
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
 

คู่มือนักเรียนท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบ
และแนวปฏิบัติตนตลอดจนข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียน จะต้องทราบ
รายละเอียดในเรื่องราวต่างๆ ดังกล่าว การเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ส าหรับผู้ปกครองจ าเป็นจะต้องทราบรายละเอียดของระเบียบด้วย เพราะจะได้ช่วยควบคุมและว่ากล่าว
ตักเตือนเพื่อมิให้นักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน 

จึงได้จัดท าคู่มือนักเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัตินักเรียนของโรงเรียนวัดหนองตางู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียนเล่มนี้คงจะอ านวยประโยชน์แก่
นักเรียนในการท่ีจะเข้าศึกษาเล่าเรียน 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
โรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังอยู่เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์ 0-5687-1791 โทรสาร 0-5687-1792 
e-mail : nongtangu@nongtangu.ac.th และ website : www.nongtangu.ac.th 

จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู  ได้เปิดท าการสอนต้ังแต่วันท่ี  27 
พฤษภาคม  พ.ศ.2483  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปัจจุบันจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  มีอาคารเรียน 3 หลัง  แบบ 017  หลังท่ี 1 มีจ านวน 10 ห้องเรียน 
หลังท่ี 2 มีจ านวน 6 ห้องเรียน หลังท่ี 3 แบบ สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 2 
หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีพื้นท่ี จ านวน 20 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา มีพื้นท่ี
ให้บริการจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตางู หมู่ท่ี 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข หมู่ท่ี 7 บ้านหนองพิมวัฒนา 
หมู่ท่ี 8 บ้านคลองอ่างทอง และหมู่ท่ี 9 บ้านวังตะโกก 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดหนองตางู จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู ได้เปิดท าการ

สอนต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 มีนายสนั่น เสือมหันต์ เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาวัดหนองตางูเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว ต่อมา นายสนั่น 
เสือมหันต์ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนอื่น  

ต่อมา นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐได้เป็นครูใหญ่แทน ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองตางู สร้างอาคารเรียนแบบ 
ป.1 ขึ้น 1 หลัง โดยมี นายย่อง สุทัศน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตางู ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารเรียน มี
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนมีขนาด 6 x 8 เมตร โดยก่อสร้างโครงหลังคา
ไว้ก่อน 

นายบานเย็น ทาเอื้อ ย้ายมาจากอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู 
วันท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2499 ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองตางู หาเงินซื้อสังกะสีมามุงหลังคา 
แล้วเสร็จวันท่ี 26 เมษายน  พ.ศ. 2500  

หลวงปู่พิมพา ธมฺวโร เจ้าอาวาสวัดหนองตางูได้บริจาคไม้ปูพื้นอาคารเรียน ชาวบ้านหนองตางูช่วยกัน
สละทรัพย์สมทบและแรงงาน ช่วยกันปูพื้นจนเสร็จ จึงได้น านักเรียนท่ีเรียนอยู่ศาลาวัด เข้ามาเรียนในอาคารหลัง
นี้ อาคารหลังนี้ยังขาดฝาผนังรอบนอกและผนังกั้นห้อง ต่อมาอาคารหลังนี้ช ารุดเนื่องจากสร้างมานาน ขณะนั้น 
นายประยูร ธนสุกาญจน์ เป็นครูใหญ่ และได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนอื่น ได้มอบหมายให้ นายบานเย็น ทา
เอื้อ รักษาการครูใหญ่แทน ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2509 ได้ร่วมมือกับชาวบ้านหาเงินมาซื้อลูกกรง รอบ
อาคารเรียน เป็นเงินในขณะนั้น 1,200 บาท ซึ่งคณะครูในโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  



