ระเบียบโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2555
...........................................
เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษา อบรมให้นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นการส่งเสริมให้
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นคุณสมบัติของนักเรียน
ที่ดี สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พุทธศักราช 2548 และกฏ
กระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พุทธศักราช 2548 โรงเรียนจึงเห็นสมควรกาหนดระเบียบว่า
ด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2555 ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนสตรีนนทบุรี ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนน
ความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2555
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ครู หมายถึง ครูทุกคนในโรงเรียนสตรีนนทบุรี
นักเรียน หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสตรีนนทบุรี
การตัดคะแนน หมายถึง การที่นักเรียนกระทาความผิดตามระเบียบของโรงเรียน
ที่ต้องตัดคะแนนตามลักษณะความผิด และเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
การให้คะแนน หมายถึง การที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ควรให้คะแนน
ความประพฤตินักเรียน
กระทาความผิด หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนตามระเบียบปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบ
ของโรงเรียน ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
การลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิด เพื่ออบรมสั่งสอน และเจตนา
ที่แก้นิสัย ความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ให้ประพฤติตนในทางถูกต้อง
และดีงามต่อไป
ข้อ 4 ให้นักเรียนทุกคน มีคะแนนความประพฤติประจาตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-3) 100 คะแนน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 100 คะแนน
ข้อ 5 การลงโทษนั ก เรี ย นผู้ ก ระท าความผิ ด จะได้ รั บ โทษในลั ก ษณ ะต่ า งๆ ตามระเบี ย บของ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนั กศึกษา พ.ศ. 2548 และกระทรวงกาหนดความประพฤติของ
นักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548ดังนี้
5.1ว่ากล่าวตักเตือน
5.2 ทาทัณฑ์บน

5.3 ตัดแนนตามความประพฤติ
5.4 ทากิจกรรมาเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.1 การว่าตักเตือน
ใช้ในกรณีนกั เรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
5.2 การทาทัณฑ์บน
1. ใช้ในกรณีนกั เรียนปะพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์
ของสถานศึกษา หรือ ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
2. การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือและเชิญ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ดว้ ย
5.3 การตัดคะแนน การตัดคะแนนความประพฤติมี 2ประเภท
1. ความผิด ไม่ร้ายแรง ตั ดคะแนนความประพฤติ ระดับ 1 - 4( 5-15คะแนน ) ความผิด ไม่ร้ายแรง
หมายถึง พฤติกรรมความผิดที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน ขาดระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบและไม่รู้จักหน้าที่
ของตนเอง เช่น มาโรงเรียนสาย ไม่ตั้งใจเรียน แต่งกายผิดระเบียบ
2. ความผิดร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติระดับ 5 – 11 (20-50คะแนน) ความผิดร้ายแรง
หมายถึง ความผิดที่นกั เรียนประพฤติปฏิบัติอันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตนเองและโรงเรียนหรือ
ประพฤติผิดต่อศีลธรรมอันดี และ/หรือเคยได้รับโทษอย่างอื่นแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ เช่น เล่นการพนัน,พกพาอาวุธ,
ข่มขู่,รีดไถ,ชู้สาว,ทะเลาะวิวาท,หนีโรงเรียน เป็นต้น
5.4 ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทาความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 6 หลักการปฏิบัตกิ ารตัดคะแนนความประพฤติ
6.1 แบบบัน ทึ ก การตั ด คะแนนมี 2ส่ ว น ดั ง แบบบั น ทึ ก ข้ อ 10 โดยคุณ ครูตั ด คะแนน ต้ องกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วนทั้ง2ส่วน
6.2 คุณครูทุกท่านสามารถตัดคะแนนนักเรียนได้ทุกคน
6.3 เมื่อคุณครู ตัดคะแนนนักเรียนแล้ว ให้น าใบตัดคะแนนส่ว นที่ 2 ส่งสานักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนเพื่อรวบรวมแบบบันทึกการตัดคะแนน บันทึกลงในสมุด
6.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถูกตัดคะแนนเกิน 60 คะแนน จะมีผลต่อการพิจารณาเข้า
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน เมื่อถูกตัดคะแนนตั้งแต่
40 คะแนน เชิญผู้ปกครองทาทัณ ฑ์บนความประพฤติ นัก เรียน และเมื่อถูก ตัด คะแนนครั้งต่ อไปจะมีผู้ปกครองมา
รับทราบทุกครั้ง

