
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำปรำรภ 
 

ในการเป็นมนุษย์  การศึกษาถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ  เพราะเราต้อง
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพจากการเรียนรู้  จากการศึกษาแทบทั้งส้ิน  ฉะนั้น
คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาเป็นพื้นฐาน  ในฐานะ
ผู้บริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะด าเนินการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน  อันเป็น
ที่รักของทุกท่าน  ที่มอบความไว้วางใจให้กับสถานศึกษาแห่งนี้  ให้เกิด
ประสบการณ์ของชีวิตอย่างครบถ้วน 
 โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนใหม่ประจ าปี
การศึกษา  2561  สู่รั้วม่วง-ขาว อันทรงเกียรติที่ได้สร้างคนมีคุณภาพมา
หลายรุ่น  ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียน  
โปรดให้ความร่วมมือและเสนอแนวทาง  เราจะด าเนินการศึกษาให้ดีที่สุด  
ให้สมกับโรงเรียน    ใกล้บ้านที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  มุ่ง
พัฒนาความรู้  ควบคู่คุณธรรม  ก้าวล้ าเทคโนโลยี  เสริมคนดี  สร้างงาน  สืบ
สานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากลต่อ 
 

(นางสาววรรณา  ปุจฉาการ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

คู่มือนักเรียนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ของนักเรียนอันที่จะรู้จัก
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์  ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ 
รู้จักปฏิบัติตนและสามารถปรับปรุงตนเอง ให้เป็นนักเรียนที่ดี และเข้ากับ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ฉะนั้นขอให้นักเรียนได้
อ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

นอกจากคู่มือนักเรียนเล่มนี้ ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครอง จะได้
ทราบเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หากพบว่าบุตรธิดาในความปกครองไม่
ปฏิบัติตามระเบียบข้อแนะน าตามคู่มือนี้ ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ดูแลกวดขัน
แนะน าตักเตือนอบรมส่ังสอนและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและร่วมมือแก้ไขปัญหา 

อนึ่ง การศึกษาของนักเรียนจะเกิดผลดี และประสบความส าเร็จตาม
ปรารถนา ย่อมขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเป็นส าคัญ นั่นคือ นักเรียนจะต้องตั้งใจ
เรียน ทบทวนบทเรียน อยู่ในโอวาท เชื่อฟัง ประพฤติปฏิบัติตามค าอบรมส่ัง
สอนของครู หากสามารถปฏิบัติได้ดังกล่าวแล้ว นักเรียนย่อมจะเป็นผู้ส าเร็จ
ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
              คณะผู้จัดท าหนังสือคู่มือนักเรียน 

                                             14 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท ำเนียบผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
ปี พ.ศ. ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

2500-2502 นายวรพจน์  ปั้นประเสริฐ ครูใหญ่ 
2502-2503 นายบุญเหลือ  ศัพท์พันธ์ ครูใหญ่ 
2503-2507 นายสมปอง  วิริยสิทธิ ครูใหญ่ 
2507-2508 นายวันชัย  พินิจไพบูลย์ ครูใหญ่ 
2508-2509 นายส ารวม  จ าปาทอง ครูใหญ่ 
2509-2513 นายพิเชษฐ์  พงษ์ประติยานนท์ ครูใหญ่ 
2513-2516 นายสุวัฒน์  เอมสะอาด ครูใหญ่ 
2516-2516 นายประสงค์  ไทยภักดี ครูใหญ่ 
2516-2517 นายจิระ  เป้าเล้ง ครูใหญ่ 
2517-2518 นายสุรชัย  ปานประเสริฐกุล ครูใหญ่ 
2518-2520 นายไพศาล  อั๋นประเสริฐ ครูใหญ่ 
2520-2522 นายศักดา  ปัญจพรผล ครูใหญ่ 
2522-2529 นายทองหลอม  พานิชเจริญ อาจารย์ใหญ่ 
2529-2532 นายสถิต  โกราช อาจารย์ใหญ่ 
2532-2537 นายศิลปะชัย  วุ่นบ ารุง อาจารย์ใหญ่ 
2537-2541 นางสาวลัดดาวัลย์  บางท่าไม้ อาจารย์ใหญ่ 
2541-2543 นางมณฑา  โสมพงศ์ อาจารย์ใหญ่ 
2543-2547 นายบุญส่ง  แป้นน้อย ผู้อ านวยการ (28ธ.ค.43) 

ระดับ 8 2547-2549 นางจิรา  อ่อนไสว ผู้อ านวยการระดับ 8 
2549-2554 นายพลวัฒน์  เป้าเล้ง ผู้อ านวยการระดับ 7 
2554-2556 นายสมเกียรติ  รั้วมั่น ผู้อ านวยการระดับ 8 
2556-2559 นายสุรเดช  สมเกียรติกุล ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

2559-ปัจจุบัน นางสาววรรณา  ปุจฉาการ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 

กำรแต่งกำยส ำหรับชุดเนตรนำรี 



ท ำเนียบรองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ปี พ.ศ. ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

2525-2537 นายวิบูลย์  น้ าชัยศรี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
2539-2543 นายกิตติชัย  มรรคเจริญ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 

(1 ตุลาคม 2539-28
ธันวาคม 2543) 

  

2543-2547 นายกิตติชัย  มรรคเจริญ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
2547-2559 นายกิตติชัย  มรรคเจริญ รองผู้อ านวยการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแต่งกำยส ำหรับชุดลูกเสือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. 2548 

……………………………………….. 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65  แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อท่ี 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2548” 

ข้อท่ี 2  ระเบียบให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อท่ี 3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนหรือนกัศึกษา พ.ศ. 2543 

ข้อท่ี 4  ในระเบียบนี้ 
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความว่า  ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ หรือหัวหน้าของโรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

“กระท าความผิด”  หมายความว่า  การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษา
ป ร ะ พ ฤ ติ ฝ่ า ฝื น ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง สถ า น ศึ ก ษ า  ห รื อ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา 

“การลงโทษ”  หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักเรียนหรือ
นักศึกษาท่ีกระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 



ข้อท่ี 5  โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด 
มี 4 สถาน ดังนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. ท าทัณฑ์บน 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
4. ท ากิจกรรมเพื่อให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ข้อท่ี 6  ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบ
กล่ันแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึง
อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วย 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแก้นิสัย
และความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และ
กลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ท่ี
ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษ
นักเรียน  

