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บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น ของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ            

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น  
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากมาย ภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินงานต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจ
ในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของ
สังคมต่อไป  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(มาตรา ๖)  และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญ
แก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ(มาตรา ๒๒) 
ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ก าหนดให้ด าเนินการ คือ เรื่องความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข(มาตรา ๒๓ ข้อ ๕)  ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้รู้จักคิดเป็น ท า
เป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ใน
การปฏิรูปวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะที่ได้
คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านปัจจัย คือ ครู ที่ระบุในมาตรฐานที่ ๒ 
ค รู มี คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่ พึ งป ระส งค์  โ ด ย มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส า คั ญ แ ล ะ เกี่ ย ว ข้ อ ง  
กับบทบาทหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน คือ การมีความรัก เอ้ืออาทร เอาใจใส่ ดูแลผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ การมีมนุษย์สัมพันธ์ และสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะแนะน าและร่วมกันแก้ปัญหาของผู้เรียน แสดงให้
เห็นว่า ครู ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ คือ นอกจากจะท าหน้าที่ครูผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ยังต้องท าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เป็นการสนับสนุนหรือพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณภาพทั้ง ดี เก่ง มีสุข  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลผลิต คือนักเรียน  ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์  มาตรฐานที่ ๕  มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  มาตรฐานที่ ๖ รู้จักตนเอง พ่ึงตนเองได้ และมีบุคลิกภาพที่ดี  
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มาตรฐานที่ ๗ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งการดูแลนักเรียน                
จะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ที่ช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นระบบที่สามารถด าเนินการเพ่ือรับการประกันคุณภาพ
ได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ 

 
วัตถุประสงค์ของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  
 ๒. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวน 
การท างานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรบัการประเมินได ้

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

 ๒. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
 ๓. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
 ๔. นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 ๕. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

กรอบแนวคิดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความส าเร็จได้  ผู้ รับผิดชอบต้องมีความเชื่ อว่า 

 ๑. ทุกคนต้องการความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย การให้โอกาส อยากเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
 ๒. ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน 
 ๓. ความส าเร็จของงานต้องอาศัยความร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีข้ันตอนชัดเจน โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ตลอดจนครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

กำรปฏิบัติของครูที่ปรึกษำและครูแนะแนว 
 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน       
มีภารกิจหลักที่เป็นหัวใจของการด าเนินงาน ๕ กิจกรรม ดังนี้ คือ 
 ๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒. การคัดกรองนักเรียน 
  ๒.๑ นักเรียนประเมินตนเอง 
  ๒.๒ ครูประเมินนักเรียน 
  ๒.๓ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
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 ๓. การส่งเสริมและพัฒนา 
 ๔. การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
 ๕. การส่งต่อ 

เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคม  
 ครูที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่เป็นไป
ตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตามกระบวนการส่งเสริม ควบคุม ดูแล แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้น โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จึงมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ผลผลิตระดับโรงเรียน 
 ๑. มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ หรือมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจ านวนน้อยกว่า  ๓๐ คน 
 ๒. มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาน้อยกว่า ร้อยละ ๕ หรือมีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาจ านวนน้อยกว่า ๑๕ คน 

 เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ผลผลิตระดับชั้น ดังนี้ 
๑. มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ หรือมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจ านวนน้อยกว่า  ๖ คน 
๒. มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาน้อยกว่า ร้อยละ ๕ หรือมีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาจ านวนน้อยกว่า ๓ คน 

 เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ผลผลิตของครูที่ปรึกษำต่อนักเรียน ๔๐ คน ดังนี้ 
 ๑. มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ หรือมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจ านวนน้อยกว่า  ๔ คน 

๒. มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาน้อยกว่า ร้อยละ ๕ หรือมีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาจ านวนน้อยกว่า  ๒ คน 