1 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้ประชุมครู - คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อท าการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 
เนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น และอาคารเริ่มทรุมโทรม ดังนั้นชาวบ้านหนองตางู โดยมี หลวงปู่พิมพา 
ธมฺวโร เป็นประธานในท่ีประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายบานเย็น ทาเอื้อ เป็นเลขาฯ ก านันผ่อง สุทัศน์ เป็น
รองประธานในท่ีประชุม ได้ให้อาคารเรียนแบบ ป.1 ดัดแปลงให้มีมุก 2 มุก ขนาด 7 ห้องเรียนๆ ละ 7 x 9 
เมตร ยาว 63 เมตร กว้าง 9 เมตร พื้นอาคารถมดินสูง 75 เซนติเมตร พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาตอหม้อ 
คลส. ต่อกับเสาไม้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 - 5 ปี มีประชาชนร่วมกันบริจาคเป็นเงิน 31,475 บาท และ
นายอ าเภอมนู เพ็ญศิริ บริจาคเงินซื้อสังกะสี 12,000 บาท 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2512 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ได้น านักเรียนเข้ามาเรียนและได้ขออนุญาตเปิดเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดเยมีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวม 39 คน  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นายทองเปลว ผลชี ได้รักษาราชการแทนครูใหญ่ เนื่องจากนายบานเย็น 
ทาเอื้อ ได้ขอย้ายไปท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดจิกลาด และเปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และห้องส้วม 1 หลัง 
1 มกราคม พ.ศ. 2520 โกวุ่น นางแร่ แซ่อุ่ย ได้มอบท่ีดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจาก

อาคารเรียนหลังเก่าอยู่ในเขตของวัดหนองตางู และน้ าได้ท่วมถึงอาคารเรียนในฤดูน้ าหลากเป็นระยะเวลานาน 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 563,000 บาท 

สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 2 ช้ัน ครึ่งตึกครึ่งไม ้ยาว 42 เมตร กว้าง 140 เมตร จ านวน 10 ห้องเรียน 
1 กรกฏาคม พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณ 90,000 บาท เพื่อต่อเติมช้ันล่าง 
พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณ 100,000 บาท สร้างบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง 
พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณ 36,000 บาท สร้างส้วม 4 ท่ีนั่ง 
8 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 40,000 บาท เพื่อเททางเท้ารอบอาคารหลังเก่า 
20 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 30,000 บาท สร้างถุงเก็บน้ าฝน ฝ.33 
พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ 65,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล 
พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณ 360,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 กว้าง 10 

เมตร ยาว 20 เมตร 
15 กุมภาพันธ์ 2534 ได้งบประมาณ 150,000 บาท ต่อเติมช้ันล่าง อาคาร 317 จ านวน 3 ห้องเรียน 
30 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จ านวน 6 ท่ีนั่งพร้อมท่ีปัสสาวะ 
16 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณ 292,100 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เปิดเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีนักเรียนชาย 

27 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวมทั้งส้ิน 45 คน 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายทองเปลว ผลชี เกษียณอายุราชการ นายสมยศ ไกรสัย รักษาการต าแหน่ง

อาจารย์ใหญ่ 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายวิเชียร อ่อนกลม ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2543 นายกิติศักดิ์ ฤทธิ์บ ารุง ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 



พ.ศ. 2545 สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 250,00 บาท 
พ.ศ. 2546 สร้างห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 200,000 บาท 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายสุชาติ เอกปัชชา ได้เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2551 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ "พระครนูิภาธรรมวิสุทธิ" งบประมาณ 285,500 บาท  
พ.ศ. 2552 สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษา ห้องพักครู งบประมาณ 300,000 บาท 
พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกจากส านักเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นโรงเรียนดีประจ า

ต าบล ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน 7,000,000 บาท 
พ.ศ. 2556 ได้งบประมาณจาก ธกส. ในการสนับสนุนธนาคารโรงเรียนวัดหนองตางู ในการจัดท าห้อง

และเงินสนับสนุน จ านวน 50,000 บาท และพัฒนาอาคารเรียน ห้องธุรการใหม่ รวมทั้งจัดท ากันสาดบังแดด
ทุกอาคารเรียน  
 พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 415,123 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ใน
การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวน  340,700 บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 017 และอาคารเรียน สปช. 
105/2529 จ านวนเงิน 1,849,000  บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้อง จ านวน 3,482,000 บาท  
และอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/2526 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  2,206,000 บาท 
 
ข้อมูลผู้บริหำร 
                 1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายสุชาติ  เอกปัชชา  โทรศัพท์   08-1280-0972    
e-mail  suchat_ekpatcha@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขา การบริหารการพัฒนาองค์การ ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังแต่ วันท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ. 2549   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   9   ปี    
                 2)  ผู้ช่วยผู้บริหาร   

 นางสาวเกศราภรณ์   อุทัยชิน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา ภาษาอังกฤษ 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  

 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา เอกประถมศึกษา 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานประมาณ 



ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  
 
 

 นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
วิทยฐานะ    - 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานวิชาการ 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน  
       3) การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนวัดหนองตางู แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบุคคล งาน
งบประมาณ  งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม “บวร” คือ การมี
ส่วนร่วมของ บ้าน (ชุมชน)  วัด  โรงเรียน  โดยมีการพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA  และ มีการวิเคราะห์
สภาพ  ปัญหาและความต้องการจ าเป็น โดยใช้ SWOT Analysis และใช้การบริหารจัดการรูปแบบ PIMPA 
Model 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรยีนวัดหนองตำงู 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ด้ำนกำรบริหำร

ทั่วไป 

งานประกันคุณภาพภายใน 

ด้านการบริหาร

วิชาการ 

ด้านการบริหาร

งบประมาณ 

ด้ำนกำรบริหำร

บุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

แผนภำพที่  1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดหนองตางู 

 



 
 

แผนภำพที่  2  ใช้กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบ PIMPA Model 
 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนองตำงู 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดหนองตางู  เป็นกรอบสู่การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
เอกภาพ ดุลยภาพ ระบบและมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนทุกมิติ ท้ังร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ถือเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ก  าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงาน ด้วยการน าสาระท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อหลัก คือ 1. คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  2. คนไทยใฝ่รู้ 3. คนไทยใฝ่ดี 4. คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ประกอบกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559) ท่ีวางกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
ดังกล่าว เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมท้ังสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงของบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในขณะ
ท่ีนโยบายรัฐบาลในสมัยปัจจุบันได้มุ่งเน้นเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปครู และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปรับปรุงการบริหาร
จัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  



 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนวัดหนองตางู  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตบริการอย่างท่ัวถึง ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ และมุ่ง
ส่งเสริมนักเรียนใน ด้านดนตรี  กีฬา 
 
พันธกิจ ( Mission) 

1.  จัดการศึกษาระดับอนุบาล  –  มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  พัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.  ระดมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นและชุมชน 
4.  พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.  จัดระบบบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6.  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  มุ่งส่งเสริมผู้เรียนในด้านดนตรี กีฬา 
8.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
 

สพป.สมรรถนะสูง โรงเรียนวัดหนองตำงูเข้มแข็ง ผลลัพธ์ 

- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

- พัฒนำบุคลำกร 

- พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

- กำรบริหำรจัดกำร 

- กำรจัดกำรเรียนรู้ 

- กำรประกันคุณภำพ

- คุณภำพผู้เรียน 

- มำตรฐำนกำรศึกษำ 

โรงเรียนวัดหนองตำงูมีคุณภำพ 

ติดตำม ประเมิน / สำรสนเทศ 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 



 

ค่ำนิยม  (VALUE) 
    “รู้”                         คือ มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง 
              “รัก”              คือ การมีความรัก ความพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              “สามัคคี”                 คือ การร่วมกันท างานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
              “มีคุณธรรม”       คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  อดทน เสียสละ 
    “อยู่อย่างพอเพียง”     คือ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยมีคุณธรรมน าความรู้  มีความเป็นไทย  ได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  ด้านสภาพแวดล้อม จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ด้านชุมชน ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
6.  ด้านบริหาร พัฒนาระบบบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการ 
7.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. การระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย 

ผ่านการจัดการเรียนรู้และบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 
 



 

บทท่ี 2 
ระเบียบว่ำด้วยใบรับรองควำมประพฤติส ำหรับนักเรียน 

 
 
ระเบียบว่ำด้วยใบรับรองควำมประพฤติส ำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตำงู 

การมีระเบียบวินัยในตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนกระท าความดี
ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมิต้องมีใครมาบังคับ การมีวินัยในตนเองจะเกิดขึ้นได้ด้วยการส่ังสมทีละเล็กทีละน้อยใน
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งเกิดความเคยชิน และปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ  

โรงเรียนวัดหนองตางู มีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเองมีความประพฤติเรียบร้อย 
เป็นคนดีในสายตาของผู้ใกล้ชิดและสังคม จึงได้ก าหนดระบบคะแนนความประพฤติขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนางาน
ปกครองนักเรียนให้มีรูปธรรมมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนท าความดี และป้องปรามมิให้นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีไม่ดีไม่งาม ระเบียบนี้จะเกิดผลสูงสุดต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน ครู-อาจารย์ 
ลูกจ้างฯ และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนวัดหนองตางู และให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
วัด 