ข้อท่ี 7  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณี นักเรียนหรือนักศึกษา
กระท าความผิดไม่ร้ายแรง 

ข้อท่ี 8  การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติ
ศักด์ิของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่า
กล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าทัณฑ์บน ให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนและรับรอง
การท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อท่ี  9  การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิวัติ
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้ 
เป็นหลักฐาน 

ข้อท่ี  10  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ี
นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดท่ีสมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข้อท่ี  11  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2548 

        
 

       อดิศัย  โพธารามิก 
       (อดิศัย  โพธารามิก) 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



ประกาศกฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 
มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้  
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่

รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
 “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท้ังประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
อยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

 “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

ข้อ 2 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี ้
(1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน น าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติให้
เกียรติบัตรความดีของนักเรียน 

 
ท้ังนี้ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
  ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

                                              

                                              (นางสาววรรณา  ปุจฉาการ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒนร์าษฎร์อุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปล่ียน เสพสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ส่ิงมึนเมา 
บุหรี่ หรือยาเสพติด 

(5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ 

อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
(8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(9) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน เพื่อเท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการ

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 
ข้อ 3 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของ

นักเรียนและ 
นักศึกษาได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี ้
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

                     จาตุรนต์  ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถัมภ ์

แนวคิดและหลักกำรของกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 เนื่องจากสภาพของสังคม เศรษฐกิจและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก การปรับตัวให้เหมาะสมเป็นท่ีพอใจของ
ตนเองและเป็นท่ียอมรับของสังคม ต้องอาศัยครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการ
แรกท่ีจะคอยดูแลใส่ใจและช่วยเหลือให้นักเรียนมีการปรับตัวท่ีดี มีความสุข ท้ังนี้ 
สังคมอื่นๆ ท่ีอยู่รอบตัวเด็ก เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีการปรับตัวท่ีดีขึ้น 
โดยเฉพาะโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม
พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพรอบด้าน ให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 การพัฒนานัก เรียน ให้มี คุณภาพ ชีวิ ต ท่ี ดี  เก่ ง  และมีความ สุขนั้ นๆ 
นอกเหนือจากการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนทุกคน ซึ่งมีครูท่ีปรึกษา
เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่างๆ และเพื่อให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของยุคสมัย 
จึงจ าเป็นต้องมีการท างานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 อันดับท่ี 1   50  คะแนน 
 อันดับท่ี 2   40  คะแนน 
 อันดับท่ี 3   30  คะแนน 
 
ระดับภาค/ประเทศ 
 อันดับท่ี 1   100  คะแนน 
 อันดับท่ี 2     75  คะแนน 
 อันดับท่ี 3     50  คะแนน 
 
คะแนนความดีจากกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์/ช่วยงานอื่นๆ ช่ัวโมงละ 5 คะแนน 
เก็บส่ิงของมูลค่า บาท/1 คะแนน 
บริจาคโลหิต ครั้งละ 50 คะแนน  
คะแนนความดีจากกิจกรรมนักเรียน เกรดเฉล่ียประจ าภาคเรียน/ปีการศึกษา 
เกรดเฉล่ีย 3.50-3.79 = 30 คะแนน 
เกรดเฉล่ีย 3.80-3.99 = 40 คะแนน 
เกรดเฉล่ีย 4.00         = 50 คะแนน 
หมายเหตุ  ผลการเรียนต้องไม่มี 0, ร และ มส 

ครูและครูเวรท่ีพบเห็นนักเรียนท าความดี ให้บันทึกลงในสมุดความดีของ
นักเรียน และส่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อบันทึกคะแนนและทะเบียน
พฤติกรรมต่อไป 
1. ความดีใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้พิจารณาเทียบเคียงความดีนั้นๆ ตาม

ความเหมาะสม 
2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน บันทึกพฤติกรรมความดีของนักเรียน ตาม

รายการในพฤติกรรมความดีของนักเรียน 



ประกาศโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ ์
เรื่อง  ระเบียบการปกครองนักเรียน ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ 

และการตัดคะแนนความประพฤติ 
………………………………………….. 

การควบคุมความประพฤติและบทลงโทษ 
 เพื่อให้การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดระเบียบงานฝ่ายปกครองว่า ด้วย
ความประพฤติของนักเรียน  มีดังนี้ 

1. คะแนนความประพฤติ ให้นักเรียนทุกคนมีคนละ 100 คะแนน ในแต่ละปี
การศึกษา 

2. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครู ส่งแบบแจ้งผลการปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียนท่ีห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและ
ประเมินผล ภายใน 48 ช่ัวโมง 

3. การลบล้างความผิด ครูสามารถลบล้างความผิดโดยให้นักเรียนกระท า
ความดีทดแทนได้ ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายปกครอง 

4. ระดับของความผิด นักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบมีบทลงโทษหนักเบา 3 
ระดับ คือ 
ความผิดร้ายแรง คือความผิดท้ังหลายท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน
และส่วนรวมอย่างร้ายแรง หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือเป็นความผิดท่ีกระทบกระเทือนต่อระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดี  
เช่น 
- ประพฤติผิดประเวณี 
- ลักทรัพย ์
- ท าร้ายร่างกายครูหรือเพื่อนนักเรียน 

วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างาน

ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ พร้อมท้ังมีเอกสาร
หลักฐานในการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ 

3. เพื่อให้ครูมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปได้ด้วยดแีละอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมอารมณ์ได้ 
4. นักเรียนมีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน โดย ขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมนักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 

ในการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาจะมีการประสานงานและได้รับการ
สนับสนุน ความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครูที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้ปกครอง ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้  



แผนภูมิกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูที่ปรึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาท่ีจะต้อง
ท าความรู้จักและเข้าใจนักเรียนในห้องของตน เพือ่น าไปสู่การคัดกรองนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา และดูแลช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ตามความเหมาะสม 