6.6 แก้ไขเป็น นั กเรี ยนระดั บชั้น มัธยมศึก ษาตอนต้น และมัธยมศึก ษาตอนปลายทุก คน เมื่อถูก ตั ด
คะแนนตั้งแต่ 70คะแนน จะต้องไปเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย ในกรณีที่นักเรียนไปเข้า
ค่ายแล้วกลับมา ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น คะแนนที่ถูกตัดจะลดลงครึ่งหนึ่ง
6.7 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าถูกตัดคะแนนหมด 100คะแนน ต้องเปลี่ยนที่เรียนโดยไม่มี
เงื่อนไข
ข้อ 7 ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
7.1 ลักษณะความผิด
ประเภท
ความผิดไม่ร้ายแรง

ความผิดร้ายแรง

ระดับโทษ

คะแนน

โทษระดับ 1

ตักเตือน

โทษระดับ2

5

โทษระดับ 3

10

โทษระดับ4

15

โทษระดับ 5

20

โทษระดับ6

25

โทษระดับ 7

30

โทษระดับ 8

35

โทษระดับ 9

40

โทษระดับ 10

45

โทษระดับ11

50

7

.2 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียน
ลาดับ
ที่

รายการ

หมวดที่ 1 การเรียน
1. มาโรงเรียนสายหลัง 8.00 น.
โดยไม่มีหลักฐาน/ไม่พิมพ์ลายนิ้ว
แสดงผลการมาโรงเรียน
ไม่ทันเข้าแถว
ไม่ทันเข้าเรียน
2. ไม่ตั้งใจเรียน / ก่อกวนสร้างความราคาญ
ในห้องเรียน / เข้าห้องเรียนช้า

ครั้งที่

ระดับ
การลงโทษ

คะแนน
ที่ตัด

1 ครั้ง

ระดับ 2

5

แจ้งครูที่ปรึกษา
ไปรษณียบัตร
แจ้งผู้ปกครอง
กรณีมาสาย 3 ครั้งติดต่อกัน

ครั้งที่ 1
ครั้งต่อไป

ระดับ 1
ระดับ 2

ตักเตือน
5

แจ้งผู้ปกครอง
ลงบันทึกในระเบียบสะสม

หมายเหตุ

3.

ไม่เรียน / หนีคาบเรียน

-

ระดับ 3

10

-

ระดับ 5

20

-

ระดับ 5

20

-

ระดับ 2

5

ระดับ 2

5

-

ระดับ 4

15

ครั้งที่

ระดับ
การลงโทษ

คะแนน
ที่ตัด

ครั้งที่ 1
ครั้งต่อไป
-

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2

ตักเตือน
5
5

ครูที่ปรึกษาตัดคะแนน

-

ระดับ 2

5

แจ้งผู้ปกครอง

-

ระดับ2

5

แจ้งผู้ปกครอง

-

ระดับ2

10

-

ระดับ 3

10

ยึดโทรศัพท์และผู้ปกครอง
มารับคืนภายใน 7 วัน
แจ้งครูที่ปรึกษา

4.

หนีโรงเรียนไปมั่วสุมตามห้างสรรพสินค้าและ
สถานที่ไม่เหมาะสม
5. ทุจริตการสอบที่มีการบันทึก
เป็นหลักฐาน
หมวดที่ 2 แต่งกาย
1. ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน
เช่น แหวน / ต่างหู / สร้อยคอ /
กาไล / นาฬิกาผิดระเบียบ ฯลฯ

2.

การแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียนเช่น การปักจุด/
เครื่องหมาย / ถุงเท้า / รองเท้า /กระเป๋า / เสื้อ /
กระโปรง/เข็มขัด / กระเป๋านักเรียน / กระเป๋าเสริม /
โบว์

3.

ทรงผมผิดระเบียบ เช่น เปลี่ยนสีผม /
สไลด์ผม / ซอยผม

ลาดับ
ที่
หมวดที่ 3 ความประพฤติ
1. ไม่ส่งใบลา

รายการ

2.

ซื้อของ หรือถ่ายเอกสารในเวลาเรียน

3.

การใช้ลิฟท์ ขึ้น –ลง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่นาสมุด / หนังสือ / อุปกรณ์
การเรียนกลับบ้าน ไม่มีอุปกรณ์
การเรียน
ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน /
ในขณะทากิจกรรมของโรงเรียน
ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

4.

5.
6.

แจ้งผู้ปกครอง
ลงบันทึกในระเบียบสะสม
แจ้งผู้ปกครอง
ลงบันทึกในระเบียบสะสม
แจ้งผู้ปกครอง
ลงบันทึกในระเบียบสะสม
สิ่งของจะเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มกิจการ
นักเรียนและแจ้งผู้ปกครองให้มารับ
ทรัพย์สินภายใน7 วันหากพ้น
กาหนด โรงเรียนจะจัดการตามที่
เห็นสมควร
แจ้งผู้ปกครองและแก้ไขให้ถูกต้อง
สิ่งของที่ผิดระเบียบจะเก็บไว้ที่กลุ่ม
งานกิจการนักเรียน และให้
ผู้ปกครองมารับ ภายใน 7 วัน
หากพ้นกาหนดโรงเรียนจะจัดการ
ตามที่เห็นสมควร
แจ้งผู้ปกครอง
และแก้ไขให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

แจ้งครูที่ปรึกษา

7.

-

ระดับ 3

10

แจ้งครูที่ปรึกษา

-

ระดับ 3

10

-

ระดับ 4

15

-

ระดับ5

20

ยึดอุปกรณ์
และผู้ปกครองมารับคืน
ภายใน 7 วัน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
ขอโทษ / ขอขมา
แจ้งผู้ปกครอง

-

ระดับ 5

20

-

ระดับ5

20

-

ระดับ 5

20

-

ระดับ7

30

-

ระดับ 7

30

-

ระดับ 7

30

17.

จับจองโต๊ะรับประทานอาหาร /
วางกระเป๋า หนังสือ สิ่งของ
จองโต๊ะอาหาร ก่อนเวลารับประทานอาหาร
กลางวัน
เสริมสวยในเครื่องแบบนักเรียน /
นาอุปกรณ์เสริมสวยมาโรงเรียน รวมถึงการเจาะ
และสักตามร่างกาย ไว้เล็บ ทาสีเล็บ
กิริยา วาจา ไม่สุภาพทั้งใน /
นอกโรงเรียน / แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว /
พูดจายั่วยุ ท้าทาย / พูดเท็จ
ซ้อนจักรยานยนต์ในเครื่องแบบนักเรียน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสม และไม่ใช่ผู้ปกครอง
ชักจูงบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน /
ใช้เครื่องแบบบุคคลภายนอกสวมใส่
ออกนอกบริเวณโรงเรียน
โอบไม่ได้รับอนุญาต
ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง ครูและผู้อื่น /
แอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง
ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน /
ขีดเขียน / ทาให้ชารุด เสียหาย
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท / เตรียมการ
หรือกระทาการก่อความไม่สงบเรียบร้อย
(เล่นประทัด / ดอกไม้ไฟ ฯลฯ) /ทาร้ายร่างกาย
ใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารไปในทางที่ไม่
เหมาะสม
มีสื่อลามก สื่อการพนันไว้ในครอบครอง

-

ระดับ 8

35

18.

