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คํานํา 

 
คูมือการปฏิบัติงานฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเสริมสราง 

ความเขาใจแกครู  นักปฏิบัติการ  บุคลากรในโรงเรียน  ในการปฏิบัติหนาที่การใหบริการและการจัดการศึกษา 
แกนักเรียน  และผูเกี่ยวของทุกฝาย  คูมือฉบับนี้จัดทําใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน       
ตามแนว การกระจายอํานาจสูสถานศึกษาของ สพฐ. ฝายบริหารงานทั่วไปไดจัดกรอบงานใหครอบคลุม                
กับภาระงาน (พันธกิจ) ที่ปฏิบัติอยูเดิมและเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา  
และใหบริการ ทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงหวังวาภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศน               
ที่กําหนดไวทุกประการ ตลอดจนผู เกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน   

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ไดบรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบขายงาน และไดจัดทําคําสั่ง มอบหมายงาน                 
ไวในระดับปฏิบัติ เพ่ือเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานไวดวย   
 
 
 
 

   ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
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โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเริ่มเปิดทําการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524 เดิมเป็นโรงเรียน 
ประจําตําบลสระแก้ว   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ และมีชื่อว่า “โรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคม” 
ภายหลังตําบลสระแก้วได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอําเภอหนองหงส์  และอําเภอหนองหงส์ตามลําดับ โรงเรียน           
จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม”  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 

ปี พ.ศ. 2534 เริ่มเปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จํานวน 2 ห้องเรียนและได้รับอนุมัติตําแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อํานวยการ 
   ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขา 1 โรงคือโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 
ตําบลห้วยหิน  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์และได้แยกเป็นเอกเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2540 
   ปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันประจําอําเภอ ตามโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของรัฐบาลและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียน            
ในฝันในปี พ.ศ. 2549 
   ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้นําร่องเปิดการสอนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 2 (World Class Standard 
School WCSS) 
   ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโรงเรียนเรียนสู่มาตรฐานสากลและเปิดทําการสอน                      
 ใน ปีการศึกษา 2554 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
   ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 
   ปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าการประเมินให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                  
แบบ English Bilingual Education: EBE สําหรับรุ่นแรก ของ สพม. 32 
   
สถานที่ตั้ง   

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 6 ถนนศรีสง่า – โนนแดง  ตําบลสระแก้ว                    
อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31240   โทรศัพท์ 0–4466–9030  
โทรสาร  0–4466–9030   E-mail : nonghongpit@gmail.com 

มีพ้ืนที่   65 ไร่ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
Website: http:// www.nhp.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   

 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ เอกลักษณโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
 
วิสัยทัศน                                       
 “โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะสูงผลิตผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มีคุณธรรมมีความรอบรู้ มีความสามารถเทียบเคียงระดับสากล  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 



 
 

 
พันธกิจ (Mission)   

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือพัฒนานักเรียน            
ให้มีคุณภาพ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
       2. จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลทางการเรียนให้มีคุณภาพทันสมัย                 
เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการ เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพ  และศักยภาพโดยน้อมนําหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม  และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
        5. พัฒนาสื่ออุปกรณ์  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเรียนรู้  และการบริการ               
ทางการศึกษาแก่นักเรียน 
       6. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนในชุมชน ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง   

7. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน / นักศึกษาครูและบุคลากร 
       8. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยเน้นการระดมทรัพยากร                             
เพ่ือการจัดการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
      9. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงเข้ากับการจัดการเรียนรู้                   
โดยมีกลไกในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   
เปาหมาย (GOAL)   

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่งเน้นให้มีนิสัยใฝ่รู้   รักการอ่าน                       
และการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะ                         
การดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  
สามารถนําเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างม่ันใจในตนเอง 

 
2. ครูมีทักษะวิชาชีพ  สามารถการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจใฝ่รู้  ดูแล                
และช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยี                

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม  และทันสมัย 
 
ปรัชญาของโรงเรียน  

“เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”  
 

คติธรรม  
“ปญฺญาย ปริสฺชฌฺติ  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา” 



 
 

 
สีประจําโรงเรียน  

“ฟ้า – ขาว”ฟ้า-ขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดความเจริญและความสงบร่มเย็น      
  

เอกลักษณ  
“ สร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษา ก้าวหน้าด้านไอซีที”    

 
อัตลักษณ  

“ลูก น.ค.ฉลาด สะอาด อ่อนน้อม”  
 

อักษรยอประจําโรงเรียน        น.ค. 
 
 
 
 

.................................................................................................................  
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โครงสรางการบริหารงานฝายบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อําเภอหนองหงส ์จังหวัดบุรีรัมย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
นางบุญชาติ  สรรพวุฒิ 

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายญาณกร  สรสิงหนาท 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
 งานโรงเรียนสีขาว 
 งานส่งเสริมคุณธรรมและความประพฤตินักเรียน 
 งานกิจกรรมนักเรียน 
 งานสวัสดิการนักเรียน 

 

งานวางแผนบริหารงานกิจการนักเรียน 



 
 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
แนวคิด  
          การบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนอง
ภารกิจภารกิจของสถานศึกษาด้านกิจการนักเรียน ให้สามารถสร้างระเบียบ วินัยและคุณลักษณะนักเรียนตาม
เป้าหมายของโรงเรียน ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 
          ๑. เพ่ือจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งในโรงเรียน 
               และนอกโรงเรียน 
           ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งเน้นภาวะผู้น า การกล้าแสดงออกในความรู้ 
               ความสามารถที่ตนเองมีอยู่  
           ๓. เพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
           ๔. เพ่ือสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน 
 
วิสัยทัศน (Vision)   

“มุ่งพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัยของนักเรียน เพ่ือให้เป็นผู้มีลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 
พันธกิจ (Mission)   

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๓. จัดประสบการณ์เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   
๔. ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ตลอดจนป้องกันและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
๕. ประสานความรวมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  

 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 

พรรณนางานฝายบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย 

.......................... 
 
 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
       หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
             ๑. จัดแผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 
             ๒. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
             ๓. จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ แก่บุคลากร 
             ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
             ๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
             ๖. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้ฝ่ายบริหารงานกิจการ 
                 นักเรียนทราบ เพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
              ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
บทบาทหน้าที่ของรองผอํูานวยการฝายบริหารงานกิจการนักเรียน   
       มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้   
           
          ๑. ปฏิบัติงานตามหนาที่ราชการที่ไดรับมอบหมายจากผูอ านวยการโรงเรียน   

๒. บริหารควบคุมการปฏิบัติงานในฝายบริหารงานกิจการนักเรียนใหเป็นไปตามหน้าที่รับผิดชอบ  
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ   
๓. ควบคุมดูแลใหมีการจัดท าโครงการ/งาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลงานประจ าปีของฝาย 
บริหารงานกิจการนักเรียน   
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
๕. จัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล เพ่ือประสานงานให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
ในการแก้ให้ประสบความส าเร็จตามศักยภาพ 
๖. จัดให้มีการวางแผนติดตามผลนักเรียน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาส่งเสริมให้งาน
บริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๗. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครอง และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี  
๘. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๙. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม   
๑๐. ก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในสายงาน   
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน   

 
 
 



 
 

หัวหนาฝายบริหารงานกิจการนักเรียน    
      มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบดังนี้   
 

1. ช่วยกํากับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

2. ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียนดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

3. วางแผนกําหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   

6. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่า 
และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

7. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน   
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

 
 

งานวางแผนบริหารงานกิจการนักเรียน   
        มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. วางแผนการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน 
2. จัดทําพรรณางานและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
3. ดําเนินการและประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในกลุ่มตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

งานตามโครงสรางของฝายบริหารงานกิจการนักเรียน 
.............................. 

 
 
๑. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
             ๑. ร่วมจัดครูที่ปรึกษาประจ าชั้นนักเรียน 
             ๒. จัดให้มีการแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น  เพื่อการประสานงานในการบริหาร 
             ๓. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
             ๔. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ  ฯลฯ 
             ๕.  จัดท าคู่มือนักเรียนใหม่ว่าด้วยระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียนของโรงเรียน 
             ๖. ประสานงานกับครูเวรประจ าวัน  เพ่ือช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจ าวันตามความเหมาะสม 
             ๗. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน  โดยประสานงานกับหัวหน้าครูเวรประจ าวัน 
             ๘. จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนที่มีปัญหา  เพ่ือผลในการแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมต่อไป  
             ๙. จัดท าคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
             ๑๐. ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าระดับชั้น 
             ๑๑. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
             ๑๒. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง 
             ๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
๒. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
         มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
                ๑. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าชั้นตามที่เห็นสมควร 
              ๒. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยที่เห็นสมควร 
              ๓. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน  หรือสภานักเรียน พร้อมทั้งก ากับดูแล  เสนอแนะ   
                  ให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน 
                  ระดับโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 
              ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนานักเรียน 
              ๕. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เสนอผู้อ านวยการ 
              ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 
 