 ก ำหนดกำรด ำเนินกำรและจัดท ำเอกสำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. การคัดกรองนักเรียน ทั้ง ๓ รายการ ในภาคเรียนที่ ๑ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  ๒๖ มถิุนายน 
๒๕๖๔ และสรุปส่งหัวหน้าระดับ / งานกิจการนักเรียน  
 ๒. การคัดกรองนักเรียน ทั้ง ๓ รายการ ในภาคเรียนที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธนัวาคม  
๒๕๖๔ และสรุปส่งหัวหน้าระดับ  
 ๓. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มเสี่ยง มีปัญหา ในภาคเรียนที่ ๑ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๒๖ มิถุนายน   
๒๕๖๔  และสรุปส่งหัวหน้าระดับ / งานกิจการนักเรียน  
 ๔. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มเสี่ยง มีปัญหา ในภาคเรียนที่ ๒ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม    
๒๕๖๔ และสรุปส่งหัวหน้าระดับ / งานกิจการนักเรียน  
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 เอกสำรที่ด ำเนินกำร 
 ๑. แบบส ารวจกิจกรรมหน้าเสาธง ครูที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก สรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนในชั้น               
เป็นรายวัน และส่งงานกิจการนักเรียนทุกวัน (งานกิจการนักเรียนบันทึกสรุปสถิติทั้งโรงเรียนเป็นรายวัน)  
  ๒. เอกสารตรวจเช็คพฤติกรรมนักเรียน ครูที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก และส่งหัวหน้างานกิจการนักเรียนหรือ
หัวหน้าระดับชั้น เป็นรายสัปดาห์ (งานกิจการนักเรียนสรุปและค านวณคะแนนรวมแต่ละคนแต่ละห้อง เป็นราย
สัปดาห์ เมื่อครบหนึ่งเดือน กิจการนักเรียนจะบันทึกแจ้งผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ น าข้อมูลสรุปคะแนนรวม
ทั้งหมดให้ครูที่ปรึกษา และงานกิจการนักเรียนประกาศแจ้งก าหนดการท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส าหรับนักเรียนที่มีคะแนนหัก เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกิจการนักเรียนก าหนดไว้ ในต้นเดือนต่อไป) 
 ๓. เอกสารการเข้าพบนักเรียนในคาบโฮมรูมและกิจกรรมพิเศษ ครูที่ปรึกษาส่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ทุกครั้งหลังจากสอนเสร็จ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๔. ให้ครูที่ปรึกษาสรุปผลการไม่เข้าเรียน หรือร่วมกิจกรรมของ นักเรียนที่ปรึกษา ทุกวันที่ ๓๐ ของทุก
เดือน ส่งงานกิจการนักเรียน 
 ๕. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษา สรุปรายงานส่งหัวหน้างาน
กิจการนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ภาคเรียนที่ ๑ ส่งภายในวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔    
  ภาคเรียนที่ ๒ ส่งภายในวันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

บทบำทหน้ำที่ของครูที่ปรึกษำ ในกำรด ำเนนิงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและส ารวจนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งงานกิจการนักเรียน 
 ๒. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ / พัฒนาโรงเรียน / พบที่ปรึกษา  
 ๓. ร่วมกิจกรรมโฮมรูม 
 ๔. ด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนในที่ปรึกษา 
 ๕. ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนขอความร่วมมือจากนักเรียน   

๖. พิธีกรหน้าเสาธง หน้าที่เวรหน้าประตู ดูแลนักเรียนมาสาย ดูแลการขึ้น-ลงรถโดยสารของนักเรียน 
 ๗. คัดกรองนักเรียน และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๘. ติดตามดูแลผลการเรียนของนักเรียน 
 ๙. ประสานกับผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีปัญหา หรือแจ้งข่าวสารจากโรงเรียน 
 ๑๐. ส่งเสริม เฝ้าระวังติดตาม ดูแลแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 ๑๑. คัดเลือกนักเรียนดี ศรี บข.พ. 
 ๑๒. จัดท าเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๑๓. ปลูกฝังค่านิยมให้แก่นักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 ๑๔. ประเมินผล SDQ , EQ , IQ ตามแบบการประเมิน 
 ๑๕. วิจัยพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือส่งเสริม / แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 ๑๖. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสรุปผลการด าเนินงานต่องานกิจการนักเรียน/ผู้อ านวยการ  



๕ 
 

งำนวินัยมีขอบข่ำย ดังนี้ 
๑. ควบคุมดูแลให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน  

ด้วยการป้องกันไม่ให้นักเรียนมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๒. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมแก่นักเรียน และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์
ให้พัฒนายิ่งขึ้น 
 ๓. รักษาความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน 
 ๔. รักษาความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ งานสารวัตรนักเรียน  
ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน เพื่อป้องกันระงับเหตุที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน และอาจจะเกิดขึ้นได้ภายนอก
โรงเรียน 
 ๕. ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการ 
 ๖. สร้างเสริมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายนักเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 
 ๗. จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
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ระเบียบโรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคมว่ำด้วยงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
บททั่วไป 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ว่าด้วยคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
ข้อ ๓  ในกรณีที่โรงเรียนได้ก าหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพ่ือความผิด ไว้เป็นการเฉพาะ
กรณีให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๔  การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๙  
ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ ค าว่า  
 “ นักเรียน ”  หมายถึง  นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
 “ ครูที่ปรึกษา ”  หมายถึง  ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมทุกคน      
 “ ผู้อ านวยการ ”  หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
 “ รองผู้อ านวยการ ”  หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการหรือผู้รักษาการรองผู้อ านวยการ 

ที่ท าหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
“ หัวหน้างานกิจการนักเรียน ”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หัวหน้างานกิจการ
นักเรียน 
“ คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ ”  หมายถึง  คณะกรรมการงานกิจการนักเรียนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากทางโรงเรียน  ผู้อ านวยการ  และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
บ้านข่าพิทยาคม   
“ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ”  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
บ้านข่าพิทยาคม 
“ ผู้ปกครอง ”  หมายถึง  บิดา มารดา ผู้อนุบาล  ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิช และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยง-แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง  
ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
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หมวดที่ ๑  
ระเบียบปฏิบัติส ำหรับนักเรียน 

  นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยข้อบังคับของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ถือว่า      
ผู้นั้นกระท าความผิด จะต้องได้รับโทษตามกฎ ระเบียบ ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ๑. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้ 

๑.๑ ไม่มาสายและเข้าแถวร่วมพิธีหน้าเสาธงทุกเช้า 
๑.๒ มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๓ เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน 
๑.๔ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทั้งชุดนักเรียนปกติ ชุดพลศึกษา ชุดพ้ืนเมืองและชุด