หนองตางู 
2. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกท่ีควร 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณานักเรียนเพื่อศึกษาต่อในช้ันท่ีสูงขึ้น 

 
หลักกำร 

1. ก าหนดให้นักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกคนมีคะแนนความประพฤติเต็ม 100 คะแนน / ช่วงช้ัน 
2. ถ้านักเรียนคนใดท าความผิดจะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ถ้านักเรียนคนใดท าความดีจะได้รับคะแนนเพิ่มตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. การตัดคะแนน และเพิ่มคะแนนจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ที่ฝ่ายปกครองของโรงเรียน และจะมีการ 

ประกาศคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนและเพิ่มคะแนน คะแนนความประพฤติท่ีเหลือให้
นักเรียนได้ทราบทุกภาคเรียน 

5. ในการให้ใบรับรองความประพฤติทางโรงเรียนวัดหนองตางู จะพิจารณาให้เฉพาะนักเรียนท่ีมี 
คะแนนความประพฤติมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป  



 
 
ขั้นตอน 

1. คณะกรรมการการตัดคะแนนและเพิ่มคะแนน (ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร 

สถานศึกษา) มอบหมายการตัดคะแนนและการเพิ่มคะแนนให้กับสารวัตรนักเรียน ลูกจ้างช่ัวคราว  
ลูกจ้างประจ า ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 

2. การตัดคะแนน หรือเพิ่มคะแนน จะกระท าเมื่อ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตัดคะแนน 
และเพิ่มคะแนนแจ้งการตัดคะแนน หรือเพิ่มคะแนนให้ฝ่ายปกครองของโรงเรียนทราบ 

3. นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนน หรือเพิ่มคะแนน จะเชิญนักเรียนให้มาลงช่ือรับทราบทุกครั้ง 
4. การเชิญผู้ปกครอง จะเชิญเมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ เพื่อรับทราบ และขอความ 

ร่วมมือเพื่อช่วยกันควบคุม ดูแล แก้ไข และปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ 
 
ระเบียบว่ำด้วยคะแนนควำมประพฤติของนักเรียน 

ข้อที่  1. ระเบียบนี้มีชื่อว่า “ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตางู”  
ว่าด้วยใบรับรองความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2557 

 
ข้อที่  2. “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดหนองตางู   มีการรับ

ลงทะเบียนอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง 
 
ข้อที่  3. สารวัตรนักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลความสงบ

เรียบร้อยภายในโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

ข้อที่  4. ลูกจ้างช่ัวคราว หมายถึง บุคคลท่ีทางโรงเรียนว่าจ้างใหม้าปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

ข้อที่  5. ลูกจ้างประจ า หมายถึง บุคคลท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนักการ-ภารโรงของโรงเรียนวัดหนองตางู 
 

ข้อที่  6. “ครู - อาจารย์” หมายถึง ครู – อาจารย์ ท่ีท าหน้าท่ีการสอน หรือท าหน้าท่ีอื่นๆ ใน
โรงเรียนวัดหนองตางู 

 
ข้อที่  7. ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคคลท่ีท าหน้าท่ีบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองตา

งู 



 
ข้อที่  8. “คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน” หมายถึง ครู – อาจารย์ ท่ีทางโรงเรียนวัดหนอง

ตางูแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีปกครอง ก ากับ ควบคุม ดูแล แก้ไข และปรับปรุงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนในทุกระดับช่วงช้ันของโรงเรียน 

ข้อที่  9. ความหมายอื่นๆ  
1. บุคคลอื่น หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนฯ หรือผู้ปกครอง

นักเรียน หรือบิดา – มารดาของนักเรียน 
2. เวลาราชการ หมายถึง เวลาต้ังแต่ 08.00 – 17.00 น. ต้ังแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 

หรือวันท่ีโรงเรียนฯ ได้เปิดท าการ 
3. เวลาเรียน หมายถึง เวลาท่ีโรงเรียนฯ ได้ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ  
 

ข้อที่  10. หลักเกณฑ์ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
6. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีโรงเรียนฯ มอบหมาย เช่น ไปร่วมพิธีส าคัญ ร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียนฯ ช่วยงานโรงเรียนตามท่ีได้รับหมาย เป็นต้น 
7. สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนฯ โดยมีหลักฐานมาแสดงชัดเจน 
8. เป็นคณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน และมีผลงานปรากฏชัดเจน 

