"รองผู๎อานวยการ" หมายถึง รองผู๎อานวยการโรเรียนหนองหงส์พิทยาคม
"ผู๎ชํวยผู๎อานวยการ" หมายถึง ผู๎ที่ที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ชํวยผู๎อานวยการโรเรียนหนอง
หงส์พิทยาคม
"ครู" หมายถึง ครูผู๎สอน ครูที่ปรึกษาประจาชั้น ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
"นักเรียน" หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยูํในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
"การกระทาผิด" หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติฝุาฝืนข๎อกาหนดตามระเบียบนี้
ข๎อ ๕ กาหนดให๎นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนหนึ่งร๎อยคะแนนเมื่อเข๎าเป็นนักเรียนและ
ต๎องรักษาคะแนนนี้ไว๎จนกวําจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือตอนปลายแล๎วแตํกรณี
ข๎อ ๖ นักเรียนที่กระทาการใดๆ อันเป็นการฝุาฝืนระเบียบ แบบแผน หรือข๎อบังคับของ
โรงเรียนอาจถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประเภทและลักษณะของการกระทาผิดและอาจถูกลงโทษหรือ
ติดตามให๎แก๎ไขพฤติกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดท๎ายระเบียบนี้
ข๎อ ๗ เมื่อพบเห็นนักเรียนที่กระทาความผิด ให๎ครู หรือ ครูปรึกษาที่พบเห็นเหตุการณ์
ดาเนินการสอบสวน หรือเสนอตํอคณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียนพิจารณาความผิดของนักเรียน
ข๎อ ๘ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) กาหนดให๎นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนหนึ่งร๎อยคะแนนเมื่อเข๎าเป็น
นักเรียน และต๎องรักษาคะแนนนี้ไว๎จนกวําจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือตอนปลายแล๎วแตํกรณี
(๒) นักเรียนที่กระทาการใดๆ อันเป็นการฝุาฝืนระเบียบ แบบแผน หรือข๎อบังคับของ
โรงเรียนอาจถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดท๎ายระเบียบนี้
(๓) การตัดคะแนนความประพฤติเป็นอานาจหน๎าที่ของรองผู๎อานวยการ หรือผู๎ชํวย
ผู๎อานวยการหรือหัวหน๎าระดับชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครู แล๎วแตํกรณี
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๒๖
ข๎อ ๙ ให๎ครูทุกคนมีอานาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนในความผิดที่ชัดแจ๎ง ได๎ครั้งละไมํเกินสิบ
คะแนน แตํต๎องรายงานการตัดคะแนนความประพฤติพร๎อมเหตุผลที่ตํอคณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียน
ทราบ
ข๎อ ๑๐ ให๎กลุํมกิจการนักเรียนบันทึกความผิดของนักเรียนในระเบียบประวัติ รวบรวมข๎อมูลการตัด
คะแนนในแตํละวันแจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยเร็วเพื่อติดตามแก๎ไขพฤติกรรมตํอไป
ข๎อ ๑๑ เมื่อคะแนนความประพฤติของนักเรียนถูกตัดถึงเกณฑ์ทีกาหนด ให๎ดาเนินการดังนี้
(๑) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม สิบคะแนน บันทึกหลักฐาน วํากลําวตักเตือน
(๒) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแตํ ๒๐ คะแนน ให๎แจ๎งผู๎ปกครองทราบและ
ครูที่ปรึกษาทราบขอความรํวมมือ ควบคุมดูแล แก๎ไขปรับปรุงพฤติกรรม วํากลําวตักเตือน ให๎ทากิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๓) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตังแตํ ๓๐ คะแนน เชิญผู๎ปกครองมารับทราบ