กิจกรรม และอ่ืนๆ  
๑.๕ ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียน ครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟัง ไม่แสดง

กิริยากระด้างกระเดื่อง 
๑.๖ พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวค าเท็จ 
๑.๗ ไม่ขโมยสิ่งของทรัพย์สินของคนอ่ืน 
๑.๘ รักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระท าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความ

ร าคาญผู้อื่น 
๑.๙ เข้าร่วมประชุมตามท่ีโรงเรียน หรือตามที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก าหนด 
๑.๑๐ เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด หรือ ชุมชน องค์กรอื่น ขอความร่วมมือ 
๑.๑๑ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๑.๑๒ ไม่ดื่มของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด และไม่เล่นการพนันทุกชนิด 
๑.๑๓ ไม่ยั่วยุหรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพหรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น  

  - กล่าวค าหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น 
   - กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น 
   - กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าวชวนทะเลาะวิวาท 
   - กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท 
๒. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน ตามท่ีร้องขอ หรือตามที่ทางโรงเรียนมอบหมายตามโอกาสอันควร 
๓. ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ท าความสกปรกหรือเสียหาย

ให้กับโรงเรียน 
๔. เมื่อมีความจ าเป็นต้องหยุดเรียน นักเรียนต้องส่งใบลา โดยผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษาต้องแจ้ง 

ให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผู้ปกครองลาด้วยตนเอง 
  ๕. ไมส่วมใส่เครื่องประดับใดๆ เช่น สร้อยคอทองค า แหวนเพชร นาฬิกาแฟชั่น สีฉูดฉาด ฯลฯ 

๖. นักเรียนชายไม่เจาะหู / เจาะจมูก / สักลายในร่างกาย หรือนักเรียนหญิงเจาะหูเกินข้างละ ๑ รู  
  ๗. ไม่น าสินค้ามาขายหรือจ าหน่ายในโรงเรียน ยกเว้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุญาต 



๘ 
 

  ๘. ไม่น าหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ หรือสื่อที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่สถาบัน 

 ๙. ไม่จัดกิจกรรมน าเที่ยว ทั้งในและนอกโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 
  ๑๐. ไม่น าพาบุคคลอ่ืน หรือบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน เพ่ือการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
  ๑๑. ไม่เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม ทีโ่รงเรียนก าหนด เช่น มุมอับ หรือบริเวณจอดรถจักรยานหรือ
จักรยานยนต์ โดยเด็ดขาดก่อนได้รับอนุญาต 
  ๑๒. ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือ หรือข้อความใดๆ ลงที่เสื้อ กางเกง ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา ชุดผ้าไทย   
ชุดกิจกรรม  
  ๑๓. การเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการเข้า-ออกบริเวณ
โรงเรียน โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

          ๑๓.๑ กรณีนักเรียนขออนุญำตออกนอกโรงเรียน (โดยไม่มีผู้ปกครองมำรับ) 
   ๑๓.๑.๑ นักเรยีนรับแบบฟอร์มที่ส านักงานกิจการนักเรียน และกรอกรายละเอียดให้

ครผูู้สอน หรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้อนุญาต        
   ๑๓.๑.๒ นักเรียนน าแบบฟอร์มตามข้อ ๑๓.๑.๑ ให้ครูเวรประจ าวัน หรือ หัวหน้าครู
เวรประจ าวัน ลงชื่ออนุญาต         
   ๑๓.๑.๓ น าแบบฟอร์มที่ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา และครูเวรประจ าวัน หรือ หัวหน้า
ครูเวรประจ าวัน ลงชื่ออนุญาต มาห้องงานกิจการนักเรียน 
   ๑๓.๑.๔ ลงลายมือชื่อในสมุดคุมอนุญาตเข้า-ออกสถานศึกษา ตามท่ีงานกิจการ
ก าหนด และรับบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน ตามท่ีงานกจิการนักเรียนมอบให้ จึงสามารถ ออกนอกบริเวณ
โรงเรียนได ้
  ๑๓.๒  กรณีนักเรียนขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  (โดยมีผู้ปกครองมารับ)  
    ๑๓.๒.๑ นักเรียนรับแบบฟอร์มที่ส านักงานกิจการนักเรียน และกรอกรายละเอียดให้
ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้อนุญาต        
   ๑๓.๒.๒ นักเรียนน าแบบฟอร์มตามข้อ ๑๓.๑.๑ ให้ครูเวรประจ าวัน หรือ หัวหน้าครู
เวรประจ าวัน ลงชื่ออนุญาต         
   ๑๓.๒.๓ น าแบบฟอร์มที่ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา และครูเวรประจ าวัน หรือ หัวหน้า
ครูเวรประจ าวัน ลงชื่ออนุญาต มาห้องงานกิจการนักเรียน 
   ๑๓.๒.๔ ผู้ปกครอง และ นักเรียน ลงลายมือชื่อในสมุดคุมอนุญาตเข้า-ออก
สถานศึกษา ตามที่งานกิจการก าหนด จึงสามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนได้    
  ๑๓.๓  กำรกลับเข้ำมำโรงเรียน  
    ๑๓.๓.๑  ให้นักเรียนน าบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนมาคืนท่ีห้องกิจการ
นักเรียนและลงลายมือชื่อกลับเข้ามาในโรงเรียน ในสมุดบันทึกคุม การเข้า-ออก สถานศึกษา และอนุญาตให้                   
เขา้ชั้นเรียน เรียนตามปกติ 