 
ข้อที่  11. หลักเกณฑ์ในการตัดคะแนนความประพฤติ  เมื่อมีหลักฐานเป็นท่ีชัดเจน หรือนักเรียนได้

ยอมรับผิด ว่านักเรียนได้ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนฯ นักเรียนจะต้องถูกตัด
คะแนนความประพฤติตามประเภทความผิด 
1. นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนครั้งละมากกว่า 20 คะแนน หรือรวมกันได้มากกว่า 20 

คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองนักเรียนผู้นั้นมาพบ เพื่อรับทราบ และขอความร่วมมือ ใน
การควบคุมดูแล  แก้ไข และปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน  และถ้านักเรียนยังไม่
ด าเนินการแก้ไขเมื่อจบช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3 ) โรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองความ
ประพฤติให้ 

2. ในส่วนกรณีอื่นท่ีไม่อยู่ในข้อท่ี 11 (1) ให้คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา และ
ถือเอามติท่ีประชุมเป็นหลักปฏิบัติ 

 
ข้อที่  12. ประเภทความผิด 

1. ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน 
 มาโรงเรียนฯ สาย  เกิน 3 ครั้ง 
 หลบหลีกการเข้าแถว หรือไม่เข้าแถวตรงห้องของตนเอง 



 ไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง หรือไม่เช่ือฟังค าส่ังสอน ของครู – อาจารย์ 
 ไม่ท าเวรตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ 
 นั่งในท่ีไม่สมควร เช่น ราวระเบียง ราวบันได โต๊ะครู โต๊ะนักเรียน หรือก าแพง

โรงเรียนฯ เป็นต้น 
 ส่งเสียงดังอึกทึกรบกวนผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

2. ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน 
 หลบหนีการเรียน 
 แต่งเครื่องแบบนักเรียนผิดระเบียบ มีเครื่องประดับต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็นและ

เครื่องใช้ 
ประจ าตัวไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน หรือไม่ถูกต้องตามท่ีโรงเรียนฯ 
ก าหนดไว้ 

 ทรงผมไม่ถูกต้องตามท่ีโรงเรียนฯ ก าหนดไว้ (ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ) 
 ชักน าบุคคลอื่นเข้ามาในโรงเรียนฯ ในเวลาราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ขีด เขียนข้อความไม่สุภาพ หยาบคาย ตามสถานท่ีต่างๆ บริเวณโรงเรียนฯ 
 เจตนาโกหก ผู้ปกครอง อาจารย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

รวมถึงการปลอมแปลงลายเซ็น หรือเอกสารต่างๆ ด้วย 
 กล่าวค าอาฆาต ท้าทาย หรือเชิญชวนอันเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
 น าโทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียนในเวลาราชการ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 หากตรวจพบว่าน ามาริบโทรศัพท์มือถือเป็นเวลา 3 วัน 
- ครั้งท่ี 2 หากตรวจพบว่าน ามาริบโทรศัพท์มือถือเป็นเวลา 15 วัน 
- ครั้งท่ี 3 หากตรวจพบว่าน ามาริบโทรศัพท์มือถือและส่งคืนในปลายภาคเรียน  
(โดยทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ) 

3. ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน 
 เจาะหู ระเบิดหู และเจาะล้ิน หรืออวัยวะอื่นๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 สักถาวรบริเวณอวัยวะต่างๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 ไม่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ทุจริตในการสอบ 
 เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการก่อการทะเลาะวิวาท 
 หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนฯ หรือกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน โดยไม่ได้

รับ 



อนุญาต 
 มีหนังสือ หรือส่ือลามกไว้ในครอบครอง รวมถึงการเข้าเว็บไซต์ลามก 
 เลิกเรียนแล้วไม่กลับบ้านโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจ าเป็น 
 แสดงพฤติกรรมชู้สาว 

4. ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน  
 ไม่เคารพ กระด้างกระเด่ือง หรือล้อเลียนครู – อาจารย์ 
 ข่มขู่กรรโชกทรัพย์ 
 มีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือสูบบุหรี่ หรือส่ิงเสพติด ท้ังในและนอกโรงเรียนฯ 
 เล่นการพนัน ท้ังในและนอกโรงเรียนฯ 
 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนฯ โดยเจตนา 

5. ความผิดท่ีนอกเหนือจากข้อท่ี 12 (1-4)  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
6. หากนักเรียนได้เคยกระท าความผิดใดมาแล้วตามข้อท่ี 12 (1-4) และได้ถูกบันทึกตัด

