
 

 

 

ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
เร่ือง  การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2564 
--------------------------------------------------------- 

อาศัยอำนาจตามตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2548 และอนุมัติให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง การควบคุมความประพฤติ
นักเรียน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จึงประกาศการปฏิบัติตนของนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื ่อง การปฏิบัติตนของ
นักเรียน” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาประกาศหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีกำหนดไว้แล้วหรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักเรียนในภาคเรียนการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาค

บังคับ และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อ 5 ในประกาศนี้คำว่า 
“นักเรียน” หมายถึงนักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาที ่อยู ่ในระหว่างการศึกษาใน

หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
“การปฏิบัติตน” หมายถึง การปฏิบัติตนตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 65 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2548 และตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา มีจรรยา มารยาท ตาม
แบบวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีดีงาม 

ข้อ 6 นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา พึงรู้และสำนึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียนต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนที่กำหนดไว้โดยเคร่งขัด ไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่
เหมาะสมต่อบิดา มารดา ครู และบุคลากรของโรงเรียน 

ข้อ 7 นักเรียนต้องมาโรงเรียนตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ การหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็
ตามให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาของโรงเรียน 

ข้อ 8 นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา พึงปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียรต่อ
การเรียน ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนเป็นคนดีของบิดามารดา ครุเพื ่อนนักเรียน และบุคคลโดยทั่วไปไม่
ประพฤติช่ัวในเรื่องต่อไปนี้การทะเลาะวิวาท พูดปด พูดส่อเสียด ลักทรัพย์ เล่นการพนัน สูบบุหรี่ เสพของมึน
เมา เสพส่ิงเสพติด ประพฤติตนในทางชู้สาวและเท่ียวเตร่ในเวลากลางคืนหรือไปในสถานท่ีไม่เหมาะสม 

ข้อ 9 นักเรียนพึงรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ การยุยงหรือสร้างความแตกแยก การ
ทะเลาะวิวาทการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ท่ีไม่บังควรถือเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรง 



ข้อ 10 นักเรียนพึงเป็นผู้ดี มีกิริยาวาจาสุภาพ กล้าหาญ อดทน มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดา 
ครูและมีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลท่ัวไป มีวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดี 

ข้อ 11 นักเรียนพึงช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนทุกอย่าง ถ้าหากทำความเสียหาย
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงเรียน 

ข้อ 12 นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

ข้อ 13 นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย อันอยู่ในขอบเขตท่ีถูกท่ีควรเข้าใจสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเองและต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

ข้อ 14 นักเรียนพึงเสียสละ ช่วยเหลือทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการท่ี 131153/2548 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 

ข้อ 15 การปฏิบัติตัวในการเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง 
  15.1 เมื่อได้ยินเสียงเพลงประจำโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถว 
  15.2 เมื่อเพลงประจำโรงเรียนจบลงให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อย 
  15.3 นักเรียนทุกคนต้องร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และฟังการอบรมการ

ช้ีแจงต่างๆ 
ข้อ 16 การปฏิบัติตัวในห้องเรียนนักเรียนพึงมีมารยาทในการเป็นผู้เรียนที่ดีไม่กระทำการ

ใดๆท่ีไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนและใน
ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนไม่ทำกิจกรรมใดๆนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

ข้อ 17 การมาสาย นักเรียนท่ีมาสายให้ปฏิบัติดังนี้  
  17.1 กรณีมาสายตั้งแต่ เวลา 08.00 ให้ลงลายมือชื่อที่แฟ้มคัดกรองนักเรียนมา

สาย โดยลงข้อมูลการมาสายของตนเองตามห้องเรียนและเลขที่ที่ตนเองสังกัด ณ บริเวณจุดคัดกรองหน้า
ประตูโรงเรียนจากนั้นทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และบำเพ็ญประโยชน์ เรียบร้อยแล้วจึงเข้า
เรียน 

  17.2 การนับจำนวนครั้งการมาสายให้นับเป็นวันละ 1 ครั้ง 
 ข้อ 18 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  18.1 การยื่นคำขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนดำเนินการขอโดยผู้ปกครอง

นักเรียนมี 2 กรณีดังนี้ 
   18.1.1 กรณีท่ี 1 ผู้ปกครองมารับ ดำเนินการดังนี้ 
    (1.1) เขียนคำร้องขออนุญาตออกนอกโรงเรียนโดยผู ้ปกครองลงนาม

เรียบร้อยแล้ว 
    (1.2) ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการอนุมัติและอนุญาตผ่านครูกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน ณ สำนักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 



