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ระเบียบโรงเรียนนาดีพิทยาคม 

ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน  
พุทธศักราช 2564 

                 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน – นักศึกษา พ.ศ. 2548  และ

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนนาดีพิทยาคม จึงได้ออกระเบียบ
โรงเรียนนาดีพิทยาคม ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัดและการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ  
พุทธศักราช 2564 ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างเสมอภาค ไว้ดังนี้ 

 

บททั่วไป 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนาดีพิทยาคม ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การ
ตัด และการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้หลังจากผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคมลงนามหรืออนุญาตให้ใช้ระเบียบนี้ 
ข้อ 3.  ระเบียบอ่ืน ๆที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน”    หมายถึง โรงเรียนนาดีพิทยาคม 
“นักเรียน”    หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนาดีพิทยาคม  
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำ

หน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา 
 “รองผู้อำนวยการ” หมายถึง รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

“หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

“คร”ู   หมายถึง ครูที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียนนาดีพิทยาคม  
“ครูที่ปรึกษา”    หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
“ครูประจำวิชา”  หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาต่างๆ ในโรงเรียนนาดีพิทยาคม 
“หัวหน้าระดับชั้น”  หมายถึง ครูที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น 
“การประพฤติผิด”  หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 
“การลงโทษ”   หมายถึง การลงโทษนักเรยีนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบของทางโรงเรียน  
“คะแนนความประพฤติ” หมายถึง คะแนนที่ใช้ควบคุมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนนาดีพิทยาคม ซ่ึง

ในแต่ละช่วงชั้นนักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง 100 คะแนน 



2 
“การควบคุมความประพฤตินักเรียน” หมายถึง การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

ควบคูก่ันไปด้วย 
“การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ” หมายถึง การเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียนในกรณีที่มีหลักฐาน

แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่
ประจักษ์   

 
หมวดที่ 1 
นักเรียน 

 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่
ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ ในระเบียบนี้ 
  1. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้ 

1.1 ไม่มาสาย และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน 
1.2 มาเรียนตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดอย่างสม่ำเสมอ 
1.3 เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน 
1.4 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทั้งชุดปกติ และชุดพละศึกษา 
1.5 ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียน ครู ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟังไม่แสดงกิริยากระดา้ง

กระเดื่อง 
1.6 พดูจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ 
1.7 ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของคนอ่ืน 
1.8 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัย ในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ

รำคาญผูอ่ื้น 
1.9 เขา้ร่วมประชุมตามที่โรงเรียนกำหนด หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.10 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด ขอความร่วมมือ หรือชุมชน องค์กร 
1.11 ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททัง้ ในและนอกสถานศึกษา 
1.12 ไม่ดื่มของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด 
1.13 ไม่ยัว่ยุ หรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น 

- กล่าวคาหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อ่ืน 
- กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น 
- กล่าวทา้ ทายหรือแสดงความก้าวร้าวชวนวิวาท 
- กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท 

2. นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาสอันควร 
3. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ทำความสกปรกให้กับ

โรงเรียน 
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4. เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียน เช่น การเจ็บป่วย หรือมีความจำเป็นต้องไปประกอบพิธีที่สำคัญ ผู้ปกครองต้อง

แจ้งให้โรงเรียนทราบโดยการลาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา 
5. นักเรียนต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับ เช่น สวมสร้อยคอ แหวน หรือการแต่งหน้าทาปาก การทำสีผม สไลด์ผม 

สับ ซอย ตัดผมหน้าม้า สกินเฮ็ด ไว้เล็บยาว หรือไว้หนวดเครา เป็นต้น 
6. ไม่นำสินคา้ มาขายหรือจำหน่ายในโรงเรียน เช่น เป็นตัวแทนขายสินค้า สั่งสินค้าทางไปรษณีย์ 
7. ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท หรือก่อความไม่สงบ ก่อนได้รับอนุญาตจากครูเวร และกลุ่

มานกิจการนักเรียน 
8. ไม่นำสื่อ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน 
9. ไม่จัดกิจกรรมนำเที่ยว ทั้งในและนอกโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาต 
10. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในเวลาเรียน โดยเฉพาะในขณะที่นั่งเรียนต้องปดิมือถือ 
11. ไม่เข้า ไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ต้องห้าม เช่น มุมอับ หรือบริเวณจอดรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด ก่อนได้รบั

อนุญาต 
12. ไม่ขีดเขียนตัวหนงัสือข้อความใด ๆ ไม่ติดสติ๊กเกอร์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนเสื้อ กางเกง จงใจรีดเสื้อ ให้เกิด

