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ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
เรื่อง การควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนน 

ความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 2562 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  

เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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ค าน า 
       โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ได้จัดท าระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ 

การลงโทษ การตัด และการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  เพ่ือให้ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการปกครองนักเรียนตามระเบียบแบบแผนและประเพณีที่ ดีงามของ
โรงเรียนตรงกันและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  เป็นการสร้างความเข้าใจอันจะเป็นแนวทางในการปูองกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้น 

       คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติการลงโทษ การตัด และ
การเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 จะอ านวยประโยชน์ให้กับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  หากผู้ปกครองและนักเรียนไม่
ศึกษาระเบียบฯ ให้เข้าใจจะท าให้เกิดผลเสียหายต่อนักเรียนได้ 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดท า 

คณะกรรมการงานปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
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สารบัญ 

 

 เรื่อง                        หน้า 

หมวดที่ ๑ บทท่ัวไป          4 
หมวดที่ 2 ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  5 
หมวดที่ 3 ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน      8 
หมวดที่ 4 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  14 

หมวดที่ 5 ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  15 
หมวดที่ 6 การเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์    1๙ 
หมวดที่ 7 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน      20 
ภาคผนวก  22 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
เรื่อง การควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพ่ิมคะแนน 

ความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 2562 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 
 
       
  ด้วยทางโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เห็นสมควรที่จะก าหนดระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
ขึ้นเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์ จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
 บทท่ัวไป 

 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี่เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ว่าด้วยการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ๒๕62” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป 
                       ข้อ ๓  ระเบียบนี้ใช้ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
   “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  
   “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม 
(สามัคคีพิทยา)  
   “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
   “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
   “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่
ประพฤติผิด หรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิดที่กระท า 
และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
   “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด ฝุาฝืน
ต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   พ .ศ.๒๕62 
และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามชองสังคม 
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   “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูก ที่ควร 
กระท าความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ ดีและ
ควรได้รับรางวัล 

“การกระท าความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝุาฝืนระเบียบ ค าสั่งแนว 
ปฏิบัติ ข้อบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ 

“ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน ส่วนรวมหรือสังคม 
  ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 
  ข้อ ๖ แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
   (๑) ต้องยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตยของไทย 
   (๒) ต้องเป็นผู้ต้ังใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
   (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
   (๔) ต้องรักษาศักด์ิศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
   (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
   (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน 
   (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
   (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซ่ึงประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
   (๑๐) ต้องไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 

 ข้อ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียน 
  (๑) แต่งกายให้เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
  (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
  (๓) ท าความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
  (๔) โดยสารหรือขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
  (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐น.  

 (๖) ท าความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเม่ือมาถึงโรงเรียน 
  (๗) เริ่มเข้าแถวเพ่ือท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.๕๐ น.  
  (๘) ออกจากโรงเรียนเม่ือถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น (ต้องมีการขออนุญาตจากครูก่อน ออก 
                          นอกสถานที่ทุกครั้ง) 

ข้อ ๘ การปฏิบัติตนเม่ืออยู่ในห้องเรียน 
  (๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
  (๒) ต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 
  (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
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  (๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 
   (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพ ครูผู้สอนก่อน  

  (๖) ไม่น าอาหาร เครื่องด่ืมใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
  (๗) ไม่ท าความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
  (๙) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเม่ือมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ 

   (๑๐) เม่ือเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
ข้อ ๙  สิ่งที่นักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 
 (๑) อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอ่ืนๆ  
 (๒) สื่อลามกอนาจาร 
 (๓) สิ่งเสพติดให้โทษ 
 (๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
 (๕) อุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก   
                ครูงานปกครองเท่านั้น 
 (๖) เครื่องเล่นเพ่ือความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
 (๗) สิ่งของฟุุมเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า  ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน 
 (๘) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า 
 (๙) บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว 
 (๑๐) สัตว์เลี้ยง 
 (๑๑) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ ของราชการ 
ข้อ ๑๐ การแสดงความเคารพ 

 ก. ในห้องเรียน 
   (๑) ครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ 
   (๒) เม่ือมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้า
ห้องบอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู 

 ข. นอกห้องเรียน 
   (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพด้วยการ
ไหว ้หรือโค้งค านับ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ”  
   (๒) กรณีที่นักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ ให้นักเรียน
หยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ” 
   (๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย เม่ือ 
                                    เดินผ่านไป 
  ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียน 
   (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
   (๒) ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เพ่ือนนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร 
   (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
   (๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน 
   (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพ่ี หรือผู้อาวุโสกว่า 
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   (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม 
   (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 
 ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ 
   (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 
   (๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การท าข้อสอบให้พร้อมเสมอ 
   (๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร 
   (๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 
   (๕) ไม่น าเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ 
   (๖) นั่งประจ าที่นั่งสอบตามที่ก าหนด 
   (๗) กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 
   (๘) ปฏิบัติตามค าชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 
   (๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อ่ืนคัดลอกค าตอบ โดยเด็ดขาด 
   (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อ่ืนในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   (๑๑) ไม่ออกหองสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 
   (๑๒) เม่ือส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือท ากริยารบกวนผู้อ่ืน 
  ข้อ ๑๓ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
             ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จ าเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอก
หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเม่ือโรงเรียนก าหนดหรือแจ้ง
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีจัดเก็บ
นั้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นให้น าผู้ปกครองมาขออนุญาตก่อนเสมอ 
  ข้อ ๑๔ การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
             นักเรียนมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ กับหน่วยงาน องศ์กร ชุมชนภายนอก 
ในเวลาเรียนซ่ึงไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนนักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ที่
จะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาตกับทาง
โรงเรียน เม่ือได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
  ข้อ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
            เม่ือนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
   (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
   (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 
   (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
   (๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขอ 
อนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการฝุายกิจการนักเรียน
ก าหนด 
   (๒) นักเรียนน าแบบบันทึกไปแจ้งครูประจ าชั้น หรือครูที่ปรึกษา และครูเวรประจ าวันที่
ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 
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   (๓) ให้คณะกรรมการฝุายกิจการนักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึกแล้วบันทึก
ข้อมูลการขออนุญาตของนักเรียนที่ขออนุญาต ลงในโปรแกรมบริหารงานของฝุายกิจการนักเรียน  
   (๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องน าบัตรพกติดตัวไปด้วยขณะ
อยู่นอกบริเวณโรงเรียน 
   (๕) เม่ือนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ให้แสดงบัตรต่อครูฝุายพัฒนา
ผู้เรียนพร้อมคืนบัตรแก่ผู้ให้อนุญาต 
   (๖) ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนที่ขออนุญาตลงใน
โปรแกรมบริหารงานของฝุายกิจการนักเรียน 