ข้อ 7 การแต่งกายท่ีถือว่าไม่เหมาะสม 
  7.1 ตัดหรือซอยผม ท าสีผมท่ีผิดธรรมชาติ ไว้ทรงผมนอกเหนือจากท่ี
โรงเรียนก าหนด 
  7.2 ใช้เครื่องส าอางเพื่อแต่งหน้า เขียนค้ิว ท าค้ิวถาวร ทาปาก  
ทาแป้งเกินความงาม ไว้เล็บยาว 
  7.3 ใช้เครื่องประดับอื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น 
สร้อยคอ ต่างหู แหวน อนุโลมให้ใส่นาฬิกาข้อมือ เฉพาะนักเรียนหญงิให้ใช้กิ๊บลวดสีด า
ติดผมได้ 
  7.4 การดัดแปลง เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเครื่องแบบนักเรียนท่ีผิดไป
จากท่ีโรงเรียนก าหนด ให้รองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
                                              (นางสาววรรณา  ปุจฉาการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒนร์าษฎร์อุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

คดักรองนักเรียน 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเส่ียง/มปัีญหา 

ส่งเสริมนักเรียน 
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

พฤตกิรรมดีขึน้หรือไม่ 

ส่งต่อภายในโรงเรียน 

 ไม่ดีข้ึน 

ดีข้ึน 



5.8 เครื่องหมายของโรงเรียน 
   1. นักเรียนทุกคนต้องปักอักษรย่อ พ.ร. ด้วยด้ายสีน้ าเงิน
ระดับแนวหน้าอกด้านขวาและปักช่ือ-สกุล ขนาดความสูง 1.5 เซนติเมตร หน้าอก
ด้านซ้าย 
   2. เลขประจ าตัว นักเรียนทุกคนปักเลขประจ าตัวด้วยด้ายสี
น้ าเงิน ใช้เลขไทยระดับแนวหน้าอกด้านขวา ใต้อักษรย่อ พ.ร. 1 เซนติเมตร มีความ
กว้างพองาม 
  5.9 การปักเครื่องหมายแสดงระดับช้ัน 
   1. นักเรียนชาย-หญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นก าหนดให้ปัก
เป็นรูปวงกลมทึบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ระดับแนวราวนมด้านซ้าย
เหนือช่ือ-สกุล โดยใช้ด้ายหรือไหมสีม่วง 
   ตัวอย่าง ม.1 ●  ม.2 ●● ม.3 ●●● 
   2. นักเรียนชาย-หญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก าหนดให้
ปักเป็นรูปวงกลมทึบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ระดับแนวราวนมด้านซ้าย
เหนือช่ือ-สกุล โดยใช้ด้ายหรือไหมสีม่วง 
   ตัวอย่าง ม.4 ●  ม.5 ●● ม.6 ●●● 
 ข้อ 6 กระเป๋าหนังสือ 
  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนใช้
กระเป๋าส าหรับใส่อุปกรณ์การเรียนตามแบบท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
กระเป๋าท่ีโรงเรียนจัดท า สีด า มีตราโรงเรียน แบบสะพายหลังไม่มีลวดลาย 
 
 
 

สิ่งที่ลูก พ.ร. ควรรู้ 
 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒนร์าษฎร์อุปถัมภ์ 
ต้ังอยู่ เลขท่ี 17 หมู่ท่ี  2 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร 74120 
โทรศัพท์ 034-481458 โทรสาร 034-483138 

 ประวัติโรงเรียน 
    โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับต าบล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ 
ท่ีก่อต้ังโดยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม เจ้าอาวาสวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร และ
คณะกรรมการวัด เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาล 
สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ใน
สมัย      ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้ังอยู่บริเวณวัด
หลักส่ีราษฎร์สโมสร ท าการสอนไปก่อน อาคารเรียนเป็นตึก 2 ช้ัน ขนาด 10 
ห้องเรียน (เปิดเรียนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น) 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนซึ่ง
ประกอบด้วย พระครูพิพัฒน์สาครธรรม นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร 
ศึกษาธิการอ าเภอบ้านแพ้ว และคณะกรรมการวัด พิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่า 
โรงเรียนต้ังอยู่บนพื้นท่ีแคบๆ มีเนื้อที่น้อยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงเรียน
ในอนาคต จึงได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อซื้อท่ีดิน ได้เงินจ านวน 250,000 บาท และได้
น าเงินไปซื้อท่ีดินเอกชนท่ีติดกับวัด จ านวน 37 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ท่ีต้ังโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 
 



 
 วิสัยทัศน์โรงเรียน 

    ภายในปี 2561 โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อปุถัมภ์ มุ่งพัฒนา
ความรู้ ควบคู่   คุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี เสริมคนดี สร้างงาน สืบสานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทียบเคียง สู่มาตรฐานสากล 
 พันธกิจโรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความสามารถและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันต่อ 
   การเปล่ียนแปลงน าไปสู่การจัดการเรียนรู้    
4. พัฒนาบุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 เป้ำประสงค์โรงเรียน  : ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างมีความสุข        
 อัตลักษณ์โรงเรียน   :  คุณธรรมน าวิชาการ สารสนเทศดี มีเทคโนโลยีเด่น 

เน้นวิชาชีพ 
 เอกลักษณ์โรงเรียน   :  ลูก พ.ร. เป็นคนดีของสังคม 
 ปรัชญำโรงเรียน  :   ผู้รู้ดี ผู้ปฏิบัติดี คือผู้เจริญ (สุปัญฺญา สุปฏิปนฺโน ภว โหติ) 
 คติพจน์โรงเรียน   :  ต้ังใจศึกษา พัฒนาจิตใจ รับใช้สังคม 
 ค ำขวัญโรงเรียน  :  ต้ังใจเรียน เพียรท าดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา มุ่งหาอาชีพ 