พฤติกรรมและให๎ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๔) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกัน ๔๐ คะแนน เชิญผู๎ปกครองมารับทราบการทา
ทัณฑ์บน และให๎ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตัดสิทธิการขอใบรับรองความประพฤติ
(๕) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน เชิญผู๎ปกครองมาทาทัณฑ์บนครั้งที่
สอง และให๎ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีนี้ให๎ถือวําไมํผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด๎านวินัย
(๖) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแตํ ๗๐ คะแนน ให๎เชิญผู๎ปกครองมารับทราบ เพื่อ
รับนักเรียนไปเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ อาจขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองให๎เปลี่ยนสภาพแวดล๎อมทางการ
ศึกษาให๎นักเรียน
(๗) นักเรียนชั้น ม.๓ ที่ถูกตัดคะแนนตั้งแตํ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือถูกลงโทษทาทัณฑ์
บน โรงเรียนจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข๎าเรียนในชั้น ม.๔
(๘) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๕๐ คะแนน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอ
ชื่อเข๎ารับเกียรติบัตรในวันสาคัญตํางๆ ของโรงเรียน และไมํได๎รับสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภทของ
โรงเรียน
ข๎อ ๑๒ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติอาจถูกลงโทษให๎การทากิจกรรมเพื่อลบล๎างความผิด
โดยเป็นดุลยพินิจของครูหรือครูที่ปรึกษาหรือกลุํมกิจการนักเรียน ที่จะสั่งให๎ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ดังนี้
(๑) กิจกรรมทางกายภาพ ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอยดังนี้
(ก) กิจกรรมออกกาลังกายด๎วยการวิ่งระยะทางสี่ร๎อยเมตร คิดเป็นหนึ่งคะแนน
(ข) กิจกรรมออกกาลังกายด๎วยการวิดพื้นหนึ่งร๎อย ครั้ง คิดเป็นหนึ่งคะแนน
(ค) กิจกรรมออกกาลังกายในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสุขภาพ
ของนักเรียน โดยคิดคะแนนตามครูเห็นควร โดยคานึงถึงความมุํงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
(๒) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอยดังนี้
(ก) กิจกรรมทาความสะอาดสถานที่ตํางๆ เชํน โรงอาหาร อาคารเรียน
สนามโรงเรียน ห๎องน๎า หรือสถานที่อื่นในโรงเรียน คิดเป็นชั่งโมงละ ห๎า คะแนน
(ข) กิจกรรมชํวยเหลืองานโรงเรียน เชํน ตรวจสอบนักเรียนมาสาย
ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๗
ทาหน๎าที่ดูแลจราจร จัดรถเข๎าจอดที่ลานจอดรถ ชํวยเหลือครูทากิจกรรมตํางๆ หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะ
คล๎ายกันนี้ คิดเป็นชั่งโมงละ ห๎า คะแนน
(ค) กิจกรรมด๎านเกษตรกรรม เชํน ปลูกต๎นไม๎ รดน้าต๎นไม๎ ถางหญ๎า
กาจัดวัชพืช ดูแลตัดแตํงต๎นไม๎ ตัดหญ๎า ทาแปลงเกษตร ดูแลแปลงเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะ
คล๎ายกันนี้ คิดเป็นชั่งโมงละ ห๎า คะแนน
(ง) กิจกรรมด๎านวิชาการ เชํน จัดบอร์ด ทารายงาน ทาสรุปบทเรียน
คัดลายมือ ทํองศัพท์ เขียนคาศัพท์ หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะคล๎ายกันนี้ คิดเป็นชั่งโมงละ ๕ คะแนนหรือ
รายการละ ห๎า คะแนนแล๎วแตํกรณี