 ข้อ ๑๖ การใช้พาหนะในโรงเรียน 
   (๑) ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียนและขับขี่จักรยานยนต์  จักรยานหรือยานพาหนะ
ใดๆ บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ 
   (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เม่ือมาถึงหน้า
ประตูโรงเรียนเพ่ือท าความเคารพครู น ารถไปจอดไว้ในที่ท่ีจัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพ่ือความปลอดภัย
ทุกครั้ง 
   (๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงที่หน้า
โรงเรียนแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการขึ้นรถกลับบ้าน
หลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
   (๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้นๆ 
   (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบการ
ใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด 
   (๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องโดยเด็ดขาด 
  ข้อ ๑๘  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝุาฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ จะถูกลงโทษ
ตามระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของโรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พ.ศ.2562 
 

หมวดท่ี ๓ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 
  ข้อ ๑๙ เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน ระดับปฐมวัย  ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
นักเรียนชาย  
1. เสื้อคอเชิ๊ตขาวเกลี้ยง แขนสั้นตรงผ่าหน้าติดกะดุมสีขาวกลมแบน ติดกระเป๋าบนหน้าอกด้านซ้าย  
          1 กระเป๋า ติดกระดุมที่เอว หน้า-หลัง ด้านละ 2 เม็ด ส าหรับติดกับกางเกง บนอกเสื้อปักอักษรย่อ ของ 
           โรงเรียน คือ ท.1 เหนือกระเป๋าด้านซ้ายปักชื่อ-นามสกุล 
2.        กางเกง สีน้ าเงิน ขาสั้น ผ่าด้านข้างติดซิป เจาะรังดุมตรงเอว หน้าหลังส าหรับติดกับเสื้อ 
3.       รองเท้า ถุงเท้า รองเท้าหนังสีด าติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว 
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ชุดพละ นักเรียนต้องสวมใส่ชุดพละศึกษา ในวันที่มีเรียนพลศึกษาตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนดดังนี้ 
 เสื้อ    เป็นเสื้อยืดโปโลสีน้ าเงิน ปกสีเหลือง มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์

ของโรงเรียน 
 กางเกง   ให้ใช้กางเกงวอร์มขาสั้นตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 
 รองเท้า  ให้ใช้ รองเท้าหนังสีขาวติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว 
ชุดกิจกรรม    เป็นเสือโปโลสีเหลือง ปกสีน้ าเงิน มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ 
                               ของโรงเรียน กางเกงนักเรียน  รองเท้าหนังสีด าติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว 
ชุดผ้าไทย  นักเรียนต้องสวมใส่ชุดผ้าไทยตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนดและสวมใส่ในวันที่โรงเรียน 
                               ก าหนด 
นักเรียนหญิง  

1. เสื้อคอบัว แขนสั้นตรงผ่าหน้าติดกะดุมสีขาวกลมแบน ติดกระเป๋าบนหน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า ติด
กระดุมที่เอว หน้า-หลัง ด้านละ 2 เม็ด ส าหรับติดกับกางเกง บนอกเสื้อปักอักษรย่อของโรงเรียน คือ ท.1 
เหนือกระเป๋าด้านซ้ายปักชื่อ-นามสกุล 

2. กระโปรง สีน้ าเงินจีบรอบตัว ผ่าด้านข้างติดซิป เจาะรังดุมตรงเอว หน้าหลังส าหรับติดกับเสื้อ 
3. รองเท้า ถุงเท้า รองเท้าหนังสีด าติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว 

ชุดพละ นักเรียนต้องสวมใส่ชุดพละศึกษา ในวันที่มีเรียนพลศึกษาตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนดดังนี้ 
เสื้อ    เป็นเสื้อยืดโปโลสีน้ าเงิน ปกสีเหลือง มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์

ของโรงเรียน 
กางเกง   ให้ใช้กางเกงวอร์มขาสั้นตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 
รองเท้า  ให้ใช้ รองเท้าหนังสีขาวติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว 

ชุดกิจกรรม    เป็นเสือโปโลสีเหลือง ปกสีน้ าเงิน มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ 
                               ของโรงเรียน กางเกงนักเรียน  รองเท้าหนังสีด าติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว 
ชุดผ้าไทย  นักเรียนต้องสวมใส่ชุดผ้าไทยตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนดและสวมใส่ในวันที่โรงเรียน 
                               ก าหนด 
นักเรียนชาย ป. ๑ – ป. ๖ นักเรียนจะต้องแต่งกายและไว้ทรงผม ตามระเบียบของโรงเรียน ดังต่อไปน้ี 
๑. ทรงผม   ก าหนดให้นักเรียนชายตัดผมสั้นเกรียน โดยผมหน้าจะต้องยาวไม่เกิน ๒.๕ ซม.  ห้ามใส่

น้ ามัน หรือตัดทรงอ่ืน หรือห้ามย้อมสีผม 
๒. เสื้อ    เป็นเสื้อขาวเชิ้ตคอต้ังเนื้อผ้าต้องไม่มีลวดลาย เป็นเนื้อผ้าเรียบให้กลีบทนนาน ไม่อนุญาต

ให้ใช้ผ้าดิบ ผ้าเนื้อบาง หรือผ้าที่มีกลีบไม่คงทน ลักษณะของเสื้อผ่าอกตลอดมีสาบเสื้อ 
กว้าง ๔ ซม. ใช้กระดุมแบนขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม. ขนาดของเสื้อพอเหมาะสม ไม่
เล็กหรือใหญ่เกินไป ไหล่ไม่ตก แขนเสื้อยาวไม่เกินศอกเม่ือยืนปล่อยแขนตรง เป็นเสื้อ
แขนสั้นโดยความกว้างของแขนเสื้อต้องห่างจากแขน ๓ – ๕ ซม. ปลายแขนพับเข้าเย็บ
กว้าง ๒ ซม.  มีกระเป๋าปะราวนมข้างซ้าย ขนาดกว้างประมาณ ๘– ๑0 ซม. ลึก๑๐ ถึง 
๑๕ ซม.ด้วยไหมสีน้ าเงิน 

๓. เครื่องหมาย  เสื้อนักเรียนชายที่เหนือกระเป๋าหน้าอกซ้ายสูงขึ้นไป ประมาณ ๑ ซม. ให้ปักชื่อ และ
นามสกุลของนักเรียนด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. หน้าอกเสื้อด้านขวา 
ระดับเดียวกับ ชื่อ – นามสกุล ให้ปักตัวอักษร ท. 1 ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ ๑.๕ ซม.  