๓. งานโรงเรียนสีขาว    
       มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้   
                ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
              ๒.  วางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม 
              ๓.  ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
                    ๔ .  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือป้องกันตามที่เห็นสมควร 
              ๕.  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน 
                   และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
              ๖.  ประสานความร่วมมือกับต้นสังกัดและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
              ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

  
 

 
๔. งานส่งเสริมคุณธรรม และความประพฤตินักเรียน   
        มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
             ๑.  จัดท าปฏิทินอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
             ๒.  จัดประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์  เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

   ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
       ทั้งภายในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน 
   ๔.  ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการ   
        ภาคเรียนละ  ๑  ครั้งเป็นอย่างน้อย 
   ๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของนักเรียน 

                   และบุคลากรในโรงเรียน 
             ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๗.   ดูแล  ติดตามและตรวจสอบ  การปฏิบัติตนของนักเรยีน  ตามกฎระเบียบของโรงเรียนในหนังสือคู่มือนักเรียน 

   ๘.  ติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ 
        พึงประสงค์  เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
   ๙.  บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการท าผิดวินัยของนักเรียนจัดท าทะเบียนนักเรียนผู้มี 
        จิตอาสาท าความดี พร้อมมอบเกียรติบัตร 
 ๑๐.  ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบัติตนที่ดี  
         เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

 
 
 



 
 

 
๕. งานกิจกรรมนักเรียน 
        มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
             ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
              ๒. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาติ  
              ๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและ 
                    เข้าอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตานโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตาม 
                    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ และ 
                    มนุษยสัมพันธ์ 
               ๔. ส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
               ๕. ควบคุมและด าเนินการให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง 
               ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
               ๗. สรุปการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร 
               ๘. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
               ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     
 
๖. งานสวัสดิการนักเรียน 
           มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  ๑.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา การตรวจหา 
                     สารเสพติดของนักเรียน 
                ๒.  ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เก่ียวกับสิ่งเสพติด  การป้องกันและรักษา 

      ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ ภายนอก 
           สถานศึกษา 

                ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
                ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

********************************************************************* 

 
 
 



 
 

แผนผังการเข้ารับบริการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 

  เขยีนใบขออนุญาต 

ทีห่อ้งกจิการนกัเรยีน 

ใหค้รทูีป่รกึษาลงชื่อ

รบัรองการขออนุญาต 

น าใบขออนุญาตมายื่นเพื่อรบัการ

อนุญาตจากครฝู่ายกจิการนกัเรยีน 

รบักุญแจเพื่อน าพาหนะ(ถา้ม)ี 

ออกจากโรงรถ และ ลอ็กโรงรถ 

 

กลบัเขา้บรเิวณโรงเรยีนทนัที

เมื่อเสรจ็สิน้ภารกจิ 



 
 

แผนผังการเข้ารับบริการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

2. การลา 

 

  ผูป้กครอง/หวัหน้าชัน้ เขยีนใบขอ

อนุญาตของนกัเรยีนทีล่า 

ทีห่อ้งกจิการนกัเรยีน 

ทีห่อ้งกจิการนกัเรยีน 

ใหค้รทูีป่รกึษาลงชื่อ

รบัรองการลาของนกัเรยีน 

หวัหน้าน าใบลาแนบเล่มเชค็ชื่อ

เพื่อเสนอลาต่อครปูระจ าวชิา 

ในวนันัน้ๆ 

** ในกรณีลาป่วย สามารถแจง้เพื่อน/ครทูีป่รกึษา เขยีนใบลาแทนได ้

    ในกรณีลากิจ ใหแ้จง้ลาและเขยีนใบลาล่วงหน้า ยกเวน้มเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน 



 
 

แผนผังการเข้ารับบริการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

3. การแจ้งทําความด ี

 

  นกัเรยีนน าสิง่ของ/เงนิ ทีเ่กบ็

ไดม้าแจง้ประชาสมัพนัธ ์

เพื่อตามหาเจา้ของ 

ใหน้กัเรยีนลงชื่อในแบบ

บนัทกึการท าความด ี

ครปูระชาสมัพนัธห์าเจา้ของ 

ผ่านเสยีงตามสายของโรงเรยีน 

คนืของใหก้บัเจา้ของทีท่ าหาย 

และใหผู้ม้ารบัลงชื่อรบัสิง่ของ 

 

***เมื่อถงึสิน้ปีการศกึษา จะมกีารจดัท าเกยีรตบิตัร คนดศีร ีน.ค. มอบใหน้กัเรยีนทีท่ าความดเีพื่อยกย่องเชดิชู 



 
 

แผนผังการเข้ารับบริการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

4. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
             เมื่อนักเรียนประพฤติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมด้วยเหตุต่างๆ จะมีการเรียกนักเรียนมาตักเตือน  
และลงบันทึกพฤติกรรมการกระท าความผิด และเชิญผู้ปกครองตามล าดับ ดังนี้ 

 

  นักเรียนกระทําความผิดคร้ังท่ี 1 

เรยีกนกัเรยีนมาตกัเตอืน พรอ้มแจง้ครทูี่

ปรกึษารบัทราบ 

และลงบนัทกึการกระท าความผดิครัง้ที1่ 

นักเรียนกระทําความผิดคร้ังท่ี 2 

เรยีกนกัเรยีนมาพดูคุยพรอ้มครทูีป่รกึษา 

ลงบนัทกึการกระท าความผดิครัง้ที ่2 

และท าทณัฑบ์น 

และ 
 

นักเรียนกระทําความผิดคร้ังท่ี 3 

เรยีกนกัเรยีนมาพดูคุยพรอ้มครทูีป่รกึษา  

ลงบนัทกึการกระท าความผดิครัง้ที ่3  

และท าหนงัสอืเชญิผูป้กครองมารบัทราบ

พฤตกิรรมเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

หาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

ท าขอ้ตกลงร่วมกนั 

ระหว่างโรงเรยีน นกัเรยีน และผูป้กครอง 

เพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาอกี 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

  



 
 

 
 
 

ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน 

........................................................ 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมว่าด้วยการปฏิบัติตนของ 
นักเรียนให้เหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดท่ีกําหนดนอกเหนือระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
"รองผู้อํานวยการ” หมายถึง รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
“ผู้ช่วยผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้ที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
“คร”ู หมายถึง ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
“นักเรียน" หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
“ผู้ปกครอง” หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูหรือ 

บุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู่ด้วย 
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
หลักปฏิบัติตนทั่วไป 

ส่วนที่ ๑ 
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

ข้อ ๖ นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดจะต้องได้รับโทษตามท่ีโรงเรียนได้กําหนดไว้ ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้ 



 
 

(๑) มาโรงเรียนตามวันเวลาที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ 
(๒) ไม่มาสาย และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน 
(3) เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน 
(๔) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทั้งชุดปกติ และชุดพลศึกษา 
(๕) ปฏิบัติตามคําสั่งของโรงเรียน ครู ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟังไม่ 

แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง 
(๒) พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ 
(๗) นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระทําการใด ๆ ที่อาจ 
(๔) เข้าร่วมประชุมตามท่ีโรงเรียนกําหนด หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๔) เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด ขอความร่วมมือ หรือชุมชน องค์กร 
(๑๐) ไม่ยั่วยุ หรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น 

กล่าวคําหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อ่ืน กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าว 
ชวนวิวาท กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท 

ข้อ ๘ นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาสอันควร 
ข้อ 9 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ทํา 

ความสกปรกให้กับโรงเรียน 
ข้อ ๑๐ เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียน เช่น การเจ็บป่วย หรือมีความจําเป็นต้องไปประกอบพิธีที 

สําคัญผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยการลา เป็นลายลักษณ์อักษร 
ข้อ ๑1 นักเรียนต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับ เช่น สวมสร้อยคอแหวน หรือการแต่งหน้าทาปาก 

การทําสีผม สไลด์ผม ซอย หรือไว้เล็บยาว ไว้หนวดเครา เป็นต้น 
ข้อ ๑๒ ไม่นําสินค้ามาขายหรือจําหน่ายในโรงเรียน 
ข้อ 1๓ ไม่นําบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาต 
ข้อ ๑๔ ไม่นํามาหรือเผยแพร่ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร 
ข้อ 1๕ ไม่จัดกิจกรรมนําเที่ยว ทั้งในและนอกโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาต 
ข้อ 1๖ ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในเวลาเรียน โดยเฉพาะในขณะที่นั่งเรียน

ต้อง 
ปิดมือถือ 

ข้อ ๑๗ ไม่เข้าไปในบริเวณต้องห้าม เช่น มุมอับ บริเวณจอดรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ก่อน
ได้รับ 

อนุญาต โดยเด็ดขาด 
ข้อ ๑๘ ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือ หรือขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงที่เสื้อ กางเกง ชุดเรียน ชุดพลศึกษา 

และ 
ในห้องน้ํา หรือฝาผนังทั่ว ๆ ไปก่อนได้รับอนุญาต 



 
 

ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม 
ข้อ ๑9 นักเรียนต้องประพฤติตนตามแนวปฏิบัติในหมวดนี้และต้องละเว้นการประพฤติตนอันไม่ 

เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ดังนี้ 
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด หรือ สิ่งเทียมอาวุธ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนๆ 
(๔) ซื้อ จําหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือ สิ่งมีนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทําการใดๆ อันน่าจะ 