 
 5.6 การแต่งกายชุดพลศึกษา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น
เอกลักษณ์ โรงเรียนได้ก าหนดให้นักเรียนชาย-หญงิ ท้ังมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่งชุดพลศึกษาดังนี้ 
   1. เส้ือโปโลสีม่วงตามท่ีโรงเรียนก าหนด ให้นักเรียนปักช่ือ-
สกุล ด้วยไหมหรือด้ายสีขาวขนาดสูง 1.5 เซนติเมตร หน้าอกขวา 
   2. กางเกง ใช้กางเกงวอร์มขายาวสีด าแถบม่วงตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
   3. รองเท้า นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย 
และผูกเชือกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้า นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รองเท้า
ผ้าใบสีน้ าตาล นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า (รองเท้าชุด
นักเรียน) 
   4. ถุงเท้า นักเรียนหญิงและนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นใช้ถุงเท้าสี
น้ าตาลไม่มีลวดลาย 
   5. ในการเรียนพลศึกษา นักเรียนจะต้องมีเครื่องแต่งกายชุด
พลศึกษา และวันท่ีมีการเรียนวิชาพลศึกษา ให้นักเรียนใส่ชุดพลศึกษาท่ีโรงเรียน
ก าหนดมาโรงเรียน  
  5.7 การแต่งกายของนักเรียนในแต่ละวัน 
   1. ใส่ชุดลูกเสือ เนตรนารี (วันพุธ) 
   2. ใส่ชุดพลศึกษา ในวันท่ีมีการเรียนวิชาพลศึกษา 
   3. วันอื่นๆ ให้ใส่ชุดนักเรียน หรือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
โรงเรียนก าหนด 



 
 2. ห้ามนักเรียนไว้จอน ไว้หนวดเครา ท าผมแสกกลาง ย้อมหรือกัดสีผม ใส่
น้ ามัน เยล หรือฉีดสเปรย์ และห้ามท าผมตามแฟช่ัน 
  5.5 แบบทรงผมนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. ถ้าไว้ผมส้ันต้องตัดตรงความยาวของผมจรดปกเส้ือ
ด้านหลัง 
   2. ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยในระดับทัดดอกไม้ 
ความยาวของผมไม่เกินกึ่งกลางหลัง หากใช้สายรัดท่ีท าแทนยางรัดต้องใช้สีด าเท่านั้น 
   3. ใช้ริบบ้ินผูกผมท่ีรวบไว้ ริบบ้ินต้องมีเนื้อเรียบไม่มี
ลวดลายในตัว ขนาดของริบบ้ินกว้าง 1 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว มัธยมศึกษาตอนต้นใช้สีขาว 
มัธยมศึกษาตอนปลายใช้สีม่วง ห้ามใช้สายรัดหรือผ้าก ามะหยี่ทุกสี 
   4. ไม่อนุญาตให้ผูกโบตรงกลางศีรษะ หรือติดกิ๊บขนาดใหญ่ 
หรือเกล้ามวยผม 
   5. กิ๊บท่ีใช้ติดผมและท่ีคาดผมต้องมีขนาดเล็กสีด าเท่านั้น 
และต้องใช้เพื่อกันผม ตกลงมาและไม่ให้ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ 
   6. ไม่ให้ฉีดสเปรย์หรือใส่เยลให้ผมแข็ง 
   7. ห้ามซอยผม ดัดผม ย้อมหรือกัดสีผม และท าผมตาม
แฟช่ัน 
   8. ห้ามท าทรงผมแปลก เช่น ถักเปียหลายอันไว้บนศีรษะ 
ผมตรงกลางตัดส้ันและต้ังตรง ผมท่ีมีจอนยาวกว่าส่วนอื่น ผมสองข้างตัดยาวไม่เท่ากัน 
ส่วนท้ายทอยไว้ยาวคล้ายหางเต่า หรือท าผมแบบอื่นๆ ท่ีขัดต่อบุคลิกภาพของการเป็น
นักเรียน 

 
 ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 

 อักษรย่อโรงเรียน  :  พ.ร.  ( พ. ย่อมาจาก พระครูพิพัฒน์สาครธรรม  ร. ย่อ
มาจากราษฎร์) 

 สีประจ ำโรงเรียน  :  ม่วงขาว ( ม่วงหมายถึงความเข้มแข็ง อดทน  ขาว
หมายถึงความมีระเบียบ ความเรียบร้อย ) 

 พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน : พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล 
 

 ผู้อุปกำรคุณแก่โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อุปถัมภ์ : 
1. เจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์สโมสร 
2. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์สโมสร 

เจ้าคณะอ าเภอ บ้านแพ้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. สมาคมศิษย์เก่า ส.ป. – พ.ร. 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เพลงมำร์ชโรงเรียน   : ค าร้อง อ.สถิต โกราช  ท านอง เพลงมาร์ช 
 วัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ หลวงพ่อธรรมเป็นหลักสมศักดิ์ศรี ช่วย
เกื้อหนุนลูกหลานไทย   ใจภักดี วัดหลักส่ีโรงเรียนเด่นเป็นหลักชัย ต้ังตระหง่านอยู่
ริมน้ าสนามกว้าง อยู่ไกลห่างด าเนินสะดวก  ถึงจุดหมาย กีฬาดี เรียนเก่ง เคร่งวินัย 
ต่างพร้อมใจเรายึดมั่นกันทุกคน พวกเราเหล่าพิพัฒน์ ประกาศก้อง  รักพี่นอ้งครู
อาจารย์หมั่นฝึกฝน อยู่ท่ีไหนแดนไกล ไม่กังวล เราทุกคนร่วมรักสามัคคี 



ประกาศโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ ์
เรื่อง  ระเบียบการปกครองนักเรียน ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ 

และการตัดคะแนนความประพฤติ 
………………………………………….. 

การควบคุมความประพฤติและบทลงโทษ 

 เพื่อให้การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดระเบียบงานฝ่ายปกครองว่าด้วย
ความประพฤติของนักเรียน  มีดังนี้ 

1. คะแนนความประพฤติ ให้นักเรียนทุกคนมีคนละ 100 คะแนน ในแต่ละปี
การศึกษา 

2. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครู ส่งแบบแจ้งผลการปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียนท่ีห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและ
ประเมินผล ภายใน 48 ช่ัวโมง 

3. การลบล้างความผิด ครูสามารถลบล้างความผิดโดยให้นักเรียนกระท า
ความดีทดแทนได้ ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายปกครอง 

4. ระดับของความผิด นักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบมีบทลงโทษหนักเบา 3 
ระดับ คือ 
ความผิดร้ายแรง คือความผิดท้ังหลายท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน
และส่วนรวมอย่างร้ายแรง หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือเป็นความผิดท่ีกระทบกระเทือนต่อระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดี  
เช่น 
- ประพฤติผิดประเวณี 
- ลักทรัพย ์
- ท าร้ายร่างกายครูหรือเพื่อนนักเรียน 