คะแนนแล้ว หากกระท าผิดซ้ าเป็นครั้งต่อไป ให้น าเอาคะแนนความผิด คูณ ด้วยครั้ง
ท่ีกระท าความผิด เช่น ด.ช.มนตรี ทรงผมไม่ถูกระเบียบ และได้ถูกตัดคะแนน 5 
คะแนนแล้ว แต่ยังไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือ ครั้งต่อไปยังไว้ทรงผมผิดระเบียบอีก ให้ตัด 
5 x 2 = 10 คะแนน  และครั้งต่อไปยังท าอีกให้ตัด 5 x 3 = 15 คะแนน เป็นต้น 

 
ข้อที่  13. ผู้มีอ ำนำจในกำรเพิ่มคะแนน หรือตัดคะแนน 

1. สารวัตรนักเรียน มีอ านาจลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ีกระท า
ความผิดได้ไม่เกินครั้งละ 3 คะแนน และไม่สามารถเพิ่มคะแนนให้ได้ 

2. ครู – อาจารย์ ทุกคนในโรงเรียนและ ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจ า  มีอ านาจ
ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ีกระท าความผิดได้ไม่เกินครั้งละ 5 
คะแนน และเพิ่มคะแนนให้ได้ไม่เกินครั้งละ 1 คะแนน 

3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีอ านาจลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
ท่ีกระท าความผิดได้ไม่เกินครั้งละ 10 คะแนน และเพิ่มคะแนนให้ได้ไม่เกินครั้งละ 3 
คะแนน 

4. ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ มีอ านาจลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ี
กระท าความผิดได้ไม่เกินครั้งละ 20 คะแนน และเพิ่มคะแนนให้ได้ไม่เกินครั้งละ 15 
คะแนน 

5. คณะกรรมการฯ มีอ านาจประชุมพิจารณาโทษ ตัดคะแนนความประพฤติในกรณีท่ี 
นักเรียนประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษสถานหนัก และอาจวินิจฉัยตัด
คะแนนให้มีความเหมาะสมกับความผิดโดยไม่จ ากัด ในการประชุมพิจารณาความผิด



นั้นต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ จึงนับเป็นครบ
องค์ประชุม เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดแล้ว ให้เสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
และเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ทราบ ตามล าดับ  

 
ข้อที่  14. ภำคผนวก 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังนี ้

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551” 
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

                1.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2527 
                2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2540 
                3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2542 
                4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2546 

ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนผู้ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่สถานศึกษานั้นจะมีกฎหมาย
ก าหนดเรื่องการแต่งกายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

ข้อ 5   ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบ่งตามระดับและประเภทการศึกษา 
1.  เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
2. เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
3. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญศึกษา 
5. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษาระดับต่ า

กว่าปริญญา 
6. เครื่องแบบนักเรียนส าหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
7. เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม 
ข้อ 6  เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 

                 นักเรียนชำย 
1. เส้ือ ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  หรือคอปกกลม  แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กางเกง  ผ้าสีด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่า  หรือสีแดง  ขาส้ัน 
4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 



นักเรียนหญิง 
1. เส้ือ ผ้าสีขาว แบบคอเช้ิต หรือคอปกกลม แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือ

ไหม โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ าเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กระโปรง ผ้าด า สีน้ าเงิน สีกรมท่าหรือสีแดง แบบจีบรูดรอบตัว หรือยาวเพียงใต้เข่า แบบจีบทบ

รอบเอว หรือพับเป็นจีบ ข้างละสามจีบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุม
เข่า 

4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 

ข้อ  7  เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
                 นักเรียนชำย 

1. เส้ือ ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  หรือคอปกกลม  แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กางเกง  ผ้าสีด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่า  หรือสีแดง  ขาส้ัน 
4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 

                นักเรียนหญิง 
1. เส้ือ  ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  คอบัว  หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหล่ียมเงื่อน

กลาสี  สีด าหรือสีกรมท่า  แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย  ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กระโปรง  ผ้าด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่าหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาวเพียงใต้

เข่า  แบบจีบทบรอบเอว  หรือพับเป็นจีบ  ข้างละสามจีบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวม
แล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 

4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 

ข้อ  8  เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                 นักเรียนชำย 

1. เส้ือ ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  หรือคอปกกลม  แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กางเกง  ผ้าสีด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่า  หรือแบบสุภาพ  ขาส้ัน 