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้าง 

ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

 

หมวด ๓ การมาและหยุดเรียน 
ส่วนที่ ๑ การมาและกลับจากโรงเรียน 

ข้อ ๒๐ การมาโรงเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) แต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด 
(๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจําวัน 
(๓) ทําความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
(๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
(๕) ต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๘.00 น. หรือ เวลาอื่นที่โรงเรียนกําหนด 
(6) ทําความเคารพครูที่หน้าประตูทางเข้า และเดินอย่างเป็นระเบียบ 
(๗) ทํากิจกรรม และตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

ข้อ ๒๑ เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนไม่ได้ เว้นแต่ 
กรณีจําเป็นและโรงเรียนได้อนุญาตแล้วเท่านั้น 

ข้อ ๒๒ เมื่อถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ให้นักเรียนรีบเดินไปเข้าแถวโดยเร็วและเรียบร้อย 
ข้อ ๒๓ นักเรียนคนใดมาสายต้องรายงานตัวต่อครูเวรประจําวันหรือครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

ถ้ามาช้าเกินเวลาเข้าเรียนต้องขอรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียนจากห้องกิจการนักเรียน จึงจะเข้าห้องเรียนได้ 
ข้อ ๒๔ เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้กลับบ้านโดยเร็ว เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นและได้รับอนุญาต หรือ 

มีครูควบคุมการซ้อมหรือทํากิจกรรม แต่ต้องออกจากบริเวณโรงเรียนก่อน ๑๗.๓๐ น. 



 
 

การอยู่ในโรงเรียนหลังเวลาในวรรคแรก กระทําได้เฉพาะกรณีมีเหตุพิเศษและครูผู้ควบคุม 
แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๒๕ ในวันหยุดราชการ วันหยุดเรียน นักเรียนจะมาโรงเรียนได้เฉพาะกรณีเพ่ือทํากิจกรรมอย่าง 
หนึ่งอย่างใดที่โรงเรียนกําหนดและผู้ปกครองได้ทราบหรืออนุญาตก่อนเท่านั้น 

ส่วนที่ ๒ 
มาสาย 

ข้อ ๒๖ นักเรียนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนช้ากว่าเวลา ๐๘.00 น. หรือ ไม่ได้ร่วมกิจกรรมทํา 
ความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือ ไม่ร่วมพิธีเคารพธงชาติ โดยไม่มีเหตุอันควร ถือว่ามาโรงเรียนสาย 

ข้อ ๒๗ หากมีเหตุจําเป็นทําให้ต้องมาโรงเรียนสาย นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ต้องมีผู้ปกครองมาส่งหรือมีหนังสือรับรอง และหลักฐานยืนยันความจําเป็น 

 
(๒) กรณีมาโรงเรียนภายหลังเริ่มเรียบคาบแรกแล้ว ให้นักเรียนขอรับบัตรอนุญาตเข้า 

ห้องเรียนและไปรายงานตัวกับครูผู้สอนในเวลาเรียนวิชานั้น นําไปแจ้งครูที่ปรึกษาทราบ และนํากลับมาคืนที่ 
ต้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

(๓) นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย และไม่มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง ถือว่ามีความผิดจะต้อง 
ได้รับการพิจารณาโทษตามที่ระเบียบของโรงเรียน 

ข้อ ๒๘ เมื่อมาสาย นักเรียนต้องปฏิบัติตนหรือถูกดําเนินการดังนี้ 
(๑) รายงานตัวลงชื่อต่อครูเวรหน้าประตูเพ่ือแจ้งปัญหา หรือรับการว่ากล่าวตักเตือน 

และทํากิจกรรมตามความเหมาะสม 
(๒) ให้ครูเวรประจําวันหน้าประตู รวบรวมรายชื่อพร้อมพร้อมจํานวน แจ้งให้กลุ่ม 

กิจการนักเรียนทราบ ก่อนเที่ยงวัน 
(๓) นักเรียนที่มาสายต้องถูกตัดคะแนนตามระเบียบของโรงเรียน ถ้ามาสายติดต่อกัน 

๓ ครั้งในหนึ่งสัปดาห์โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ลงโทษทํากิจกรรม และอาจแจ้งผู้ปกครองทราบ ถ้ามาสาย 
ติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง ให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบและหาทางแก้ไข 

ส่วนที่ ๓ 
การลาและการขาดเรียน 

ข้อ ๒๙ นักเรียนมีความกิจธุระจําเป็นและเจ็บป่วยไม่สามารถมาโรงเรียนต้องลาหยุดเรียน ดังนี้ 
(1) นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน จะต้องมีใบลาจากผู้ปกครอง เพ่ือแจ้งขออนุญาตถึงครูที่ 

ปรึกษา ครูประจํารายวิชา 
(๒) ใบลาต้องลงนามโดยผู้ปกครองที่มอบลายมือชื่อตัวอย่างไว้กับโรงเรียน 
(๓) ใบลาที่ใช้เป็นไปตามแบบที่โรงเรียนกําหนดไว้เท่านั้น 
(๔) กรณีนักเรียนหยุดเรียนโดยไม่ส่งใบลาถือว่าขาดเรียน เป็นความผิดร้ายแรง เพราะ 



 
 

เป็นการแสดงเจตนาที่จะปกปิดไม่ต้องการให้ผู้ปกครองและโรงเรียนทราบ ดังนั้นโรงเรียนจะลงโทษตามสมควร 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐ กรณีนักเรียนมีกิจธุระอย่างหนึ่งอย่างใดและจําเป็นต้องหยุดเรียนให้ ลากิจ ดังนี้ 
(๑) ต้องยื่นใบลาตามแบบใบลาที่โรงเรียนกําหนดลงนามโดยผู้ปกครองต่อครูที่ปรึกษา 
(๒) การยื่นใบลากิจต้องยื่นก่อนหยุดเรียน ๑ วัน หรือฝากใบลามาให้ถึงครูที่ปรึกษา 

ภายในวันที่ลาหยุดนั้นเป็นอย่างช้า 
(๓) เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นพิเศษไม่อาจยื่นใบลาตาม (๒) ได้ อนุญาตให้ผู้ปกครอง 

แจ้งการลาให้ครูที่ปรึกษาทราบทางโทรศัพท์ได้ แต่ให้รีบส่งใบลาต่อครูที่ปรึกษาทันทีที่กลับมาเรียน 
(๔) กรณีตาม (๓) ครูที่ปรึกษาจะจัดทําใบลาชั่วคราวเพื่อแจ้งครูประจําวิชาทราบก็ได้ 

ข้อ ๓๑ นักเรยีนที่เจ็บป่วยและจําเป็นต้องหยุดเรียนให้ ลาป่วย ดังนี้ 
(๑) ต้องยื่นใบลาที่ผู้ปกครองลงนามต่อครูที่ปรึกษาในวันแรกที่มาเรียน หรืออาจฝากใบลามา 

วันที่ลาหยุดก็ได้ 
(๒) ผู้ปกครองอาจแจ้งเหตุเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุแห่งการลาให้ครูที่ปรึกษาทราบทางโทรศัพท์ 

ก็ได้ กรณีนี้ครทูี่ปรึกษาอาจทําใบลาชั่วคราวแทนก็ได้ 
 
 
  (๓) กรณีเจ็บป่วยตั้งแต่สามวันขึ้นไปหรือต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลผู้ปกครองต้องแจ้งให้ครู
ที่ปรึกษาทราบโดยเร็วและต้องนําใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลามอบให้ครูที่ปรึกษาหลังจากหายป่วยและมา
เรียนตามปกติ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ขาดเรียน 

 ข้อ ๓๒ นักเรียนที่หยุดเรียนโดยไม่แจ้งการลาหรือไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่า ขาดเรียน และต้องได้รับการ
พิจารณาโทษดังนี้  
  (๑) กรณีนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วันโดยไม่แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบ ให้ครูที่ปรึกษาติดต่อ
ผู้ปกครองและแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนเพื่อเชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นครั้งแรก  
  (๒) หากขาดเรียน ๕ วันติดต่อกัน หรือยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองในเวลาอันควร ให้กลุ่ม
กิจการนักเรียนออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่สอง 
  (๓) หากขาดเรียน ๗ วันติดต่อกัน หรือยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองในเวลาอันควรให้กลุ่ม
กิจการนักเรียนจะเสนอผู้อํานวยการพิจารณาและดําเนินการต่อไป 
 

ส่วนที่ ๕ 
การเรียน 

 ข้อ ๓๓ นักเรียนต้องปฏิบัติตนในการเรียน ดังนี้  
  (๑) ต้องเข้าเรียนทุกคาบเรียนตามตารางเรียน นักเรียนที่เข้าห้องเรียนสายเกิน ๑๐ นาที ถือว่า
เข้าห้องเรียนสายในคาบเรียนนั้น นักเรียนที่เข้าห้องเรียนสายรวม ๔ ครั้ง ถือว่าขาดเรียนในรายวิชานั้น ๑ ครั้ง  



 
 