๑๐ 
 

๔. กางเกง   เป็นกางเกงขาสั้นสีกากี เนื้อผ้าไม่ซีดขาว เป็นผ้าให้กลีบคงทน ขนาดของกางเกงไม่เล็ก 
หรือ ใหญ่เกินไป เม่ือยืนตรงขากางเกงต้องยาวไม่เกินสะบ้าเข่าและต้องไม่สั้นเกินสะบ้า
เข่า ๘ ซม. กางเกงต้องเป็นทรงสุภาพได้สัดส่วน ความกว้างของขากางเกงห่างจากขา
ประมาณ ๘ – ๑๐ ซม. ปลายขากางเกงพับเข้าเย็บกว้าง ๕ ซม. กางเกงส่วนหน้าผ่าใช้
กระดุมกลัด (ห้ามใช้กระดุมโลหะ) หรือติดซิบรูดซ่อนไว้ด้านในกางเกง กางเกงนักเรียน
ต้องมีกระเป๋าด้านข้างแนวตะเข็บ ข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้ าง ๒ 
จีบ เป็นจีบเข้าไม่เย็บตายตัว กางเกงมีหูส าหรับร้อยเข็มขัดจ านวน ๖ หู เวลาสวมให้ทับ
ชายเสื้อไว้ด้านในให้เรียบร้อย 

๕. เข็มขัด   ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดกว้างประมาณ ๓ – ๔ ซม. ความยาวพอเหมาะกับตัว
กางเกง หั วเข็มขัดเป็ นหัวเสือ ( เข็มขั ดลูกเสือ) มีปลา กหนังสีน้ า ตาล ๑  ปลอก         
กว้าง ๑.๕ ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 

๖. ถุงเท้า/รองเท้า ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลชนิดผูกเชือก หัวยาง ไม่มีลวดลายใดๆ และสวมถุงเท้าสี
น้ าตาล ไม่ต้องพับโดยความยาวไม่เกินครึ่งแข้ง 

๗. กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพ่ือใส่หนังสือมาโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดให้ใช้
กระเป๋าหนังสีด า หรือเปูสะพายหลังสีด าตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๘. ชุดพละ   นักเรียนต้องสวมใส่ชุดพละศึกษา ในวันที่มีเรียนพลศึกษาตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด
ดังนี้ 

 เสื้อ    เป็นเสือโปโลสีน้ าเงิน ปกสีเหลือง มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 กางเกง   ให้ใช้กางเกงวอร์มตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 
 รองเท้า   ให้ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกสีน้ าตาล และสวมถุงเท้าสีน้ าตาล 
๙. ชุดลูกเสือ  นักเรียนชายทุกคนต้องเรียนกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร ดังนั้นต้องมีชุดลูกเสือและ

อุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตามระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ 
10. ชุดกิจกรรม     เป็นเสือโปโลสีเหลือง ปกสีน้ าเงิน มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ

โรงเรียน กางเกงนักเรียน 
นักเรียนหญิง ป. ๑ – ป. ๖ นักเรียนหญิงจะต้องแต่งกาย ตามระเบียบของโรงเรียน ดังต่อไปน้ี 
๑. ทรงผม   ก าหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ โดยติดก๊ิบด าไม่ปล่อยให้ปิดตา มัดรวบผม

ติดหรือผูกโบว์สีน้ าเงินให้เรียบร้อย ห้ามใส่น้ ามัน  ห้ามดัดหรือซอยหรือตัดทรงอ่ืนหรือ
ย้อมสีผม 

๒. เสื้อ    เป็นเสื้อคอบัวพอสวมศีรษะได้สะดวก เนื้อผ้าขาวเกลี้ยงไม่บา ง ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้
ผ้าดิบ ปกขนาด ๑๐ ซม. แขนยาวเหนือศอก และไหล่ไม่ตก ปลายแขนจีบเล็กน้อย
ประกอบด้วยผ้า ๒ ชั้น กว้าง ๓ ซม. ความยาวของตัวเสือวัดจากข้อมือเม่ือยืนตรง ระยะ
ต้ังแต่ ๑๐ – ๑๕ ซม. ชายเสื้อพับมีรอยตะเข็บเย็บกว้างไม่เกิน ๓ ซม. ขนาดตัวเสื้อกว้าง
พอเหมาะ ไม่หลวมหรือคับเกินไป ริมขอบเสื้อด้านล่างหน้ามีกระเป๋าปะ ขนาดกว้าง ๔ 
ถึง ๙ ซม. ยาว ๗ – ๑๐ ซม. ตามสัดส่วนของตัวเสื้อ ริมกระเป๋าเสือพับเป็นริมกว้างไม่
เกิน ๓ ซม. นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อชั้นใน คือ เสื้อยกทรง และสวมเสื้อคอกระเช้าทับ
อีกหนึ่งตัว (ให้ใช้สีขาวเท่านั้น) 



๑๑ 
 

๓. เครื่องหมาย  หน้าอกเสื้อด้านซ้าย ให้ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ า เงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. 
หน้าอกเสื้อด้านขวา ระดับเดียวกับ ชื่อ – นามสกุล ให้ปักตัวอักษร ท. 1 ขนาดตัวอักษร
สูงประมาณ ๑.๕ ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน 

๔. กระโปรง   เป็นผ้าสีกรมท่า ไม่เป็นผ้ามัน ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเสริด ผ้าลีวายส์ หรือผ้าเนื้อหนาที่กลีบ
ไม่คงทน รูปทรงกระโปรงต้องเป็นทรงเอ ปลายบ้าน ไม่กว้างหรือแคบเกิน ความยาว
เพียงแค่คลุมเข่า จากเข่าถึงแข้งต้องไม่เกิน ๑๐ ซม. จีบหน้ากว้าง ๓ นิ้ว ถึง ๓ นิ้วครึ่ง 
จีบลึกไม่น้อยกว่า ๑ นิ้วครึ่ง เย็บจีบจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ  ๖ – ๑๐ ซม. 
ระยะห่างเกล็ดจีบกระโปรง ๑ นิ้ว ชายกระโปรงด้านล่างจะต้องพับสอยกว้าง ๑ นิ้วครึ่ง 
ถึง ๒ นิ้ว กระโปรงด้านหน้าและด้านหลังจัดเป็นจีบด้านละ ๓ จีบ หันจีบออกด้านนอก 

๕. ถุงเท้า/รองเท้า นักเรียนหญิงให้สวมรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น ปลายเท้ามนชนิดมีสายรัด หลังเท้าไม่มี
ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. สวมถุงเท้าสีขาวหรือสีขาวพ้ืนด า และพับไว้เหนือข้อเท้า  
กว้าง ๒ นิ้ว 

๖. กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพ่ือใส่หนังสือมาโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดให้ใช้
กระเป๋าหนังสีด า หรือเปูสะพายหลังสีด าตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๗. ชุดพละ   นักเรียนต้องสวมใส่ชุดพละศึกษา ในวันที่มีเรียนพลศึกษาตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด
ดังนี้ 

 เสื้อ     เป็นเสือโปโลสีน้ าเงิน ปกสีเหลือง  มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 กางเกง   ให้ใช้กางเกงวอร์มตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 
 รองเท้า   ให้ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกสีขาว และสวมถุงเท้าสีขาว 
8.       ชุดเนตรนารี นักเรียนหญิงทุกคนต้องเรียนกิจกรรมเนตรนารีตามหลักสูตร ดังนั้นต้องมีชุดเนตรนารี 
                               และอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตามระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ 
๙. ชุดกิจกรรม     เป็นเสือโปโลสีเหลือง ปกสีน้ าเงิน มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ

โรงเรียน กรโปรงนักเรียน 
นักเรียนชาย ม. ๑ – ม. ๓ นักเรียนจะต้องแต่งกายและไว้ทรงผม ตามระเบียบของโรงเรียน ดังต่อไปน้ี 
๑. ทรงผม   ก าหนดให้นักเรียนชายตัดผมสั้นเกรียน โดยผมหน้าจะต้องยาวไม่เกิน ๒.๕ ซม.  ห้ามใส่

น้ ามัน หรือตัดทรงอ่ืน หรือห้ามย้อมสีผม 
๒. เสื้อ    เป็นเสื้อขาวเชิ้ตคอต้ังเนื้อผ้าต้องไม่มีลวดลาย เป็นเนื้อผ้าเรียบให้กลีบทนนาน ไม่อนุญาต

ให้ใช้ผ้าดิบ ผ้าเนื้อบาง หรือผ้าที่มีกลีบไม่คงทน ลักษณะของเสื้อผ่าอกตลอดมีสาบเสื้อ 
กว้าง ๔ ซม. ใช้กระดุมแบนขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม. ขนาดของเสื้อพอเหมาะสม ไม่
เล็กหรือใหญ่เกินไป ไหล่ไม่ตก แขนเสื้อยาวไม่เกินศอกเม่ือยืนปล่อยแขนตรง เป็นเสื้อ
แขนสั้นโดยความกว้างของแขนเสื้อต้องห่างจากแขน ๓ – ๕ ซม. ปลายแขนพับเข้าเย็บ
กว้าง ๒ ซม.  มีกระเป๋าปะราวนมข้างซ้าย ขนาดกว้างประมาณ ๘–๑๐ ซม.ลึก ๑๐ ถึง 
๑๕ ซม. 

๓. เครื่องหมาย  เสื้อนักเรียนชายที่เหนือกระเป๋าหน้าอกซ้ายสูงขึ้นไป ประมาณ ๑ ซม. ให้ปักชื่อ และ
นามสกุลของนักเรียนด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. เหนือ ชื่อ – นามสกุล            
ปักดาวห้าแฉก (ม. ๑ หนึ่งดวง, ม. ๒ สองดวง, ม. ๓ สามดวง สีน้ า เงิน) หน้าอกเสื้อ



๑๒ 
 

ด้านขวา ระดับเดียวกับ ชื่อ – นามสกุล ให้ปักตัวอักษร ท. 1 ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ 
๑.๕ ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน  

๔. กางเกง   เป็นกางเกงขาสั้นสีกากี เนื้อผ้าไม่ซีดขาว เป็นผ้าให้กลีบคงทน ขนาดของกางเกงไม่เล็ก 
หรือ ใหญ่เกินไป เม่ือยืนตรงขากางเกงต้องยาวไม่เกินสะบ้าเข่าและต้องไม่สั้นเกินสะบ้า
เข่า ๘ ซม. กางเกงต้องเป็นทรงสุภาพได้สัดส่วน ความกว้างของขากางเกงห่างจากขา
ประมาณ ๘ – ๑๐ ซม. ปลายขากางเกงพับเข้าเย็บกว้าง ๕ ซม. กางเกงส่วนหน้าผ่าใช้
กระดุมกลัด (ห้ามใช้กระดุมโลหะ) หรือติดซิบรูดซ่อนไว้ด้านในกางเกง กางเกงนักเรียน
ต้องมีกระเป๋าด้านข้างแนวตะเข็บ ข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้าง ๒ 
จีบ เป็นจีบเข้าไม่เย็บตายตัว กางเกงมีหูส าหรับร้อยเข็มขัดจ านวน ๖ หู เวลาสวมให้ทับ
ชายเสื้อไว้ด้านในให้เรียบร้อย 

๕. เข็มขัด   ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดกว้างประมาณ ๓ – ๔ ซม. ความยาวพอเหมาะกับตัว
กางเกง หัวเข็มขัดเป็นหัวเสือ (เข็มขัดลูกเสือ) มีปลากหนังสีน้ าตาล ๑ ปลอก กว้าง ๑.๕ 
ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 

๖. ถุงเท้า/รองเท้า ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลชนิดผูกเชือก หัวยาง ไม่มีลวดลายใดๆ และสวมถุงเท้าสี
น้ าตาล ไม่ต้องพับโดยความยาวไม่เกินครึ่งแข้ง 

๗. กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพ่ือใส่หนังสือมาโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดให้ใช้
กระเป๋าหนังสีด า หรือเปูสะพายหลังสีด าตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๘. ชุดพละ   นกัเรียนต้องสวมใส่ชุดพละศึกษา ในวันที่มีเรียนพลศึกษาตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด
ดังนี้ 

 เสื้อ    เป็นเสือโปโลสีน้ าเงิน ปกสีเหลือง  มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน กางเกง   - ให้ใช้กางเกงวอร์มตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 

 รองเท้า   ให้ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกสีน้ าตาล และสวมถุงเท้าสีน้ าตาล 
๙. ชุดลูกเสือ  นักเรียนชายทุกคนต้องเรียนกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร ดังนั้นต้องมีชุดลูกเสือและ

อุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตามระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ 
10. ชุดกิจกรรม     เป็นเสือโปโลสีเหลือง ปกสีน้ าเงิน มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ

โรงเรียน กางเกงนักเรียน 
นักเรียนหญิง ม. ๑ – ม. ๓ นักเรียนหญิงจะต้องแต่งกาย ตามระเบียบของโรงเรียน ดังต่อไปน้ี 
๑. ทรงผม   ก าหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ โดยติดก๊ิบด าไม่ปล่อยให้ปิดตา มัดรวบผม

ติดหรือผูกโบว์สนี้ าเงินให้เรียบร้อย ห้ามใส่น้ ามัน  ห้ามดัดหรือซอย หรือตัดทรงอ่ืน  หรือ
ย้อมสีผม 

๒. เสื้อ    เป็นเสื้อคอปกทหารเรือลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก เนื้อผ้าขาวเกลี้ยงไม่บาง ไม่มีลวดลาย 
ห้ามใช้ผ้าดิบ ปกขนาด ๑๐ ซม. แขนยาวเหนือศอก และไหล่ไม่ตก ปลายแขนจีบ
เล็กน้อยประกอบด้วยผ้า ๒ ชั้น กว้าง ๓ ซม. ความยาวของตัวเสือวัดจากข้อมือเม่ือยืน
ตรง ระยะต้ังแต่ ๑๐ – ๑๕ ซม. ชายเสื้อพับมีรอยตะเข็บเย็บกว้างไม่เกิน ๓ ซม. ขนาด
ตัวเสื้อกว้างพอเหมาะ ไม่หลวมหรือคับเกินไป ริมขอบเสื้อด้านล่างหน้ามีกระเป๋าปะ 
ขนาดกว้าง ๔ – ๙ซม. ยาว ๗ – ๑๐ ซม. ตามสัดส่วนของตัวเสื้อ ริมกระเป๋าเสือพับเป็น
ริมกว้างไม่เกิน ๓ ซม. มีผ้าผูกคอด้วยสีกรมท่า (คอซอง) ชายสี่เหลี่ยมกว้าง ๘ – ๑๐ ซม. 