4. เข็มขัด  หนัง  สีด าหรือสีน้ าตาล  หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสีเหล่ียมผืนผ้า  ชนิดหัว
กลัด  นักเรียนท่ีเป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนได้ 

5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
6. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 

                นักเรียนหญิง 
1. เส้ือ  ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  คอบัว  หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหล่ียมเงื่อน

กลาสี  สีด าหรือสีกรมท่า  แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย  ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กระโปรง  ผ้าด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่าหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาวเพียงใต้เข่า แบบจีบทบ

รอบเอว  หรือพับเป็นจีบ  ข้างละสามจีบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุม
เข่า 

4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 
ข้อ  9  เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 

                 นักเรียนชำย 
1. เส้ือ ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  หรือคอปกกลม  แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กางเกง  ผ้าสีด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่า  หรือแบบสุภาพ  ขาส้ัน 
4. เข็มขัด  หนัง หรือผ้า สีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสีเหล่ียมผืนผ้า  ชนิดหัว

กลัด  รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
5. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 

                 นักเรียนหญิง 
1. เส้ือ  ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  คอบัว  หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหล่ียมเงื่อน

กลาสี  สีด าหรือสีกรมท่า  แขนส้ัน 
2. เครื่องหมาย  ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. กระโปรง  ผ้าด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่าหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาวเพียงใต้

เข่า  แบบจีบทบรอบเอว  หรือพับเป็นจีบ  ข้างละสามจีบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวม
แล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 

4. เข็มขัด  หนังหรือผ้า  สีด า  หัวเข็มขัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ชนิดหัวกลัดหุ้มด้วยหนังหรือผ้าสี
เดียวกับเข็มขัด 



5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า 
6. ถุงเท้าส้ัน  สีขาว 
ข้อ  10  เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษา 

ระดับต่ ากว่าปริญญา 
                 นักเรียนชำย 

1. เส้ือ  ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิตผูกเนคไท  แขนส้ันกรือแขนยาว 
2. เครื่องหมายติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา 
3. กางเกง  ผ้าสีด าหรือสีกรมท่า  แบบสุภาพ  ขายาว 
4. เข็มขัด  หนังสีด า  หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของสถานศึกษา 
5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้น  ชนิดผูก 
6. ถุงเท้า  ส้ัน  สีด า 

                 นักเรียนหญิง 
1. เส้ือ  ผ้าสีชาว  แบบคอเช้ิต  แขนส้ันหรือแขนยาว 
2. เครื่องหมาย  ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา 
3. กระโปรง  ฟ้าสีด าหรือสีกรมท่า  แบบสุภาพ  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
4. เข็มขัด  หนังสีด า  หัวเบ็มขัดเป็นโลหะตราของสถานศึกษา 
5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า  มีส้นสูงไม่เกิน  2  นิ้ว 
ข้อ  11  เครื่องแบบนักเรียนส าหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

                 นักเรียนชำย 
1. เส้ือ ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต  หรือคอปกกลม  แขนส้ันหรือแขนยาว 
2. เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. หมวกใช้หมวกสีขาว (กะปิเยาะห์)หรือหมวกสีด า (ซอเกาะห์) ในโอกาสอันควร 
4. กางเกง  ผ้าสีด า  สีน้ าเงิน  สีกรมท่า  หรือแบบสุภาพ  ขายาว 
5. เข็มขัด  หนังสีด า  หัวเข็มขัดเป็นโลหะชนิดหัวกลัดหรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา 
6. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้น 
7. ถุงเท้าส้ันสีด า 

               นักเรียนหญิง 
1. เส้ือ  กรุงสีพื้น  ไม่มีลวดลาย  แบบคอกลมไม่มีปก 
2. เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือ

ไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ าเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง 
3. ผ้าคลุมศีรษะ  ผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย  ลักษณะเย็บเป็นถุง  หรือตัดเย็บในลักษณะอื่น  ซึ่งต้อง

คลุมศีรษะท้ังหมด  เว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศีรษะคลุมไหล่ 



4. กระโปรงหรือโสรง่กระโปรง  ผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย  แบบทรงปลายบาน  ไม่มีจีบ หรือมีจีบ
หรือเกล็ดความยาว  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมข้อเท้า 

          โสร่ง  มีลักษณะเช่นเดียวกับผ้าถุงหรือผ้าโสร่งท่ัวไป  เป็นผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย  ขนาดกว้าง
พอเหมาะ  ไม่ผ่าข้างหรือรัดรูป  เมื่อสวมแล้วชายผ้าโสร่งคลุมข้อเท้า 

1. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีขาว  แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า 
2. ถุงเท้า  ส้ันสีขาว 
ข้อ  12  เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษา

เอกชน  สอนศาสนาอิสลาม 
                 นักเรียนชำย 

1. เส้ือ ผ้าสีขาว  แบบคอเช้ิต   แขนส้ัน 
2.  เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อ  สัญลักษณ์ หรือเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด  ปักท่ีอกเส้ือเบื้องขวา  
3. กางเกงใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกางเกงนักเรียนท่ัวไปท่ีใช้ในสถานศึกษานั้น  ขายยาวระดับ

ตาตุ่ม  ปลายขาพับเข้าด้านใน 
4. เข็มขัดชนิดหัวกลัด  ส าหรับผู้ท่ีเป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้  หรือหัวเข็มขัดเป็น

ตราของสถานศึกษา 
5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด าหรือสีน้ าตาล  แบบหุ้มส้นชนิดผูก 
6. ถุงเท้า  ส้ันสีขาว  สีน้ าตาล  หรือสีด า 

                นักเรียนหญิง 
1. เส้ือ  ผ้าสีขาวคอปกบัว  ผ่าด้านหน้าตลอด  แขนยาว  ปลายแขนจีบรูดมีสาบกว้าง  ไม่

เกิน  5  เซนติเมตร  ตัวเส้ือยาวคลุมสะโพก  ไม่รัดรูป 
2. เครื่องหมาย  ใช้ช่ืออักษรย่อ  สัญลักษณ์ หรือเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด  ปักท่ีอกเส้ือเบื้องขวา  c]tzhk8]6,Liukt 
3. ผ้าคลุมศีรษะ  ใช้ผ้าสีขาวเกล้ียงไม่มีลวดลาย  หรือสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรง  ส่ีเหล่ียม

จัตุรัส ความยาวด้านละ 100 – 120 เซนติเมตร  ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดต้ังแต่ใต้คางจนถึง
ปลายมุมผ้า 

4. กระโปรง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรงนักเรียน  ท่ัวไปท่ีใช้ในถานศึกษานั้น แบบ
สุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมข้อ
เท้า 

5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า  มีสายรัดหลังเท่าหรือแบบหุ้มส้น  หุ้มปลายเท้า  มีส้นสุงไม่
เกิน  2  นิ้ว  ไม่มีลวดลาย 

6. ถุงเท้า  ส้ันสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ปลายถุงเท้าไม่พับ 



นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชน  สอนศาสนา
อิสลาม อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบท่ีสถานศึกษาก าหนดได้ตามความสมัคร
ใจ 
  

ข้อ  13  ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการแต่ง  วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งเครื่องแบบนักเรียนดังนี ้

1. ชนิดและแบบของเครื่องแบบ รวมทั้งจัดท ารูปเครื่องแบบตามระเบียบนี้ไว้เป็นตัวอย่าง 
2. เครื่องหมายของสถานศึกษา 
การก าหนดรายละเอียดตามวรรคหนึ่งให้สถานศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือ

ขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง  หรือผู้ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น แล้วแต่กรณี และประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
ทราบ 

ข้อ  14  สถานศึกษาใดมีความประสงค์จะขอใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่นนอกจากท่ีก าหนดใน
ระเบียบนี้ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่งหรือผู้ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ  15  สถานศึกษาใดจะก าหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด นักศึกษาวิชาทหารหรือแต่งชุดพื้นเมือง  ชุดไทย  ชุดล าลอง  ชุดฝึกงาน  ชุดกีฬา  ชุดนาฏศิลป ์ หรือ
ชุดอื่น ๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด  ให้เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยค านึงถึงความ
ประหยัดและเหมาะสม 

ข้อ  16  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่ง
เครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  17  นักเรียนซึ่งศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
แต่งกายสุภาพ 

ข้อ  18  นักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกเว้นตามระเบียบนี้ให้สถานศึกษา
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม 

ข้อ  19  สถานศึกษาใดท่ีใช้เครื่องแบบนักเรียนอยู่แล้วตามระเบียบเดิม หรือใช้เครื่องแบบเป็น
อย่างอื่นโดยได้รับอนญุาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป 

ข้อ  20  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
 

                                                ประกาศ ณ วันท่ี  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 
 

 

 