 5.3 เครื่องแบบนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. เส้ือ ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร แบบคอเช้ิตผ่าอกตลอด 
ท่ีอกเส้ือท าเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 เซนติเมตร แขนยาวเพียงเหนือศอก ต้น
แขนและปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้า 2 ช้ัน กว้าง 3 เซนติเมตร สอดชายเส้ือ
ไว้ในกระโปรง 
   2. กระโปรงและเข็มขัด กระโปรงเหมือนนกัเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนเข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังหรือผ้าด า กว้างต้ังแต่ 2-3 เซนติเมตร 
ตามส่วนขนาดตัวนักเรียน หัวเป็นแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัดได้ ใช้หนังผ้าสี
ด าหุ้ม มีปลอกหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัดขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ส าหรับสอด
ปลาย เข็มขัดท่ีว่านี้ให้คาดทับกระโปรง 
   3. ถุงเท้า ถุงเท้าส้ันสีขาว พับปลายสองพับ 
   4. รองเท้า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมนชนิดมีสายรัด
หลังเท้า หนัง สีด าไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
   5. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับ เช่น แหวน ต่างหู 
สร้อย ก าไล ฯลฯ อนุโลมให้ใช้นาฬิกาข้อมือได้ ถ้ามีเครื่องรางของขลังต้องกลัดไว้ในท่ี
มิดชิด ห้ามใช้เชือกหรือสร้อยห้อยมาถ้าฝ่าฝืนจะถูกริบของหรือลงโทษ 
   6. เครื่องส าอาง ห้ามนักเรียนใช้ส่ิงแปลกปลอมเพื่อการเสริม
สวย หรือเครื่องส าอางท่ีไม่เหมาะกับสภาพนักเรียน และห้ามไว้เล็บยาว 
  5.4 แบบทรงผมของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไว้ผมทรงนักเรียนหรือผมทรงรองทรงสูง ข้างหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
จะท าการตรวจผมนักเรียนชายทุกต้นเดือนตามข้อตกลงมติท่ีประชุม 



 5.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. เส้ือ ผ้าขาวเนื้อเรียบไม่บางเกินควร แบบคอพับในตัว ผ่า
ลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบใหญ่พอแบะคอแล้วไม่
เห็นตะเข็บข้างใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร ใช้ผ้าสองช้ินเย็บแบบเข้าถ้ า เขนยาวพอ
เหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ความยาวของตัวเส้ือต้ังแต่ต้นแขนถึงขอบล่างมีความ
กว้าพอเหมาะกับชายของตัวเส้ือ ด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร      ไม่รัดเอว 
ริมขอบล่างด้านหน้าติดกระเป๋าขนาดกว้าง 5-9 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ตาม
ส่วนขนาดของเส้ือ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไมเ่กิน 2 เซนติเมตร ผูกคอด้วยผ้าสี
กรมท่า ชายสามเหล่ียมกว้างต้ังแต่ 10-15 เซนติเมตร ยาวตั้งแต่ 80-100 เซนติเมตร 
เงื่อนกลาสี 
   2. กระโปรง ผ้าสีกรมท่าหรือสีน้ าเงินแก่ ด้านหน้าหรือ
ด้านข้างเป็นกลีบข้างละ      3 กลีบ หัวกลีบออกด้านหน้า เย็บทับกลีบขอบล่างลงมา
ระหว่าง 6-12 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอเหมาะ กระโปรงยาวเพียง
ใต้เข่า 
   3. ถุงเท้าสีขาวพับปลายสองพับ 
   4. รองเท้า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมนชนิดมีสายรัด
หลังเท้า หนัง สีด าไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
   5. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับ เช่น แหวน ต่างหู 
สร้อย ก าไล ฯลฯ อนุโลมให้ใช้นาฬิกาข้อมือได้ ถ้ามีเครื่องรางของขลังต้องกลัดไว้ในท่ี
มิดชิด ห้ามใช้เชือกหรือสร้อยห้อยมาถ้าฝ่าฝืนจะถูกริบของหรือลงโทษ 
   6. เครื่องส าอาง ห้ามนักเรียนใช้ส่ิงแปลกปลอมเพื่อการเสริม
สวย หรือเครื่องส าอางท่ีไม่เหมาะกับสภาพนักเรียน และห้ามไว้เล็บยาว 

 

- พกพาอาวุธมาโรงเรียน หรือมไีว้ในครอบครอง 
- เป็นนักเลงการพนัน 
- เสพสุรา ยาเสพติดทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครอง 
- คบคนช่ัว 
- เท่ียวโสเภณี หรือสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
- ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือบุคคลอื่น หรือสาธารณสมบัติโดน

เจตนา 
- มีความประพฤติหรือแสดงกริยาวาจาในลักษณะก้าวร้าว ลบหลู่ ดู

หมิ่นครู 
- แสดงตนเป็นนักเลงอันธพาลหรือรีดไถ กรรโชกทรัพย์ 
- ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของโรงเรียน 
- หนีโรงเรียน 
- ทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรงท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
- ต้องโทษฐานประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมือง 
- ประพฤติช่ัวหรือท าการใดๆ ท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 
ความผิดขั้นกลางคือความผิดท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมไม่
ร้ายแรงหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดร้ายแรงต่อไป  เช่น 
- เท่ียวกลางคืน 
- ประพฤติตนไปในทางชู้สาวให้ความสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศเกิน

ขอบเขตท่ีศาสนาบัญญัติไว้ 
- แต่งกายฝ่าฝืนระเบียบของทางโรงเรียน 
- หนีโรงเรียนไม่เกิน 2 ครั้ง 
- ไม่มีสัมมาคารวะต่อครู ขัดค าส่ัง แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพส่อถึง

ความไม่เคารพครู 
- มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 



- หนีเรียนในบางคาบเรียน 
- ผมยาวเกินระเบียบท่ีทางโรงเรียนก าหนดหรือตัดผมผิดระเบียบ 
- ก้าวร้าว ข่มเหง รังแกเพื่อนนักเรียน และยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระท า