  (๒) ต้องมีอุปกรณ์การเรียนครบทุกรายวิชา และต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนครู
ประจําวิชาเข้าห้องสอน  
  (๓) นักเรียนต้องตั้งใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติงานตามที่ครูสั่งไม่ส่งเสียงรบกวนหรือมี
พฤติกรรมอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนการสอน และให้ถือปฏิบัติหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ
ข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน  
  (๔) กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าเรียนในคาบเรียนใดให้แจ้งและขออนุญาตต่อคุณครูครูประจํา
วิชานั้นก่อนและนําใบอนุญาตจากคุณครูครูประจําวิชาไปแสดงต่อฝ่ายการพยาบาล 
  (๕) ในขณะที่มีการเรียนการสอนนักเรียนที่มีกิจธุระจําเป็นต้องออกจากห้องเรียนหรือต้องการ
เข้าห้องเรียนหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องการพบเพ่ือนให้ขออนุญาตจากคุณครู-ครูที่สอนก่อนทุกครั้ง  
  (๖) ในคาบเรียนใดที่คุณครู-ครูประจําวิชาไม่ได้เข้าห้องสอนเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ๑๐ นาทีให้
หัวหน้าชั้นรีบรายงานต่อหัวหน้าหมวดวิชาหรือวิชาการแผนกเพ่ือจัดคุณครูดูแลหรือสอนแทน  
  (๗) นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนจัดเวรทําความสะอาด 
เป็นประจําทุกวัน และจัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ห้ามนําอาหาร เครื่องดื่ม ของ
ขบเค้ียวไปรับประทานในห้องเรียนและในอาคารเรียน  
  (๘) ในคาบว่างนักเรียนต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เข้าห้องสมุด ทํา
การบ้าน  
เล่นกีฬา หรือทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ห้ามกระทําอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดการรบกวนการเรียนการสอนของคุณครู-ครู
และเพ่ือนนักเรียน  
  (๙) นักเรียนต้องมีความรักสามัคคีกับนักเรียนทุกคนไม่ใช้กําลังชกต่อยหรือใช้อาวุธอ่ืนใดหรือใช้
อารมณ์ในการตัดสินปัญหาหากเกิดปัญหาหรือเกิดการทะเลาะกันขึ้นให้คู่กรณีหรือผู้พบเห็นรายงานต่อครูที่อยู่ใกล้
ที่สุดทราบทันท ี
 

ส่วนที่ ๖ 
ออกนอกบริเวณโรงเรียนข้อ 

 ข้อ ๓๔ เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความควบคุมของครู จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดย
พลการไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน หากนักเรียนมีกิจธุระจําเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนและจะกลับเข้า
มาเรียนในวันเดียวกันให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
  (๑) ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง  
  (๒) หากมีเหตุจําเป็น ให้ขอแบบอนุญาตได้ที่กลุ่มกิจการนักเรียนแล้วให้ครูประจําวิชาที่เกี่ยวข้อง
เห็นชอบหรือ แล้วเสนอครูกลุ่มกิจการนักเรียนพิจารณาอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง กรณีท่ีเป็นเวลาพักเที่ยงให้ครูที่ปรึกษา
เห็นชอบแล้วให้ครูกลุ่มกิจการนักเรียนพิจารณาอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้แสดงหลักฐานต่อครู
เวรประจําวันแล้วนําบัตรติดตัวไปด้วย เมื่อทํากิจธุระเสร็จแล้วกลับเข้ามาให้นําบัตรไปคืนที่กลุ่มกิจการนักเรียนข้อ  
 ข้อ ๓๕ การขออนุญาตกลับบ้านครึ่งวันหรือขอออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วไม่กลับเข้ามาอีก ต้องมี
หนังสือจากผู้ปกครองเป็นหลักฐานจึงจะอนุญาตให้กลับได้ เว้นแต่ในกรณีที่ป่วยหนักหรือผู้ปกครองมารับกลับหรือ
ผู้อนุญาตเห็นว่ามีความจําเป็นจริง ๆ และต้องลงชื่อพร้อมลายละเอียดต่าง ๆ ไว้ 
 ข้อ ๓๖ การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนทุกครั้งจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ขออนุญาตเท่านั้นจะพาเพ่ือนไปด้วย
ไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่จําเป็นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มกิจการนักเรียน 
 ข้อ ๓๗ การขออนุญาตให้ขอด้วยตนเองจะขอแทนผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่กรณีป่วยหนัก 



 
 

 ข้อ ๓๘ ถ้านกัเรียนมีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดที่ครูมอบหมายและจําต้องขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน ต้องนําหลักฐานที่การได้รับมอบหมายนั้นประกอบการขออนุญาต 
 ข้อ ๓๙ นักเรียนต้องนําใบอนุญาตไปให้ผู้ปกครองรับทราบและลงนามรับรองแล้วนําส่งกลุ่มกิจการ
นักเรียนในวันทําการถัดไป 

 
หมวด ๔ 

การแต่งกายและมารยาท 
ส่วนที่ ๑ 

การแต่งกาย 
 ข้อ ๔๐ นักเรียนต้องแต่งกายตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนดและต้องปฏิบัติดังนี้  
  (๑) ให้ใช้กระเป๋านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกําหนดและห้ามเขียนข้อความหรือประดับวัตถุใด ๆ 
ที่กระเป๋า  
  (๒) หากประสงค์จะใส่นาฬิกาข้อมือให้ใช้เพ่ือดูเวลา ไม่ใช่เป็นเครื่องประดับ รูปแบบสุภาพขนาด
และราคาพอเหมาะ สายนาฬิกาเป็นโลหะหรือสายหนังสีดําหรือสีน้ําตาลเท่านั้น  
  (๓) กรณีสวมสร้อยคอให้สวมเพ่ือแขวนพระบูชา โดยใช้สร้อยเงินหรือสแตนเลสขนาดเล็กรูปแบบ
ตามความเหมาะสม สวมเสื้อทับมิดชิด ทั้งสายสร้อยและพระบูชาไม่อนุญาตให้ใช้เชือกถัก ลูกประคําหรือสร้อยคอ
ทองคํา นากหรือสร้อยสามกษัตริย์  
  (๔) ไม่สวมแหวนใด ๆ มาโรงเรียน  
  (๕) การสวมแว่นตา  ให้ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตา มีขนาดและรูปแบบที่สุภาพ  
  (๖) ห้ามนําโทรศัพท์มือถือมาและใช้ภายในโรงเรียน เว้นแต่กรณีใช้เพ่ือการเรียนการสอน หากฝ่า
ฝืนแล้วเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ  
  (๗) เครื่องประดับของมีค่าอ่ืน ๆ และของใช้ที่ไม่จําเป็น เช่น กําไล เครื่องสําอางทุกชนิด หวีสับ, 
วิทยุเทปอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์อ่ืนในลักษณะเดียวกันให้ใช้ได้เฉพาะกรณีมีจําเป็น
เพ่ือประกอบการเรียนหรือการจัดกิจกรรม และครูผู้สอนหรือกลุ่มกิจการนักเรียนอนุญาตและต้องดูแลรักษามิให้
ชํารุดหรือสูญหาย 
 

ส่วนที่ ๒ 
มารยาทในห้องเรียน 

 ข้อ ๔๑ ขณะอยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติตน ดังนี้  
  (๑) นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบไม่คุยหรือเล่นในห้องเรียน ตั้งใจเรียนฟังคําอธิบายของ
ครูด้วยความเคารพ ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  (๒) ไม่ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  (๓) ไม่นาวิชาอ่ืน ๆ มาทําโดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต  
  (๔) ในระหว่างที่มีชั่วโมงการสอน  นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน ถ้ามีความจําเป็นต้องการออก
นอกห้องเรียนให้ขออนุญาตครูประจําวิชา 