๙ 
 

หมวดที่  ๒ 
ว่ำด้วยกำรแต่งกำยและทรงผม 

๑. เครื่องแบบนักเรียนชำย 
๑.๑ เสื้อนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง ๑ นิ้ว ไม่มีจีบหลัง ใช้ดุมสีขาว      

กลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดราวนมเบื้องซ้าย ๑ 
กระเป๋า ขนาดกว้างของกระเป๋า ๘ - ๑๒ เซนติเมตร และลึกตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาด
ของเสื้อ (ตัดเสื้อพอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไม่รัดรูปหรือไม่ใหญ่เกินไป) สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและให้
มองเห็นเข็มขัด 
 ๑.๒ กำงเกง 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผ้าสีกากี 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ้าสีด า 
แบบกางเกงขาสั้นเพียงเหนือสะบ้าไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจาก

ขาตั้งแต่ ๘ - ๑๘ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขากางเกง ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร     
ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมหรือซิปรัดไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวของตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า (ไม่มี
กระเป๋าหลัง) เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อยไม่เอาชายเสื้อไว้นอกกางเกง 
หมำยเหตุ กางเกง ให้มีขนาดพอเหมาะกับขนาดเอวของนักเรียน ไม่ปล่อยให้ลงต่ าใต้สะดือเกิน ๓ เซนติเมตร 

๑.๓ เข็มขัด   
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  (นักเรียนที่
เป็นลูกเสือ จะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้) 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง
ตั้งแต่ ๒.๕ - ๔ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดตัวของนักเรียน แบบชนิดหัวกลัด (เข็มสอดรูเข็มเพียงเข็มเดียว)     
มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (เข็มขัดที่ว่านี้      
ใช้คาดทับกางเกง) 

๑.๔ รองเท้ำ    
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หนังหรือผ้าใบสีน้ าตาล ถุงเท้าสีน้ าตาล พับปลายและไม่มีลวดลาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังหรือผ้าใบสีด า ถุงเท้าสีขาว ไม่พับปลายและไม่มีลวดลาย 
 รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก ไม่มีลวดลาย ให้ใช้ประกอบกับถุงเท้าแบบธรรมดา (ถุงเท้าห้ามใช้ชนิดลูกฟูก 
หรือถุงเท้ายาว ยกเว้นถุงเท้าลูกเสือ) 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๒. เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
๒.๑ เสื้อ (นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น)  

 ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร เสื้อแบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน
ส่วนบนของสาบให้พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีขนาด ๑๐ เซนติเมตร ใช้ผ้า ๒ ชิน้ เย็บเข้าถ้ า แขนยาว
เพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า ๒ ชิ้น กว้าง ๓ เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อ วัดจาก
ข้อมือมาเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ขนาด
กว้างของตัวเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอวหรือรัดรูป ริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวาติด
กระเป๋าขนาดกว้าง ๕ - ๙ เซนติเมตร ยาว ๗ - ๑๐ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของตัวเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริม
กว้างไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่า ชายสามเหลี่ยม กว้างตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๘๐ - 
๑๐๐ เซนติเมตร เงื่อนกลาสี 
  ๒.๒ เสื้อ (นักเรียนหญิงมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
 ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร เสื้อแบบคอเชิ้ตผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง ๓ 
เซนติเมตร มีดุมกลมแบบสีขาว ๓ - ๕ เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย
ประกอบด้วยผ้า ๒ ชิ้น กว้าง ๓ เซนติเมตร สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงและให้มองเห็นเข็มขัด 
 ๒.๓ กระโปรง  

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สีกรมท่า 
 นักเรยีนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สีกรมท่า  
กระโปรงแบบธรรมดา ด้านหน้าพับเป็นเกลียว ข้างละ ๓ กลีบ ด้านหลังพับเป็นกลีบ ข้างละ ๓ กลีบ  

หันกลีบออกด้านนอกเย็บทับกลีบขอบล่างลงมาระหว่าง ๖ - ๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอ
งาม กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าเมื่อยืนตรง (ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร) สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ไม่เอาชายเสื้อไว้
นอกกระโปรง 

๒.๔ เข็มขัด 
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เครื่องแบบนักเรียนธรรมดา ไม่ต้องใช้เข็มขัด (ยกเว้นชุด

เครื่องแบบยุวกาชาด) 
 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มขัดหนังสีด า แบบนักเรียน กว้าง ๒ – ๓ เซนติเมตร 
ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหวักลัดหนังหรือผ้าสีด าหุ้ม มีปลอกหนังหรือผ้าสี
เดียวกับเข็มกลัด ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (เข็มขัดท่ีว่านี้ให้คาดทับกระโปรง) 
  ๒.๕ รองเท้ำ (นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
  แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย ส้นไม่สูงเกิน 
๓ เซนติเมตร ตามปกติให้ใช้ประกอบถุงเท้าสั้นสีขาวพับปลาย (ไม่มีลวดลาย) 
 