ลวดลายบนเสื้อ กางเกง ชุดเรียน ชุดพลศึกษา และในห้องน้ำ หรือฝาผนังทั่ว ๆ ไป ก่อนได้รับอนุญาต 
13. การเข้าออก นอกบริเวณโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนว่าด้วยยการเข้าออกนอกบริเวณ

โรงเรียน 
วิธีการปฏิบัติ 
13.1 นักเรียนรับแบบฟอร์มที่หัวหน้าครูเวรประจำวันและกรอกรายละเอียด ให้ครูที่กำลังสอน หรือ

ครูที่ปรึกษา เป็นผู้อนุญาต 
13.2 นักเรียนรับแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด ให้หัวหน้าครูเวรประจำเวร เป็นผู้อนุญาต 
13.3 ทุกครั้งที่นักเรียนขออนุญาตออก จะต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียน ใบขับข่ี หรือบัตรประชาชน 

แลกออกไป จึงจะอนุญาตให้ออกได้ 
 
 

หมวดที่ 2 
ลักษณะความผิด 

เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ ที่จะให้นักเรียนมีความตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายถูก
ระเบียบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมเป็นนักเรียนที่ดี ตลอดจนรู้จักยับยั้ง ในการที่จะประพฤติชั่ว ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
ในทางท่ีควร โรงเรียนจึงกำหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียนไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  
โรงเรียนนาดีพิทยาคมจึงกำหนดโทษ ได้ 4  สถาน ดังนี้ 

1. ว่ากลา่วตักเตือน 
2. ทำทัณฑ์บน 
3. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
4. ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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ข้อ 2 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนที่กระทำความผิด ขั้นเบา ในครั้งแรก และ ให้ เป็นอำนาจของ

ครูที่พบเห็นการกระทำความผิด เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยการว่ากล่าวตักเตือน  
ข้อ 3 การทำทัณฑ์บน และตัดคะแนนความประพฤติ โดยบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ และบันทึกข้อมูล

คะแนนความประพฤติ ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบ โรงเรียน หรือกรณีทำให้
เสื่อมเสีย ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือเคยได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบ ให้เป็น
อำนาจของหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน แล้วเสนอรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ 4 การตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ และบันทึกข้อมูลคะแนนความประพฤติ 
โดยให้ครูทุกคนที่พบการกระทำความผิด  บันทึกข้อมูลการกระทำผิดลงใน  ใบบันทึกการหักคะแนนพฤติกรรม เสนอ
ต่อกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณาแล้วเสนอรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

การตัดคะแนนความประพฤติ ให้พิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแต่ละกรณีความผิดเป็นราย ๆ ไป 
โดยในแต่ละช่วงชั้นนักเรียนมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน การตัดคะแนน   ความประพฤติแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 

1. ความผิดเล็กน้อย  ตัดคะแนน   5 คะแนน 
2. ความผิดปานกลาง ตัดคะแนน  10  คะแนน 
3. ความผิดร้ายแรง ตัดคะแนน  30  คะแนน 

1. ความผิดเล็กน้อย ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ได้แก่ 
1.1 มาสายไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ / ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าโดยหลบซ่อนในสถานที่ต่าง ๆ 

  1.2 แต่งกายผิดระเบียบ / ใช้กระเป๋านักเรียนผิดแบบที่กำหนด 
  1.3 ไม่เข้าออกทางประตูโรงเรียน 

1.4 แสดงกริยาไม่สุภาพในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ 
1.5 ผิดกฎจราจรในโรงเรียน 
1.6 ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย 
1.7 เข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม 
1.8 ยุยงให้เกิดความแตกแยก 
1.9 ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
1.10 ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่ท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.11 เล่นในที่ต้องห้าม 

2. ความผิดปานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน ได้แก่ 
2.1 หลบหลีกหนีเรียน(ไม่เข้าโรงเรียน ไม่เข้าห้องเรียนปีนรั้วหนี อ่ืนๆ)  ตัด 10  คะแนน 
2.2 ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสาร  ตัด  10  คะแนน 
2.3 ไม่ร่วมกิจกรรมทีโ่รงเรยีนหรือครูมอบหมาย ตัด  10  คะแนน 
2.4 ขัดคำสั่งครูอาจารย์    ตัด  10  คะแนน 
2.5 กล่าวเท็จต่อครูอาจารย์   ตัด  10  คะแนน 
2.6 หนีการประชุมหรืออบรม   ตัด  10  คะแนน 
2.7 ประพฤติตนเป็นอันธพาล   ตัด  10  คะแนน 
2.8 ทรงผมผิดระเบียบ    ตัด  10  คะแนน 
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2.9 ไมน่ำเอกสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง  ตัด  10  คะแนน 
2.10 ทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน  ตัด  10  คะแนน 
2.11 ก้าวร้าว ขู่เข็ญ ต่อนักเรียนคนอ่ืน  ตัด  10  คะแนน 