 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ 
การแสดงความเคารพ 

 ข้อ ๔๑ นักเรยีนต้องแสดงความเคารพครูและผู้ใหญ่ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดในหมวดนี้ อันเป็นการ
แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี 
 ข้อ ๔๒ ขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนแสดงความเคารพดังนี้  
  (๑) ขณะผ่านประตูทางเข้าให้นักเรียนทําความเคารพด้วยการไหว้และกล่าวคําทักทาย  
  (๒) เมื่อเข้ามาในโรงเรียนให้ทําความเคารพสถานศึกษาโดยไหว้พระพุทธรูปประจําโรงเรียนวันละ 
๑ ครั้ง    (๓) ให้นักเรียนแสดงความเคารพความนับถือครูทุกท่านของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
และโรงเรียนอื่น 
  ๔) ขณะนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ หากครูเดินผ่านในระยะใกล้พอสมควรให้แสดงความเคารพ
โดยยืนตรงแล้วไหว้  
  (๕) เมื่อนักเรียนเดินสวนกับครูให้แสดงความเคารพโดยหยุดยืนแล้วยกมือไหว้  
  (๖) เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรชิงขึ้นหน้านอกจากจําเป็นจริง ๆ แต่ต้องกล่าวขอโทษ
หรืออนุญาตเสียก่อน  
  (๗) ครูเดินตามหลังนักเรียนระยะไกลควรหยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน  
  (๘) นักเรียนที่แต่งเครื่องแบบอ่ืนให้ทําความเคารพตามแบบของเครื่องแบบนั้น 
 ข้อ ๔๓ ขณะอยู่ในห้องเรียนให้นักเรียนแสดงความเคารพ ดังนี้  
  (๑) เมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนหัวหน้าชั้นบอก “นักเรียนเคารพ” ทุกคนยืนขึ้นแล้วยกมือพร้อมกับ
กล่าว  คําว่า“ สวัสดีครับหรือ“ สวัสดีค่ะ  
  (๒) นักเรียนเข้าพบครู เพ่ือรับคําแนะนําไต่ถามข้อสงสัยรับสมุดแบบฝึกหัดหรืออ่ืน ๆ ให้ยืนห่าง
โต๊ะพอสมควรพร้อมยกมือไหว้ และเม่ือเข้าไปรับเสมุดหรืองานจากครูควรเข้าแถวรับไม่ควรยืนล้อมโต๊ะครู  
  (๓) นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ต้องยื่นตรงในลักษณะสํารวม เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพ
โดยการโค้งคํานับหรือยกมือไหว้  
  (๔) เมื่อผู้ใหญ่ทางราชการมาเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนฟังคําสั่งจากครูที่กําลังสอน ขณะนั้นหาก
นักเรียนพบเห็นผู้ใหญ่เข้ามาบริเวณโรงเรียนนักเรียนจะต้องทําความเคารพด้วย  
  (๕) เมื่อหมดคาบการสอนให้หัวหน้าห้องบอกว่า “นักเรียนเคารพ” ทุกคนยืนขึ้นยกมือไหว้แล้ว
กล่าวคําว่า "ขอบคุณครับ” หรือ “ ขอบคุณค่ะ” พร้อมกัน 
 ข้อ ๔๔ เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียนให้แสดงความเคารพทุกครั้งโดยกล่าวคําว่า "สวัสดีครับ” หรือ  
“สวัสดีค่ะ” แล้วทักทายปราศรัยแก่ครูตามโอกาส 
 ข้อ ๔๕ ขณะขับข่ียานพาหนะหรืออยู่ในที่คับขันหรือได้รับอนุญาตไม่จําเป็นต้องทําความเคารพ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การรับประทานอาหาร 

 ข้อ ๔๖ ในการรับประทานอาหารให้นักเรียนปฏิบัติตน ดังนี้  
  (๑) ให้รับประทานอาหารในโรงอาหารเท่านั้น  
  (๒) ไม่รับประทานอาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกําหนด  
  (๓) ไม่นําอาหารหรือเครื่องดื่มข้ึนไปบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนโดยเด็ดขาด  
  (๔) ไม่นําภาชนะใส่อาหารทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียน  



 
 

  (๕) นักเรียนที่นําอาหารมาจากบ้านให้ไปรับประทานในโรงอาหาร  
  (๖) เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้เทเศษอาหารลงในภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วน้ําซ้อนกับ
ภาชนะใส่อาหารวางไว้บนโต๊ะที่จัดให้อย่างเรียบร้อย  
  (๗) เมื่อดื่มน้ําหรือรับประทานขนมหรือของคบเคี้ยวอ่ืนแล้ว ให้นําขวดหรือแก้วหรือถุงพลาสติก
หรือบรรจุภัณฑ์ทิ้งลงในถังขยะทุกครั้ง 
  (๘) ให้รับประทานยาหารด้วยกิริยามารยาทที่เรียบร้อย ไม่นั่งยอง ๆ บนเก้าอ้ี เมื่ออ่ิมแล้วรีบลุก
เพ่ือที่คนอื่นจะได้ใช้บ้าง 

หมวด ๕ 
ความสะอาดและความปลอดภัย 

ส่วนที่ ๑  
การใช้ยานพาหนะ 

 ข้อ ๔๗ นักเรียนที่นํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้  
  (๑) ตอนเช้าก่อนเข้าประตูโรงเรียนให้หยุดรถแล้วทําความเคารพครูแล้วจูงรถเลยผ่านเข้ามาใน
บริเวณท่ีโรงเรียนกําหนด โดยไม่เร่งเครื่องยนต์แล้วนําไปจอดในโรงรถ  
  (๒) ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
  (๓) ในเวลาเรียนไม่อนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะใด ๆ ในบริเวณโรงเรียนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต  
  (๔) ต้องจอดรถในสถานที่ที่ทางโรงเรียนกําหนดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นําออกนอกสถานที่จอด
รถจนกว่าจะเลิกเรียนหรือได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน  
  (๕) ต้องถอดกุญแจ และ ล็อกรถให้เรียบร้อย หากเกิดการสูญหาย จะเรียกร้องให้โรงเรียน
รับผิดชอบไม่ได้     
                     (๖) กรณีนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนแต่นําไปจอดภายนอกโรงเรียน ถือว่า เจตนาฝ่าฝืน
ระเบียบของโรงเรียนและเป็นรบกวนชุมชน 
 ข้อ ๔๘ ไม่อนุญาตให้รถรับส่งนักเรียนเข้ามารับนักเรียนในบริเวณ เว้นแต่ในช่วงที่มีฝนตกหรือมีกรณี
จําเป็น 
 ข้อ ๔๙ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งภายในโรงเรียนเว้นแต่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจําเป็นอื่น 
 ข้อ ๕๐ นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียนหรือรถประจําทางให้ลงที่หน้าโรงเรียนแล้วเดินแถว
เข้าโรงเรียน การข้ึนรถกลับบ้านหลังเลิกเรียนให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนกําหนด 
 

ส่วนที่ 6 
การใช้อาคารสถานที่ 

 ข้อ ๕๑ นักเรียนต้องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน ดังนี้  
  (๑) นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด 
รวมทั้งรักษาเครื่องแต่งกายของตนเองให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  
  (๒) ทําความสะอาดห้องเรียนทุกวันตามวันเวลาที่ครูประจําชั้นกําหนดให้  
  (๓) ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนและทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดีและ
เรียบร้อยอยู่เสมอ  
  (๔) ไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอ้ีออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  



 
 

  (๕) ไม่ขีดเขียนหรือทําลายโต๊ะ ม้านั่ง ผนัง ประตู หน้าต่าง หรือทรัพย์สินของโรงเรียนให้สกปรก
หรือชํารุดเสียหาย  
  (๖) ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และรับโทษจากโรงเรียนในกรณีทําลายทรัพย์สินของ
โรงเรียน 
 ข้อ ๕๒ การใช้อาคารเรียนร่วมกันให้นักเรียนปฏิบัติตน ดังนี้  
  (๑) ไม่วิ่งหรือเล่นฟุตบอล หรือบาสเกตบอล หรือตะกร้อ หรือปิงปอง หรือกีฬาอ่ืนใดในห้องเรียน
หรืออาคารเรียนโดยเด็ดขาด  
  (๒) ไม่ทําเสียงดังอีกทึกรบกวนห้องเรียนอื่น ๆ ที่กําลังเรียนอยู่  
  (๓) ไม่ปีนหรือนั่งลูกกรง ราวบันได เล่นกันบนอาคารเรียน ปืนขึ้นบนหลังคา ชายคา ไต่ตาม ท่อ
ระบายน้ํา   (๔) การเดินบนอาคารหรือปันใดให้ชิดขวา  
  (๕) ช่วยกันประหยัดน้ําและไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้คํานึงถึงความปลอดภัยและ
การประหยัดหากพบเห็นการชํารุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่อาจเกิดอันตรายให้แจ้งงานอาคารสถานที่หรือครู
โดยเร็ว  
  (๖) นักเรียนที่มีความจําเป็นต้องเข้าห้องพักครูห้องสํานักงานฝ่ายต่าง ๆ หรือห้องที่มี
ลักษณะเฉพาะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากครูผู้รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง  
  (๗) ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคารห้องปฏิบัติการห้องพิเศษตามระเบียบการใช้ห้องอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 

หมวด ๒ 
เบ็ดเตล็ด 
ส่วนที่ ๑ 
ผู้ปกครอง 

 ข้อ ๕๓ นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๒๒  
 ข้อ ๕๔ นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลตลอดเวลา ถ้านักเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้
โรงเรียนทราบภายใน ๗ วัน 
 ข้อ ๕๕ ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน ๓ วัน โดยนําสําเนา
ทะเบียนบ้านมาแสดง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ 
หน้าที่ของหัวหน้าห้อง 

 ข้อ ๕๖ ในแต่ละห้องเรียนให้มีหัวหน้าหนึ่งคน มีหน้าที่ดังนี้  
  (๑) เมื่อเริ่มคาบเรียนแล้ว ๑๐ นาทีหากครูประจําวิชายังไม่เข้าสอนให้หัวหน้าติดตาม  
  (๒) ควบคุมห้องเรียนให้เรียบร้อยในขณะที่ไม่มีครูครูในห้องตูแลทําความสะอาดห้องเรียนของเวร
ประจําวัน  
  (๓) ควบคุมการเดินแถวของนักเรียนของห้องตนให้เดินเป็นแถว เป็นระเบียบ  
  (๔) ร่วมกันจัดแถวให้เรียบร้อยทุกครั้งที่มีการจัดแถว  
  (๕) เป็นผู้รับผิดชอบในการบอกให้นักเรียนในห้องทําความเคารพครู เข้าห้องและเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนในห้องนั้น ๆ  
  (๖) ควบคุมดูแลห้องเรียนในขณะที่ครูทําการเรียนการสอน 
  (๗) ควบคุมดูแลการทําความสะอาดห้องเรียนของเวรประจําวับให้เป็นไปตามที่ครูที่ปรึกษา
กําหนด  
  (๘) เป็นผู้ช่วยครูที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
  (๙) รับผิดชอบในการส่งสมุดบันทึกการสอนของครูทุกวันที่กลุ่มงานบริหารวิชาการปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ที่ได้มอบหมายจากครู 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
         (นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