 
 



๑๑ 
 

๓. ชุดพลศึกษำ 
๓.๑ เสื้อ 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นเสื้อโปโลสีฟ้า มีกระเป๋าส่วนบนด้านซ้าย ไม่รัดรูป ให้มีขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรียน แขนสั้น

เพียงข้อศอก ความลึกของชายเสื้อ ระยะห่างจากสะโพกประมาณ ๑๒ - ๑๕ เซนติเมตร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป็นเสื้อโปโลสีเหลือง มีกระเป๋าส่วนบนด้านซ้าย ไม่รัดรูป ให้มีขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรียน แขนสั้น
เพียงข้อศอก ความลึกของชายเสื้อ ระยะห่างจากสะโพกประมาณ ๑๒ - ๑๕ เซนติเมตร 
  ๓.๒ กำงเกงวอร์มขำยำว   
  สีกรมท่า ขลิบเหลืองฟ้า ปลายขารัดด้วยซิป มีความยาวขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรียน 
 ๓.๓ รองเท้ำ  
 นักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนตันและตอนปลาย   

อนุญาตให้ใช้รองเท้าผ้าใบ สีน้ าตาล ส าหรับ ม.ต้น และรองเท้าผ้าใบสีด า ส าหรับนักเรียน ม.ปลาย 
หรือใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย 
 นักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

อนุญาตให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย 

๔. ทรงผม 
 ๔.๑ นักเรียนชำยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    
 ผมตัดสั้น ผมข้างหน้ายาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ไม่เปลี่ยนสีผม 
ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น้ ามัน 
 ๔.๒ นักเรียนชำยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 โดยอนุโลมให้ตัดผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่ไว้หนวดเครา        
ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น้ ามัน 
 ๔.๓ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 ผมตัดตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดัด ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่ใส่น้ ามัน ยาวระดับริมฝีปากหรือปลายคาง  กิ๊บติด
ผมให้ใช้ขนาดเล็ก สีด าเท่านั้น 
 ๔.๔ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ผมตัดตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดัด ไม่เปลี่ยนสีผม  ยาวระดับริมฝีปาก ไม่ยีผม ไม่ใส่น้ ามัน กิ๊บติดผมให้
ใช้ขนาดเล็กสีด าเท่านั้น  
หมำยเหตุ  นักเรียนหญิงที่ขออนุญาตไว้ผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย และผูกด้วยริบบิ้นผ้าสีน้ าเงินหรือสีด า 

    เท่านั้น 

๕. ข้อหำ้ม    
  นักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมทุกระดับชั้น ไม่ทาปาก ไม่ทาเล็บ ไม่เขียนคิ้ว และไม่ไว้เล็บยาว 



๑๒ 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่ำด้วยกำรร่วมกิจกรรม 

๑. กำรร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง 
๑.๑ นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาการเข้าแถว เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะให้

สัญญาณการเข้าแถว ดังต่อไปนี้ 
 เวลำ ๐๗.๔๕ น.  เสียงเพลงเตือนใจ เพื่อแจ้งเตือนนักเรียนท ากิจกรรมดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากทางโรงเรียน โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ก ากับ ดูแล และให้ก าลังใจการลงเขตพ้ืนที่ของนักเรียน 
 เวลำ ๐๘.๐๐ น.  เสียงเพลงชาติ เพื่อแจ้งเตือนเวลามาตรฐานเคารพธงชาติตอนเช้า นักเรียนเตรียม
เข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธงที่บริเวณประตูเข้า ครูเวรจะกักนักเรียนที่มาไม่ทันท ากิจกรรมดูแลพื้นที่ 

เวลำ ๐๘.๑๐ – ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมหน้าเสาธง / ครูเวรประจ าวัน ด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
 เวลำ ๐๘.๓๐ น.  ให้สัญญาณออด เริ่มเรียนในคาบเรียนที่หนึ่ง     
 หลังจากพิธีการหน้าเสาธงเรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาจะพบนักเรียน ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าแถว นักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ 
 ๑.๒ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ของเวลาการเข้าแถว
ทั้งหมด และนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวน้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ จะต้องไปรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โดยการเข้าแถวนอกเวลา/การบ าเพ็ญประโยชน์ คิดเป็นจ านวนครั้งที่ขาดการเข้าแถว (ช่วงหลังเลิกเรียน/ช่วง
หยุดเรียน หรือปิดภำคเรียน)   
  ๑.๓ นักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีคะแนนติดลบ ครั้งละ ๕ คะแนน (ยกเว้นนักเรียนที่ยื่น
ใบลา) และนักเรียนที่แต่งกายไม่เรียบร้อย จะถูกตัดคะแนนแล้วบันทึกลงในสมุดตรวจเช็คพฤติกรรม 

๒. กิจกรรมของโรงเรียน  
 ในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตามตารางที่ก าหนดไว้ คือ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาคาบแนะแนว กิจกรรมประชุมสวดมนต์วันศุกร์คาบเรียน
สุดท้าย กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดบริเวณท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย 

ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ นักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมจะมี
คะแนนติดลบ ครั้งละ ๕ คะแนน และหากนักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงจะต้องท ากิจกรรมซ่อมเสริม 

