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การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 งานกิจการนักเรียนเปนภาระงานหนึ่งท่ีสำคัญของสถานศึกษาเพ่ือสงเสรมิประสบการณของนักเรียน ใหกวางขวางย่ิงขึ้นและ
บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนใหเกิดความเจริญงอกงามในทุกดาน ทั้ง ทางดาน อารมณสังคม จิตใจ ชวยใหเปนคนที่
สมบูรณสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมคีวามสขุ สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย ใหความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ มุงหวังใหนักเรียนมีพัฒนาการแบบองครวม 

กลาวคือ ใหเปนคนดีคนเกง คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหนาที่ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง ใกลชิดและมีประสิทธิภาพ
รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถวนและเปน ปจจุบัน เพื่อชวยใหครูเขาใจ เขาถึง และพัฒนา
นักเรียนโดยผานกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการ เพื่อสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้มีการสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบ วินัย ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ใน
โรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีจิตสาธารณะใชชีวิตอยางพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกัน สามารถ เลือกดาเนินชีวิต อยางมีภูมิรูและภูมิธรรม โดยมีมาตรการเชื่อมโยง กันอยางเปนระบบ ครูทุกคนเปนคณะกรรมการ
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน สามารถวากลาว ตักเตือน อบรมนักเรียนหวังที่จะ เห็นนักเรียนเปนผูมีความงดงามทั้งทางกายวาจา ใจ 
คือ แตงกายถูกตองตามระเบียบ สงางาม สมวัย ประพฤติ ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน พูดจาไพเราะ มีจิตใจที่
เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของโรงเรียน และเปนท่ีชื่นชมแกคนทั่วไป  

วัตถุประสงคของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  

สงเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภทุกคนใหมีความเปน นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดีเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว และคนดีของ สังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  

นโยบายการบริหารกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  

1. มุงพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และสงผลดีตอระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียน  

2. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใหมีประสิทธิภาพ  

3. มุงพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานความเปนนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และคานิยมที่ พึงประสงค  
4. มุงพัฒนาใหนักเรียนมีความประพฤติดีภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบ ประชาธิปไตย  

5. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน เพื่อรณรงคปองกันแกไขปญหายา เสพติด การทะเลาะวิวาท 
การพนัน สื่อลามก ซึ่งสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน  

6. มุงพัฒนาและแกไขปญหาตางๆแบบมีสวนรวมกับเครือขายผูปกครอง  

ขอบขายรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารกิจการนักเรียน 

มีหนาที่รบัผิดชอบในขอบขายตอไปนี้  
1. ควบคุมดูแลหนวยงานตางๆ ที่ขึ้นกับกลุมบริหารกิจการนักเรียน ใหปฏิบัติงานไปตามหนาที่ รับผิดชอบไดอยาง

ถูกตองครบถวนมีประสิทธิภาพ  

2. วางแผนดำเนินงานดานบริหารกิจการนักเรียน กำหนดวิธีการดำเนินการ และติดตามผลการ ดำเนินงาน ให
เกิดผลตอสวนรวม  

3. ใหคำปรึกษา ชวยแกปญหาในการดำเนินงานดานบริหารนักเรียนอยางจริงจัง เกิดผลดีตอ สวนรวม  

4. จัดใหมีการดูแลสวัสดิภาพ ความเปนอยูของนักเรียนใหเกิดความสงบ และปลอดภัยจากสิ่งเลวราย ทั้งปวง  

5. เปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำแกหนวยงานตางๆ เพ่ือใหผลดานการบริหารกิจการนักเรียนมี ประสิทธิภาพ  

6. จัดใหมีการวิเคราะห ติดตามปญหานักเรียนรายบุคคล เพื่อประสานงานใหนักเรียนประสบ ความสำเร็จตาม
ศักยภาพ  

7. จัดใหมีการวางแผนติดตามนักเรียน เพื่อนำขอมูลมาใชในการแกปญหา พัฒนาสงเสริมใหงาน บริหารกิจการ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

8. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเก่ียวกับงานบริหารกิจการ นักเรียน ปองกัน แกปญหาและนำขอมูล
ไปใชในการพัฒนางานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9. จัดใหมีการประสานงานกับผูปกครองและรวมกันแกปญหาของนักเรียนใหเกิดผลดี  
10. ดำเนินการจัดใหมีครูเวรประจำวันเพ่ือดูแลนกัเรยีนประจำวัน  

11. จัดใหมีการประชุมอบรมนักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  



12. สงเสริมการทำงานของงานกิจการนักเรียน จัดใหมีคณะกรรมการนักเรียน ตลอดจนจัดกิจการ ตางๆ ของ
นักเรียน  

13. จัดใหมีการทำบัตรประจำตัวนักเรียนอยางครบถวนเพ่ือผลในการปกครองดูแลนักเรียน  

14. จัดใหมีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอยางเปนระบบและเหมาะสม  

15. พิจารณาใหความเห็นในการขออนุญาตของครูนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  
16. ประสานงานกับฝายตางๆในการรวมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ  

17. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายหัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 

มีหนาที่รบัผิดชอบในขอบขายตอไปนี้  
1. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอำนวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน ในกรณีที่รองผูอำนวยการกลุม บริหารกิจการ

นักเรียน ไมสามารถมาปฏิบัติงานไดหรือไมอยูในโรงเรียน  

2. ดำเนินการแกไขนักเรียนที่มีปญหา ดานพฤติกรรมรวมกับผูปกครองเปนรายกรณี  
3.ประสานติดตอผูปกครองเพ่ือรวมกันแกปญหานักเรยีนในดานตางๆ ที่เปนปญหาตอการพัฒนา เด็ก โดยประสาน

การปฏิบัติกับงานระดับชั้นอยางใกลชิด  

4. เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน  

5. เขารวมประชุมกับครหูัวหนาระดับ เพ่ือวางแนวทางการแกไขปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียน  

6. ประสานความรวมมือกับครูที่ปรึกษา ในการดูแลและติดตามเพ่ือแกไขปญหาดานพฤติกรรมของ นักเรียน  

7. ใหความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน  

8. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียนดังนี้ - ดานปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหแกนักเรียน - ดานการสงเสริมวินัยและแกไขพฤติกรรม  

9. ดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีผานการอนุมัติ  
10. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจการนักเรียน กับทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก ครู นักเรียนและ

ผูปกครอง  

11. นำผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพ่ือปรับปรุง พัฒนา แกไขระบบการดำเนินงานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ในปการศึกษาตอไป  

12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานสง รองผูอำนวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน  

13. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานสำนักงานกิจการนักเรียน  

1. ดำเนินงานธุรการของฝาย  

1.1 รับหนังสือและจัดลงทะเบียนหนังสือเขา –ออก พรอมประสานงานและติดตามผลการดาเนินงาน ให
เปนปจจุบัน  

1.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการดาเนินงานของฝาย  

1.3 ปฏิบัติหนาที่เลขานุการฝายในการจัดทาวาระ บันทึกและรายงานการประชุม  

1.4 จัดทำระบบ 5 ส ของสำนักงานฝาย  

1.5 ประสานงานกับบุคลากรในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑใหเปนปจจุบัน  

1.6 ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑใหอยูในสภาพเรียบรอยและพรอมใชงาน  

1.7 ดูแลรับผิดชอบในการใชงบประมาณและการเบิกจายของฝาย  

1.8 ประชาสัมพันธการดำเนินงานของฝาย  

1.9 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

2. ดำเนินการดานการประกันคณุภาพการศึกษาในสวนท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของ  

2.1 ใหความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตาม มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

2.2 ประสานงานภายในฝายเพ่ือการเก็บและรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษา
ที่เก่ียวของ  

2.3 สรุป รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝาย  

2.4 จัดทำแฟมขอมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝาย  



2.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

3. ดำเนินการดานแผนงานฝาย  

3.1 ดูแลติดตามและประสานงานภายในฝายในการจัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมและแผน ปฏิบัติการ
ประจาป  

3.2 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย  

3.3 รวมมือและประสานงานกับแผนงานโรงเรียนในการจัดทาโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ ประ
จาปของโรงเรียน  

3.4 ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนและ ปฏิทิน
ปฏิบัติงานของฝาย  

3.5 รายงานผลการดำเนินงานของฝายตอแผนงานโรงเรยีน เมื่อสิ้นภาคเรียน  

3.6 รวบรวมขอมูลผลสำเร็จและปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการของฝายเพื่อ การ
พัฒนา  

3.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

4. ดำเนินงานดานงานสารสนเทศฝาย  

4.1 รวบรวมขอมูล สถิติและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานของฝายทุกดาน เพื่อจัดทาสารสนเทศ ฝาย
และสารสนเทศโรงเรียน  

4.2 ประสานงานภายในฝายในการใหบริการและตอบขอมูลของฝาย  

4.3 รวบรวมและบันทึกขอมูลของฝายลงในระบบสารสนเทศทางการศึกษา  

4.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานระดับชั้นและครูท่ีปรึกษา  

หัวหนาระดับชั้น  

1. เปนคณะกรรมการกลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน และเปนคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียน  

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการควบคุมปองกัน และดูแลความประพฤติของนักเรียน ใหปฏิบัติ 
ถูกตอง ตามระเบียบของโรงเรียน  

3. ใหการอบรม สรางเสริมลักษณะนิสัยมารยาทที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแก นักเรียน ใน
ทุกโอกาส  

4. วิเคราะหแกไขปญหาของนักเรียนดวยวิธีการตางๆ ในระดับชั้นที่ไดรับมอบหมาย  

5. ประสานงานกับเครือขายผูปกครองระดับช้ัน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

รองหัวหนาระดับชั้น  

1. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาระดับ ในกรณีที่หัวหนาระดับไปปฏิบัติราชการนอกสถานศึกษา  

2. เปนผูชวยหัวหนาระดับ ในการดาเนินการตางๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย  

3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ครูท่ีปรึกษา  

1. ศึกษาประวัตินักเรียนในชั้นเรียน โดยใหนักเรียนกรอกประวัติในระเบียนสะสมซึ่งมีขอมูลนักเรียน 