3. ความผิดร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ได้แก่ 
3.1 เล่นการพนันทุกชนิด    ตัด  30  คะแนน 
3.2 ลักขโมย     ตัด  30  คะแนน 
3.3 พกพาอาวุธ     ตัด  30  คะแนน 
3.4 มีสิ่งของผิดกฎหมาย    ตัด  30  คะแนน 
3.5 ดื่มของมึนเมา    ตัด  30  คะแนน 
3.6 ทะเลาวิวาท (ไม่มีอาวุธ)   ตัด  30  คะแนน 
3.7 ประพฤติชู้สาว    ตัด  30  คะแนน 
3.8 ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน    ตัด  30  คะแนน 
3.9 นำสิ่งลามกมาโรงเรียน   ตัด  30  คะแนน 
3.10 ดูหมิ่นอาจารย์หรือผู้มีพระคุณ  ตัด  30  คะแนน 
3.11 นำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน   ตัด  30  คะแนน 
3.12 เสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอบ   ตัด  30  คะแนน   
3.13 เข้ากลุ่มทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธหรือไม่ก็ตาม   ตัด  30  คะแนน 
3.14 นำอุปกรณ์เล่นเกมทกุชนิดมาโรงเรียน    ตัด 30  คะแนน 
3.15 รวมกลุ่มลักขโมย    ตัด  30  คะแนน 
3.16 ข่มขู่ รีดไถผู้อ่ืน    ตัด  30  คะแนน 
3.17 ทะเลาะวิวาทมีอาวุธ    ตัด  30  คะแนน 
3.18 ทำร้ายร่างกายบุคลากร ครูอาจารย์ในโรงเรียน        ตัด  30  คะแนน 
3.19 ก่อการทะเลาะวิวาทหรือชักนำบุคคลทะเลาะวิวาท   ตัด  30  คะแนน 
3.20 ประพฤติตนชู้สาวทำให้โรงเรียนเกิดความเสียหาย   ตัด  30  คะแนน 
3.21 ยุยง ชักชวน ทำการประท้วงครู หรือโรงเรียน     ตัด  30  คะแนน 
3.22 ค้าประเวณีหรือเป็นคนชักนำให้มีการค้าประเวณี  ตัด  30  คะแนน 
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หมวดที่ 3 

การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวิธีแก้ไข 

รหัส ประเภทความผิด คะแนน หมายเหตุ 
ด้านที่ 1 ด้านการเรียน 

01 มาสายไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ / ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าโดย
หลบซ่อนในสถานที่ต่าง ๆ 

5 
 

02 หลบหลีกหนีเรียน (ไม่เข้าโรงเรียน ไม่เข้าห้องเรียนปีนรั้วหนี อื่นๆ) 10  
03 ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสาร 10  
04 ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนหรือครูมอบหมาย 10  
05 หนีการประชุมหรืออบรม 10  

ด้านที่ 2 ด้านการแต่งกายและทรงผม 
06 แต่งกายผิดระเบียบ / ใช้กระเป๋านักเรียนผิดแบบที่กำหนด 5  
07 ทรงผมผิดระเบียบ  10  

ด้านที่ 3 ด้านความประพฤติ 
08 ไม่เข้าออกทางประตูโรงเรียน 5  
09 แสดงกริยาไม่สุภาพในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ 5  
10 ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย 5  
11 เข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม 5  
12 ยุยงให้เกิดความแตกแยก 5  
13 เล่นในที่ต้องห้าม 5  
14 ขัดคำสั่งครูอาจารย์ 10  
15 กล่าวเท็จต่อครูอาจารย์  10  
16 ประพฤติตนเป็นอันธพาล 10  
17 ทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน 10  
18 ก้าวร้าว ขู่เข็ญ ต่อนักเรียนคนอ่ืน  10  
19 เล่นการพนันทุกชนิด  30  
20 ลักขโมย 30  
21 พกพาอาวุธ 30  
22 มีสิ่งของผิดกฎหมาย  30  
23 ดื่มของมึนเมา 30  
24 ทะเลาวิวาท (ไม่มีอาวุธ) 30  
25 ประพฤติชู้สาว  30  
26 ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน 30  
27 นำสิ่งลามกมาโรงเรียน   30  
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รหัส ประเภทความผิด คะแนน หมายเหตุ 
28 ดูหมิ่นอาจารย์หรือผู้มีพระคุณ 30  
29 เสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอบ 30  
30 เข้ากลุ่มทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธหรือไม่ก็ตาม   30  
31 รวมกลุ่มลักขโมย  30  
32 ข่มขู่ รีดไถผู้อ่ืน 30  
33 ทะเลาะวิวาทมีอาวุธ 30  
34 ทำร้ายร่างกายบุคลากร ครูอาจารย์ในโรงเรียน       30  
35 ก่อการทะเลาะวิวาทหรือชักนำบุคคลทะเลาะวิวาท 30  
36 ประพฤติตนชู้สาวทำให้โรงเรียนเกิดความเสียหาย 30  
37 ยุยง ชักชวน ทำการประท้วงครู หรือโรงเรียน  30  
38 ค้าประเวณีหรือเป็นคนชักนำให้มีการค้าประเวณี 30  