๓. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำสี  
 นักเรียนทุกคนจะต้องสังกัดในคณะสีตามที่ก าหนด และหากมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
คณะสีในการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือชุมชน นักเรียนต้องให้ความร่วมมือและจะต้องมีเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ หากพบว่ามีเวลาไม่ถึงจะต้องท ากิจกรรมซ่อมเสริม 
 

 



๑๓ 
 

หมวดที่ ๔  
ระเบียบว่ำด้วยลักษณะควำมผิด 

  เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนมีความตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย    
แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมแก่การเป็นนักเรียนที่ดี ตลอดจนรู้จักยับยั้งในการที่จะประพฤติชั่ว 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ โรงเรียนจึงก าหนดข้อพิจารณาความผิดของนักเรียนไว้ ดังนี้ 

๑. ควำมผิดสถำน เล็กน้อย  
๑.๑ แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน  ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
๑.๒ ไม่เข้าเรียน หนีเรียน  ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
๑.๓ ส่งเสียงดังรบกวนผู้เรียน ไม่ว่าในหรือนอกอาคารเรียน  ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
๑.๔ ขับข่ีรถเสียงดัง จอดรถไม่ถูกที่ ไม่สวมหมวกนิรภัย นั่งรถจักยานยนต์ซ้อน ๓ คน ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
๑.๕ ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน และบริเวณท่ีรับผิดชอบ  ไมเ่กิน ๓ ครั้ง 
๑.๖ ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระท าความผิด  ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
๑.๗ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล  ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
๑.๘ ไม่ไปตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมตามท่ีก าหนด  ไม่เกิน ๓ ครั้ง 

๒. ควำมผิดสถำน ปำนกลำง 
๒.๑ ประพฤติผิดในข้อ ๑ ความผิดสถาน เล็กน้อย  เกิน ๓ ครั้งข้ึนไป 
๒.๒ แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผู้อื่น 
๒.๓ ขัดค าสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
๒.๔ หลีกเลี่ยง หลบซ่อนไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ 
๒.๕ สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง 
๒.๖ ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ 
๒.๗ ขีดเขียนข้อความที่ไม่สุภาพ หรือข้อความใดๆ ลงเสื้อ กางเกง ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา ชุดกิจกรรม  
ชุดผ้าไทย ท าความสกปรกเสียหายให้กับทรัพย์สินของโรงเรียน และของสาธารณประโยชน์ 
๒.๘ พูดจาขู่กรรโชกเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
๒.๙ ด่ืมสุรา ตามสถานที่ต่างๆ นอกโรงเรียน 
๒.๑๐ ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในกรณีส่อไปในทางชู้สาว 
๒.๑๑ ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
๒.๑๒ เล่นการพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๒.๑๓ เที่ยวกลางคืนดึกดื่น และ/หรือ อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 

   
 



๑๔ 
 

๓. ควำมผิดสถำน ร้ำยแรง 
๓.๑ นักเรียนแจ้งความเท็จต่อครู จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางโรงเรียน 
๓.๒ หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของครู   

จนเกิดเสียหายแก่ทางโรงเรียน 
๓.๓ นักเรียนท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของครู ของนักเรียนด้วยกันและหรือสาธารณะ 
๓.๔ แสดงกิริยากระด้างกระด้างกระเดื่อง หรือลบหลู่ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน  

ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๓.๕ ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
๓.๖ เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น 
๓.๗ เสพสุรามึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ หรือมีไว้ในครอบครองภายในโรงเรียน 
๓.๘ น าสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ หรือสิ่งมึนเมาเข้ามาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในโรงเรียน 
๓.๙ ก่อการทะเลาะวิวาท ถึงขั้นท าร้ายร่างกายเป็นกลุ่มคณะ จนท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหายในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
๓.๑๐ ประพฤติตนในทางชู้สาว ที่เกินควรแก่สภาพการเป็นนักเรียน 
๓.๑๑ น าอาวุธ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในโรงเรียน 
๓.๑๒ การกระท าใดๆ อันเป็นความผิดทางอาญา จนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีสั่งฟ้องศาลแล้ว  

มีความผิดตามกล่าวหา 
๓.๑๓ พฤติกรรมใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเด็นนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของทางโรงเรียนเป็นรายกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

หมวดที่ ๕ 
ว่ำด้วยกำรตัดคะแนนควำมประพฤติและบทลงโทษ 

รหัส ประเภทควำมผิด ค่ำของคะแนน หมำยเหตุ 

ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรเรียน 

๑ ไม่เข้าเรียนในแต่ละวิชา ๕  
๒ ไม่ร่วมกิจกรรม/เข้า โฮมรูม  ๕  
๓ มาสายหรือไม่เข้าแถว ๕  

ด้ำนที่ ๒ ด้ำนร่ำงกำย 

๔ แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน  เช่น  ปล่อยเสื้อออกนอกกางเกง  
กระโปรง  สวมเสื้อคนอ่ืน  ไม่ปักเลขประจ าตัว   
ไม่ปักชื่อนักเรียน ฯลฯ 

๑๐ 
มีเงื่อนไข 
เรื่องเวลา 

๕ สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน ๑๐  
๖ สวมรองเท้าผิดระเบียบ/สวมกางเกงนักเรียน  กางเกงวอร์ม 