ผูปกครองและแผนผังบานพักอาศัยของนกัเรยีนเพ่ือสะดวกในการติดตอประสานงาน กับผูปกครอง  

2. ควบคุมดูแลการเขาแถวเคารพธงชาติสวดมนตของนักเรียนทุกเชา สำรวจการมาเรียนของนักเรียน 

และทาหนาที่โฮมรูมนักเรียนทุกวัน  

3. ดูแลเกี่ยวกับการมาเรียน การขาดเรียนของนักเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน  

4. ดูแลเกี่ยวกับการมาสายของนักเรียน โรงเรียนจะมีสัญญาณใหนักเรียนเขาแถวทำพิธีหนาเสาธง เวลา 
07.45 น. ถานักเรียนมาไมทันทำพิธีหนาเสาธง หลังเวลา 08.00 น. ถือวามาสาย ใหนักเรียนรายงาน ตัวตอครู
กิจการนักเรียนเพื่อชี้แจงเหตุผล แลวรับบัตรเขาหองเรียน โดยนำสงครูที่ปรึกษา และครูประจำวิชาที่ กำลังสอน
เพ่ือลงช่ือรับทราบและนำสงคนื กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  

5. ติดตอประสานงานกับผูปกครอง ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไดแกการขาด เรียน
ติดตอกัน การมาสาย หรือปญหาอื่นๆ  



6. จัดใหมีการเลือกตั้งหัวหนาชั้นเรียน รองหัวหนาชั้นเรียน และตำแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

จำเปน แลวมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ  

7. จัดแบงนักเรียนเปนเวรรักษาความสะอาดของหองเรียนและเขตพื่นที่รับผิดชอบ โดยดูแลกวดขัน ให
นักเรียนรวมกันจัดบรรยากาศในหองโฮมรูม มีบรรยากาศเชิงวิชาการและสิ่งแวดลอมที่ดีตามโครงการ โรงเรยีนนา
อยู โดยยึดประโยชนใชสอยอยางคุมคาและประหยัด  

8. อบรมและกวดขันดูแลนักเรียนในดานการเรียน เครื่องแตงกาย เครื่องหมาย ทรงผม อุปกรณการ 

เรียนกิริยามารยาท ระเบียบวินัย การเขาเรียน และความประพฤติของนักเรียนโดยใกลชิด อีกทั้งรับทราบ ปญหา
ของนักเรียนเพื่อแกไขขอบกพรอง หรือปญหาอื่นๆ ของนักเรียนไดทันเวลา  

9. กำกับดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนและระเบียบของ 

หองเรียนอยางเครงครัด ดูแลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง โดยประสาน กับ
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและผูปกครอง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมดีงามใหไดรับ การยก
ยองเชิดชูเกียรติและใหคะแนนความประพฤติคุณธรรมจริยธรรม  

10. กำกับดูแลนักเรียนในการเขารวมโครงการสงเสริมการอาน บันทึกการอาน และโครงการอื่น ๆ  ของ
โรงเรียนตามนโยบายของโรงเรยีน  

11. รับทราบคำสั่ง หรือประกาศตางๆ ของโรงเรียนเพื่อชี้แจงเรื่องตางๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนควร 

ทราบ และเตือนใหนักเรียนปฏิบัติตามโดยพรอมเพรียงกัน  

12. ตรวจตรา ดูแลรักษาพัสดุ เครื่องใชประจำหองเรียน ถาพบสิ่งใดชำรุดเสียหายหรือเปนอันตราย ตอ
นักเรียนไดใหรายงานแจงหัวหนาอาคารสถานที่ หรือรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป เพ่ือแกไข ตอไป  

13. รวมมือกับครูผูสอนประจำวิชาและครูแนะแนวในการแกไขปญหาดานการเรียนและความ ประพฤติ
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

14. เมื่อมีเหตุการณอันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเหตุการณรายแรงที่สามารถจัดการเองไดให 
รายงานหัวหนาระดับชั้น หรือรองผูอานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนตามลำดับทันที  

15. เยี่ยมบานของนักเรยีน โดยเฉพาะนักเรียนกลุมเสี่ยงตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  

16. ใหความรวมมือกับหัวหนาระดับชั้นการดูแลนักเรียนในการเขาอบรมนักเรียนประจำสัปดาหและ 

รวมมือกับหัวหนาคณะในการดูแลนักเรียนทำกิจกรรมของนักเรียน  

17. ติดตอผูปกครอง รายงานความประพฤติผลการเรียนของนักเรียน และขาวสารตางๆ ของ โรงเรียน 
อยางสม่ำเสมอ  

18. เปนคณะกรรมการระดับช้ัน และคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  

19. ประสานงานการเลือกเครือขายผูปกครองระดับหองเรยีน เพื่อรวมกันแกปญหาและพัฒนา คุณภาพ
นักเรียน  

20. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนตามจรรยาบรรณครู  
21. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรบัมอบหมายจากผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด  

ขอบขายงานคณะกรรมการนักเรียน  

1. เปนคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

2. เปนคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนาเสาธง  

3. เปนคณะกรรมการวางแผนระบบการเขาแถว ระเบียบแถว เพื่อสะดวกแกการเดินแถวเขาหองโฮม รูม 
อยางเปนระเบียบ  

4. ดำเนินการกากับดูแล ติดตามนักเรียนมาสาย  

5. รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ใหนักเรียนรับผิดชอบบริเวณโรงเรียนตามระดับชั้นเรียน  

6. กำกับ ดูแล ติดตามการอยูเวรประจำจุด และสรุปผลการปฏิบัติงานเปนปจจุบันรายงานตอ ผูบริหาร
สถานศกึษา  

7. จัดคณะกรรมการนักเรียนของแตละระดับในการดูแลความเปนระเบียบวินัยของนักเรียน  

8. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรยีนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

9. กำกับนโยบาย คำสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับคณะสีและปฏิบัติในสวน ที่เก่ียวของกับคณะกรรมการ นักเรียน  

10. ใหความรวมมือกับครูที่ปรึกษาในการแกปญหาความประพฤติของนักเรียน  

11. ติดตาม ดูแลวากลาวตักเตือนนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบวินัย ขอบังคบัของโรงเรียน  



12. รวบรวมปญหา เสนอตอคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อหาแนวทางแกไข เพื่อให
การปฏิบัติงานเกิดผลดียิ่งข้ึน  

13. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานสรางเสริมวินัยนักเรียน  

1. เปนที่ปรึกษาและดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน  

2. กำหนดขอบขายหนาที่ ประธานและคณะกรรมการนักเรียน  

3. ใหคำปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและโรงเรียน  

4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือทำงานที่เปนประโยชนตอ 

นักเรียนและโรงเรียน  

5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานเครือขายผูปกครอง  

1. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในความสำคัญและการดาเนินงานเครือขายผู ปกครองใหครู 
อาจารยนักเรียนและผูปกครอง  

2. ประสานงานและดำเนินงานเครือขายผูปกครองของโรงเรียน  

3. จัดทำเนียบคณะกรรมการเครือขายหองเรียนระดับหองเรยีน ระดับชั้นเรียนและโรงเรียน  

4. เปนผูประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมเครือขายผูปกครอง  

5. เปนเลขานุการดาเนินงานการประชุมและจัดกิจกรรมเครือขายผูปกครองของโรงเรียน  

6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส  
1. รณรงคสรางความเขาใจและความรวมมือกับครูอาจารยนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนในการ ปองกัน

แกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส  
2. จัดทำโครงการ กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส  
3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝาย ในโรงเรียนในการรวบรวมขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง  

4. ประสานกับครูอาจารยในการใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง และสงตอหนวยงานที่ดูแลบำ 

บัด  

5. ติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงและผูที่ไดรับการชวยเหลือบำบัดอยางตอเนื่อง  

6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน  

1. จัดโครงการ กิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตามนโยบายโรงเรยีนและหลักสูตรสถานศึกษา  

2. ประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น หัวหนาคณะสีหัวหนาหมวดวิชา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประ จา
วิชาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนกัเรยีน  

3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

5. เสนอแตงตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
6. เสนอการออกคำสั่งแตงตั้งผูใหการอบรมนักเรียนประจำสัปดาหในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม  

7. จัดทำปฏิทินอบรมนักเรียนประจำสัปดาหในคาบอบรมคณุธรรมจริยธรรม  

8. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง  

9. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสรวมกับกลุมสาระสังคมศึกษา  

10. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอยางตอเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผูอำนวยการ อยาง นอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานสงเสริมประชาธิปไตย  



1. ประชาสัมพันธสงเสรมิ ใหความรูแกครูและนักเรยีนในเรื่องสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

2. จัดโครงการ และกิจกรรมหลากหลายที่สงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  

3. ประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น หัวหนาคณะสีหัวหนาหมวดวิชา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประ จา
วิชาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  

4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

1. สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

2. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝายจัดทากรอบการดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของ 

โรงเรียน  

3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแกครูอาจารยในการดาเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียน  

4. รวบรวมผลการดาเนินงานจากหัวหนาระดับชั้นรายงานผลการดาเนินงานระบบดแูลชวยเหลือ นักเรียน
ขอโรงเรียน 5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานรักษาความปลอดภัย  

1. กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของครูเวรประจาจุด ครูเวรประจำชั้น และครูเวรรักษาความ ปลอดภัย
ประจาวัน  

2. จัดวางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่เวรประจำจุด ครูเวรประจำวัน และครูเวรรักษาความปลอดภัย ประ
จาวัน  

3. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  

4. จัดทำเอกสาร แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และการดาเนินงานสำหรับการใชและการรายงาน  

5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานนิเทศภายใน และตรวจสอบติดตามประเมินผล  

1. นิเทศและสงเสริมความรูแกบุคลากรในฝายเพื่อพัฒนาตน พัฒนางานจัดดาเนินงานฝายเพื่อพัฒนา 

งานและคณุลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  

2. กำกับ ติดตาม การดาเนินงานของบุคลากรในฝาย  

3. ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นในการพัฒนางาน  

4. ตรวจสอบและประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายเมื่อสิ้นภาคเรยีนและสิ้นป การศึกษา  