……………………………………………………………………  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนให้เหมาะสมจึงวางระเบียบไว้ ตัง

ต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ บททั่วไป 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๕๖" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังตับ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ข้อ ๕ ให้รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจกรนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

(1) เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๒) เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หมวด ๒ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส่วนที่ ๑ 
นักเรียนชาย 

 
ข้อ ๗ เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตัน มีลักษณะดังนี้ 

(๑) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 
(๒) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเสื้อเบื้องชวาบนเนื้อผ้าด้วยด้าย 

หรือไหม สีน้ําเงิน 
(๓) กางเกงสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น 
(๔) เข็มขัดหนัง สีน้ําตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปลี่เหลี่ยมฝืนผ้าชนิดหัวกลัด 

นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้ 
(๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีน้ําตาล แบบหุ้มสันชนิดผูก 
(๖) ถุงเท้า สั้น สีน้ําตาล 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ 
นักเรียนหญิง 

ข้อ ๘ เครื่องแบบนักเรียนซายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะตังนี้ 
(๑) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี 

สีกรมท่า แขนสั้น 
(๒) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้าย 

หรือไหม สีน้ําเงิน 
(๓) กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
(๔) รองเท้าหนัง แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า 
(๕) ถุงเท้า สั้น สีขาว 

หมวด ๒ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส่วนที่ ๑ 
นักเรียนชาย 

ข้อ ๙ เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะดังนี้ 
(๑) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น  
(๒) เครื่องหมาย ใช้ซื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยไหม  

สีน้ําเงิน 
(๓) กางเกง ผ้าสีกรมทํา แบบสุภาพ ขาสั้น 
(๔) เข็มขัด หนังสีดํา หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด 
(๕) รองเท้าผ้าใบ สีดําแบบหุ้มส้นชนิดผูก 
(๖) ถุงเท้า สั้น สีขาว 

ส่วนที่ ๒ 
นักเรียนหญิง 

ข้อ ๑๐ เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะดังนี้ 
(๑) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 
(๒) เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้าย 

หรือไหม สีน้ําเงิน 
(๓) กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
(4) เข็มขัด หนังหรือผ้า สีดํา หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด หุ้มด้วยหนังหรือผ้า 

สีเดียวกับเข็มขัด 
(๕) รองเท้าหนัง แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า 
(๖) ถุงเท้า สั้น สีขาว 
 
ข้อ ๑๑ สถานศึกษาใดจะกําหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารหรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลําลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ 
หรือชุดอื่น ๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนดโดยคํานึงถึง 
ความประหยัดและเหมาะสม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการ 
แต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสม 



 
 

ข้อ 13 นักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกเว้นตามระเบียบนี้ใสถานศึกษา 
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามความ 
เหมาะสม 

ข้อ ๑๔ ให้รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี 
อํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๓ 
เบ็ดเตล็ด 
ส่วนที่ ๑ 

ชุดพลศึกษา 
ข้อ ๒๐ กางเกงพลศึกษาให้ใช้แบบต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้กางเกงผ้ายืดสีดําที่โรงเรียนกําหนด 
(๒) กางเกงมีกระเป๋าอยู่ที่ด้านข้างด้านละ ๑ ข้าง ติดซิบ ปลายขาปล่อย 
(๓) กางเกงพลศึกษาต้องเป็นแบบเดียวกันทุกระดับชั้นทั้งนักเรียนชายและหญิง 

ข้อ ๒๑ เสื้อพลศึกษาให้ใช้แบบต่อไปนี้ 
(๑) แบบเสื้อเป็นแบบโปโลสีฟ้าหรือสีที่โรงเรียนกําหนด มีกระเป๋าท่ีอกด้านซ้าย 

ที่กระเป๋ามีสัญลักษณ์ของโรงเรียนปักชื่อและชื่อสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา 
(๒) เสื้อพลศึกษาจะต้องเป็นแบบเดียวกันทุกระดับชั้นเรียนทั้งนักเรียนชายและ 

นักเรียนหญิง ห้ามดัดแปลงหรือต่อเติมหรือตัดทําลวดลายใด ๆ กับเครื่องแบบพลศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องแบบอ่ืน 

ข้อ ๒๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เลือกเรียน ลูกเสือเนตรนารี หรือยุวกาชาด 
ให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี หรือ ยุวกาชาด ในวันที่มีกิจกรรมนั้น ถ้าเป็นวันเดียวกันกับวันที่มีการเรียน 
วิชาพลศึกษาให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือมาจากบ้านโดยนําชุดพละศึกษามาเปลี่ยน 

ข้อ ๒๓ นักเรียนที่เรียนวิชาทหารให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิซาทหารตามระเบียบ 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 
 

 



 
 

 
 

ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ว่าด้วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติและการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………  

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 
นักเรียนให้เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ 
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ว่าด้วยการเพ่ิมคะแนนความประพฤติและการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นตันไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดนอกเหนือในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

" ผู้อํานวยการ" หมายถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
"รองผู้อํานวยการ" หมายถึง รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
"ผู้ช่วยผู้อํานวยการ" หมายถึง ผู้ที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
"ครู" หมายถึง ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
"นักเรียน" หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
"โรงเรียน" หมายถึง โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ข้อ ๕ นักเรียนที่ประพฤติดี ร่วมกิจกรรม ช่วยเหลืองานโรงเรียน ช่วยเหลือกิจกรรมของสาธารณชนดี นํา
ชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน หรือกระทําตนสมควรแก่การยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ อาจได้เพ่ิมคะแนน
ความประพฤติ 

ข้อ ๖ การเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้ถือตามเกณฑ์ในตารางแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ ครูและบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์เสนอขอเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ 

โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่อผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักเรียนผ่าน เมื่อ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการเห็นชอบแล้วให้บันทึกในทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน เมื่อสิ้นปีการศึกษาหรือวาระอันควรให้
มอบเกียรติบัตรหรือโล่เพ่ือเป็นเกียรติสืบไป 

ข้อ 8 นักเรียนทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10 คะแนน หรือกรณีที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน โรงเรียนอาจประกาศเกียรติคุณของนักเรียนหน้าเสาธง หรือในโอกาสอ่ืนตามสมควร 

ข้อ ๙ เมื่อได้รับการเพ่ิมคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๘0 คะแนน ให้นักเรียนได้รับโล่หรือประกาศ 
เกียรติคุณยกย่องเป็น "คนศรี น.ค." และจัดพิธีมอบในโอกาสวันสําคัญของโรงเรียน 

ข้อ ๑๐ นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๑๐๐ คะแนน โรงเรียนอาจมอบโล่หรือประกาศ 
เกียรติคุณยกย่องผู้ปกครองให้เป็น "ผู้ปกครองดีเด่น"ด้วย 

ข้อ ๑๑ ให้ใช้คะแนนความประพฤติตามระเบียบนี้ สําหรับพิจารณาออกใบรับรองความประพฤติ 
ให้แก่นักเรียนด้วย 

ข้อ ๑๒ การเพ่ิมคะแนนตามระเบียบนี้ไม่อาจนําไปลบล้างคะแนนที่ถูกตัด ความผิด หรือโทษอ่ืนๆ 



 
 

ตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง กฎต่างๆ ของโรงเรียนได้ 
ข้อ ๓๓ คะแนนที่นักเรียนได้เพ่ิมไม่สามารถนําไปหักล้างคะแนนที่ถูกตัด แต่นําไปเป็นเหตุในการขอ 

ลดโทษได้ตามสมควรแก่กรณี 
ข้อ ๑๔ นักเรียนที่ทําคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน ตารางแนบ 

ท้ายระเบียบนี้ ให้ครูที่เก่ียวช่องรับรอง โดยการให้เขียนรับรองกิจกรรมที่ทํา นําส่งกลุ่มกิจการนักเรียนเพ่ือเพ่ิม
คะแนนความประพฤติ 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
แนบท้ายระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมว่าด้วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

และการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หมวดทั่วไป 

 

ลําดับ 
ที ่ ลักษณะของพฤติกรรม เพิ่ม

คะแนน 
๑ เก็บสิ่งของ หรือเงิน มีมูลค่าไม่เกิน ๒๐0 บาท ส่งคืนเจ้าของ 

มีมูลค่าไม่เกิน ๕00 บาท ส่งคืนเจ้าของ 
มีมูลค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ 
มีมูลค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ 