การลักขโมย (ลักทรัพย์)

-

ระดับ 9

40

19.

ข่มขู่ รีดไถ กรรโชกทรัพย์ผู้อื่น

-

45

20.

เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน
มั่วสุมในวงการพนันและจาหน่ายอุปกรณ์การ
พนัน
ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยนเสพสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด/มีสิ่งเสพติดไว้ใน
ครอบครอง

-

ระดับ
10
ระดับ 11

-

ระดับ 11

50

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

21.

50

แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน ชดใช่ค่าเสียหาย
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน

ลาดับ
รายการ
ที่
22. พฤติกรรมชู้สาวไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ /
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ มีลักษณะอนาจาร
23. เกี่ยวกับการค้าประเวณี

-

ระดับ
การลงโทษ
ระดับ 11

คะแนน
ที่ตัด
50

-

ระดับ 11

50

-

ระดับ 11

50

-

ระดับ 3

10

แจ้งครูที่ปรึกษา

นาอาหารขึ้นไปบนอาคาร

-

ระดับ 3

10

แจ้งครูที่ปรึกษา

ไม่คืนภาชนะ และนาภาชนะออกนอกบริเวรโรง
อาหาร
ซื้ออาหาร / ขนม เครื่องดื่ม
จากภายนอกโรงเรียน เข้ามาภายในบริเวณ
โรงเรียน

-

ระดับ 3

10

แจ้งครูที่ปรึกษา

-

ระดับ 3

10

แจ้งครูที่ปรึกษา

ครั้งที่

ระดับการ
ลงโทษ

คะแนน
ที่ตัด

หมายเหตุ

-

ระดับ 11

5

-

ระดับ 2

50

แจ้งครูที่ปรึกษา
แจ้งผู้ปกครอง
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน

24.

พกพาอาวุธ / วัตถุระเบิด
เข้ามาในโรงเรียน
หมวดที่ 4 รักษาความสะอาด
1. ไม่ทิ้งขยะในที่ที่กาหนดไว้ให้

2.
3.
4.

ลาดับ
รายการ
ที่
หมวดที่ 5 เบ็ดเตล็ด
1. เชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มา
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2. พฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์อื่นๆ
ชักชวนเพื่อนไปในทางเสื่อมเสีย /
ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
และโรงเรียนอยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมกลุ่มบิหารงาน
กิจการนักเรียน

ครั้งที่

หมายเหตุ
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครอง
ทาทัณฑ์บน

ข้อ 8 การให้คะแนนความประพฤตินกั เรียน
8.1 นักเรียนมีพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ ทีค่ รูที่ปรึกษา ครูทพี่ บเห็น หรือคณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน พิจารณาเห็นควรให้คะแนน ดังนี้

พฤติกรรมความดี

ระดับคะแนน

1. สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา

2. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับอันตราย
3. แจ้งเบาะแสให้ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ตารวจ
ในกรณีเพื่อนและชุมชนกระทาความผิด
4. ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างอันดีแก่เพื่อนนักเรียน จนได้รับยกย่อง
ชมเชยจากทางโรงเรียน (เกียรติบัตร)
5. เสียสละ อุทิศเวลา ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
6. บาเพ็ญประโยชน์

1. ระดับโรงเรียน
10 คะแนน
2. ระดับจังหวัด 20 คะแนน
3. ระดับภาค
30คะแนน
4. ระดับประเทศ
50 คะแนน
50 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
1. ระดับโรงเรียน
10 คะแนน
2. ระดับจังหวัด 20 คะแนน
3. ระดับภาค
30คะแนน
4. ระดับประเทศ
50 คะแนน