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายสภานักเรียน  

1. จัดใหมีการเลือกตั้งหัวหนาและรองหัวหนาชั้นตามท่ีเห็นสมควร  

2. จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยที่เห็นสมควร  

3. เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการสภานักเรียน พรอมทั้งกำกับดูแล เสนอแนะ ใหการดำเนินงาน ของ
คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดผลดีในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิดประโยชน ตอการ
พัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร  

4. จัดกิจการสงเสริมการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน ตามโอกาสที่เหมาะสม  

5. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผูอำนวยการ  

6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานสงเสริมกิจกรรมยุวชนประกันภัย  

1 วางแผน จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมยุวชนประกันภัยทั้งภายในและ ภายนอก
โรงเรียน  

2. จัดกิจการสงเสริมกิจกรรมยุวชนประกันภัยตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียนและสงผล งาน
เขาประกวดประจำปการศึกษา  

3. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผูอำนวยการ  



4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  

1 วางแผน จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ เพื่อสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและ ภายนอก
โรงเรียน 

2. จัดกิจการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียนและสงผลงาน เขา
ประกวดประจำปการศึกษา  

3. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผูอำนวยการ  

4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

ขอบขายงานสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  

1 วางแผน จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ เพื ่อสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  

2. จัดกิจการสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียนและ สงผลงาน
เขาประกวดประจำปการศึกษา  

3. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผูอำนวยการ  

4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนจะนะชนูปถัมภวาดวยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

พทุธศักราช 2563 

************************************************************ 
 

ดวยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภกำหนดระเบียบของโรงเรียนวาดวยการ พัฒนาพฤติกรรมนกัเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง การบริหารงานของโรงเรียนและใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการสงเสริมใหนักเรียนมีคณุลักษณะ อันพึงประสงค จึงไดกำหนดระเบียบวาดวยการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนไวดังตอไปนี้  

หมวดที่ ๑  

บททั่วไป 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนจะนะชนูปถัมภวาดวยการ พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
2563”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ีประกาศใช เปนตนไป  

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบโรงเรียนจะนะชนูปถัมภวาดวยความประพฤติและ ขอปฏิบัติของนักเรียน 
พ.ศ. 2551 และใหใชระเบียบนี้แทน  



ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
“คร”ู หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
“ผูอำนวยการ” หมายถึง ผูอำนวยการสถานศกึษาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
“การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิด หรือ ฝา

ฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนโดยใชกิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิดที่กระทำ และการ สนับสนุน 
สงเสรมิใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  

“พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด ฝาฝนตอ กฎระเบียบ 
ขอบังคบัของโรงเรยีน กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนกัเรยีนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และพฤติกรรมท่ี
ขัดตอศีลธรรมอันดีงามของสังคม  

“พฤติกรรมที่พึงประสงค” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาะสม กระทำ 

ความดีอันเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม สมควรไดรับการยกยอง เชิดชู เปนแบบอยางที่ดี และ ควร
ไดรับรางวัล  

“การกระทำความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติตนไมถูกตอง ไมเหมาะสม ฝาฝน ระเบียบ คำสั่ง
แนวปฏิบัติ ขอบังคับของโรงเรียน หรอืกฎกระทรวงศกึษาธิการ กำหนดความประพฤติของ นักเรียนและ นักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘  

“ทำกิจกรรม” หมายถึง การใหนักเรียนที่กระทำผิด ทำกิจกรรมบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน ตอตนเอง 

ผูอ่ืน สวนรวมหรือสังคม  

ขอ ๕ ใหผูอำนวยการหรือรองผูอำนวยการเปนผูรักษาตามระเบียบนี้  
หมวดที่ ๒ 

วาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
ขอ ๖ การปฏิบัติตนทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
(๑) ตองยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตยของไทย  

(๒) ตองเปนผูตั้งใจเรียน เอาใจใสตอการเรียน  

(๓) ตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคบัของโรงเรียนอยางเครงครัด  

(๔) ตองรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศช่ือเสียง ของโรงเรียนและตนเอง  

(๕) ตองเคารพและมีความกตัญูกตเวทตีอพอแม ครู ผูมีพระคุณและโรงเรียน  

(๖) ตองมีความสามัคคีกลมเกลียว ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน  

(๗) ตองมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบรอย สมกับเปนผูท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงาม  

(๘) ตองเปนผูอนุรักษไวซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

(๙) ตองมีความเสียสละตอสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว  

(๑๐) ตองไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  

ขอ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียน  

(๑) แตงกายใหเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบโรงเรียน  

(๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณการเรียนมาตามตารางเรียนประจำวัน  

(๓) ทำความเคารพผูปกครองกอนออกจากบาน  

(๔) โดยสารหรือขับขี่ยานพาหนะดวยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร  

(๕) มาโรงเรียนกอนเวลา ๐๗.3๐ น.  
(๖) ทำความเคารพครู ไหวพระ และเดินเขาแถวอยางเปนระเบียบเมื่อมาถึงโรงเรียน  

(๗) เริ่มเขาแถวเพ่ือทำกิจกรรมหนาเสาธงเวลา ๐๗.45 น. (เพลงอุตรดิตถแดนฝน)  
(๘) ออกจากโรงเรียนเม่ือถึงเวลา 16.00 น. หรือเลิกเรียนเทานั้น  

ขอ ๘ การปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยูในหองเรียน  

(๑) ตองเขาเรียนตรงตอเวลา  

(๒) ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียน เคารพเชื่อฟงครูผูสอน  

(๓) รักษากรยิามารยาท ระเบียบวินัย ใหเรียบรอย  



(๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบรอยของหองเรียนและวัสดุครภุัณฑอยูเสมอ  

(๕) การเขาและออกหองเรียนขณะเรยีนตองขออนุญาตและทำความเคารพ ครูผูสอน กอนทุกครั้ง  

(๖) ไมนำอาหาร เครื่องดื่มใด ๆ เขามารับประทานในหองเรียน  

(๗) ไมทำความสกปรก หรือเคลื่อนยายครุภัณฑหองเรียนโดยไมไดรับอนุญาต  

(๘) ไมวิ่งเลน สงเสียงดัง รบกวนผูอ่ืนท้ังในและนอกเวลาเรียน  

(๙) ฟง คิด และซักถามครูผูสอนเมื่อมีปญหาไมเขาใจ แลวจดบันทึกไวเสมอ  

(๑๐) เมื่อเปลี่ยนหองหรือสถานที่เรียนตองเดินแถวเรียงหนึ่งชิดขวามือเปนระเบียบเรียบรอย และไม สง
เสียงดัง  

ขอ ๙ สิ่งท่ีนักเรียนตองไมนำเขามาในโรงเรียน  

(๑) อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอ่ืน ๆ  

(๒) สื่อลามกอนาจาร  

(๓) สิ่งเสพติดใหโทษ  

(๔) อุปกรณเก่ียวกับการพนันทุกประเภท  

(5) เครื่องเลนเพื่อความบันเทิงตาง ๆ ยกเวนสิ่งท่ีโรงเรยีนสงเสริม  

(6) สิ่งของฟุมเฟอย เครื่องประดับ ของมีคา ซึ่งไมมีความจำเปนตอการเรียน  

(7) อุปกรณ สิ่งพิมพที่มวีัตถุประสงคเพ่ือการจำหนายสินคา  

(8) บุคคลภายนอกที่ไมใชผูปกครอง หรือบุคคลที่เก่ียวของกับครอบครัว  

(9) สัตวเลี้ยง  

(10) สิ่งที่ขัดตอกฎหมายบานเมือง ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติใด ๆ ของราชการ  

ขอ ๑๐ การแสดงความเคารพ  

ก.ในหองเรียน  

(๑) ครเูขาสอน และเลิกการสอนใหหัวหนาหองบอกนักเรยีนทำความเคารพ  

(๒) เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยือนหรือมาใหความรู ใหครูผูสอนแนะนำใหนักเรียนรูจัก โดยหัวหนาหองบอก ทำ
ความเคารพเชนเดียวกับการเคารพครู  

ข.นอกหองเรียน  

(๑) แสดงความเคารพครูและผูอาวุโส ดวยการหยุดเดิน ยืนตรง ทำความเคารพ ดวยการไหว หรือโคง 

คำนับ พรอมกลาวคำวา “สวัสดีครับ” / “สวัสดีคะ”  

(๒) กรณีที่นักเรียนไมสามารถยกมือไหวได เนื่องจากถือสัมภาระสงของอยู ใหนักเรียนหยุด ยืนตรง 

พรอมกลาวคำวา “สวัสดีครับ” / “สวัสดีคะ”  

(๓) การเดินผานครูหรือผูอาวุโสกวา นักเรียนตองขออนุญาตและนอมตัวลงเล็กนอย เมื่อเดินผานไป  

ขอ ๑๑ การปฏิบัติตนตอเพื่อนนักเรียนดวยกัน  

(๑) มีความสามัคค ีกลมเกลียวกัน  

(๒) ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เพ่ือนนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร  

(๓) ยกยอง ใหเกียรติแกเพื่อนนักเรียนดวยกัน  

(๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ตอนักเรียนทุกคน  

(๕) เคารพนักเรียนรุนพ่ี หรือผูอาวุโสกวา  

(๖) ไมชักชวน ยุยงสงเสริมใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีไมเหมาะสม  

(๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน  

ขอ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ  

(๑) แตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบของโรงเรียน  

(๒) ดูตารางสอบลวงหนาและเตรียมอุปกรณการทำขอสอบใหพรอมเสมอ  

(๓) ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาตามกำหนด  

(4) ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูควบคุมหองสอบ  

(5) นักเรียนผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให ที่มีรูป ถาย
และลายมือชื่อใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบกอนลงนามในบัญชีผูเขาสอบ  



(6) หามนำโทรศัพทเคลื ่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที ่สามารถจัดการขอมูล และ 

เอกสารใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจำาวิชาอนุญาตไวเปนลายลักษณอักษร  