๕ 
10 
15 
20 

๒ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆภายนอกโรงเรียน
รายการละ 

๕ 

๓ ร่วมกิจกรรมแข่งชันด้านกีฬา ด้านวิชาการ และอ่ืนๆ ในระดับโรงเรียนจนได้รับรางวัล 
           - รางวัลที่ ๓ 
           - รางวัลที่ ๒ 
           - รางวัลที่ ๑ 

 
5 

10 
15 

๔ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา ๑๐ 
๕ ได้รับการคัดเสือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะสี 10 
๖ ให้ข้อมูลการกระทําความผิดต่าง ๆ 10 
๗ อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ 10 
๘ ร่วมกิจกรรมแข่งขันด้านกีฬา ด้านวิชาการและอ่ืนๆ ในระดับสหวิทยาเขต หรือระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาจนได้รับรางวัล 
        - รางวัลที่ ๓ 
        - รางวัลที่ ๒ 
        - รางวัลที่ ๑ 

 
 

10 
15 
20 

๙ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา ๑5 
๑๐ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ 1๕ 
๑๑ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานในคณะสี ๑5 
๑๒ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานคณะกรรมการนักเรียน 2๐ 
๑๓ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานในคณะสี 2๐ 
๑๔ ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน 2๐ 
๑๕ รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน 25 
๑๖ สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากชุมชนหรือสังคม ๒5 
17 ร่วมกิจกรรมแข่งขันด้านกีฬา ด้านวิชาการและอ่ืนๆ ในระดับภาคหรือระดับประเทศ 

         - รางวัลที่ ๓ 
         - รางวัลที่ ๒ 
         - รางวัลที่ ๑ 

 
25 
35 
45 

18 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนกําหนด ตาม
สมควร 

 



 
 

 
ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

……………………………………………………………………  
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 

นักเรียนให้เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ นักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ว่าด้วยการตัดคะแนนความ ประพฤติ
นักเรียน พ.ศ.๒๕๕๖”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดนอกเหนือในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง กับ

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
“ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการโรเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
"รองผู้อํานวยการ” หมายถึง รองผู้อํานวยการโรเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
"ผู้ช่วยผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้ที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์

พิทยาคม  
"คร"ู หมายถึง ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
"นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
“การกระทําผิด" หมายถึง การทีน่ักเรียนประพฤติฝ่าฝืนข้อกําหนดตามระเบียบนี้  
ข้อ ๕ กําหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนหนึ่งร้อยคะแนนเมื่อเข้าเป็นนักเรียนและ ต้อง

รักษาคะแนนนี้ไว้จนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายแล้วแต่กรณี  
ข้อ ๖ นักเรียนที่กระทําการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ แบบแผน หรือข้อบังคับของ โรงเรียนอาจถูก

ตัดคะแนนความประพฤติตามประเภทและลักษณะของการกระทําผิดและอาจถูกลงโทษหรือ ติดตามให้แก้ไข
พฤติกรรม ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดท้ายระเบียบนี้  

ข้อ ๗ เมื่อพบเห็นนักเรียนที่กระทําความผิด ให้ครู หรือ ครูปรึกษาท่ีพบเห็นเหตุการณ์ ดําเนินการ
สอบสวน หรือเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนพิจารณาความผิดของนักเรียน  

ข้อ ๘ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้  
(๑) กําหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนหนึ่งร้อยคะแนนเมื่อเข้าเป็น นักเรียน และ

ต้องรักษาคะแนนนี้ไว้จนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายแล้วแต่กรณี  
(๒) นักเรียนที่กระทําการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ แบบแผน หรือข้อบังคับของ โรงเรียนอาจ

ถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดท้ายระเบียบนี้  
(๓) การตัดคะแนนความประพฤติเป็นอํานาจหน้าที่ของรองผู้อํานวยการ หรือผู้ช่วย ผู้อํานวยการ

หรือหัวหน้าระดับชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครู แล้วแต่กรณี  
ข้อ ๙ ให้ครูทุกคนมีอํานาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนในความผิดที่ซัดแจ้ง ได้ครั้งละไม่เกินสิบ 

คะแนน แต่ต้องรายงานการตัดคะแนนความประพฤติพร้อมเหตุผลที่ต่อคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน ทราบ  
ข้อ ๑๐ ให้กลุ่มกิจการนักเรียนบันทึกความผิดของนักเรียนในระเบียบประวัติ รวบรวมข้อมูลการตัด 

คะแนนในแต่ละวันแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วเพ่ือติดตามแก้ไขพฤติกรรมต่อไป  



 
 

ข้อ ๑๑ เมื่อคะแนนความประพฤติของนักเรียนถูกตัดถึงเกณฑ์ที่กําหนด ให้ดําเนินการดังนี้  
(๑) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม สิบคะแนน บันทึกหลักฐานว่ากล่าวตักเตือน  
(๒) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ ๒๐ คะแนน ให้แจ้งผู้ปกครองทราบและ ครูที่ปรึกษา

ทราบขอความร่วมมือ ควบคุมดูแล แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม ว่ากล่าวตักเตือน ให้ทํากิจกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

(๓) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ พฤติกรรมและ
ให้ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

(๔) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกัน ๔๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบการทํา ทัณฑ์บน 
และให้ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตัดสิทธิการขอใบรับรองความประพฤติ  

(๕) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 50 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาทําทัณฑ์บนครั้งที่ สอง และให้
ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีนี้ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ต้านวินัย  

(๖) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ ๓๐ คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพ่ือ รับ
นักเรียนไปเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ อาจขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการ ศึกษาให้
นักเรียน 

(๗) นักเรียนชั้น ม.๓ ที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือถูกลงโทษทําทัณฑ์ บน โรงเรียน
จะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าเรียนในชั้น ม.๔  

(๘) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๕๐ คะแนน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอ ชื่อเข้ารับ
เกียรติบัตรในวันสําคัญต่างๆ ของโรงเรียนและไม่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภทของโรงเรียน  

ข้อ ๑๒ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติอาจถูกลงโทษให้การทํากิจกรรมเพ่ือลบล้างความผิด โดย
เป็นดุลยพินิจของครูหรือครูที่ปรึกษาหรือกลุ่มกิจการนักเรียนที่จะสั่งให้ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม ดังนี้  

(๑) กิจกรรมทางกายภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 
     (ก) กิจกรรมออกกําลังกายด้วยการวิ่งระยะทางสี่ร้อยเมตร คิดเป็นหนึ่งคะแนน  
     (ข) กิจกรรมออกกําลังกายด้วยการวิดพื้นหนึ่งร้อย ครั้ง คิดเป็นหนึ่งคะแนน  

          (ค) กิจกรรมออกกําลังกายในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสุขภาพ ของนักเรียน 
โดยคิดคะแนนตามครูเห็นควร โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน  

(๒) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้  
(ก) กิจกรรมทําความสะอาดสถานที่ต่างๆ เช่น โรงอาหาร อาคารเรียน สนามโรงเรียน ห้อง

น้า หรือสถานที่อ่ืนในโรงเรียน คิดเป็นชั่งโมงละ ห้า คะแนน  
(ข) กิจกรรมช่วยเหลืองานโรงเรียน เช่น ตรวจสอบนักเรียนมาสาย  
ทําหน้าที่ดูแลจราจร จัดรถเข้าจอดท่ีลานจอดรถ ช่วยเหลือครูทํากิจกรรมต่างๆ หรือ 

กิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะ คล้ายกันนี้ คิดเป็นชั่งโมงละ ห้า คะแนน  
(ค) กิจกรรมด้านเกษตรกรรม เช่น ปลูกต้นไม้ รดน้ําต้นไม้ ถางหญ้า กําจัดวัชพืช ดูแลตัด

แต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ทําแปลงเกษตร ดูแลแปลงเกษตร หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะ คล้ายกันนี้ คิดเป็นชั่งโมงละ ห้า 
คะแนน  

(ง) กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น จัดบอร์ด ทํารายงาน ทําสรุปบทเรียน คัดลายมือ ท่องศัพท์ 
เขียนคําศัพท์ หรือ กิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ คิดเป็นชั่งโมงละ (๕ คะแนนหรือ รายการละ ห้า คะแนน
แล้วแต่กรณี  

(๓) กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้  
(ก) กิจกรรมด้านศาสนา เช่น การสวดมนต์ ทําสมาธิ คิดเป็นชั่วโมงละห้าคะแนน  
(ข) กิจกรรมเข้าค่ายแบบเข้มข้น เช่น การเข้าค่ายคุณธรรมระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้า วัน 

การเข้าวัดถือศีลไม่น้อยกว่าห้าวัน การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่น้อยกว่า วัน หรือกิจกรรมอ่ืน ที่มีลักษณะ



 
 

คล้ายกันนี้ คิดเป็น รายการละยี่สิบคะแนน  
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ ๒๐ คะแนนขึ้นไป ยื่นคําร้องขอทํากิจกรรม เพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ตามวิธีการดังนี้  
     (๑) ขอแบบคําร้องขอทํากิจกรรมจากกลุ่มกิจการนักเรียน  
     (๒) ยื่นคําร้องขอความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา  
     (๓) ทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ครูที่ปรึกษากําหนด หรือมอบหมาย  
     (๔) ยื่นผลการทํากิจกรรมพร้อมแนบหลักฐานหรือคํารับรอง เพ่ือขอลดหย่อนคะแนนความ