กระโปรงผิดระเบียบ ฯ 
๑๐ 

 

๗ ผมผิดระเบียบจากที่โรงเรียนก าหนด 
    - นักเรียนชาย/หญิง  ไม่แก้ไขในวันราชการถัดไป 
    - นักเรียนหญิงแก้ไขไม่ได้ภายใน ๑ เดือน 
    - นักเรียนหญิงแก้ไขไม่ได้ภายใน ๒ เดือน 
    - นักเรียนหญิงที่ได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาว ต้องรวบผม 
       หากปล่อยโดยไม่รวบ จะตัดคะแนน 

 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 

ด้ำนที่ ๓ ด้ำนควำมประพฤติ 

๘ ปลอมหรือมีส่วนร่วมปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง/ครู ๓๐  
๙ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/ก้าวร้าว  ไม่เหมาะสมต่อครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน 
๕๐ 

 

๑๐ เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือมีไว้ในครอบครอง ๔๐  
๑๑ สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง  เพ่ือจ าหน่ายหรือจ่ายแจก ๓๐  
๑๒ ลักขโมย ยักยอก  กรรโชกทรัพย์ ๔๐  
๑๓ เล่นการพนันทุกชนิด ๓๐  
๑๔ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือผู้อื่น ๓๐  
๑๕ ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ๓๐  
๑๖ ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท ๕๐  
๑๗ ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนนักเรียนหรือบุคคลภายนอก   

ท าให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียน 
๕๐ 

 



๑๖ 
 

รหัส ประเภทควำมผิด ค่ำของคะแนน หมำยเหตุ 

๑๘ ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีหรือต่อต้านระเบียบวินัย          
ของโรงเรียน 

๓๐ 
 

๑๙ ทะเลาะวิวาท ชกต่อยเป็นกลุ่มหรือคณะ ทั้งในและนอกโรงเรียน ๕๐  
๒๐ มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาวหรือสื่อไปในทางอนาจาร ๓๐  
 ๒๑ กลั่นแกล้งรังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรือการกระท าอ่ืนใดทั้งวาจาหรือ

การกระท าต่อผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า 
๒๐ 

 

๒๒ ขับรถจักรยานยนต์เสียงดัง  สร้างความร าคาญในเขตโรงเรียน ๒๐  
๒๓ ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนวันเรียนปกติ  ไม่สวมหมวก

นิรภัย และหรือซ้อน ๓ คน 
๒๐ 

 

๒๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การขับขี่พาหนะภายในโรงเรียน ๑๐  
๒๕ ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนเสื้อและกางเกงของตนเอง 

หรือของเพื่อน 
๑๐ ชดใช้ตำม

ค่ำเสียหำย 
๒๖ ขีดเขียนข้อความใดๆ ในห้องน้ า หรือฝาผนัง  

โดยไม่ได้รับอนุญาต 
๒๐ 

ชดใช้ตำม
ค่ำเสียหำย 

๒๗ ไม่ท าความสะอาด  เวรประจ าวัน  บริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

๑๐ 
 

ด้ำนที่ ๔ ด้ำนเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

๒๘ พกพาอาวุธหรือสิ่งที่เกิดอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน ๔๐  
๒๙ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือไม่ลงชื่อในสมุด

คุมการเข้า-ออก โรงเรียน และไม่แลกบตัรออกนอกโรงเรียน 
๓๐ 

 

๓๐ ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  เช่น  
ส่งเสียงดังรบกวนเพ่ือนเรียน  ไม่ให้ความเคารพครู 

๑๐ 
 

๓๑ มีสื่อลามกไว้ในครอบครอง  เช่น หนังสือ ซีดี สื่อลามกอนาจาร          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ด แผ่นพับ ฯ 

๑๐ 
 

๓๒ ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ครูก าลังสอน 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 

๒๐ 
 

หมำยเหตุ - ความผิดอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครู และลงโทษ 
   ตัดคะแนนตามความเหมาะสม  หรือเปรียบเทียบตามความผิดใน ๖ ด้าน 

- นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์พึงมีพึงได้จากทางโรงเรียนบางส่วน ในคราวที่ทางโรงเรียนพิจารณา 
เห็นควรให้ตัดสิทธิ์พึงมีพึงได้ตามเหมาะสม 

 

 



๑๗ 
 

 

หลักปฏิบัติในกำรลงโทษนักเรียน 
๑. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถาน เล็กน้อย ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนและชี้แนวทางปฏิบัติ 

ที่ถูกต้อง และบันทึกเป็นหลักฐาน 
๒. กรณีที่นักเรียนกระท าความผิดสถาน เล็กน้อย ๓ ครั้งข้ึนไป ในกรณีเดียวกัน แสดงถึงการไม่

ปรับปรุง ตัวให้ดีขึ้น ไม่เคารพเชื่อฟังครู ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบกับทางโรงเรียน และท าทัณฑ์บน 
     ๓. กรณีนักเรียนกระท าความผิดในเรื่องเดียวกัน จ านวนหลายคน แต่การลงโทษจะแตกต่างกันออกไป 
ตามความผิดของนักเรียนที่กระท าผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนักเบาของพฤติกรรมด้วย 
         ๔. การลงโทษนักเรียน 
   ๔.๑ ว่ากล่าวตักเตือน  ให้ครูทุกคนลงโทษนักเรียนได้ ถือว่าเป็นหน้าที่ 