ด้านที่ 4 ด้านการจราจร 
39 ผิดกฎจราจรในโรงเรียน 5  
40 ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด 5  
41 ไม่สวมหมวกนิรภัย 5  

ด้านที่ 5 ด้านการดแูลรักษาความสะอาด 
42 ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 5  

ด้านที่ 6 ด้านอ่ืน ๆ 
43 ไม่นำเอกสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง  10  
44 นำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน  30 ยึด 5 วัน 
45 นำอุปกรณ์เล่นเกมทุกชนิดมาโรงเรียน  30 ยึด 5 วัน 

         หมายเหต ุความผิดอ่ืนใดที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครู และลงโทษตัดคะแนนตาม 
                             ความเหมาะสม หรือเปรียบเทียบความความผิดใน 6 ด้าน 

 
การลงโทษนักเรียน ผู้ลงโทษจะลงโทษได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าผู้นั้นกระทำผิดและสมควรถูก

ลงโทษ และการสั่งตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานประกอบ 
การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งให้นักเรียนผู้นั้นทราบ 
2. แจ้งการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผู้ปกครองนักเรียนผู้นั้นทราบ (กรณีนักเรียนถูกหัก

คะแนนพฤติกรรมตั้งแต ่40 คะแนนขึ้นไป) 
3. ปิดประกาศผลการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ให้นักเรียนในสถานศึกษาทราบ 
4. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรวมรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียนเพื่อแสดง

เป็นหลักฐานตรวจสอบในกรณีท่ีมีการร้องขอ 
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5. การลงโทษนักเรียน 
5.1 ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครูทุกคนลงโทษนักเรียนได้ 
5.2 การตัดคะแนนพฤติกรรมให้ครูทุกคน สามารถตัดคะแนนพฤติกรรม ได้ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตดั 

คะแนนความประพฤติ 
5.3 เชิญผู้ปกกครองมารับทราบและทำทัณฑ์บน ให้เป็นอำนาจกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกขอ้มูลให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเสนอ

ความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
5.5 ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปรับปรุงตนเอง ให้ณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ กลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียนเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. ในกรณีความผิดร้ายแรง ให้ดำเนินการดังนี้ 

6.1 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
นักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนนาดีพิทยาคม 
ดังต่อไปนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. ทำทัณฑ์บน 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
4. ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในโรงเรียน 
2) พักการเรียน (5-7 วัน) 
3) ย้ายสถานศึกษา  

7. การทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ / หรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูลเป็น
หลักฐาน ใช้สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดจนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครบ 40  คะแนน ให้เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  แล้ว
เสนอรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้อนุญาต 

การทำกิจกรรม หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระทำความผิด ทำกิจกรรม หรือบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองโรงเรียนหรือสังคม  
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วิธีการแก้ไขคะแนนติดลบ 
คะแนนติดลบ วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 

คะแนนพฤตกิรรมลบ 15 คะแนน ตักเตือน ครัง้ที่ 1 จิตอาสา 
คะแนนพฤตกิรรมลบ 20 คะแนน ตักเตือน ครัง้ที่ 2 จิตอาสา 
คะแนนพฤตกิรรมลบ 40 คะแนน เชิญผู้ปกครอง / ทำทัณฑ์บน / รายงานกลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน 
จิตอาสา 

คะแนนพฤตกิรรมลบ 50 คะแนน แก้ไขพฤติกรรมในโรงเรียน จิตอาสา 
คะแนนพฤตกิรรมลบ 60 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบร่วมแก้ไขพฤติกรรม พักการเรียน 
คะแนนพฤตกิรรมลบ 80 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ ย้ายสถานศึกษา 
ผู้มีคะแนนรวมน้อยกว่า 80 คะแนน
หรือคะแนนพฤติกรรมติดลบ 

ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค  

หมายเหตุ 
กิจกรรมจิตอาสา คือ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดพ้ืนที่ กวาดใบไม ้รดน้ำ
ต้นไม้ ขัดห้องน้ำ ช่วยงานครูตามท่ีเหมาะสมครบตามกำหนดเวลา 
1. จิตอาสา (ให้คะแนนได้ไม่เกินครั้งละ 20 คะแนน / 1 ชั่วโมง / ครู) 
2. ครูทัว่ไป (ครูทุกคนในโรงเรียน) แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 5 คะแนน 
3. ครูที่ปรึกษา แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 10 คะแนน 
4. หวัหนา้ระดบั แก้ไขให้นักเรียนได้ครั้งละ 15 คะแนน 
5. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานกิจการนักเรียน แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 20 คะแนน 