ประพฤติที่ถูกตัด  
     (๕) ให้ผู้อํานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตให้นําผลกิจกรรมหักลบ คะแนน

ความประพฤติที่ถูกตัดได้  
ข้อ ๑๔ หากนักเรียนหลีกเลี่ยงไม่ยื่นหรือไม่ทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้โรงเรียนเชิญ ผู้ปกครอง

มาพบเพ่ือรับทราบและร่วมหาทางแก้ไข  
ข้อ ๑๕ ผู้อํานวยการสถานศึกษาทรงไว้ซึ่งอํานาจในการเพ่ิมหรือลดหรืองดโทษความผิดของ นักเรียน

ตามท่ีเห็นสมควร  
ข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจวินิจฉัยปัญหา อันเกี่ยวกับ การ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบนี้  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติแนบท้ายระเบียบ 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

หมวดทั่วไป 
 

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน 
๑ มาไม่ทันลงเขตพ้ืนที่จํานวน ๕ ครั้ง ๕ 
๒ มาโรงเรียนสาย หลังเวลาเข้าแถว เวลา ๐๘.๓๐ น.) จํานวน ๕ ครั้ง ๕ 
๓ ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า โดยหลบซ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ (กรณีมา 

โรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้าเรียนตามปกติ) 
๕ 

๔ หลบหนีโรงเรียน (ไม่เข้าโรงเรียน ปืนรั้วหนี หรืออ่ืน ๆ) ๑๐ 
๕ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๕ 
๖ ไม่เข้า - ออก ทางประตูโรงเรียน ๕ 
๗ ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯเรียก ไม่มาพบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ๕ 
๘ ใช้กระเป๋าไม่ถูกระเบียบ ๕ 
๙ นําเครื่องเล่นที่ไม่เหมาะสมมาโรงเรียน ๑๐ 

๑๐ ยืมหนังสือจากห้องสมุด และไม่ส่งคืนจนถูกทวงถาม ๕ 
๑๑ ตัดหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด ๑๐ 
๑๒ ปลอมลายมือผู้ปกครอง หรือคร ู ๑๐ 
๑๓ จงใจไม่นําผู้ปกครองมาพบ และ/หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ในกรณีที่ครูเรียกพบ ๑๐ 
๑๔ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาใช้เวลาเรียน ๑๐ 
๑๕ นําประทัด ดอกไม้ไฟ มาเล่นในโรงเรียน ๑๐ 
๑๖ พกอาวุธ/สิ่งของคล้ายอาวุธ/วตัถุระเบิดมาโรงเรียน ๒๐ 
๑๗ ลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนเห็นสมควร ตามสมควร 

 

 
 

 
 

หมวดเครื่องแต่งกาย 
 

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน 
๑ ใส่เสื้อที่ไม่ปักชื่อ-สกุล อักษรย่อ (น.ค.) ดาวบอกระดับชั้น ๕ 
๒ ใส่เสื้อของผู้อื่นมาโรงเรียน  ๕ 
๓ สวมใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมมาโรงเรียน  ๕ 
๔ ใส่เสื้อปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง ทั้งในและนอกบริเวณ 

โรงเรียน  
๑๐ 

๕ สวมกางเกง/กระโปรง มีความยาวหรือสั้นกว่าที่กําหนด  ๕ 
๖ สวมเครื่องแบบชุดพละศึกษาไม่ถูกต้อง  ๕ 
๗ ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี/นักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่มีเรียน  ๕ 



 
 

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน 
๘ นักเรียนหญิงไม่สวมใส่เสื้อทรงซับใน ๕ 
๙  ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ๑๐ 

๑๐ ใส่เจล ย้อม ดัด เปลี่ยนสีผม หรือซอยผม ๕ 
๑๑ ไว้หนวด ไว้เครา แต่งหน้า กันขนค้ิว ๑๐ 
๑๒ ลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนเห็นสมควร ตามสมควร 

  
 
 
 

หมวดการเรียน 
 

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน 
๑ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลเกิน ๓ วัน ๒  ๕ 
๒ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด  ๕ 
๓ ไม่เรียนตามตารางเรียนของตนเอง (ติดตามรายคาบ)  ๕ 
๔ ไม่เข้า/โฮมรูม/ประชุม/อบรม  ๕ 
๕ ไม่ตั้งใจเรียน/ไม่สนใจเรียน ๕ 
๖ ไม่นําอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋ามาโรงเรียน หรือไม่นํากลับบ้าน ๕ 
๗ ทุจริตในการสอบ ๕๐ 
๘ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนพิจารณา  ตามสมควร 

 
 
 
 

หมวดความประพฤติ 
 

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน 
๑ กล่าววาจาไม่สุภาพหยาบคาย  ๕ 
๒ ไม่สํารวมกริยา มารยาท ในบริเวณโรงเรียน ๕ 
๓ ไม่สํารวมกริยามารยาท นอกบริเวณโรงเรียนขณะสวมใส่เครื่องแบบของโรงเรียน ๕ 
๔ ทะเลาะวิวาท แต่ไม่ใช้กําลังทําร้ายต่อกัน ๕ 
๕ มีส่วนร่วมในการกระทําความผิด ๑๐ 
๖ สูบบุหรี่ และ/หรือ มีบุหรีไว้ในครอบครองหรือจําหน่าย ๑๐ 
๗ มีหนังสือและ/หรือสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครองเพ่ืออ่านหรือดู ๑๐ 
๘ กลั่นแกล้งเพ่ือนโดยเจตนา ๑๐ 
๙ วางตัวไม่เหมาะสมกับเพ่ือนต่างเพศ  ๑๐ 

๑๐ ทะเลาะวิวาทและใช้กําลังทําร้ายกัน ๑๕ 
๑๑ แสดงการข่มขู่เพ่ือหวังทรัพย์ ๑๕ 
๑๒ เที่ยวเตรในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ๑๕ 
๑๓ ประพฤติตัวส่อไปในทางชู้สาว ๑๕ 
๑๔ เล่นการพนัน ๒๐ 



 
 

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน 
๑๕ ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครอง/จําหน่าย ๒๐ 
๑๖ ส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาททั้งในและระหว่างโรงเรียน ๒๐ 
๑๗ นําบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน ๒๐ 
๑๘ มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด ๒๐ 
๑๙ ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน ผู้อื่น และสาธารณสมบัติ ๒๐ 
๒๐ แสดงกริยา/วาจา/มารยาท/อาการ ที่ขาดความเคารพต่อครู ๒๐ 
๒๑ มีเรื่องชู้สาว  ๓๐ 
๒๒ มีไว้ หรือเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ๓๐ 
๒๓ ลักขโมย หรือแอบอ้างเป็นเจ้าของสิ่งของของผู้อ่ืน ๓๐ 
๒๔ ลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนเห็นสมควร  ตามสมควร 

 
 
 
 

หมวดอาคารสถานที่ 
 

ลําดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม หักคะแนน 
๑ ไม่รักษาความสะอาดในบริเวณห้องเรียน/บริเวณโรงเรียน/เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๕ 
๒ นําอาหาร/เครื่องดื่มข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียนและออกนอกเส้นสีเหลือง ๕ 
๓ เล่นกีฬาทุกประเภทในห้อง/อาคารเรียนหรือในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสม ๕ 
๔ เข้าไปมั่วสุมในสวนสุขภาพและบริเวณบ้านพักครู | ลักษณะอ่ืน ๆ ๓๐ 
๕ ตามท่ีคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียนเห็นสมควร ตามสมควร 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 
 

คณะผู้จัดทํา 
 

1. นางบุญชาติ  สรรพวุธ  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ประธาน 
2. นายญาณกร สรสิงหนาท        หวัหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน             รองประธาน 

           ๓.นางวรรณภา ตระกูลกิตติ ครู                                             กรรมการ 
๔. นางชญาดา  สรสิงหนาท คร ู                กรรมการ 
๕. นางธิษญาภรณ์  กระจ่างยุทธ คร ู                กรรมการ 
๖. นายวิทยา ทองอยู่  คร ู                กรรมการ 
๗. นายสามารถ สินธนาวัฒน์ คร ู                กรรมการ 
๘. นายวรพงษ์ พ่ัวคูขาม  คร ู                          กรรมการ 
๙. นายศรายุทธ ไกรพงษ์   คร ู                          กรรมการ 
๑๐. นางสาวภัทราภรณ์ พิรักษา คร ู                          กรรมการ 
1๑. นายเฉลิมพงศ์ สีนาม           ครู                          กรรมการ 
1๒. นายคมกฤช สุขแสวง  คร ู                  กรรมการ 
1๓. นายประดิษฐ์ พินิจดวง         ครูอัตราจ้าง                                                 กรรมการ 

 ๑๔. นายโชดก เทียมทัน             ครูอัตราจ้าง                                                 กรรมการ
          ๑๕. นายกัมปนาท วงศ์จอม         ครูอัตราจ้าง                                                 กรรมการ 
          ๑๖. นางสาวญาสุมินทร์ บ่อพิมาย  ครูผู้ช่วย                                     กรรมการและเลขานุการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