(๓) กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข๎มข๎น ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอยดังนี้
(ก) กิจกรรมด๎านศาสนา เชํน การสวดมนต์ ทาสมาธิ คิดเป็นชั่วโมงละห๎าคะแนน
(ข) กิจกรรมเข๎าคํายแบบเข๎มข๎น เชํน การเข๎าคํายคุณธรรมระยะเวลาไมํน๎อยกวําห๎า
วัน การเข๎าวัดถือศีลไมํน๎อยกวําห๎าวัน การเข๎าคํายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมํน๎อยกวํา วัน หรือกิจกรรมอื่น
ที่มีลักษณะคล๎ายกันนี้ คิดเป็น รายการละยี่สิบคะแนน
ข๎อ ๑๓ ให๎ผู๎ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแตํ ๒๐ คะแนนขึ้นไป ยื่นคาร๎องขอทากิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได๎ ตามวิธีการดังนี้
(๑) ขอแบบคาร๎องขอทากิจกรรมจากกลุํมกิจการนักเรียน
(๒) ยื่นคาร๎องขอความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
(๓) ทากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ครูที่ปรึกษากาหนด หรือมอบหมาย
(๔) ยื่นผลการทากิจกรรมพร๎อมแนบหลักฐานหรือคารับรอง เพื่อขอลดหยํอนคะแนนความ
ประพฤติที่ถูกตัด
(๕) ให๎ผู๎อานวยการหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตให๎นาผลกิจกรรมหักลบ
คะแนนความประพฤติที่ถูกตัดได๎
ข๎อ ๑๔ หากนักเรียนหลีกเลี่ยงไมํยื่นหรือไมํทากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให๎โรงเรียนเชิญ
ผู๎ปกครองมาพบเพื่อรับทราบและรํวมหาทางแก๎ ไข
ข๎อ ๑๕ ผู๎อานวยการสถานศึกษาทรงไว๎ซึ่งอานาจในการเพิ่มหรือลดหรืองดโทษความผิดของ
นักเรียนตามที่เห็นสมควร
ข๎อ ๑๖ ให๎ผู๎อานวยการรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้และให๎มีอานาจวินิจฉัยปัญหา อันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข๎อกาหนดในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชาตรี อัครสุขบุตร )
ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
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๒๘
ตารางเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติแนบท้ายระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๕๖
หมวดทั่วไป
ลาดับที่
ลักษณะของพฤติกรรม
๑
มาไมํทันลงเขตพื้นที่จานวน ๕ ครั้ง
๒
มาโรงเรียนสาย หลังเวลาเข๎าแถว เวลา (๐๘.๑๐ น.) จานวน ๕ ครัง้
๓
ไมํเข๎าแถวเคารพธงชาติตอนเช๎า โดยหลบซํอนตามสถานที่ตําง ๆ (กรณีมา
โรงเรียนกํอนโรงเรียนเข๎าเรียนตามปกติ)
๔
หลบหนีโรงเรียน (ไมํเข๎าโรงเรียน ปีนรั้วหนี หรืออื่น ๆ)
๕
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต
๖
ไมํเข๎า – ออก ทางประตูโรงเรียน
๗
ฝุายบริหารงานบุคคลฯเรียก ไมํมาพบโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
๘
ใช๎กระเป๋าไมํถูกระเบียบ
๙
นาเครื่องเลํนที่ไมํเหมาะสมมาโรงเรียน
๑๐ ยืมหนังสือจากห๎องสมุด และไมํสํงคืนจนถูกทวงถาม
๑๑ ตัดหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ในห๎องสมุด
๑๒ ปลอมลายมือผู๎ปกครอง หรือครู
๑๓ จงใจไมํนาผู๎ปกครองมาพบ และ/หรือเปลี่ยนตัวผู๎ปกครอง ในกรณีที่ครูเรียกพบ
๑๔ ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาใช๎เวลาเรียน
๑๕ นาประทัด ดอกไม๎ไฟ มาเลํนในโรงเรียน
๑๖ พกอาวุธ/สิ่งของคล๎ายอาวุธ/วัตถุระเบิดมาโรงเรียน
๑๗ ลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียนเห็นสมควร