8.2 ครูทุกคนที่ให้คะแนนความประพฤตินักเรียน บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึก ข้อ 10 ทั้ง 2 ส่วน และ
นาส่วนที่ 2 ส่งที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข้อ 9 การลดหย่อนโทษ
เมื่อนักเรียนคนใดเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติแล้ว แต่ได้แก้ไขปรับปรุงด้านความประพฤติ ดีขึ้น
จนเป็นที่ประจักษ์แก่ครู และชุมชนทางโรงเรียนจะลดหย่อนโทษให้นกั เรียนคนนัน้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
9.1 การลดหย่อนโทษที่ได้เคยกระทาความผิดไม่ร้ายแรง ใน 1 ภาคเรียนหากนักเรียนไม่กระทาความผิดใน
ลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษ โดยการลดคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดเฉพาะเรื่องนั้นๆ ลดลงครึ่งหนึ่งของคะแนน
ความผิดเรื่องนั้น ๆ ถ้าภายใน 1 ปีการศึก ษา (ในภาคเรียนที่ 2 ต่อมาหลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว)หากนักเรียนไม่
กระทาผิดลักษณะเดิมอีก ให้ลดหย่อนโทษ การลดคะแนนความประพฤติที่เหลือจากการลดโทษครั้งแรกของ เรื่องนั้นๆ
จนหมด
9.2การลดหย่อนโทษที่ได้เคยกระทาความผิดร้ายแรง ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หากนักเรียน
ไม่กระทาความผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษโดยการลดคะแนนความประพฤติที่ถกู ตัดเฉพาะเรื่องนั้นๆลดลง
ครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่องนั้นๆถ้าภายใน 2 ปีการศึกษา (อีก 12เดือน ต่อมาหลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว)
หากนักเรียนไม่กระทาความผิดในลักษณะเดิมให้ลดหย่อนโทษการลดคะแนนความประพฤติที่เหลือจากการลดครั้ง
แรกของเรื่องนั้นๆ จนหมดหรือ อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
9.3ให้นักเรียนเป็นผู้ยื่นคาร้องขอลดหย่อนโทษโดยมีครูทปี่ รึกษา หัวหน้าระดับชั้นเรียน หรือหัวหน้า
คณะสี เป็นผู้รับรอง เสนอกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อ 10 แบบบันทึกการตัดคะแนนและการให้คะแนน
เมื่อมีการตัดคะแนน หรือการให้คะแนนความประพฤตินกั เรียน ให้บันทึกข้อมูลตามลาดับไว้เป็น
หลักฐาน
เลขที่...................
หลักฐานบันทึกคะแนนความประพฤติ
ชื่อ – สกุล ..............................................................................
ชั้น ม......./........ เลขที่................เลขประจะตัว.......................
 พฤติกรมไม่พึ่งประสงค์ คือ......................................
 ตัดคะแนน......................... คะแนน
พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ คือ......................................
...............................................................................................
 คะแนนนี่ได้ ....................... คะแนน
ลงชื่อ.............................................ผู้ตัด/ให้คะแนน
ลงชื่อ................................................นักเรียน
ลงชื่อ................................................หัวหน้าระดับ
วันที่...............เดือน........................พ.ศ.................

เลขที่...................
หลักฐานบันทึกคะแนนความประพฤติ
ชื่อ – สกุล ............................................................................
ชั้น ม......./........ เลขที่...............เลขประจะตัว.....................
พฤติกรมไม่พึ่งประสงค์ คือ.......................................
ตัดคะแนน......................... คะแนน
พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ คือ.......................................
.........................................................................................
คะแนนนี่ได้ ....................... คะแนน
ลงชื่อ.........................................ผู้ตัด/ให้คะแนน
ลงชื่อ...............................................นักเรียน
ลงชื่อ.............................................หัวหน้าระดับ
วันที่...............เดือน......................พ.ศ................
ส่วนนี้นาส่งที่สานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เพื่อคณะกรรมการกลางพิจารณา และส่งครูที่ปรึกษาบันทึก
ในระเบียบสะสม

ข้อ 11 ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

( นายทรงวิทย์ นิลเทียน )
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