๑๓ 
 

ผูกด้วยเง่ือนกลาสี นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อชั้นใน คือ เสื้อยกทรง และสวมเสื้อคอ
กระเช้าทับอีกหนึ่งตัว (ให้ใช้สีขาวเท่านั้น) 

๓. เครื่องหมาย  หน้าอกเสื้อด้านซ้าย ให้ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ า เงิน ขนาดตัวอักษรสูง  ๑ ซม. 
เหนือ ชื่อ – นามสกุล ปักดาวห้าแฉก (ม. ๑ หนึ่งดวง, ม. ๒ สองดวง, ม. ๓ สามดวง สี
น้ าเงิน) หน้าอกเสื้อด้านขวา ระดับเดียวกับ ชื่อ – นามสกุล ให้ปักตัวอักษร ท. 1 ขนาด
ตัวอักษรสูงประมาณ ๑.๕ ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน                

๔. กระโปรง   เป็นผ้าสีกรมท่า ไม่เป็นผ้ามัน ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเสริด ผ้าลีวายส์ หรือผ้าเนื้อหนาที่กลีบ
ไม่คงทน รูปทรงกระโปรงต้องเป็นทรงเอ ปลายบ้าน ไม่กว้างหรือแคบเกิน ความยาว
เพียงแค่คลุมเข่า จากเข่าถึงแข้งต้องไม่เกิน ๑๐ ซม. จีบหน้ากว้าง ๓ นิ้ว ถึง ๓ นิ้วครึ่ง 
จีบลึกไม่น้อยกว่า ๑ นิ้วครึ่ง เย็บจีบจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ  ๖ – ๑๐ ซม. 
ระยะห่างเกล็ดจีบกระโปรง ๑ นิ้ว ชายกระโปรงด้านล่างจะต้องพับสอยกว้าง ๑ นิ้วครึ่ง 
ถึง ๒ นิ้ว กระโปรงด้านหน้าและด้านหลังจัดเป็นจีบด้านละ ๓ จีบ หันจีบออกด้านนอก 

๕. ถุงเท้า/รองเท้า นักเรียนหญิงให้สวมรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น ปลายเท้ามนชนิดมีสายรัด หลังเท้าไม่มี
ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. สวมถุงเท้าสีขาวหรือสีขาวพ้ืนด า และพับไว้เหนือข้อเท้า  
กว้าง ๒ นิ้ว 

๖. กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพ่ือใส่หนังสือมาโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดให้ใช้
กระเป๋าหนังสีด า หรือเปูสะพายหลังสีด าตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๗. ชุดพละ   นักเรียนต้องสวมใส่ชุดพละศึกษา ในวันที่มีเรียนพลศึกษาตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด
ดังนี้ 

 เสื้อ    - เป็นเสือโปโลสีน้ าเงิน ปกสีเหลือง  มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 กางเกง   - ให้ใช้กางเกงวอร์มตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 
 รองเท้า   - ให้ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกสีขาว และสวมถุงเท้าสีขาว 
๘. ชุดเนตรนารี  นักเรียนหญิงทุกคนต้องเรียนกิจกรรมเนตรนารีตามหลักสูตร ดังนั้นต้องมีชุดเนตรนารี ๑ 

ชุด พร้อมอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด  
๙. ชุดกิจกรรม     เป็นเสือโปโลสีเหลือง ปกสีน้ าเงิน มีกระเป๋าด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของ

โรงเรียน กระโปรงนักเรียน 
  ข้อ 20  เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยทองค า แหวน  ต่างหู หวี
สับ โบว์ผูกผมสีต่างๆ ซ่ึงถ้าครู-อาจารย์พบเห็นสามารถยึดของดังกล่าว ไว้ท่ีห้องปกครองและจะให้ผู้ปกครองมารับ
คืน (จะคืนเฉพาะทองค าแท้เท่านั้น) 
     ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ห้ามกันค้ิว ห้ามดัดขนตา ห้ามสักรูปต่างๆบนร่างกาย และไม่อนุญาตคอนแท็คเลนส์แฟชั่น  
   
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

หมวดท่ี ๔ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 นักเรียนที่กระท าความผิด ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จะพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ 
                                    นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
   (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต่ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
   (๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  
                                    ๒๕๔๓” 
   (๔) ในระเบียบนี้ 
   “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
นั้น 
   “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผ่าฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา 
   “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 
   (๕) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
    (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
    (๒) ท าทัณฑ์บน  

  (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
  (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  (๖) ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ 
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง ของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 

  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่
ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางที่ดีต่อไป 

  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

  (๗) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
  (๘) การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม สภาพ

นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสีย



๑๕ 
 

ชื่อเสียงเกียรติศักด์ิของสถานศึกษา หรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยัง
ไม่เข็ดหลาบ 

  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

  (๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้
เป็นหลักฐาน 

  (๑๐) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
หมวดท่ี๕ 

ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรม 
ท่ีไม่พึงประสงค์ 

 ข้อ ๒1 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เม่ือเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเม่ือ
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหนดไว้ใน
ข้อที่ ๑๔ ของระเบียบนี้ 

 
  ข้อ ๒2 นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเม่ือมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด 

ลักษณะการกระท าผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
สถานเบา - ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือก่อความสกปรกในโรงเรียน 

- เข้าห้องเรียนช้า 
- ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
- มาโรงเรียนสาย 
- รับประทานอาหารในเวลาเรียน 
- ไม่ท าเวรหรือท าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- แต่งกายหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ 
- ไม่น าข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง 

- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 

สถานกลาง - ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 
- ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
- กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ ให้การเท็จ 
- กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน 
- น าสิ่งของต้องห้าม ไม่เหมาะสมไม่ได้รับอนุญาต 
- ยุยงส่งเสริมให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด 

- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 

 



๑๖ 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
สถานหนัก - ฝุาฝืน/ขัดขืนค าสั่งครู ผู้บริหาร ที่สั่งโดยชอบธรรม 

- หนีเรียนหรือออกนอกบริเวณโรงเรียน 
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนาน ๓ วันขึ้นไป 
- แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 
- ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน 
- ม่ัวสุม รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน 
- ทุจริตในการเรียนและการสอบ 
- แอบอ้างบุคคลอ่ืนมาเป็นผู้ปกครองของตน 
- จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน 
- มีหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
- ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนานเกิน ๕ วันขึ้นไป 
- สูบบุหรี่ เสพสารระเหย 
- ด่ืมสุรา หรือของมึนเมา 
- ชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน 
-- ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว 
- ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
- พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน 
- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