หักคะแนน
๕
๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
๕
๑๐
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
ตามสมควร

หมวดเครื่องแต่งกาย
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ลักษณะของพฤติกรรม
ใสํเสื้อที่ไมํปักชื่อ-สกุล อักษรยํอ (น.ค.) ดาวบอกระดับชั้น
ใสํเสื้อของผู๎อื่นมาโรงเรียน
สวมใสํเครื่องประดับที่ไมํเหมาะสมมาโรงเรียน
ใสํเสื้อปลํอยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง ทั้งในและนอกบริเวณ
โรงเรียน
สวมกางเกง/กระโปรง มีความยาวหรือสั้นกวําที่กาหนด
สวมเครื่องแบบชุดพละศึกษาไมํถูกต๎อง
ไมํแตํงเครื่องแบบลูกเสือ/เนตรนารี/นักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่มีเรียน

หักคะแนน
๕
๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
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๒๙
ลาดับที่
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ลักษณะของพฤติกรรม
นักเรียนหญิงไมํสวมใสํเสื้อทรงซับใน
ทรงผมไมํถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียน
ใสํเจล ย๎อม ดัด เปลี่ยนสีผม หรือซอยผม
ไว๎หนวด ไว๎เครา แตํงหน๎า กันขนคิ้ว
ลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียนเห็นสมควร

หักคะแนน
๕
๑๐
๕
๑๐
ตามสมควร

หมวดการเรียน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ลักษณะของพฤติกรรม
ขาดเรียนโดยไมํแจ๎งเหตุผลเกิน ๓ วัน
ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
ไมํเรียนตามตารางเรียนของตนเอง (ติดตามรายคาบ)
ไมํเข๎า/โฮมรูม/ประชุม/อบรม
ไมํตั้งใจเรียน/ไมํสนใจเรียน
ไมํนาอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋ามาโรงเรียน หรือไมํนากลับบ๎าน
ทุจริตในการสอบ
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียนพิจารณา

หักคะแนน
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕๐
ตามสมควร

หมวดความประพฤติ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ลักษณะของพฤติกรรม
กลําววาจาไมํสุภาพหยาบคาย
ไมํสารวมกริยา มารยาท ในบริเวณโรงเรียน
ไมํสารวมกริยามารยาท นอกบริเวณโรงเรียนขณะสวมใสํเครื่องแบบของโรงเรียน
ทะเลาะวิวาท แตํไมํใช๎กาลังทาร๎ายตํอกัน
มีสํวนรํวมในการกระทาความผิด
สูบบุหรี่ และ/หรือ มีบุหรี่ไว๎ในครอบครองหรือจาหนําย
มีหนังสือและ/หรือสื่อลามกอนาจารไว๎ในครอบครองเพื่ออํานหรือดู
กลั่นแกล๎งเพื่อนโดยเจตนา
วางตัวไมํเหมาะสมกับเพื่อนตํางเพศ
ทะเลาะวิวาทและใช๎กาลังทาร๎ายกัน
แสดงการขํมขูํเพื่อหวังทรัพย์
เที่ยวเตรํในสถานที่ที่ไมํเหมาะสม
ประพฤติตัวสํอไปในทางชู๎สาว
เลํนการพนัน

หักคะแนน
๕
๕
๕
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
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๓๐
ลาดับที่
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ลักษณะของพฤติกรรม
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือมีไว๎ในครอบครอง/จาหนําย
สํวนรํวมในการทะเลาะวิวาททั้งในและระหวํางโรงเรียน
นาบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
มีพฤติกรรมใช๎ยาเสพติด
ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน ผู๎อื่น และสาธารณสมบัติ
แสดงกริยา/วาจา/มารยาท/อาการ ที่ขาดความเคารพตํอครู
มีเรื่องชู๎สาว
มีไว๎ หรือเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ลักขโมย หรือแอบอ๎างเป็นเจ๎าของสิ่งของของผู๎อื่น
ลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียนเห็นสมควร

หักคะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๓๐
๓๐
ตามสมควร

หมวดอาคารสถานที่
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ลักษณะของพฤติกรรม
ไมํรักษาความสะอาดในบริเวณห๎องเรียน/บริเวณโรงเรียน/เขตพื้นที่รับผิดชอบ
นาอาหาร/เครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนและออกนอกเส๎นสีเหลือง
เลํนกีฬาทุกประเภทในห๎อง/อาคารเรียนหรือในสถานที่ที่ไมํเหมาะสม
เข๎าไปมั่วสุมในสวนสุขภาพฯและบริเวณบ๎านพักครู
ลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุํมกิจการนักเรียนเห็นสมควร

หักคะแนน
๕
๕
๕
๓๐
ตามสมควร

ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