(7) นักเรียนนั่งประจำที่นั่งสอบตามท่ีกำหนด  

(8) กรอกขอมูลประจำาตัวผูสอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ใหครบถวน  

(9) ปฏิบัติตามคำาชี้แจงในการสอบอยางเครงครัด  

(10) ผูที ่มาหลังจากเริ่มทำการสอบไปแลว จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ ยกเวนแตจะมี เหตุผลอัน 

สมควร โดยใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้ตองไมเกิน 30 นาที หลังจากเวลาที่ เริ่มสอบ แลว  

(11) ไมทุจริต คัดลอก หรือใหผูอ่ืนคัดลอกคำตอบ โดยเด็ดขาดหรือกระทำการใดท่ีสอเจตนา ทุจริต  

(12) นักเรียนตองมีอุปกรณการสอบของตนเอง หามหยิบยืมอุปกรณการสอบกันในหองสอบ  

(๑3) ปฏิบัติตนสุภาพ ไมพูดคุยกับผูอื่นในขณะสอบ โดยไมไดรับอนุญาต  

(๑4) ไมออกจากหองสอบกอนเวลาที่กำหนด  

(๑5) เมือ่สงขอสอบและออกจากหองสอบแลวไมสงเสียงหรือทำกริยารบกวนผูอ่ืน  

ขอ ๑๓ การรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จำเปนตองจัด ให
มีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมให นักเรียนไดรับความรูและประสบการณที่เปนประโยชน ดังนั้นเมื่อ โรงเรียน
กำหนดหรือแจงใหนักเรียนเขารวม กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมของทาง โรงเรียนไมนอย
กวารอยละ 80 ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจัดนั้นอยางเครงครัด ยกเวนมีเหตุจำเปนใหชี้ แจงเปนรายกรณีโดย
ผูปกครองเปนผูรับรองขอมูล  

ขอ ๑๔ การรวมกิจกรรมนอกโรงเรียน นักเรียนมีความประสงคจะไปรวมกิจกรรมอื่น ๆ กับ หนวยงาน 
องคกร ชุมชนภายนอก ในเวลาเรียนซึ่งไมใชกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเปนกิจกรรมที่ขัด ตอระเบียบของ
โรงเรียน นักเรียนตองแจง ใหผูท่ีจะนำนักเรียนไปรวมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียน เปนลายลักษณอักษร หรือ
มีผูปกครองมาขอ อนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อไดรับอนุญาตจึงสามารถไปรวม กิจกรรมดังกลาวได  

ขอ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อนักเรียนมีความจำเปนตองออกนอกบริเวณ 

โรงเรียนในเวลาเรียน ใหนักเรียนถือปฏิบัติ ตามระเบียบและขั้นตอนวิธีการที่โรงเรียนกำหนดไวอยาง เครงครดัและ
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(๑) มีผูปกครองมาเปนผูขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจำเปนและเขียน ใบขอ อนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียน  

(๒) มีครูเปนผูรับรองวามีเหตุผลความจำเปนตองออกนอกบริเวณโรงเรยีน (๓) เปนนักเรียนที่เขามาเรียน
ในวันที่ขออนุญาต  

(๔) แตงกายดวยชุดนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  

(๑) ผูปกครองหรือครู นำนักเรียนมาแจงเหตุผลความจำเปนและชวงเวลา ที่ตองขออนุญาตนำ นักเรียน
ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  

(๒) นักเรียนนำแบบบันทึกไปแจงครูประจ าชั้น หรือครูที่ปรึกษา และครูฝายปกครอง รอง ผูอำนวยการ
สถานศกึษาและผูอำนวยการสถานศึกษาลงนามรับทราบ การขออนุญาต  

(3) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่หองบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ือนำบัตรพก ติด
ตัวไปดวยขณะอยูนอกบริเวณโรงเรียน  

(4) เมื่อนักเรียนกลับเขามาในโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด ใหมารายงานตัวพรอมคืน บัตรที่หองหอง 

บริหารงานกิจการนักเรียน  

ขอ ๑๖ การใชพาหนะในโรงเรียน  

(๑) หามนักเรียนนำรถยนตสวนบุคคลมาโรงเรียนและหามขับขี่จักรยานยนต จักรยาน หรือ ยานพาหนะ
ใด ๆ บริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาตในวันและเวลาราชการ  

(๒) ใหนักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต แลวจูงจักรยานยนต จักรยาน เมื่อมาถึงบริเวณที่ ทางโรงเรียน 

กำหนดเพ่ือทำความเคารพครู แลวจูงรถไปจอดไวในที่ท่ีจัดใหจอดพรอมล็อคหรือใสกุญแจ เพ่ือความปลอดภัย ทุก
ครั้ง  



(๓) นกัเรียนท่ีโดยสารมากับรถยนตรับสงนักเรียน หรือรถประจำทางใหลงบริเวณ ที่โรงเรียนกำหนด แลว
เดินเปนแถวเขาโรงเรียน ทำความเคารพครูอยางเปนระเบียบเรียบรอย สำหรับการขึ้นรถ กลับบานหลัง เลิกเรียน
ใหนักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนกำหนดเทานั้น  

ขอ ๑๗ การใชอาคารเรียน สถานท่ี หองปฏิบัติการ และหองพิเศษ  

(๑) หามเขาหองโดยไมไดรับอนุญาตจากครูประจำหองนั้น ๆ  

(๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใชอาคาร หองปฏิบัติการ หองพิเศษตาง ๆ และควรมีครูเปนผูดูแล อยาง 

เครงครัด  

(๓) ไมทำลาย ไมเคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณใด ๆ ในหองโดยเด็ดขาด  

ขอ ๑๘ ประกาศนี้ ถือเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนไดอยูรวมกันในโรงเรียนอยางเปนสุข ไดรับ ความ 
สะดวกและปลอดภัย หากนักเรียนคนใดฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตาม ถือวากระทำผิดระเบียบ จะ ถูกลงโทษ ตาม
ระเบียบของโรงเรียน วาดวยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

หมวดที่ ๓ 

วาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกายของนักเรียน 

ขอ 19 นักเรียนชาย  

(1) เสื้อเปนแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ใสผาสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินไป อกผาตลอด มีสาบเสื้อกวาง ประมาณ 3 

เซนติเมตร ใชกระดุมสีขาว แบบเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ดานหลังเรียบ ไมจับกลีบ แขน เสื้อสั้น
ยาวเหนือคอเล็กนอยมีกระเปาติดราวนมดานซาย มีขนาดกวาง 8 - 12 เซนติเมตร หรือขนาด พอเหมาะกับตัวเสื้อ
และเสื้อตองมีขนาดพอดีกับรางกายของนักเรียนไมหลวมหรือคับเกินไป  

(๒) กางเกงใหใชผาสีดำ ชนดิผาโทเรหรือผามัน หามใชผาฝายหรือ ผาเวสปอยส มีจีบหนา ๒ จีบ มีหู เข็ม
ขัด ๖ - ๗ หู ขาสั้นเหนือสะบาหัวเขาไมเกิน ๕ ซ.ม. ความกวางของปลายขาพับเขาในกวาง ๕ ซ.ม. ผา กลางสวน
หนาติดซิป มีกระเปาตามแนวตะเข็บขาง ขางละ ๑ กระเปาไมมีกระเปาหลัง กางเกง ตองสวมทับ ชายเสื้อไวให
เรียบรอย หามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง  

(๓) เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีน้ำตาล ขนาดกวางตั้งแต ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตามลักษณะรูปราง ของ นักเรียน 
หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ชนิดหัวกลัด สายของเข็มขัดตองไมมีลวดลายใด ๆ  

(๔) รองเทาใหใชรองเทาชนิดหุมสนชนิดผูก ผาใบสีดำเทานั้น ไมมีลวดสายหรอืสีอื่นปน โดยสอดเชือก ผูก
รองเทาทุกรูของรองเทา  

(๕) ถุงเทาใหใชถุงเทาสั้น สีขาว เนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุมตั้งแต 5 ซ.ม.ขึ้นไปแตไมเกิน ครึ่งนองหรือ แต
ไมเกินก่ึงกลางของหนาแขงตนเอง ไมพับถุงเทา และถุงเทาตองไมมีสวดลายใด ๆ เชนตัวหนังสือหรือ รูปภาพ เปน
ตน  

ขอ 20 นักเรียนหญิง  

นักเรียนหญิง ม.ตน  

(1) เสื้อนักเรียนแบบนักเรียนคอทหารเรือผูกหูกระตายสีกรมทาใชผา ตัดเย็บผาธรรมดาสีขาวเนื้อ เกลี้ยง
ไมบางเกินไป แขนยาวเหนือขอศอกเล็กนอย ปลายแขนมีจีบพอสวยงามพับ 2 ชั้น กวางประมาณ 3 เซนติเมตร 
เวลาสวมใหชายเสื้อไวนอกขอบกระโปรง ภายในเสื้อนักเรียนใหสวมเสื้อบังทรงสีขาว สวมทับ ยกทรง (สีขาว สีครีม
หรือสีออนๆ) อีกชั้นหนึ่ง หามสวมชุดชั้นในสีฉูดฉาดและเขม เชน สีดำ สีนำ้เงิน สีแดง สี เขียว ฯลฯ  

(2) กระโปรง ใชผาสีดำเนื้อเกลียงไมมีลวดลายและไมบาง เอวกระโปรงมีขอบกวาง ๓ - ๔ ซ.ม. แบบ
กระโปรงใชแบบธรรมดา ดานหนาและดานหลังพับเปนจีบขางละ ๓ จีบ จีบกระโปรง หันออกดานนอก เย็บทับจีบ
กระโปรง จากขอบเอวลงมาไมเกิน ๑๐ ซ.ม. แตไมเกินครึ่งนอง ชายกระโปรง หนาลางพับเขาดานใน กวาง ๒.๕ - 
๔ ซ.ม. ความยาวจากสะบาหัวเขาไมนอยกวา 10 ซ.ม.  