    (1.3) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วผู้ปกครองนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
โดยดำเนินตามรายละเอียดในคำขอ ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องลงเลขบัตรประชาชนและลงนามในแบบคำขอให้
เรียบร้อย และลงนามประทับตราโรงเรียนในแบบคำร้องขออนุญาต 

   18.1.2 กรณีท่ี 2 ผู้ปกครองไม่มารับ ดำเนินการดังนี้ 
    (2.1) นำแบบคำร้องขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ยื่นให้ครูที ่ปรึกษา

ตรวจสอบ เพื่ออนุมัติและลงนามพร้อมอนุญาตผ่านครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ณ สำนักงานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

    (2.2) นำแบบคำร้องขออนุญาตออกนอกโรงเรียนที่ดำเนินการตามข้อ 1 
เรียบร้อยแล้วมายื่นแก่ยามรักษาการณ์หน้าโรงเรียน  

หมายเหตุ : การออกนอกบริเวณโรงเรียน จะมี 2 กรณี คือ 1 เมื่อเสร็จภารกิจแล้วนักเรียน
กลับเข้ามาเรียนต่อตามปกติ 2. ไม่กลับเข้ามาเรียนต่อ ในกรณีไม่กลับเข้ามาต้องแจ้งให้ครูกลุ่มงานกิจการ
นักเรียนทราบเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบบันทึก และกรณีกลับเข้ามาอีกต้องนำเอกสารส่วยท้ายคำร้องกลับ
เข้ามาส่งคืนยามรักษาการณ์หรือครูกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่อตรวจสอบรับนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนตาม
ระเบียบกำหนด 

 18.2 ก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนต้องนำหลักฐานการขออนุญาต ข้อ 
(1) แสดงต่อครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน หรือยามที่รักษาการณ์หน้าประตูโรงเรียนเพื่อตรวจสอบก่อนออก
บริเวณโรงเรียนทุกครั้ง 

18.3 นักเรียนนำหลักฐานการขออนุญาตติดตัวไปตลอดระยะเวลาการออกไปทำ
ธุระหรือภารกิจ 

18.4 ในกรณีครู ผู้รับผิดชอบพบเห็นเด็กนักเรียนอยู่นอกบริเวณโรงเรียนและไม่มี
หลักฐานการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนแสดง จะถือว่าหนีเรียนหรือไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จะ
ถูกบันทึกในระเบียบความประพฤติและตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบ 

ข้อ 19 การลา ให้นักเรียนแจ้งการขาดเรียน เป็นลายลักษณ์อักษรต่อครูที่ปรึกษาและครู
ประจำวิชาถึงสาเหตุของการขาดเรียน การลากิจให้แจ้งต่อครูท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมัติก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วัน กรณีท่ีลาป่วยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อครูท่ีปรึกษา และครูประจำวิชาในวันท่ีนักเรียนกลับมาเรียน
ตามปกติ 

ข้อ 20 การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ให้นักเรียนให้
นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานท่ีและส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงเรียน 

ข ้อ 21 การแสดงความเคารพ ให ้น ักเร ียนทุกคนแสดงความเคารพตามหลักว ิธี  
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อครูอาจารย์ทุกท่านของโรงเรียน 

ข้อ 22 การปฏิบัติตนของนักเรียนดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำผิด 
22.1 การไม่แต่งการตามประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง การแต่งกาย

ของนักเรียน 
22.2 การมาสาย 
22.3 การละเว้นหรือการกระทำผิดตามความในข้อ 19 แห่งประกาศนี้ 



22.4 การหนีช่ัวโมงเรียน 
22.5 การไม่เอาใจใส่ในการเรียน 
22.6 หลีกเล่ียงการเข้าแถว และการเข้าห้องประชุม 
22.7 หลบหลีกหรือหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รีบอนุญาต 
22.8 มีส่ือลามกอนาจารไว้ในครอบครอง 
22.9 มีพฤติกรรมก้าวร้าว หยาบคาย 
22.10 ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
22.11 เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงพนัน 
22.12 มีพฤติกรรมในทางชู้สาว แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ี

สาธารณะ 
22.13 ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
22.14 ทำลายสาธารณะสมบัติของทางฏโรงเรียนโดนเจตนา 
22.15 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ 

อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
22.16 พกพาอาวุธหรือวัตถระเบิด 
22.17 ซื้อ จำหน่าย แลกเปล่ียน เสพ สุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ส่ิงมึนเมา 

บุหรี่ หรือยาเสพติด 
22.18 ประทุษร้าย ให้ร้ายต่อครุ อาจารย์ บิดา มารดา 
22.19 มีพฤติกรรมท่ีขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม กฎหมาย และความ

สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
22.20 มีพฤติกรรมกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
ข้อ 23 ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และหัวหน้างาน

กิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   
 
 
 

(ว่าท่ี ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 