 
 

หมวดที่ 4 
แนวทางการบันทึกความดีหรือเกียรติคุณของนักเรียน โรงเรียนนาดีพิทยาคม 

เกณฑ์การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ โรงเรียนนาดีพิทยาคม ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ 
การตัด และการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2564 

การเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ช่วยเหลือสังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่ประจักษ์ ตามเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนความ
ประพฤติ ที่แนบท้ายระเบียบฯ นี้ โดยสามารถนำไปลบล้างคะแนนพฤติกรรมที่ถูกตัดได้ ทั้งนี้ให้เป็นอำนาจของหัวหน้า
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แล้วเสนอ
รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้อนุญาต 

ผลของการถูกตัดคะแนนความประพฤติ การแจ้งผู้ปกครอง และการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ให้ใช้ตาม
ความที่แนบท้ายระเบียบ ฯ นี้ 
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การพิจารณาให้คะแนนความประพฤติ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่ประจักษ์  จึงกำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

ลำดับที ่ ลักษณะของพฤติกรรม  เพิ่มคะแนน  

1  เก็บสิ่งของ  หรือเงิน  ส่งคืนเจ้าของ  5 

2  
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่าง ๆ   ภายนอก
โรงเรียนรายการละ  

10 

3  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  10  

4 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา  10  

5  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะสี  20  

6  ให้ข้อมูลการกระทำความผิดต่าง ๆ  20  

7  อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ  20  

8  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน  20 

9  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน  15 

14  ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน  20  

10  รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที ่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน  30 

11  สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม  20 

12  ลงเขตพ้ืนที ่  5 

13 สวมหมวกกันน๊อค 5 

14 ทำงานช่วยครู 5 

15 ตัวแทนห้องเชิญธงชาติ 5 

หมายเหตุ 
1. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความดีคนละ 100 คะแนนต่อภาคเรียน 
2. นักเรียนที่มีคะแนนติดลบและไม่แก้ไขไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคในแต่ละภาคเรียน 
3. เกียรติบัตรใช้เพ่ิมคะแนนความดี เฉพาะในแต่ละภาคเรียน (เกียรติบัตรให้ครูที่จัดงานหรือพาไปแข่งขัน
เซ็นรับรองก่อนนำมาเพ่ิมคะแนน) 
4. เกียรติบัตรไม่สามารถนำมาหักล้างคะแนนทรงผม, มาสายไม่เข้าแถวได้ 
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หมวดที่ 5 

การแต่งกายและทรงผม 
ด้วยโรงเรียนนาดีพิทยาคมได้พิจารณาเป็นการสมควรที่จะวางระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนเพ่ือให้

นักเรียนแต่งกายได้ถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลสมัย จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
พ.ศ. 2564 ขึ้นดังนี้  

ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนาดีพิทยาคมว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2564”  
ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบหรือข้อความใด ๆ ที่ขัดกับระเบียบนี้แทน  
ข้อ  4.  นักเรียนโรงเรียนนาดีพิทยาคมทุกคน ต้องแต่งกายดังนี้  
4.1 เครื่องแบบนักเรียน  

4.1.1. นักเรียนชาย  
1) เสื้อ เหมือนกันทั้งช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) และช่วงชั้นที่  4 (มัธยมศึกษาตอน

ปลาย) แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่เสื้อด้านนอกกว้าง 4 ซม.  ใช้กระดุมขาวกลม
แบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.  มีกระเป๋าที่ ราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 - 12 ซม. ไม่มีจีบหลัง  
ขนาดของเสื้อพอเหมาะกับลำตัว กลัดกระดุมทุกเม็ด ยกเว้นเม็ดแรกคอเสื้อ  

2) กางเกง นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) กางเกงสีดำ และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) กางเกงสีดำ ขาสั้น ความยาวของขากางเกงสูงจากกึ่งกลางลูกสะบ้า ไม่เกิน 8 ซม. ขณะยืน
ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาประมาณ 8 - 12 ซม. ปลายขาพับเข้าในกว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตาม
แนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมรัดเข็ดขัดส่วนของกางเกงด้านบนจะต้องไม่เหลือรวมกันเป็นจีบให้สวมทับปลาย
เสื้อให้เรียบร้อยมองเห็นเข็มขัด ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนห้ามนำชายเสื้อออกนอกกางเกง  

3) เข็มขัด นักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) มีลักษณะเข็มขัดหนังดำกว้างตั้งแต่ 
3 - 4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมหัวกลัด มีปลอกกว้าง 1 ซม. สำหรับ สอดปลายเข็มขัด นักเรียนช่วงชั้น 
ที่ 4 (มัธยมตอนปลาย) มีลักษณะเดียวกันกับนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น)  