(๓) ถุงเทา ใหใชถุงเทาสั้นหรือยาว สีขาว เน้ือเรียบ พับถุงเทา ยาวเหนือตาตุมตั้งแต 5 ซ.ม. ขึ้นไป แต ไม
เกินคร่ึงนองหรือแตไมเกินกึ่งกลางของหนาแขงตนเอง และถุงเทาตองไมมีสวดลายใด ๆ เชนตัวหนังสือหรือ รูปภาพ 
เปนตน  

(4) รองเทา ใหใชรองเทาหนังสีดำ ไมมีลวดลายหรือสีอ่ืนปน แบบรองเทาใชแบบหุมสนสีดำ สนสูงไม เกิน 
๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรดัหลังเทา รองเทาผาใบใหใชสีดำลวน ไมมีลวดลายหรือสีอ่ืนปน โดยสอดเชือกผูก รองเทาทุก
รูของรองเทา  

นักเรียนหญิง ม.ปลาย  



(๑) เปนแบบเช้ิต คอตั้ง ใชผาตัดเย็บธรรมดาสีขาวเนื้อเกลี้ยงไมบางเกินไป อกผาตลอดทำเปน สาบ ตลบ
เขาขางใหกวางประมาณ 3 เซนติเมตร ติดกระดุมกลมสีขาว 5 เม็ด แขนยาวเหนือขอศอกเล็กนอย ปลาย แขนมีจีบ
พอสวยงามพับ 2 ชั้น กวางประมาณ 3 เซนติเมตร เวลาสวมใหทับชายเสื้อไวในขอบกระโปรง ภายในเสื้อนักเรียน
ใหสวมเสื้อบังทรงสีขาว สวมทับยกทรง (สีขาว สีครีมหรือสีออน ๆ) อีกชั้นหนึ่ง หาม สวม ชุด ชั้นในสีฉูดฉาดและ
เขม เชน สีดำ สีน้ำเงนิ สีแดง สีเขียว ฯลฯ  

(2) กระโปรง ใชผาสีกรมทาเนื้อเกลียงไมมีลวดลายและไมบาง เอวกระโปรงมีขอบกวาง ๓ - ๔ ซ.ม. แบบ
กระโปรงใชแบบธรรมดา ดานหนาและดานหลังพับเปนจีบขางละ ๓ จีบ จีบกระโปรง หันออกดานนอก เย็บทับจีบ
กระโปรง จากขอบเอวลงมาไมเกิน ๑๐ ซ.ม. แตไมเกินครึ่งนอง ชายกระโปรง หนาลางพับเขาดานใน กวาง ๒.๕ - 
๔ ซ.ม. ความยาวจากสะบาหัวเขาไมนอยกวา 10 ซ.ม.  

(๓) ถุงเทา ใหใชถุงเทาสั้นสีขาวเนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุมตั้งแต 5 ซ.ม. หรือถุงเทายาวสีขาวเนื้อเรียบ พับ
ถุงเทายาวเหนือตาตุมตั้งแต 5 ซ.ม. ขึ้นไป แตไมเกินครึ่งนองหรือแตไมเกินกึ่งกลางของหนาแขงตนเอง และถุงเทา
ตองไมมีสวดลายใด ๆ เชนตัวหนังสือหรือรูปภาพ เปนตน  

(4) รองเทา ใหใชรองเทาหนังสีดำ ไมมีลวดลายหรือสีอ่ืนปน แบบรองเทาใชแบบหุมสนสีดำ สนสูงไม เกิน 
๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเทา รองเทาผาใบใหใชสีขาวลวน ไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน โดยสอดเชือกผูก รองเทา
ทุกรูของรองเทา  

(5) เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีดำกวางประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม. หัวเข็มขัด รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ชนิดหัวกลัด สี
เดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งตองเปนสีเดยีวกับเข็มขัดตองไมมีลวดลาย หรือการตกแตง ใด ๆ  

ขอ 21 การปกอักษรยอ โรงเรียน  

(1) นักเรียน ม.ตน ปกอักษรยอ จ.ช. สีน้ำเงิน ทางดานขวาของอกต่ำจากไหลประมาณ 12-13 เซนติเมตร 
โดยใชขนาดความสูงตักอักษร 1.50 เซนติเมตร  

ขอ 22 เคร่ืองแบบพลศึกษา  

(๑) ใหใชเสื้อและกางเกงท่ีโรงเรียนกำหนด ซึ่งจำหนายโดยฝายนโยบายและแผนโรงเรยีนจะนะชนูปถัมภ  
(๒) เสื้อพละแขนสั้นสีฟา คอโปโล มีกระเปาขางซาย 1 ใบ ที่กระเปามีเครื่องหมายพระเกี้ยว สีชมพู ใต

เครื่องหมายพระเก้ียวปกอักษรยอ ต.อ.น.อ สีขาว  

(3) กางเกงวอรมสีกรมทาไมมีแถบสี ปลายขาจั๊ม  

(4) นักเรียนชายใชรองเทาผาใบสีดำ และนักเรียนหญิงใชรองเทาผาใบสีขาว  

ขอ 23 การใชกระเปานักเรียน  

(1) ใหใชกระเปานักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งจำหนายโดยฝายธุรการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ  
ขอ 24 เคร่ืองแบบนักศกึษาวิชาทหาร  
ใหใชระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารกรมการ รักษา ดินแดน ในกรณีที่นักเรียนแตงเครื่องแบบ

นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) หามแตงกายผิดระเบียบ เชน ปลอยกางเกง ออกนอกรองเทาและไมสวมเสื้อยืดคอกลม
เรียนในหองเรียน  

 

ขอ 25 เคร่ืองประดับ  
หามใชเครื่องประดับตาง ๆ เชน สรอยคอ สรอยทองคำ แหวน ตางหู หวี สับ โบวผูกผมสีตาง ๆ ซึ่งถาครู

พบเห็นสามารถยึดของดังกลาว ไวที่หองกิจการนักเรียนและจะให ผูปกครองมารับคืน (จะคืนเฉพาะทองคำแท
เทานั้น)  

(1) การสวมสรอยพระ ใหใชสรอยเงินหรือเชือกสายรมสีดำเทานั้น และใหแขวนในลักษณะที่ไม ปรากฎ
สายบริเวณคอเสื้อ  

(2) นาิการูปเรือนและสายนาิกาเปนแบบสุภาพ ใหใชสีเงิน สีทอง หรือสีดำเทานั้น หามใชนาิกา 

แฟนซีที่ หนาปดมีสีสันลวดลาย หรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาิกาทั่ว ๆ ไป หรือนาิกา ที่สอแสดง 

ความฟุมเฟอยในการใชงาน  

(3) แวนตา ถาตองใสแวนสายตา แบบของแวนตาตองสุภาพตามลักษณะของผูเปนนักเรียน ไมใช แวนตา
ที่มีรูปแบบแปลก มีลักษณะเปนแฟชั่นและตองใชกรอบสีสุภาพ คือกรอบสีเงิน ทอง ดำ น้ำตาลไหม หรือสีเทาแก 
ถาใชคอนแท็คเลนสใหใชเปนชนิดใสและไมอนุญาตคอนแท็คเลนสแฟช่ัน  

ขอ 26 ไมอนุญาตใหนักเรียนทุกคนไวเล็บยาว แตงเล็บ ทาเล็บหรือตกแตงสวนตาง ๆ ของ รางกาย 
เชน หามกันคิ้ว หามดัดขนตา หามสักรูปตาง ๆ บนรางกาย  



 

หมวดที่ ๔ 

วาดวยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภนักเรียนทีก่ระทำความผิด  
ทางโรงเรียนจะนะชนูปถัมภจะพิจารณาลงโทษตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษ

นักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ใหใชบังคับตั่งแตวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป ดังมีรายละเอยีด
ดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติคุ มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนไวดังตอไปนี้  
(๑) ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘”  

(๒) ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

(๓) ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๓”  

(๔) ในระเบียบนี้ “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครใูหญ อาจารยใหญ ผูอำนวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตำแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของโรงเรียนหรือสถานศกึษา
นั ้น “กระทำความผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผาฝนระเบียบ ขอบังคับ ของ 

สถานศกึษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษา “การ
ลงโทษ” หมายความวาการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด โดยมีความมุงหมายเพ่ือการอบรม สั่งสอน  

(๕) โทษที่จะลงโทษแกนักเรยีนที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้  
(๑) วากลาวตักเตือน  

(๒) ทำทัณฑบน  

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
(๔) ทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

(6) การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไมรายแรง  

(7) การทำทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไมเหมาะสม สภาพนักเรียน ตาม กฎกระทรวงวาดวย
ความประพฤตินักเรียน หรือกรณีทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือ ฝาฝนระเบียบของ
สถานศกึษา หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลวแตยังไมเข็ดหลาบ การทำทัณฑบนใหทำ เปนหนังสือ และเชิญบิดา
มารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ ความผิดและรับรองการทำทัณฑบนไวดวย  

(8) การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการตัดคะแนนความ ประพฤติ
นักเรียนของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภและใหทำบันทกึขอมูลไวเปนหลักฐาน  

(9) ทำกิจกรรมเพื ่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชในกรณีที ่นักเรียนกระทำความผิด ที ่สมควร ตอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศกึษาธิการกำหนด  

 

หมวดที่ ๕ 

ประเภทของการกระทำความผิด 

การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และการลงโทษหรือ ปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  
 

ขอ ๒7 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเขาศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปด ภาค
การศึกษาใหม ยกเวนนักเรียนที่ถูกทำทัณฑบนในปการศึกษาที่ผานมาใหมีคะแนนสะสมเทาที่กำหนด ไวใน ขอที่ 
๑๔ ของระเบียบนี้  

ขอ ๒8 นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไมพึงประสงค โดยใหแบงระดับความผิด ลักษณะ
การกระทำผิดและเกณฑการตัดคะแนนพฤติกรรม ดังน้ี 

 ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด คะแนนความประพฤติ สถานเบา - ทิ้งขยะไมถูกที่หรือกอความ
สกปรกในโรงเรียน - เขาหองเรียนชา - สงเสียงดังรบกวนผูอื่น - มาโรงเรียนสาย - รับประทานอาหารในเวลาเรียน - 