๔.๒ การตัดคะแนนพฤติกรรม และบันทึกข้อมูลให้คณะกรรมการงานกิจการนักเรียนเสนอ 
ความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ๔.๓ เชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน ให้หัวหน้างานกิจการนักเรียน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
        ๔.๔ ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล ให้คณะกรรมการงานกิจการนักเรียนเสนอ 
ความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
        ๔.๕ การท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับปรุงตนเอง ให้คณะกรรมการงานกิจการ 
นักเรียนเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๕. ในกรณีความผิดร้ายแรง  ให้ด าเนินการดังนี้ 

๕.๑ คณะกรรมการงานกิจการนักเรียนพิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน   
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๕.๒ โรงเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

นักเรียนที่ประพฤติตนฝ่ำฝืนผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบ
ของโรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ว่ากล่าวตักเตือน 
  ๒. ท าทัณฑ์บน 
         ๓. ตัดคะแนนความประพฤติ 
           ๔. ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 

 

 



๑๘ 
 

หมวดที่ ๖  
ว่ำด้วยแนวทำงกำรบันทึกควำมดีหรือเกียรติคุณ 

ของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคม 

ที ่ รำยกำร ค่ำของคะแนน หมำยเหตุ 

๑ เป็นนักเรียนดีศรี บข.พ. ระดับชั้น ระดับห้อง ๕๐  
๒ เป็นประธานนักเรียน / รองประธานนักเรยีน ๕๐  
๓ เป็นตัวแทนในการแข่งขันประเภทอ่ืนๆ ระดับชาติ ๕๐  
๔ เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับภาค ๕๐  
๕ เป็นนักเรียนตัวอย่างของทางโรงเรียน ๕๐  
๖ เป็นประธานคณะสี ๔๐  
๗ เป็นคณะกรรมการนักเรียน ๔๐  

๘ 
เป็นนักกีฬา ตัวแทนด้านวิชาการหรือกิจกรรมของโรงเรียน
แข่งระดับจังหวัด 

๔๐  

๙ เป็นคณะกรรมการในคณะสี ๓๐  

๑๐ 

เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านความสามารถ วงโยธวาทิต  
นาฏศิลป์ วงดนตรีไทย วงโปงลาง วงดนตรีลูกทุ่ง/สากล  
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน พิธีกรวิทยุชุมชน ช่วยงานประจ า  
ที่ครูรับรอง อ่ืนๆ ที่ครูรับรอง 

๓๐ 

 

๑๑ 
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนโดยได้รับค าชมเชยจากหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานทางสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓๐ 
 

๑๒ ร่วมกิจกรรมส าคัญที่ชุมชน หรือโรงเรียนจัดขึ้น ๓๐  
๑๓ เป็นนักกีฬา - กรีฑา กองเชียร์ คณะสี ๒๐  
๑๔ เข้าแถวเคารพธงชาติ ครบร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๒๐  

๑๕ 
เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม พบที่ปรึกษา ประชุม สวดมนต์ 
ครบร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๒๐ 
 

๑๖ 
มีความมุ่งมั่นในการกระท าความดี เช่น เก็บสิ่งของน าไป
ประกาศ หรือได้รับเกียรติในการเข้าร่วมชุมชน และมีการ
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 

๒๐ 
 

๑๗ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมให้ครูที่ปรึกษา  
หรือหัวหน้าระดับ หรือครูท่านใดท่านหนึ่งรับรองผล     
การกระท าความดี 

๑๐ 
 

 



๑๙ 
 

หมวดที่ ๗ 
หมวดเบ็ดเตล็ด 

๑. กำรท ำควำมเคำรพ แนวปฏิบัติ 
๑.๑ เมื่อคร ูหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน นักเรียนจะต้องท าความเคารพ โดยการยืนตรง หรือยกมือไหว้        

ในลักษณะส ารวม นอบน้อม   
 ๑.๒ ในกรณีที่นักเรียนเดินสวนทางกับครู ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างข้ึน - ลงบันใด ให้นักเรียนยืนตรง 
ท าความเคารพ ยกเว้นในกรณีท่ีมือถือสิ่งของอยู่ 

๒. กรณีที่นักเรียนมีคำบเรียนว่ำง แนวปฏิบัติ 
  ๒.๑ ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังรบกวน หรือสร้างความร าคาญห้องข้างเคียง   

๒.๒ ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด หรือห้อง ICT หรือน าหนังสือมาอ่าน หรือท าการบ้าน
 ๒.๓ ห้ามเล่นกีฬาบนอาคารเรียน 

๓. ห้ำมน ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ขึ้นมำรับประทำนบนอำคำรเรียน 
  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
ว่าที่ พ.ต.       ( ผู้เห็นชอบ ) 

      ( วิเชียร  อุส่าห์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 
 

ลงชื่อ      ( ผู้อนุมัติ ) 
( นายสหพล  ยะภักดี ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

 
 

ร่ำงแนวทำงด ำเนนิงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป(งำนกิจกำรนกัเรียน) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 
 

 

 

 

โรงเรียนบ้ำนขำ่พิทยำคม  
ต ำบลบ้ำนข่ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 