4) ถุงเท้า นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) สีขาวไม่มีลวดลาย และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) สีขาวไม่มีลวดลาย ถุงเท้าเลยตาตุ่มขึ้นมา 

5) รองเท้า นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำ และนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 4 ใช้รองเท้าผ้าใบ สีดำขณะสวมใส่ไม่เหยียบส้นเท้า  

4.1.2 นักเรียนหญิง  
1) เสื้อนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ผ้าขาวเกลี้ยง ผูกหูกระต่ายไม่บางเกิน

ควรแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะได้ สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน 
มีปกข้างใน 10 ซม. ใช้ผ้าสองชนิดเย็บแบบเข้าถ้ำ แขนเสื้อยาวเพียงศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสอง
ชิ้นกว้าง 3 ซม. ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมา เมื่อยืนตรงถึงขอบเสื้อประมาณ 10 - 15 ซม. ชายเสื้อด้านล่าง
มี รอย พั บ  ป ระมาณ  3 ซม . ขน าดของเสื้ อตั้ งแต่ ใต้ แขนถึ งขอบล่ างมี ค วามกว้ า งพอเหมาะไม่ รัด เอว 
ริมขอบหน้าด้านขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง 5 - 9 ซม. ปากกระเป๋าพับริมกว้าง ไม่เกิน 3 ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่ใต้
แขนถึงขอบล่าง มีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริมขอบหน้าด้านกว้าง 5 - 9 ซม. ปากกระเป๋าริมกว้างไม่เกิน 2 ซม. 



12 
เมื่อสวมผูกคอด้วยผ้าชายสามเหลี่ยมสีดำกว้าง 4 - 6 ซม. เหลือชายผ้าทั้งสองข้างพองามด้วยเงื่อนกลาสี (ให้นักเรียน
หญิงทุกคนสวมเสื้อซับไม่มีลวดลาย)  

2) เสื้อนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร แบบคอ
เชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 กลีบ มีกระดุมขาว5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอกต้นและ
ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชิ้นกว้าง 3 ซม. สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง (ให้นักเรียนหญิงทุกคนสวมเสื้อ
ซับไม่มีลวดลาย)  

3) กระโปรง นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีลักษณะผ้าสีกลมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลายแบบธรรมดา 
ด้านหน้าและด้านหลังเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หักลีบออกด้านนอกเย็บกลีบลงมา 6 - 12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรง
กลางพองาม ความยาวของกระโปรงต่ำกว่าเข่าเล็กน้อย คลุ่มเข่า วัดจากหัวเข่าลงมาไม่เกิน 10 ซ.ม. 

4) เข็มขัด เฉพาะนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 4 มีลักษณะเป็นหนังสีดำ กว้าง 2 - 3 ซม. หัวรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด มีหนังสีดำหุ้ม มีปลอกหนังสีดำกว้าง 1.5 ซม. สำหรับสอดสายเข็มขัดขัดทับกระโปรง ห้าม
ใช้เข็มขัดชนิดหนังแท้สีดำ  

5) ถุงเท้า นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีลักษณะสีขาวไม่มีลวดลาย ปลายพับได้อย่างน้อย 1 นิ้ว
ครึ่งหรือ 2 นิ้ว ห้ามใช้ถุงไนลอนบาง ถุงเท้าสั้นชนิดขลิบริมปักหรือตกแต่งลูกไม้และถุงเท้าสั้นชนิดรัดข้อเท้า ถุงเท้าเลย
ตาตุ่มขึ้นมา 

6) รองเท้า นักเรียนหญิงทุกชั้นเป็นรองเท้าหุ้มสั้น หุ้มปลายเท้า สีดำหัวมน มีสายรัดรองเท้า สั้น
สูงไม่เกิน 3 ซม. 

4.2 ชุดพลศึกษา    
ให้ใช้ชุดพลศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น ถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว ห้ามนำไปตัด แต่งรูปทรง 
4.3 กระเป๋าหนังสือ    
ให้ใช้กระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้ หรือสีดำคล้ายกระเป๋าโรงเรียน 
4.4 การปักเครื่องหมายของนักเรียน  

4.4.1 อักษรย่อ  น.พ  ความสูง 1 - 1.5 ซ.ม. ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ำเงินตามขนาดและแบบ 
ของโรงเรียนที่ กำหนดให้ ที่อกเสื้อด้านขวาเหนือราวนม  

4.4.2 เลขประจำตัวนักเรียน ให้ปักด้วยด้านมันหรือไหมสีน้ำเงิน ตามขนาดและแบบของโรงเรียนที่
กำหนดให้ ที่อกเสื้อด้านซ้าย  