- ๒๐ 
 

- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๕ 
- ๒๕ 
- ๒๕ 
- ๒๕ 
- ๓๐ 
- ๓๐ 
- ๓๐ 
- ๔๐ 

 
สถานร้ายแรง - ท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อ่ืน 

- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ 
- ขมขู่ กรรโชก ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน 
- ซ้ือ จ าหน่าย จ่ายแจก สิ่งมึนเมา 
- กระท าตนเสื่อมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพศชัดแจ้ง 
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน ๑๐ วันขึ้นไป 
- กระท าความผิดคดีอาญา 
- กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารโรงเรียน 
- ชื้อ จ าหน่าย สารเสพติดในบริเวณสถานศึกษา 
- ล่วงละเมิดทางเพศท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 
- เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 
- กระท าการอันเป็นบ่อนท าลายความม่ันคงของ 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กระท าการให้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติยศ ชื่อเสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง 

-๕๐ 
-๕๐ 
- ๘๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 

 
- ๑๐๐ 

 



๑๗ 
 

 ข้อ ๒3  นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
ชื่อเสียงของโรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝุาฝืนตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียน  และ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จะพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้  ซ่ึงโทษที่จะ
ลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) ตัดคะแนนพฤติกรรม 
   (๓) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   (๔) ท าทัณฑ์บน 

 การลงโทษนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ให้เป็นไปเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน 
โดยเจตนาที่จะแก้ไขความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านักในความผิดที่กระท า ละเว้นการประพฤติชั่ว และ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนในทางที่ดีต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษจะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัด
แจ้งว่านักเรียนผู้นั้นได้กระท าผิดและสมควรถูกลงโทษ 

 การลงโทษตาม (๓) (๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เก่ียวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดท าแบบบันทึกให้เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครองของ
นักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง 

 ข้อ ๒4 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดทุกสถาน และในเม่ือผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี ซ่ึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ออกค าสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถว่ากล่าว
ตักเตือนนักเรียนได้ 

 ข้อ ๒5 การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลงโทษเพ่ือให้
นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ถูกต้องตามระเบียบ
โรงเรียน เพ่ือให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ปูองปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนั้น
จึงให้ครูและบุคลากรมีอ านาจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

  (๑) ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน มีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่ง
ปีการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ คะแนน 

  (๒) ครูหัวหน้าระดับมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่งปี
การศึกษา เม่ือรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวรตัดแล้ว เกิน ๕๐ คะแนน 

  (๓) หัวหน้างานงานพัฒนาผู้เรียนและครูงานปกครองมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของ
นักเรียนคนใดๆในหนึ่งปีการศึกษา เม่ือรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษาหรือครูเวรและหัวหน้าระดับตัดแล้ว ไม่เกิน ๗๐ 
คะแนน 

  (๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ๑๐๐ คะแนน 
 ข้อ ๒6 การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น ประสานงานกับหัวหน้า

งานปกครองนักเรียน เพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 
 



๑๘ 
 

     ข้อ ๒7 การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น ประสานงาน
กับหัวหน้างานปกครองนักเรียน เพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนในการ
ร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน 

 ข้อ ๒8  การท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
   (๑) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอ่ืน ตามที่ก าหนด 
   (๒) ให้บันทึกการท าความดีซ่ึงมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยาน ตามที่ก าหนด 
   (๓) ให้รายงานตัวเป็นประจ าตามวันและเวลาที่ก าหนด 
   (๔) ให้ท าบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (๕) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
   (๖) ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามที่ก าหนด 
   (๗ ) ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ท ากิจกรรมหรือ
วิธีอ่ืนๆที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 
  ข้อ ๒๙  การท าทัณฑ์บน ให้พิจารณาท าทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ท าผิดและถูก ตัดคะแนน
พฤติกรรมต้ังแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวง
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอ่ืน
แล้วไม่เข็ดหลาบ ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือ ผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรีย นมาบันทึก
รับทราบความละรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการท าทัณฑ์บน  

       การท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
        การท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๒ ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซ่ึงเป็น
ข้าราชการประจ า หรือผู้น าชุมชน มาเป็นผู้ร่วมรับทราบและรับประกันท าทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 
        นักเรียนที่ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรมการศึกษาต่อไปเท่ากับคะแนนที่มี
อยู่เม่ือถูกท าทัณฑ์บนครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาในช่วง
ชั้นที่ศึกษาอยู่ขณะนั้น 
  ข้อ 30 นักเรียนที่ถูกลงโทษท าทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครั่งที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนร่วมอย่างร้ายแรง 
ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเสนอปัญหารายกรณีเพ่ือให้ผู้อ านวยการวินิจฉัยแนวทางแก้ไขปัญหา 
เช่น การส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ 
เป็นต้น 
  ข้อ ๓1 เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 
   (๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้ง ๑ และ 
                                    เชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๑  
                                     และให้เชิญครูประจ าชั้น ผู้ปกครองหรือบิดามารดา มารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียนแจ้งให้ 
                                     ผู้ปกครองทราบโดยท าหนังสือพักการเรียน 
   (๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้  
                                    ผู้ปกครองมาลาออก 



๑๙ 
 

   (๕) นักเรียนที่ถูกลงโทษในข้อ ๓, ๔ จะน าคะแนนความประพฤติไปสะสมในปีการศึกษาต่อไป 
   ข้อ ๓2 ผู้มีอ านาจลงโทษนักเรียน 
   ครูอาจารย์ทุกคนมีอ านาจในการลงโทษนักเรียน ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม 
(สามัคคีพิทยา) เรื่อง มอบหมายอ านาจการลงโทษนักเรียน ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
   (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนท ากิจกรรม 
   (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออก เพ่ือ 
                                    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   (๔) ครู/อาจารย์ทุกท่าน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
   (๕) หัวหน้าระดับมีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
   (๖) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยอ านวยการและคณะกรรมการฝุายปกครองมี 
                                    อ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
 

หมวดท่ี๖ 
การเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงค์ 

  ข้อ ๓3 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เม่ือเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเม่ือ
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหน 
  ข้อ ๓4 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 

 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ คะแนนพฤติกรรมท่ีเพ่ิม 

- เก็บสิ่งของคืนหรอประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน 
           (๑) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
           (๒) มูลค่าเกิน ๑๐๐ บาท 
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวม 
- ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ช่วยเหลือเพ่ือนหรือผู้อ่ืนที่ประสบปัญหา หรือเดือนร้อน 
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
- สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน 
           (๑) ในระดับโรงเรียน 
           (๒) ในระดับอ าเภอ 
           (๓) ในระดับสหวิทยาเขต 
           (๔) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
           (๕)ในระดับระดับภาคขึ้นไป 

 
+ ๕ 

+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๕ 

 
+ ๑๐ - ๒๐ 
+ ๑๕ - ๒๕ 
+ ๒๐ - ๓๐ 
+ ๓๐ - ๔๕ 

+ ๕๐ - ๑๐๐ 
 

 
 