ผิด 
- กล่าวเท็จและแสดงกริยาล้อเลียนครู 
- ปลอมลายเซ็นครูหรือผู้ปกครอง 
- ความผิดอื่นๆ ท่ีมีลักษณะร้ายแรงท านองเดียวกับท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ความผิดขั้นเบา  เช่น 
- ไม่รักษาความสะอาดของตนเองและส่วนรวม 
- แต่งกายผิดระเบียบเล็กน้อย เช่น แต่งหน้า ทาปาก ทาเล็บ ปล่อยผม 
- ขัดค าส่ังครูเกี่ยวกับการเรียน 
- แสดงกริยาวาจาไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
- ไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนและส่วนรวม 
- น าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและใช้ในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับการ

อนุญาตจากครู 
5. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียนหรือ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนตัดสินตามเกณฑ์ความผิด
ท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น 

6. ความผิดอื่นใดท่ีมิ ไ ด้ก าหนด ให้อยู่ ในดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนหรือ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

7. นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนน 30 คะแนน ทางโรงเรียนจะออกหนังสือเชิญ
ผู้ปกครองมาโรงเรียนเพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนและหาแนว
ทางแก้ไขช่วยเหลือต่อไป 

8. นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนน 50 คะแนน ด าเนินการพานักเรียนเข้าค่ายอบรม
ความประพฤติและนักเรียนต้องออกค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด ถ้าไม่เข้าค่าย
อบรมความประพฤติทางโรงเรียนจะไม่ออกผลการเรียนให้นักเรียน 

 1. เส้ือ แบบเส้ือเช้ิตคอต้ัง ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบท่ีอก
คอเส้ือกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 
เซนติเมตร แขนส้ันเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบ้ืองซ้าย 1 กระเป๋า ขนาด
กว้างต้ังแต่ 8-12 เซนติเมตร และลึก 10-15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ 
 2. กางเกง ผ้าด าสีแบบกางเกงไทย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นสีกากี ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายสีด า ขาส้ันเพียงเหนือเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 
เซนติเมตรเมื่อยืนตรง ส่วนกว้างของกางเกงจากเข่าต้ังแต่ 8-12 เซนติเมตร ตามส่วน
ขนาดของขา ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง 5 เซนติเมตร    มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมให้ทับชายเส้ือให้เรียบร้อย 
 3. เข็มขัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เข็มขัดนักเรียนหนังสีน้ าตาล 
ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เข็มขัดนักเรียนหนังสีด า 
 4. ถุงเท้านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นใช้ถุงเท้าสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย เวลา
สวมอยู่ประมาณครึ่งแข้งไม่ต้องพับ  และนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ถุง
เท้าสีขาวไม่มีลวดลายเวลาสวมอยู่ประมาณครึ่งหน้าแข้งไม่พับ 
 5. รองเท้า ผ้าใบสีด า ชนิดหุ้มส้น หุ้มหัว มีเชือกผูกสีเดียวกับสีรองเท้าไม่มี
ลวดลายหรือสีอื่นใดเจือปน (ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นรองเท้าสีน้ าตาล มีเชือกผูกสี
เดียวกับรองเท้า) 
 6. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับ เช่น แหวน ต่างหู สร้อย ก าไล ฯลฯ 
อนุโลมให้ใช้นาฬิกาข้อมือได้ ถ้ามีเครื่องรางของขลังต้องกลัดไว้ในท่ีมิดชิด ห้ามใช้เชือก
หรือสร้อยห้อยมาถ้าฝ่าฝืนจะถูกริบของหรือลงโทษ 
 7. ห้ามใช้ส่ิงแปลกปลอม ห้ามไว้เล็บยาว 
 
 



ระเบียบโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒนร์าษฎร์อุปถัมภ์ 
ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2560 
................................................................ 

 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2514 
และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2527 เพื่อให้การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปในทางเดียวกันโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จึง
วางระเบียบไว้ดังนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบการนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2558 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 ข้อ 3 ต้ังแต่การใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติอื่นใด

ของโรงเรียน             ท่ีระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้ว หรือท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
 “การแต่งกาย” หมายความรวมถึง การแต่งกาย หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย 
 ข้อ 5 เครื่องแบบนักเรียน 

5.1 เครื่องแบบนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
 
 

9. นักเรียนช้ันม.3 ท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ 70 คะแนน ทางโรงเรียน
จะไม่รับเข้าเรียนในระดับช้ันม.4 ในปีการศึกษาต่อไป 

10. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้บันทึกการตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียน ลงในระเบียบความประพฤติของนักเรียน 

11. ให้ครูประจ าช้ันสอบถามคะแนนความประพฤติของนักเรียนจากหัวหน้า
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในแต่ละระดับช้ันแล้วแจ้งให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 

ขั้นตอนการพิจารณาความผิด 

 คณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณาบทลงโทษนักเรียน 
1. รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 

 ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าระดับ ม.ต้น ม.ปลาย    

 กรรมการ 
3. ครูแนะแนว/ครูประจ าช้ัน    

 กรรมการ 
กรณีการไล่ออก 

 มีข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1                                                                                                            

 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเชิญครูประจ าช้ันร่วมรับฟัง 
ช้ีแจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีสิทธิ์ออกเสียง การลงมติใดของกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนต้องไม่น้อยกว่า 3 เสียงจาก 5 เสียง จึงถือเป็นมติ 



ขั้นตอนที่ 2 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการ หัวหน้าระดับ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และหัวหน้างานแนะแนว รวม 5 คน มติของฝ่าย
ปกครองไม่น้อยกว่า 3 เสียงจาก 5 เสียงจึงถือเป็นมติ 

ขั้นตอนที่ 3 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน น าเรื่องพร้อมข้อมูลช้ีแจงต่อ
ผู้อ านวยการ เพื่อขออนุมัติผลการพิจารณา ท้ังนี้ผลการพิจารณาท่ีมีผลการบังคับใช้
จะต้องมีลายเซ็นผู้อ านวยการ หรือตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ห้ามเท่ียวเตร่ตามสถานท่ีต่างๆ หรือแวะตามร้านอาหารก่อนกลับบ้าน ห้าม
เข้าไปในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมหรือแหล่งอบายมุข เช่น ร้านเกมส์ โต๊ะ
สนุ๊กเกอร์ ฯลฯ 

3. นักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้โรง
จอดรถอย่างเคร่งคัด 

4. หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ให้ครูเวรประจ าวันบันทึกลงในสมุดบันทึกเวร
ประจ าวันและแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

เครื่องมือส่ือสาร 

ห้ามน าเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดมาโรงเรียน เฉพาะรายท่ีจ าเป็นจริงๆ 
อนุญาตให้นักเรียนน ามาฝากไว้ที่ครูประจ าช้ัน ให้เขียนช่ือ-นามสกุล ช้ัน 
ติดไว้ที่เครื่องมือส่ือสารด้วย หากพบว่านักเรียนน ามาแล้วไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบถือว่ามีความผิด จะท าการยึดเครื่องมือส่ือสารไว้โดยไม่มี
ข้ออ้างใดๆ ท้ังส้ิน และต้องให้ผู้ปกครองติดต่อขอรับคืนด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ในระหว่างการเรียนการสอน หากมีนักเรียนก่อความวุ่นวายหรือแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเม่ือส้ินสุดคาบนั้นๆ ให้น านักเรียนส่งหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อลงบันทึกพฤติกรรม และตัดคะแนนความ
ประพฤติ 

9. อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องเรียนครัง้ละไม่เกนิ 2 คน เท่านั้น 

การใช้โรงอาหาร 

1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวซื้ออาหาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้น าภาชนะไปเก็บไว้ยังท่ีท่ีเตรียม

ไว้ให้เรียบร้อย 
3. ห้ามซื้ออาหารและเครื่องด่ืมรับประทานในเวลาเรียน(เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากครูผู้สอน) 
4. การลุกจากท่ีนั่ง ต้องเก็บม้านั่งเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
5. ห้ามน าอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร(ยกเว้นน้ าด่ืม) 

 *  หมายเหตุ ถ้านักเรียนคนใดไม่ท าตามระเบียบการใช้โรงอาหารคณะกรรมการ
ปกครองนักเรียน จะลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม 

การกลับบ้าน 

1. นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบเรียบร้อยและกลับบ้านให้ตรงเวลาเมื่อ
เลิกเรียน ครูเวรประจ าวันต้องท าหน้าท่ีส่งนักเรียนและดูแลความ
เรียบร้อยของนักเรียนในขณะขึ้นรถกลับบ้าน ส าหรับนักเรียนท่ีกลับบ้าน
เองต้องไม่อยู่โรงเรียนเกินเวลา 17.00 น. ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากครู 

 

บทลงโทษนักเรียนท้ัง 3 ข้ันตอนท่ีอยู่ในระดับเบา กลาง และร้ายแรง มีดังนี้ 
ประเภทความผิดขั้นเบา 

ล าดับ
ท่ี 

รายการท าความผิด ครั้ง
ท่ี 

การลงโทษ การตัดคะแนน 

1 แต่งกายผิดระเบียบ
เล็กน้อย 

1 
 
2 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป  
 (ตัด 3 คะแนน) 

2 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ 1 
 
2 
 
3 

ตักเตือนและ
บันทึก 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
 
ครั้งท่ี 2 (ตัด 2 คะแนน) 
 
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป  
 (ตัด 5 คะแนน) 

3 ไม่มีสัมมาคารวะ 1 
 
2 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป   
(ตัด 5 คะแนน) 

4 ไม่ต้ังใจเรียน ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น 

1 
 
2 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป  
(ตัด 5 คะแนน) 

5 ก่อให้เกิดความสกปรก
ในห้องเรียน 

1 
2 

ตักเตือน 
ให้ปฏิบัติงาน 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป   
(ตัด 5 คะแนน) 



บทลงโทษนักเรียนท้ัง 3 ข้ันตอนท่ีอยู่ในระดับเบา กลาง และร้ายแรง มีดังนี้ 
ประเภทความผิดขั้นเบา (ต่อ) 

 
 

ประเภทความผิดขั้นร้ายแรง (ต่อ) 

 

***หมายเหตุ*** ต้ังแต่ข้อท่ี 3 - ข้อท่ี 12 ถ้านักเรียนท าผิดซ้ าอีกทางโรงเรียนจะ
ลงโทษข้ันสูงสุด หรือให้ด าเนินคดีทางกฎหมายกับนักเรียนท่ีกระท าผิด 

การเข้าห้องเรียน 

1. เมื่อนักเรียนเข้าห้องเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้นักเรยีนออกจากห้องเรียน
โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะคาบท่ี 1 และคาบท่ี 5 รวมท้ังช่วงต่อระหว่างคาบ 
หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ขออนุญาตจาก ครูประจ าวิชา หากฝ่าฝืนจะ
พิจารณาลงโทษตามสมควร 

2. การออกนอกห้องเรียนแต่ละครั้งในระหว่างเวลาเรยีน นักเรียนจะต้องมี
ใบอนุญาตจากครูผู้สอนวิชานั้นๆ ท้ังนี้การออกนอกห้องเรียนอนญุาตให้
ครั้งละไม่เกิน 5 นาที ยกเว้นมีกรณีฉุกเฉิน หากฝ่าฝืนออกนอกห้องเรียน
เกินครั้งละ 5 นาที ให้ครูผู้ให้ใบอนุญาตพิจารณาลงโทษตามสมควร 

ล าดับ
ท่ี 

รายการท าความผิด ครั้ง
ท่ี 

การลงโทษ การตัดคะแนน 

6 รับประทานอาหาร
ก่อน/หลังเวลาท่ี
ก าหนด 

1 
 
2 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป  
 (ตัด 5 คะแนน) 

7 ไม่รับประทาน
อาหารในท่ี ท่ี
โรงเรียนก าหนด 

1 
2 

ตักเตือน 
บันทึกและท า

โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป  
 (ตัด 5 คะแนน) 

8 ไม่เข้า-ออกโรงเรียน
ตามก าหนด 

1 
2 

ตักเตือน 
บันทึกและท า

โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป  
 (ตัด 5 คะแนน) 

9 ส่งเสียงดังขณะ
ประชุม 

1 
2 
 
3 

ตักเตือน 
ตักเตือนและ

บันทึก 
บันทึกและท า

โทษ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
ครั้งท่ี 2 (ตัด 3 คะแนน) 
 
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป   
(ตัด 5 คะแนน)  