4.4.3 ชื่อและสกุล  ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ ำเงินที่ อกด้านขวา อยู่ ใต้ตัว อักษร น.พ .  
ขนาดสูงประมาณ 1 ซม.    
4.5 ทรงผมนักเรียน  

    4.5.1 นักเรียนชาย  
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะด้านข้างตัดเกรียนชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน3 ซม. นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะด้านข้างตัดเกรียนชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม. โดยจะต้องเห็นหนัง
ศีรษะตั้งแต่ตีนผมจนถึงระดับเหนือใบหูด้านบน ไม่ไว้หนวดเคราและจอน ไม่ใส่น้ำมัน ไม่ย้อมสีผมไม่หวีแสก  
    4.5.2 นักเรียนหญิง  

1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ความยาวของทรงผมอยู่ที่ระดับเสมอคางของนักเรียน 
เมื่อยืนหน้าตรง  
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2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมยาวความยาวไม่เกินครึ่งของหลัง และให้ใช้

โบว์สีตามที่กำหนด หมายเหตุ ทรงผมตามข้อ ที่ 1) 2) ห้ามนักเรียนซอย ดัด ย้อมกลัดสีผม    
4.6 เครื่องประดับ  
 ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้  

4.6.1 นาฬิกาข้อมือ  
    4.6.2 เมื่อนักเรียนได้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา นักเรียนจะต้องไม่ใช่
เครื่องสำอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือเสริมสวย ยกเว้น แว่นสายตา  

4.6.3 กิบ๊ติดผม ให้ใช้กิบ๊โลหะเล็กสีดำเท่านั้น  
ทางโรงเรียนไม่มีประสงค์ให้นักเรียนใช้ของมีค่าหรือเครื่องประดับที่ไม่จำเป็นเพราะเก็บรักษายาก เกิดความ

ฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน หากนักเรียนคนใดนำมา และสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
และถือว่านักเรียนผู้นั้นฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน จะถูกพิจารณาทำโทษ    
 

หมวดที่ 6 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

1. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
1.1 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาการเข้าแถว เพ่ือร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะใหสัญญาณ

การเข้าแถว ดังต่อไปนี้เวลา 07.40 น. ให้สัญญาณ เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนและจัดแถวให้เสร็จหลังจากเพลงจบเวลา 
08.00 น. ที่บริเวณประตูเข้า ครูเวรจะกักนักเรียนที่มาไม่ทันแถวหลังจากพิธีการหน้าเสาธงเรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษา
จะพบนักเรียน ตรวจสอบความเรียบร้อย และบันทึกขอ้มูลนักเรียนที่ไม่เข้าแถว นักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ 

1.2 นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาการเข้าแถวทั้งหมด และ
นักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวน้อยกวา่ 90 เปอร์เซ็นต์ จะต้องไปรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเข้าแถวนอกเวลา 
คิดเปน็จานวนครั้งที่ขาดการเข้าแถว (ช่วงหยุดเรียน ปิดภาคเรียน หรือครูประกาศนัดหมาย) 

1.3 นักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีคะแนนติดลบ ครั้งละ 5 คะแนน หากมีกิจกรรมพิเศษให้
ดำเนินการตรงตามระยะเวลากำหนดคือ ไม่เกิน 08.25 น.  

2. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน  
นักเรียนทุกคนจะต้องสังกัดในคณะสีตามที่กาหนด และหากมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะสี

ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือชุมชน นักเรียนต้องให้ความร่วมมือและจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ หากพบว่า มีเวลาไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์จะต้องไดร้บัการซ่อม 

3. กิจกรรมวันสำคัญ หรือกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ ดำเนินการหรือจัดขึ้น นักเรียนทุก
คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระดำเนินการจัด หรือกำหนดขึ้นให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น 
วันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส หรือ อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ หากไม่เข้าร่วมถือว่า จงใจฝ่าฝืนระเบียบ เว้นแต่
มีเหตุจำเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้แจ้งผู้จัดงาน หรือครูที่ปรึกษาให้ทราบในวันดำเนินกิจกรรม หรือ
แจ้งก่อนล่วงหน้า 
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หมวดที่ 7 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 1 การทำความเคารพ แนวปฏิบัติ 
1.1 เมื่อครูหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน นักเรียนจะต้องทำความเคารพ โดยการยืนตรง หรือยกมือไหว้ ใน

ลักษณะสำรวม คอ้มตวั ด้วยกิริยาอันนอบน้อม 
1.2 ในกรณีที่นักเรียนเดินสวนทางกับครู ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างขึ้นลงบันได ให้นักเรียนยืนตรงยกมือไหว้