 
 



๒๐ 
 

ข้อ ๓5 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
   (๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นตามลักษณะ
ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน   ถ้ามี 
  ข้อ ๓6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวมจึง
ควรแก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนนพฤติกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น การประกาศเกียรติคุณ 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป 

ย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ 
มอบเกียรติบัตรการท าความดี 
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญต่างๆ 

 
หมวดท่ี 7 

แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
 

  ข้อท่ี ๓7 แนวทางปฏิบัติในกรณีเม่ือมีนักเรียนกระท าผิด 

   (๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดได้ในทันทีที่
พบว่านักเรียนกระท าผิด ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
   (๒) กรณีที่ครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระท าผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ
ของนักเรียนที่ท าผิด หรือคณะกรรมการงานปกครอง เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   (๓) ให้ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นในการร่วมสอบสวน
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับหัวหน้างานปกครอง โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้เป็น
หลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
   (๔) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือครูหัวหน้า
ระดับ เป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการงานปกครอง 
   (๕) ในกรณีที่การกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซ่ึงความเสียหาย
หรืออาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อ่ืนและส่วนร่วมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการงาน
ปกครองเสนอต่อผู้อ านวยการ เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ ในการด าเนินการ
ตามสมควร ต่อไปดังนี้ 
  ข้อ ๓8  ให้โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือท าหน้าที่ในกลุ่มงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรียน พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้  โดยมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่
ก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นประธาน หัวหน้างานหรือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และให้หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
 



๒๑ 
 

ลงชื่อ 
(นางนิรมล  วิบูลมงคล) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
 

  ข้อ 3๙ การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
นักเรียนเสนอขอความคิดเห็นชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 

   
 

ประกาศ ณ  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 



๒๒ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) 1-3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับประถมศึกษา ป. 1 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียน(ชุดลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง)  
ระดับประถมศึกษา ป. 1 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียน(ชุดลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ)  
ระดับประถมศึกษา ป. 4 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสื้อกิจกรรมใสส่ีเหลือง 
ผู้ชาย กางเกงนักเรียน 
ผู้หญิง กระโปรง   

 
 
 



๒๙ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชุดพละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชุดลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๑ 
 

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและแนวการปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน 
พฤติกรรมการเรียนและการมาโรงเรียน 

ท่ี ลักษณะความผิด ตัดคะแนน หมายเหตุ 
๑ มาโรงเรียนสายไม่ทันเข้าแถวโดยไม่มีเหตุผลสมควร ๕ คะแนน เก็บขยะ ๑๐๐ ชิ้น 
๒ หลบหนีการเข้าแถวตอนเช้า กลางวัน เย็น ๕ คะแนน  
๓ ไม่สนใจเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน ๕ คะแนน  
๔ ไม่มีหนังสือ สมุดและอุปกรณ์การเรียน ๕ คะแนน  
๕ ไม่มีกระเป๋านักเรียนมาโรงเรียน ๕ คะแนน  
๖ เข้าห้องเรียนช้ามากกว่า 2 ครั้ง ๕ คะแนน  
๗ ขาดเรียน 3 วัน/สัปดาห์ ๕ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๘ ไม่เข้าประชุมหรือการฟังอบรมบรรยาย ๕ คะแนน  
๙ ไม่น าหนังสือเรียนกลับบ้าน ๕ คะแนน  
๑๐ น าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๐ คะแนน ยึดไว้ ๒ เดือน 
๑๑ หนีเรียน โดดเรียน ๑๐ คะแนน  
๑๒ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ๑๐ คะแนน  
๑๓ ขาดเรียนติดต่อกันมากกว่า 3 วัน ๑๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๑๔ ขาดเรียนมากกว่า 3 วัน/สัปดาห์ ๑๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๑๕ นอนหลับในขณะเรียน ๑๐ คะแนน  
๑๖ หลบหนีออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๕ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๑๗ ทุจริตในการท าแบบทดสอบ ๒๐ คะแนน  

 

พฤติกรรมการแต่งกาย 

ท่ี ลักษณะความผิด ตัดคะแนน หมายเหตุ 
๑ ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง (ชุดเนตรนารี) ๕ คะแนน  
๒ ใส่เสื้อ กางเกง กระโปรงนักเรียนผิดระเบียบ ๕ คะแนน ยึดไว้ 
๓ ถุงเท้า รองเท้า เข็ดขัดผิดระเบียบ ๕ คะแนน ยึดไว้ 
๔ ใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร ๕ คะแนน ยึดไว้ 
๕ ใช้เปูหรือกระเป๋าผิดระเบียบ ๕ คะแนน  
๖ ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน ๕ คะแนน สร้อยพระใช้ผ้าร่ม 
๗ ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ชุดพลศึกษาตามวันที่

ก าหนด 
๑๐ คะแนน 

 

๘ ทรงผมผิดระเบียบ กัดสีผม ใส่เยล ใส่น้ ามันผมทุกชนิด ๒๐ คะแนน รีบแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 
 



๓๒ 
 

พฤติกรรมเก่ียวกับการประพฤติต่างๆ 

ท่ี ลักษณะความผิด ตัดคะแนน หมายเหตุ 
๑ ใส่รองเท้าข้ึนอาคารเรียน ๕ คะแนน  
๒ ไม่ส่งเอกสารหรือจดหมายแจ้งผู้ปกครอง ๕ คะแนน  
๓ เล่นและส่งเสียงอึกทึกก่อความร าคาญขณะเรียน ๕ คะแนน  
๔ น าของเล่นอันตรายมาโรงเรียน ๑๐ คะแนน  
๕ ใช้กิริยา วาจาหยาบคายไม่สุภาพ ๑๐ คะแนน  
๖ มั่วสุมในห้องต่างๆ ทุกกรณี ๑๐ คะแนน  
๗ ปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร ๑๐ คะแนน  
๘ ผู้ปกครองไม่มาพบตามค าเชิญโดยไม่มีเหตุผลอันควร ๑๐ คะแนน  
๙ ขีดเขียนโต๊ะ ฝาผนังท่ีสาธารณะ ๑๐ คะแนน  
๑๐ ลักทรัพย์เล็กๆ น้อยๆ ๑๕ คะแนน  
๑๑ ยุยง สร้างความแตกแยกสามัคคี ๑๕ คะแนน  
๑๒ ให้การเท็จหรือบ่ายเบ่ียงไม่ยอมรับในการกระท าความผิด ๒๐ คะแนน  
๑๓ ทะเลาะวิวาท ๒๐ คะแนน  
๑๔ กล่ันแกล้ง รังแก ข่มขู่ผู้อ่ืนให้เกิดความเสียหาย ๒๐ คะแนน  
๑๕ ไม่แสดงความเคารพและไม่มีสัมมาคารวะต่อครู ๒๐ คะแนน  
๑๖ ทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๑๗ เล่นการพนันทุกชนิด ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๑๘ ชู้สาวหรือกระท าความผิดในท านองชู้สาว ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๑๙ มีส่ือลามกอนาจาร ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒๐ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อ่ืน ๓๐ คะแนน ชดใช้ความเสียหาย 
๒๑ สูบบุหร่ีหรือมีในครอบครอง ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒๒ ด่ืมสุราหรือส่ิงมึนเมาทุกชนิดหรือมีอยู่ในครอบครอง ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒๓ มั่วสุมหรือรวมกลุ่มเป็นก๊วนหรือแก๊งเพ่ือกระท าการไม่เหมาะสม ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒๔ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายนอกโรงเรียนท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของ

โรงเรียน 
๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 

หรือไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้แจ้งต ารวจ
ทันที 

๒๕ ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบหรือ
แจ้งต ารวจ 

๒๖ เจตนาลักทรัพย์ ส่ิงของมีค่าโดยมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒๗ บีบบังคับ ข่มขู่ รีดไถ ขู่กรรมโชกทรัพย์ผู้อ่ืน ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒๘ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ แสดงความก้าวร้าวต่อครู ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๒๙ มีอาวุธทุกชนิดอยู่ในครอบครอง หรือใช้อาวุธท าร้ายผู้อ่ืน ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๓๐ เสพส่ิงเสพติดทุกชนิดหรือมีอุปกรณ์เสพไว้ในครอบครอง ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๓๑ เป็นผู้จัดหา หรือจัดจ าหน่ายส่ิงเสพติดทุกชนิด ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 
๓๒ ค้าประเวณี หรือเป็นผู้จัดหาให้ค้าประเวณี ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ 

 
 
 



๓๓ 
 

พฤติกรรมเก่ียวกับการรักษาความสะอาด 

ท่ี ลักษณะความผิด ตัดคะแนน หมายเหตุ 
๑ ไม่ทิ้งขยะในที่ท่ีจัดให้ ๕ คะแนน  
๒ ไม่รักษาความสะอาดและมารยาทท่ีดีในการรับประทาน

อาหาร 
๕ คะแนน 

 

๓ น าภาชนะ อาหาร และเครื่องด่ืมออกนอกบริเวณที่ก าหนด ๑๐ คะแนน  
๔ น าอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน ๑๐ คะแนน ยกเว้นน้ าด่ืม 
๕ ซ้ืออาหารรับประทานไม่เป็นเวลาตามที่ก าหนด ๑๐ คะแนน  
๖ กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสกปรกตามผนังอาคาร

สถานที่ต่างของโรงเรียน 
๑๐ คะแนน 

 

หมายเหตุ นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบนี้ 
เม่ือรวมคะแนนที่ถูกตัดแล้ว จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ถูกตัดคะแนนน้อยกว่า ๓๐ คะแนน ว่ากล่าวตักเตือนและให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ถูกตัดคะแนนต้ังแต่ ๓๑ – ๓๙ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบและให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ถูกตัดคะแนนต้ังแต่ ๔๐ – ๔๙ คะแนน แจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติให้ผู้ปกครองทราบ 

และเชิญผู้ปกครองมาท าบันทึกสัญญาทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ 
ถูกตัดคะแนนต้ังแต่ ๕๐ – ๕๙ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาท าบันทึกสัญญาทัณฑ์บน ครั้งที่ ๒ 

และบันทึกสัญญาว่าผู้ปกครองจะดูแลนักเรียนให้มีความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนที่ ดี 
ถูกตัดคะแนนต้ังแต่ ๖๐ – ๖๙ คะแนน คณะกรรมการงานปกครองพิจารณาความผิด ประชุม

สรุปความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือใช้อ านาจสั่งพักการเรียนตามระเบียบ และแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบ หรือเชิญมาพบเพ่ือหาทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนต่อไป 

ถูกตัดคะแนนต้ังแต่ ๗๐ – ๗๙ คะแนน คณะกรรมการงานปกครองพิจารณาความผิด ประชุม
สรุปความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือใช้อ านาจสั่งพักการเรียนตามระเบียบครั้งที่ ๒ หรือเสนอให้
เปลี่ยนสถานศึกษา เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน ซ่ึงจะบังเกิดผลดีต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียน 

ถูกตัดคะแนนต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป คณะกรรมการงานปกครองพิจารณาความผิด ประชุม
สรุปความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ใช้อ านาจสั่งย้ายสถานศึกษา เพ่ือการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
พฤติกรรมของนักเรียน 
วิธีปฏิบัติของครูตามระเบียบน้ี 

1.การบันทึกการตัดคะแนนพฤติกรรมให้ใช้แบบบันทึกที่งานปกครองก าหนดเท่านั้นลงใน
ทะเบียนประวัติห้องปกครอง 

2. กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ครูอบรมสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน หรือท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ แล้วบันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐาน เก็บรวบรวมไว้ท่ีงานปกครองของโรงเรียน 

3. ถ้านักเรียนกระท าความผิดในกรณีเดียวกันเกิน ๓ ครั้ง ให้เชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือรับทราบ
ความผิด ท าบันทึกทัณฑ์บนและแจ้งครูประจ าชั้นรับทราบ 

4. เม่ือผู้มีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนที่กระท าผิดแล้ว ให้เสนอเรื่องขึ้นไปตามสาย
งานปกครองนักเรียน จนถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือเห็นชอบและอนุมัติทุกครั้ง 



๓๔ 
 

5. ในการตัดคะแนนพฤติกรรมทุกครั้ง ให้แจ้งผู้ปกครองรับทราบ และงานปกครองต้องเก็บ
เอกสารการลงโทษต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน 

การพิจารณาตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนที่นอกเหนือจากข้อ ๖ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการงานปกครองที่จะพิจารณา 

 
เกณฑ์การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ คะแนนพฤติกรรมท่ีเพ่ิม 
- เก็บสิ่งของคืนหรอประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน 
           (๑) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
           (๒) มูลค่าเกิน ๑๐๐ บาท 
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวม 
- ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ช่วยเหลือเพ่ือนหรือผู้อ่ืนที่ประสบปัญหา หรือเดือนร้อน 
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
- สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน 
           (๑) ในระดับโรงเรียน 
           (๒) ในระดับอ าเภอ 
           (๓) ในระดับสหวิทยาเขต 
           (๔) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
           (๕)ในระดับระดับภาคขึ้นไป 

 
+ ๕ 

+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๕ 

 
+ ๑๐ - ๒๐ 
+ ๑๕ - ๒๕ 
+ ๒๐ - ๓๐ 
+ ๓๐ - ๔๕ 

+ ๕๐ - ๑๐๐ 
 

 
หมายเหตุ   นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวมจึงควรแก่การยก
ย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนนพฤติกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น การประกาศเกียรติคุณ 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป 

ย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ 
มอบเกียรติบัตรการท าความดี 
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญต่างๆ 

 
 
 
 
 
 



๓๕ 
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๓๖ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