ท่ี รายการท า
ความผิด 

ครั้ง
ท่ี 

การลงโทษ การตัดคะแนน หมายเหตุ 

11 ทะเลาะวิวาท 
(รุนแรง) 

1 ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

(ตัด 50คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 

12 มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ลบหลู่ 
ดูหมิ่นครู 

1 ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

(ตัด 50คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 



ประเภทความผิดขั้นร้ายแรง (ต่อ) ประเภทความผิดขั้นกลาง 

ท่ี รายการท า
ความผิด 

ครั้ง
ท่ี 

การลงโทษ การตัดคะแนน หมายเหตุ 

6 ท าร้ายร่างกาย
หรือเป็นอันธพาล 

1 ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

(ตัด 50คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 
 

7 พกพาอาวุธหรือ 
มีในครอบครอง 

1 ตักเตือน บันทึก
และยึดของ
กลางหรือ

พิจารณาให้
ออก 

(ตัด 50คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 
 

8 เท่ียวโสเภณีหรือ 
ท่ีไม่เหมาะสม 

1 ตักเตือน บันทึก 
ท าโทษ หรือ
พิจารณาให้

ออก 

(ตัด 50คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 
 

9 ด่ืมสุรา เสพยา
เสพติดหรือ 
มีไว้ในครอบครอง 

1 ตักเตือน บันทึก 
ท าโทษ หรือ
พิจารณาให้

ออก 

(ตัด 50คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 
 

10 ท าลายทรัพย์สิน
ของโรงเรียน 
บุคคลอื่น 
หรือของส่วนรวม 

1 บันทึก ท าโทษ 
และชดใช้

ค่าเสียหายหรือ
พิจารณาให้

ออก 

(ตัด 50คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 
 

ล าดับที ่ รายการท าความผิด ครั้งที ่ การลงโทษ การตัดคะแนน 
1 มาสาย 1-2 

 
3 
 

มากกว่า 3 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งที ่1 ตักเตือน 
 
ครั้งที ่2 
(ตัด 3 คะแนน) 
ครั้งที ่3 เป็นต้นไป 
(ตัด 5 คะแนน) 

2 แต่งกายฝ่าฝืน
ระเบียบโรงเรียน 

1 
 
2 

ตักเตือนและ
บันทึก 

ยึดเครื่องแต่ง
กายทีผ่ิดระเบียบ 

ครั้งที ่1  
(ตัด 5 คะแนน) 
ครั้งที ่2 เป็นต้นไป 
(ตัด 10 คะแนน) 

3 ผมยาว 1 
2 

ตักเตือน 
บันทึกและตัดผม 

ครั้งที ่1 ตักเตือน 
ครั้งที ่2 เป็นต้นไป 
(ตัด 5 คะแนน) 

4 ตัดผมผิดระเบียบ 1 
 
2 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและตัดผม 

ครั้งที ่1  
(ตัด 5 คะแนน) 
ครั้งที ่2 เป็นต้นไป  
(ตัด 10 คะแนน) 

5 หนีเรียนบางคาบ
เรียน 

1 
 
2 
 
3 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งที ่1  
(ตัด 5 คะแนน) 
ครั้งที ่2  
(ตัด 10 คะแนน) 
ครั้งที ่3 เป็นต้นไป  
(ตัด 15 คะแนน) 



ประเภทความผิดขั้นกลาง (ต่อ) 
ล าดับ

ท่ี 
รายการท าความผิด ครั้งท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 

6 ออกนอกบริเวณ
โรงเรียนโดยไมไ่ด้
รับอนุญาต 

1 
 
2 

ตักเตือนและบันทึก 
 

บันทึกและท าโทษ 

ครั้งท่ี 1 
(ตัด 5 คะแนน) 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป
(ตัด 10 คะแนน) 

7 
 

กล่ันแกล้ง รังแก
หรือบีบบังคับข่มขู่
ท้ังด้วยวาจาและ
การกระท า 

1 
 
2 

ตักเตือนและบันทึก 
 

บันทึกและท าโทษ 

ครั้งท่ี 1  
(ตัด 5 คะแนน) 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป
(ตัด 10 คะแนน) 

8 ยุยงให้แตกความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

1 ตักเตือนและบันทึก ครั้งท่ี 1  
(ตัด 5 คะแนน) 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป
(ตัด 10 คะแนน) 

9 ไม่ส่งเอกสาร
โรงเรียนให้
ผู้ปกครอง 

1 ตักเตือน ครั้งท่ี 1  
(ตัด 5 คะแนน) 
ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป
(ตัด 10 คะแนน) 

 

 
 
 

ประเภทความผิดขั้นร้ายแรง  

ท่ี รายการท า
ความผิด 

ครั้งท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน หมายเหตุ 

1 หนีโรงเรียน 1 
 
2 
 
3 
 
4 

ตักเตือนและ
บันทึก 

บันทึกและท า
โทษ 

บันทึกและท า
โทษ 

บันทึกและท า
โทษ 

ครั้งท่ี 1  
(ตัด 5 คะแนน) 

ครั้งท่ี 2  
(ตัด 10คะแนน) 

ครั้งท่ี 3  
(ตัด 20คะแนน) 

ครั้งท่ี 4 
(ตัด 25คะแนน) 

แจ้งผู้ปกครอง 
 

แจ้งผู้ปกครอง 
 

เชิญผู้ปกครอง 
 

ทัณฑ์บน 

2 ไม่เข้าร่วม
กิจกรรม 
ของโรงเรียน 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

ครั้งท่ี 1  
(ตัด 5 คะแนน) 

ครั้งท่ี 2  
(ตัด 10คะแนน) 

ครั้งท่ี 3  
(ตัด 20คะแนน) 

ครั้งท่ี 4  
(ตัด 25คะแนน) 

แจ้งผู้ปกครอง 
 
แจ้งผู้ปกครอง 
 
เชิญผู้ปกครอง 
 
ทัณฑ์บน 

3 เล่นการพนันทุก
ชนิด 

1 ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

(ตัด 30คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 

4 ลักขโมย 1 ตักเตือน บันทึก
และท าโทษ 

(ตัด 30คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 

5 ชู้สาว 1 ตักเตือน บันทึก 
และท าโทษ 

(ตัด 30คะแนน) เชิญผู้ปกครอง 

 