ไมทำเวรหรือทำหนาที่ที ่ไดรับมอบหมาย - ๓ - ๓ - ๓ - ๕ - ๕ - ๕ ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด คะแนน
ความประพฤติ สถานเบา - ขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต - แตงกายหรือไวทรงผมผิดระเบียบ - 

ไมนำขาวสารหรือจดหมายไปแจงผูปกครอง - ๕ - ๕ - ๕ สถานกลาง - ขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลจำเปน - หนีการ
เรียน - ไมรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน - กริยา วาจาไมสุภาพ พูดเท็จ ใหการเท็จ - กลั่นแกลง รังแกผูอื ่น - นำ
สิ่งของตองหาม ไมเหมาะสมไมไดรับอนุญาต - ยุยงสงเสริมใหผูอื่นกระทำความผิด - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ 

- ๑๐ สถานหนัก - ฝาฝน/ขัดขืนคำสั่งครู ผูบริหาร ที่สั ่งโดยชอบธรรม - หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน - ๒๐ - ๒๐ 



ตารางกำหนดการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติลักษณะความผิด - ขาดเรียนไมแจงเหตุตอเนื่องนาน ๓ 
วันขึ้นไป - แสดงกริยากาวราว ขาดสัมมาคารวะตอผูอาวุโส - กอความไมสงบขึ้นในโรงเรียน - ทำลายทรัพยสินของ
สวนรวมหรือของผูอื่น - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด คะแนนความประพฤติ สถาน
หนัก - มั่วสุม รวมกลุมกอความเดือดรอนใหผูอื ่น - ทุจริตในการเรียนและการสอบ - แอบอางบุคคลอื่นมาเปน
ผูปกครองของตน - ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ - จัดใหมีหรือเลนการพนันทุกชนิดในโรงเรียน - ประพฤตตินไม
เหมาะสมในเชงิชูสาว - พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน - มีหรือเผยแพรสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน - ขาด
เรียนหรือไมแจงเหตุผลนานเกิน ๕ วันขึ ้นไป - สูบบุหรี ่ เสพสารระเหย - ดื ่มสุรา หรือของมึนเมา - ชักนำ
บุคคลภายนอกเขามากอกวนในโรงเรียน - กอเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน - เขาประกวดนางงาม นางแบบ 
นายแบบ หรือ ถายภาพ เพื่อเผยแพร โฆษณาตอสาธารณชนไมไดรับ อนุญาตจาก ทางโรงเรียน - ลักขโมยสิ่งของ 
ทรพัยสินของผูอ่ืน - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๕ - ๒๕ - ๒๕ - ๒๕ - ๒๕ - ๓๐ - ๓๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ สถานรายแรง 
- ขมขู กรรโชก ทำใหสูญเสียทรัพยสิน - ซื้อ จำหนาย จายแจก ยาเสพติดหรอืสิ่งมึนเมา - ลวงละเมิดทางเพศทำให
ผูอื่นไดรับความเสียหาย - กระทำตนเสื่อมเสียดานชูสาวหรือทางเพศชัดแจง - ขาดเรียนไมแจงเหตุผลตอเนื่องนาน 
๑๐ วันขึ้นไป - กระทำความผิดคดีอาญา - กระทำการอันเปนปฏิปกษตอการบริหารโรงเรียน - เกี่ยวของกับการ
คาประเวณี - กระทำการอันเปนบอนทำลายความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย - กระทำการให
เปนการสรางความเสื่อมเสียตอเกียรติยศ ช่ือเสียงของโรงเรียนอยางรายแรง - เที่ยวเรรอนและมั่วสุมในที่สาธารณะ
หรือสถานเริงรมย - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๕๐  

ขอ ๒9 นักเรียนที่กระทำผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระทำที่ทำใหเกิดความเสื่อมเสีย แก 
ชื่อเสียงของโรงเรียน สังคมหมูคณะ หรือประพฤติฝาฝนตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ ของ นักเรียน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภจะพิจารณา ลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการวา
ดวยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษ แกนักเรียนที่กระทำผิดมี ๔ สถาน ดังนี้  

(๑) วากลาวตักเตือน  

(๒) ทำทัณฑบน  

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
(๔) ทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลงโทษนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภใหเปนไปเพ่ือวา

กลาวสั่งสอน โดย เจตนาที่จะแกไขความประพฤติที่ไมดีของนักเรียนใหรูสำนึกใน ความผิดที่กระทำ ละเวนการ
ประพฤติชั่ว และ ปรับปรุงพฤติกรรมของตนในทางที่ดีตอไป โดยผูท่ีจะลงโทษ จะตองทำการสอบสวนใหปรากฏซึ่ง
ขอเท็จจริงให ชัดแจงวานักเรียนผูนั้นไดกระท าผิดและสมควรถูกลงโทษ  

การลงโทษตาม (๓)(๔) กอนลงโทษใหผูเก่ียวของทำบันทึกขอความเสนอความเห็นพรอมเหตผุล ประกอบ
ตอผูอำนวยการสถานศึกษา เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงใหลงโทษได ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้ง ใหโรงเรยีน
บันทึกเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐาน โดยจัดทำแบบบันทึกใหเหมาะสม มีการจัดเก็บและแจง ใหผูปกครอง
ของนักเรียนรับทราบดวยทุกครั้ง  

ขอ ๒9 การวากลาวตักเตือน ใชสำหรับนักเรียนที่กระทำผิดทุกสถาน และในเมื่อผู อำนวยการ 

สถานศึกษาหรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ผูอำนวยการสถานศึกษามอบหมายเห็นวาเหมาะสมและ จะ
ไดผลดี ซึ่งผูอำนวยการสถานศึกษาไดออกคำสั่งของโรงเรียนมอบหมายใหครูและบุคลากรทางการ ศึกษาทุก
คน สามารถวากลาวตักเตือนนักเรียนได  

ขอ 30 การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เปนการลงโทษเพื ่อให 
นักเรียนไดระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดี ถูกตองตาม 

ระเบียบโรงเรียน เพื่อใหเปนการรวมกันอบรม ตักเตือน ปองปราม มิใหนักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบ ของ 
โรงเรียน ดังนั้นจึงใหครูและบุคลากรมีอำนาจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

 (๑) ครูที่ปรึกษา และครูเวรประจำวัน มีอำนาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน คนใด ๆ ในหนึ่งป 
การศึกษา รวมแลวไมเกิน ๓๐ คะแนน  

(๒) ครูหัวหนาสายชั้นมีอำนาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใด ๆ ในหนึ่ง ปการศึกษา เมื่อรวม 

กับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวรตัดแลวไมเกิน ๕๐ คะแนน 

(๓) หัวหนาฝายปกครองนักเรียนมีอำนาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใด ๆ ในหนึ่ง ป การศึกษา 
เมื่อรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษาหรือครูเวรและหัวหนาระดับตัดแลวไมเกิน ๘๐ คะแนน  



(๔) หัวหนาฝายกิจการนักเรียน รองผูอำนวยการสถานศึกษามีอำนาจตัดคะแนนพฤติกรรม ของ นักเรียน
คนใด ๆ เมื่อรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวร หัวหนาระดับ ตัดแลวไมเกิน ๑๐๐ คะแนน  

ขอ 31 การแจงใหผูปกครองทราบ ใหครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับชั้น หัวหนาฝายปกครอง นักเรียน 
รายงานฝายบริหารใหรับทราบขอมูลเพื่อทำหนังสือถึงผูปกครองนักเรียนใหรับทราบพฤติกรรม ของนักเรียน 
เปนลำดับตอไป  

ขอ 32 การเชิญผู ปกครองมาพบทางโรงเรียนใหครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับชั้น หัวหนาฝาย 

ปกครองรายงานฝายบริหารใหรับทราบขอมูลเพื่อทำหนังสือถึงผูปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือกับทาง 

โรงเรียน ในการรวมมือแกไขปญหานักเรียน  

ขอ 33 การทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้  
(๑) สงตวัใหรับการอบรมตักเตือนจากครูหรือบุคคลอ่ืนตามที่กำหนด  

(๒) ใหบันทกึการทำความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเปนพยานตามที่กำหนด  

(๓) ใหรายงานตัวเปนประจำตามวันและเวลาที่กำหนด  

(๔) ใหทำบันทกึสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเปนลายลักษณอักษร  

(๕) ใหเขารับการอบรมเพื่อปรับปรงุพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  

(๖) ใหบำเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ชุมชน ทองถ่ิน ตามที่กำหนด  

(๗) ใหซอมแซม ชดใช ประดิษฐชิ ้นงานที ่เปนประโยชนตอสวนรวมใหทำกิจกรรมหรือวิธีอื ่น ๆ ที่ 
คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนเห็นวาเหมาะสม  

ขอ 34 การทำทัณฑบน ใหพิจารณาทำทัณฑบนแกนักเรียนที่ทำผิดและถูกตัดคะแนนพฤติกรรม ตั้งแต 
๕๐ คะแนนขึ ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที ่ไมสมควรแกสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงกำหนด ความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ทำใหเสื่อมเสีย ชื่อเสียงและ
เกียรติยศของโรงเรียน หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางรายแรงหรือไดรับโทษ อยาง อื่นแลวไมเข็ด
หลาบ ใหทำทัณฑบนไวเปนหลักฐานและเชิญผูปกครอง หรือ ผูรับประกันพฤติกรรม นักเรียน มาบันทึกรับทราบ
ความและรับรองการทำทัณฑบนไวดวย โดยใหผูอำนวยการสถานศกึษาเปนผู พิจารณาอนุมัติ การทำทัณฑบน  

การทำทัณฑบนครั้งท่ี ๑ ใหเชิญผูปกครองของนักเรียนมารับทราบเปนลายลักษณอักษร  

การทำทัณฑบนครั้งที่ ๒ ใหผูปกครองนักเรียนนำผูรับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเปน ขาราชการ
ประจำหรือผูนำชุมชน มาเปนผูรวมรับทราบและรับประกันทำทัณฑบนนักเรียนดวย นักเรียนที่ ไดรับโทษทัณฑบน
แลว จะมีคะแนนพฤติกรรมการศึกษาตอไปเทากับคะแนน ที่มีอยูเมื่อถูกทำทัณฑบนครั้ง แรก และโทษทัณฑบนจะ
มีผลตอเนื่องในปการศึกษาตอไปจนกวาจะจบการศึกษา ในชวงช้ันที่ศึกษาอยู ขณะนั้น  