ทำความเคารพ ยกเว้น ในกรณีที่มือถือสิ่งของอยู่ ยืนตรงไม่เดินสวนทางครู โดยหลบให้ครูไปก่อน 
1.3 นักเรียนพบครูในที่สาธารณะหรือ นอกโรงเรียนให้นักเรียนทักทายหรือยกมือไหว้ทำความเคารพ

ตามโอกาสและสถานที่ 
ข้อ 2 กรณีท่ีนักเรียนมีคาบเรียนว่างเนื่องจากครูติดราชการ หรือลา แนวปฏิบัติ 

2.1 หา้มนกัเรียนส่งเสียงดัง รบกวน หรือสร้างความรำคาญหอ้งขา้งเคียง 
2.2 ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด หรือห้อง ICT หรือนำหนังสือมาอ่าน หรือทำการบ้าน 
2.3 หา้มเล่นกีฬา ดนตรีอันเป็นการสร้างความรำคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน 

ข้อ 3 เครื่องมือสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ  
โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน หากมีความจำเป็นต้องใช้ให้นำมาฝากไว้กับ

ครูเวรประจำวันหรือครูที่ปรึกษา หากตรวจพบว่า นักเรียนใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียน หรือใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ครูผู้พบเห็นบันทึกข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์และหักคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน พร้อมกับ
โทรศัพทย์ึดไว้เป็นเวลา 5 วัน เมื่อครบกำหนด 5 วันแล้วให้นักเรียนพาผู้ปกครองมาเซ็นรับโทรศัพท์มือถือคืนได้ 

ข้อ 4 อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเค้ียว 
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิด ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนบนอาคาร

เรียนหรือในห้องเรียนโดยเด็ดขาด ไม่ว่า กรณใีด ๆ ทัง้สิ้น หากฝ่าฝืนโรงเรียนจะดำเนินการลงโทษตามที่กาหนดไว้ 
ข้อ 5 การย้ายสถานศึกษา 

เมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนถูกหักคะแนนครบ 80 คะแนน กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน จะรายงานผลไปกลุ่มบริหารงานวิชาการ ก่อนสอบปลายภาค 3 วัน เพ่ือตัดสิทธิ์ในการสอบปลายภาคทุก
รายวิชา จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาแจ้งรับทราบพฤติกรรมการกระทำความผิด และให้
ดำเนินการย้ายสถานศึกษา 

ข้อ 6  หัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจในการสั่งยกเลิกระเบียบนี้ 
ข้อ 7  การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบนี้ ให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วเสนอให้

หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ประกาศใช้ 
ข้อ 8  ให้รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนที่

รองผู้อำนวยการทีก่ำกับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ 9  ระเบยีบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

(นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม 
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ผลของการถูกตัดคะแนน 

ความประพฤติ การแจ้งผู้ปกครอง และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
แนบท้ายระเบียบโรงเรียนนาดีพิทยาคมว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนน

ความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2564 

ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ  
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ  10 คะแนน  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอชื่อเข้ารับขอสนับสนุน

ทุนการศึกษาทุกประเภทของโรงเรียน 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ครบ 80  คะแนน  นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

จริยธรรม  เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและระเบียบวินัยตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่ โรงเรียน
กำหนด   โดยผู้ปกครองนักเรียนจะต้องเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ ายในการเข้ าค่ ายอบรมทั้ งหมด   และเมื่ อกลับ
มาแล้ว  พฤติกรรมยังไม่พัฒนาขึ้น  ก็จะพิจารณาให้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม  หรือพิจารณาอย่างอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเห็นสมควร  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1,2,4,5 จะต้องมีคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า 80 คะแนน.......... ..........
(วิชาการ).......................................... 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีคะแนนพฤติกรรมสะสมไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จึง
จะสามารถรับวุฒิบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา 

การแจ้งผู้ปกครอง  
เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ระดับคะแนน  40  คะแนน  ให้แจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบทุกครั้ง  
เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ที่ระดับคะแนน  60  คะแนน   ให้เชิญผู้ปกครอง  เมื่อ

นักเรยีนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ที่ระดับคะแนน  80  คะแนน  ให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบ  และอาจจะ
ดำเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ผลการเพิ่มคะแนนความประพฤติ  
การเพ่ิมคะแนนความประพฤติสะสมแยกตามระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)  และมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)  
นักเรียนที่ได้รับการเพ่ิมคะแนนความประพฤติสะสมถึง  1,600  คะแนน  จะได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง

เป็น “คนดี ศรีนาดีพิทย์”เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
นักเรียนที่กระทำความดีให้เพ่ิมคะแนนความประพฤติได้ทั้งนี้ขึ้นกับ  ดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน  ตามระเบียบของโรงเรียนนาดีพิทยาคม ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และ
การเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.  2564 อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  โดยความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา  