ขอ 35 นักเรียนที่ถูกลงโทษทำทัณฑบน ครั้งที่ ๑ หรือครั้งท่ี ๒ แลว ปรากฏวาไมปรับปรุงพัฒนา 

ตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสรางความเดือดรอน เสื่อมเสียตอตนเอง ผูอื ่น และสวนรวมอยาง 

รายแรง ใหคณะกรรมการฝายปกครองนักเรียนเสนอปญหารายกรณีเพื่อใหผูอำนวยการวินิจฉัยแนว ทางแกไข
ปญหา เชน การสงตอ การแยกกลุมปญหา การใหมีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพื ่อใหสามารถ ปรับตัวใน
สภาพแวดลอมใหม เปนตน  

ขอ ๓6 เกณฑการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ  
(๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ใหทำทัณฑบนครั้ง ๑ และให เชิญครูประจำ

ช้ัน ผูปกครองมารับทราบเปนลายลักษณอักษร  

(๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ใหทำทัณฑบนครั้งที ่ 2 และให เชิญครู
ประจำช้ัน ผูปกครองหรอืบิดามารดา มารับรองเปนลายลักษณอักษร  

(๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียนแจงใหผูปกครอง ทราบโดยทำ
หนังสือพักการเรียน  

(๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ใหยายสถานศึกษาหรือให ผูปกครองมา
ลาออก  

(๕) นักเรียนที่ถูกลงโทษในขอ 2, 3 จะนำคะแนนความประพฤติไปสะสมในปการศึกษา ตอไป 

ขอ ๓7 ผูมีอำนาจลงโทษนักเรียน ครูทุกคนมีอำนาจในการลงโทษนักเรียน ตามคำสั่งโรงเรียน เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ เร่ือง มอบหมายอำนาจการลงโทษนกัเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้  

(๑) ลงโทษนักเรียน โดยการวากลาว ตักเตือน  



(๒) ลงโทษนักเรียนโดยการใหนักเรียนทำกิจกรรมตามขอ 33  

(๓) ลงโทษนักเรียนโดยการใหยายสถานศึกษาหรือใหผูปกครองมาลาออก เพ่ือปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  

(๔) ครผููสอนทุกทาน มีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎขอ ๑, ๒  

(๕) หัวหนาสายชั้นมีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎขอ ๑, ๒, ๓  

(๖) ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนมีอำนาจลงโทษ นักเรียน ตาม
กฎขอ ๑, ๒, ๓  

หมวดที่ ๖ 

การเพิ่มคะแนนความประพฤติและการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค 
ขอ ๓8 นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเขาศึกษาในโรงเรียนหรือ เมื่อ

เปด ภาคการศึกษาใหมยกเวนนักเรียนท่ีถูกทำทัณฑบนในปการศึกษาที่ผานมาใหมีคะแนนสะสมเทาที่ กำหนด
ไว  

ขอ ๓9 พฤติกรรมที่พึงประสงค และการเพิ่มคะแนนความประพฤติมีดังนี้  
ตารางกำหนดการเพิ่มคะแนนความประพฤติและการสงเสรมิพฤติกรรมที่พึงประสงค 

พฤติกรรมที่พึงประสงค คะแนนความประพฤติที่เพ่ิม 

- เต็มใจชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ สวนรวมในกิจกรรมที่ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอน  

- เปนตัวแทนของโรงเรียนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

- สรางชื่อเสียงที่ดีใหแกโรงเรียน  

 (๑) ในระดับโรงเรียน  

 (๒) ในระดับอำเภอ  

 (3) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด  

 (4) สูงกวาระดับจังหวัดข้ึนไป 

+ ๑๐ 

 
+ ๑5 

 

+ ๑๐ - ๒๐ 

+ ๑๕ - ๒๕ 

+ ๓๐ - ๔๕ 

+ ๕๐ - ๑๐๐ 

 
 

ขอ 40 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน  

(๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค จะไดร ับคะแนนความประพฤติเพิ ่มขึ ้นตามลักษณะ ของ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค  
(๒) ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนสามารถเสนอขอเพิ่มพฤติกรรมคะแนนความประพฤติของ นักเรียน

ได โดยเสนอเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ถามี  
ขอ 41 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค ถือเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียนและสวนรวมจึงควร แก 

การยกยอง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังตอไปนี้  
ระดับคะแนนความประพฤติที่เพ่ิมข้ึน การประกาศเกียรติคณุ 

- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ไมเกิน ๒๙ คะแนน 

- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป  

- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป  

- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป 

ยกยองชมเชย  

ประกาศเกียรติคุณ  

มอบเกียรติบัตรการทำความดี  
ประกาศใหเปนนักเรียนดีเดนใน  

วันสำคัญตาง ๆ 

 
 

การลงโทษโดยวิธีการทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

การทำกิจกรรมเปนการทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนตองทำทุกกิจกรรม ที่กำหนดแตละ 

ระดับหรือตามความเหมาะสมของความผิด 

กิจกรรมที ่ 1 หมายถึงกิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพเปนกิจกรรม ที่ครู 
สามารถใหนักเรียนปฏิบัติแทนไดทันทีเปนระยะเวลา 1 อาทิตย เนื่องจากถูกตัดคะแนน 1 - 10 คะแนน ไดแก  

1) เก็บเศษกระดาษเศษวัสดุภายในบริเวณโรงเรียน  

2) ทำความสะอาดหองเรียนอาคารเรียนหรือภายในโรงเรียน 



3) กิจกรรมที่เหมาะสมแลวแตดุลยพินิจของฝายปกครองนกัเรยีน เปนเวลา ๒ ชั่วโมง และบันทึกผล การ
ทำกิจกรรมไวเปนหลักฐาน  

กิจกรรมที่ 2 หมายถึงกิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและสติปญญา เปน 

กิจกรรมที่ครูอาจนัดหมายใหนักเรียนปฏิบัติตามเวลาท่ีกำหนดเน่ืองจากถูกตัดคะแนน 11 - 20 คะแนน ไดแก  
1) พัฒนาทำความสะอาดภายในอาคารเรียนตามที่ครูกำหนดเปนเวลา 10 วันทำการ  

2) เก็บเศษขยะหรือวัสดุอ่ืนภายในโรงเรียนตามที่ครูกำหนดในเวลาหลังเลิกเรยีน เปนเวลา 5 วัน  

3) ทำรายงานตามหัวขอที่ครูกำหนดเพื่อพัฒนาสติปญญาความยาว 10 - 15 หนากระดาษเสน (A4) หรือ
รายงานขาววันละ 5 - 10 ขาวหนาเสาธงเปนเวลา 5 วันทำการ  

4) กิจกรรมที่เหมาะสมแลวแตดุลยพินิจของฝายปกครองนักเรียน  

กิจกรรมที่ 3 หมายถึงกิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและสติปญญา เปน 

กิจกรรมที่ครูนัดหมายใหนักเรียนปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากเปนการกระทำความผิดรายแรง และถูกตัด 

คะแนน 20 คะแนนขึ้นไป ไดแก  
1) ลางหองน้ำครู - นักเรียนเปนเวลา 15 วันทำการ  

2) พัฒนาโรงเรียนหรอืสาธารณะสมบัติตามท่ีกำหนดในวันหยุดราชการ (เสาร - อาทิตย) เปนเวลา ปฏิบัติ
หนาที ่ 

3) เก็บเศษขยะหรือวัสดุภายในโรงเรียนตามท่ีครูกำหนดในเวลาหลังเลิกเรียนเปนเวลา 10 วันทำการ  

4) กิจกรรมที่เหมาะสมแลวแตดุลยพินิจของฝายปกครอง 

ขอ 42 ผลของการถูกลงโทษ หรือการถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติจะทำใหนักเรียนเสียสิทธิใน 

เรื่อง ตาง ๆ ดังตอไปนี้  
๑) นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 2๐ คะแนนขึ้นไป โรงเรียนจะไมออกหนังสือรับรอง ความ

ประพฤติให  
๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 5๐ คะแนน ขึ้นไปไมมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา หรือ 

สวัสดิการอ่ืน ๆ ของโรงเรยีน  

หมวดที่ 7  

การปกครองและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภไดจัดการปกครองในรูปแบบของระดับชั้นเรียน โดยมี ครูที่ปรึกษาเปนผูใหการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและเพื่อใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยและคานิยมอันพึง ประสงคของโรงเรียนและเปนคนดี
ของสังคม ซึ่งจะทำใหนักเรียน ของโรงเรียนเปนบุคคลที่มีคุณธรรมเปนที่ ตองการของสังคม ใหครูที่ปรึกษามี
บทบาทในการดูแลชวยเหลือ นักเรียนในทุกดานเสมือนหนึ่งเปนพอแมคนท่ี สอง โดยมีลักษณะการดำเนินการดังนี้  

ขอ 43 ครูท่ีปรึกษามีหนาที่ ดังตอไปนี้  
๑) ดูแลควบคุมปรับปรุงเรื่องความประพฤติระเบียบวินัยของนักเรียนในความปกครอง  

๒) ชวยเหลือใหคำแนะนำใหกับนักเรียนท้ังดานการเรียน และเรื่องสวนตัวตามสมควร  

๓) ดูแลควบคุมนักเรียนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีน เชน กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน  

๔) ดำเนินการพิจารณาการลงโทษเบื ้องตนเมื่อไดรับทราบหรือพบเห็นการทำผิดระเบียบวินัย ของ 

นักเรียน  

๕) ติดตอประสานงานกับผูปกครองของนักเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดกับนักเรียนหรือติดตอ รายงาน 

เก่ียวกับความประพฤติของนกัเรียนที่มีพฤติกรรมไมถูกตอง หรือรายงานความกาวหนาในการเรียนของ นักเรียนให
ผูปกครองไดรับทราบ  

๖) ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ขอ 44 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภไดกำหนดแนว ทางการปฏิบัติสำหรับ
นักเรียนเพ่ือถือปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

44.๑ การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง  

เวลา ๐๗.๔0 น. ประชาสัมพันธเปดเพลงอุตรดิตถแดนฝนนักเรียนเตรยีมตวัเขาแถวเพื่อทำ กิจกรรม หนา
เสาธง (ครูเวรประจำวัน / คณะกรรรมการนักเรียนทำหนาท่ีดำเนินกิจกรรมหนาเสาธง) ครูที่ปรึกษา นักเรียนชวย
กำกับดูแลการเขาแถวของนกัเรียน 



เวลา ๐๗.๔๕ น. ครูเวรดำเนินกิจกรรมหนาเสาธงและประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ/เคารพธงชาติ/ สวด
มนต/แผเมตตา/รองเพลงมารชโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ/เพลงสรรเสริญพระบารมี  

เวลา ๐๘.1๐ น. นักเรียนพบครูที่ปรึกษาตรวจสอบการมาเรียน กิจกรรมโฮมรูม  

เวลา ๐๘.30 น. เริ่มจัดการเรียนการสอนการเลิกเรียนเปนไปตามตารางเรียนของแตละชั้นเรียน  

44.2 มาตรการการดำเนินการกับนักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงใหดำเนิน ดังนี้  
๑) ขาด / สายกิจกรรมหนาเสาธง ๑ - ๕ ครั้ง ครูที่ปรึกษาวากลาวตักเตือนและแจง ผูปกครองทราบเพ่ือ

แกไข  

๒) ขาด / สายกิจกรรมหนาเสาธง ๖ - ๑๐ ครั้ง ครูที่ปรึกษาแจงผูปกครองทราบและบันทึก การวากลาว
ตักเตือนนักเรียน  

๓) ขาด/สายกิจกรรมหนาเสาธง ๑๐ ครั้งขึ้นไป ครทูี่ปรึกษาเชิญผูปกครอง พบเพ่ือ ดำเนินการแกไขโดย
ใหผูปกครองทำทัณฑบนไวกับโรงเรียนและใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมชดเชย ตามที่โรงเรียนมอบหมาย  

๔) นักเรียนคนใดมีความจำเปนไมสามารถรวมกิจกรรมหนาเสาธงไดใหดำเนินการ บันทึกขอ อนุญาตเปน
กรณีพิเศษตอหัวหนาระดับช้ัน  

๕) นักเรียนคนใดไมเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ตั้งแตเปดภาคเรียนใหครูที่ปรึกษาดำเนินการ ดังนี ้ 
(๑) เชิญผูปกครองพบ  

(๒) สงช่ือไมผานกิจกรรมหนาเสาธง  

(๓) ระงบัการออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  
(๔) มอบหมายกิจกรรมชดเชยใหปฏิบัติตามความเหมาะสม  

ขอ 45 การเรียน  

๑) นักเรียนตองเขาเรียนทุกคาบเรียนตามตารางเรยีน นักเรียนที่เขาหองเรียนสายเกิน ๑5 นาที ถือ วา
เขาหองเรียนสายในคาบเรยีนนั้น นักเรียนที่เขาหองเรียนสายรวม ๓ ครั้ง ถือวาขาดเรียน ในรายวิชานั้น ๑ ครั้ง  

๒) นักเรียนตองมีอุปกรณการเรียนครบทุกรายวิชาและตองเตรียมอุปกรณการเรียนใหพรอม กอน 

ครูผูสอนเขาหองสอน  

๓) นักเรียนตองตั้งใจเรียน เขารวมกิจกรรม ปฏิบัติงานตามที่ครูผูสอนสั่ง ไมสงเสียงรบกวน หรือมี 
พฤติกรรมอื่นใดที ่มีผลกระทบตอบรรยากาศการเรียนการสอนและใหถือปฏิบัติหรือเขารวมกิจกรรม ตาม 

ระเบียบขอตกลงที่เห็นชอบรวมกันของนักเรียนในแตละขอ  

๔) นักเรียนที่เจ็บปวย ไมสามารถเขาเรียนในคาบเรียนใด ใหแจงและขออนุญาตตอครูผูสอน นั้นกอน 

และนำใบอนุญาตจากครูผูสอนไปแสดงตอเจาหนาที่พยาบาล  

๕) ในขณะที่มีการเรียนการสอน นักเรียนที่มีกิจธุระจำเปนตองออกจากหองเรียน หรือ ตองการเขา 

หองเรียนหรอืมีความจำเปนเรงดวนที่ตองการพบเพื่อน ใหขออนุญาตตอครูผูสอนกอนทุกครั้ง  

6) นักเรียนตองชวยกันรักษาความสะอาดของหองเรียน จัดเวรทำความสะอาดเปนประจำทุกวัน และ 

จัดบรรยากาศของหองเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ หามนำอาหาร เครื่องดื ่ม ของขบเคี ้ยว ไป 

รับประทานในหองเรียนและในอาคารเรียน  

7) ในคาบวางนักเรียนตองใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน อานหนังสือ เขาหองสมุด ทำการบาน เลน
กีฬา หรือทำกิจกรรมที่เปนประโยชน หามกระทำอื่นใดที่กอใหเกิดการรบกวนการเรียน การสอนของครู และ
เพ่ือนนกัเรียน  

8) นักเรียนตองมีความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธอันดี มีความเปนเพื่อน มีความเปนพี่ หรือนองกับ 

นักเรียนทุกคนหามใชกำลังชกตอยหรือใชอาวุธอ่ืนใด หรือใชอารมณในการตัดสินปญหา หากเกิด ปญหาหรือ เกิด
การทะเลาะกันขึ้น ใหคูกรณีหรือผูพบเห็นรายงานตอครูผูสอนที่อยูใกลที่สุดทราบทันที  

หมวดที่ 8 

การใชเคร่ืองมือติดตอสื่อสาร 

ขอที ่ 46 โรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนสามารถนำโทรศัพทเคลื ่อนที่มาใชได และตองอยู ในการ 

ควบคุมการใชท่ีโรงเรียนกำหนด  

ขอที่ 47 ใหนักเรียนดูแลและเก็บรักษาโทรศัพทของตนเอง หากสูญหายโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ 

ใดๆ ทั้งสิ้น  

ขอที่ 48 ขอปฏิบัติในการใชโทรศัพท มีดังนี้  



๑) ไมอนุญาตใหใชโทรศัพทในขณะที่เรียนไมวาจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และหามชารต แบตเตอรี่
โทรศัพทภายในโรงเรียน  

๒) ไมเปดสัญญาณเสียงกรณีที่มีการเรียนการสอน  

๓) ใหใชโทรศัพทในที่ที ่เหมาะสมไมเปนการรบกวนบุคคลอื ่น หรือใชโทรศัพทเดินไปมา 

ระหวางเปลี่ยนคาบเรียน  

๔) ไมใชโทรศัพทฟงเพลงในขณะเดินเปลี่ยนช่ัวโมงเรียน  

ขอที่ 49 การลงโทษ  

๑) ไมปฏิบัติตามที่โรงเรียนกำหนด ครั ้งที ่ ๑ ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน และยึด 

โทรศัพทไว ๓ วัน และแจงใหผูปกครองทราบ  

๒) ไมปฏิบัติตามที่โรงเรียนกำหนด ครั้งท่ี ๒ ตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน ทำทัณฑ บน
ครั้งท่ี ๑ และยึดโทรศัพทไว ๗ วัน และแจงใหผูปกครองมารับทราบ  

๓) ไมปฏิบัติตามที่โรงเรียนกำหนด ครั้งท่ี ๓ ตัดคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน ทำทัณฑ บน
ครั้งท่ี ๒ และไมอนุญาตใหใชโทรศัพท  

 
 
 

หมวดที่ 9 

แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

ขอที่ 49 แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระทำผิด  

(๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหนาที่ในการวากลาวตักเตือนนักเรียนที่กระทำผิดไดในทันทีที่พบวา 
นักเรียน กระทำผิด ตามที่ผูอำนวยการมอบหมาย  

(๒) กรณีที่ครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระทำผิดใหแจงตอครูท่ีปรึกษา ครูหัวหนาระดับชั้น ของ 

นักเรียนที่ทำผิด หรือฝายกิจการนักเรียนเพื่อดำเนินการตอไป  

(๓) ใหครูที ่ปรึกษา และครูหัวหนาระดับชั ้นเปนผู ดำเนินการเบื ้องตนในการรวมสอบสวน 
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนรวมกับฝายกิจการนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ตามท่ีกำหนด
ไวเปนหลักฐาน และแจงผูปกครองนักเรยีนทราบทุกคร้ัง  

(๔) การใหนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหครูที่ปรึกษาหรือครูหัวหนา สายชั้น
เปนผู มอบหมายใหทำกิจกรรมและควบคุมดูแลรวมกับฝายกิจการนักเรียน  

(๕) ในกรณีที่การกระทำความผิดของนกัเรียนเปนความผิดอันจะนำมาซึ่งความเสียหายหรือ อาจ
เกิด อันตรายตอตัวนักเรียนเอง ผูอื่นและสวนรวมอยางรายแรง หรือเกินกวาอำนาจหนาที่ของโรงเรียน 
เกี่ยวของ กับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเปนการกระทำความผิดกฎหมายอยางรายแรงใหฝายกิจการ
นักเรียนเสนอตอ ผูอำนวยการสถานศึกษาเพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผูชำานาญการ
เฉพาะ ในการดำเนินการ ตามสมควรตอไป  

ขอ 51 ใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน เพื่อทำหนาที่พัฒนาพฤติกรรม
ของ นักเรียนใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยมีรองผูอำนวยการสถานศึกษาที่กำกับดูแล หัวหนาฝาย
กิจการ นักเรียนเปนประธาน หัวหนาระดับชั้นหรือผูท่ีเหมาะสมเปนกรรมการ และคณะกรรมการฝาย
กิจการ นักเรียน ใหทำหนาที่กรรมการและเลขานุการ  

ขอ 52 การแกไข ปรับปรุง ผอนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายกิจการ
นักเรียน เสนอขอความคิดเห็นชอบตอผูอำนวยการสถานศึกษาเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงดำเนินการได 


