
๑ 

 

 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน พุทธศักราช ๒๕61 

 
       

 ด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก าหนดระเบียบของโรงเรียน ว่าด้ วย 
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียนและให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ๒๕61” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕9 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
  “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติ
ผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิดที่กระท า 
และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
  “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางท่ีผิด ฝ่าฝืนต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

 



๒ 

 

  “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
กระท าความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดี
และควรได้รับรางวัล 
  “การกระท าความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติตนไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ฝ่าฝืน
ระเบียบ ค าสั่งแนวปฏิบัติ ข้อบังคับของโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  “ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม 
 ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 ข้อ ๖ การปฏิบัติตนทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  (๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยของไทย 
  (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
  (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
  (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
  (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณและโรงเรียน 
  (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
  (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
  (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
  (๑๐) ต้องไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

ข้อ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียน 
 (๑) แต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
 (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
 (๓) ท าความเคารพผู้ปกครองกอ่นออกจากบ้าน 
 (๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
 (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.3๐ น.  
 (๖) ท าความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมือ่มาถึงโรงเรียน 

  (๗) เริ่มเข้าแถวเพื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.๕๐ น. (เพลงมาร์ช) 
 (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลา 15.40 น. หรือเลิกเรียนเท่านั้น 
 
 
 
 



๓ 

 

ข้อ ๘ การปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
 (๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
 (๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 
 (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
 (๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 

  (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพ  ครูผู้สอน 
ก่อนทุกครั้ง 

 (๖) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่มใด ๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
 (๗) ไม่ท าความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 (๙) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ 

  (๑๐) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเรียงหนึ่งชิดขวามือเป็นระเบียบเรียบร้อย
และไม่ส่งเสียงดัง 
 ข้อ ๙ สิ่งที่นักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 

(๑) อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอ่ืน ๆ  
(๒) สื่อลามกอนาจาร 
(๓) สิ่งเสพติดให้โทษ 
(๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
(5) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
(6) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า  ซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน 
(7) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า 
(8) บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 
(9) สัตว์เลี้ยง 
(๑0) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติใด ๆ  ของราชการ 

ข้อ ๑๐ การแสดงความเคารพ 
  ก.ในห้องเรียน 

   (๑) ครูเข้าสอน และเลิกการสอนให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ 
   (๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จัก  

โดยหัวหน้าห้องบอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู 
  ข.นอกห้องเรียน 

   (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพ 
ด้วยการไหว้ หรือโค้งค านับ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” / “สวัสดีค่ะ”  
   (๒) กรณีที่นักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระส่งของอยู่  
ให้นักเรียนหยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ” / “สวัสดีค่ะ” 
   (๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย 
เมื่อเดินผ่านไป 
 
 
 



๔ 

 

 ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
  (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
  (๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เพ่ือนนักเรียนในทางที่ถูกท่ีควร 
  (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
  (๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน 
  (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพี่ หรือผู้อาวุโสกว่า 
  (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม 
  (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 
 ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ 
  (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน 
  (๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การท าข้อสอบให้พร้อมเสมอ 
  (๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาตามก าหนด 
  (4) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 
  (5) นักเรียนผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ 
ที่มีรูปถ่ายและลายมือชื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ 
  (6) ห้ามน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการข้อมูล 
และเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจ าวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  (7) นักเรียนนั่งประจ าที่นั่งสอบตามท่ีก าหนด 
  (8) กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 
  (9) ปฏิบัติตามค าชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 
  (10) ผู้ที่มาหลังจากเริ่มท าการสอบไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ยกเว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 นาที หลังจากเวลาที่
เริ่มสอบแล้ว 
  (11) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อ่ืนคัดลอกค าตอบ โดยเด็ดขาดหรือกระท าการใดที่ส่อเจตนา
ทุจริต 
  (12) นักเรียนต้องมีอุปกรณ์การสอบของตนเอง ห้ามหยิบยืมอุปกรณ์การสอบกันในห้องสอบ 
  (๑3) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อ่ืนในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (๑4) ไม่ออกจากหอ้งสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 
  (๑5) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือท ากริยารบกวนผู้อื่น 
 ข้อ ๑๓ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
            ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จ าเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนก าหนดหรือแจ้งให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามวัน เวลา  
และสถานที่ท่ีจัดนั้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นให้ชี้แจ้งเป็นรายกรณีโดยผู้ปกครองเป็นผู้รับรองข้อมูล 
 ข้อ ๑๔ การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
            นักเรียนมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนภายนอก  
ในเวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน นักเรียนต้องแจ้ง
ให้ผู้ที่จะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมาขอ
อนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
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 ข้อ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
           เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและขั้นตอนวิธีการทีโ่รงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็นและเขียน 
ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 
  (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
   (๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลา ที่ต้องขอ
อนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
   (๒) นักเรียนน าแบบบันทึกไปแจ้งครูประจ าชั้น หรือครูที่ปรึกษา และครูเวรประจ า
วันที่ขออนุญาต  ครูฝ่ายปกครอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามรับทราบ
การขออนุญาต 
   (3) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ห้องธุรการ เพ่ือน าบัตรพก 
ติดตัวไปด้วยขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน 
   (4) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ให้มารายงานตัวพร้อมคืน
บัตรทีห่้องธุรการ 
 ข้อ ๑๖ การใช้พาหนะในโรงเรียน 
  (๑) ห้ามนักเรียนน ารถยนต์ส่วนบุคคลมาโรงเรียนและห้ามขับขี่จักรยานยนต์ จักรยาน หรือ
ยานพาหนะใด ๆ บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันและเวลาราชการ 
  (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่ อมาถึงบริเวณที่ 
ทางโรงเรียนก าหนดเพ่ือท าความเคารพครู แล้วจูงรถไปจอดไว้ในที่ที่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจ 
เพ่ือความปลอดภัยทุกครั้ง 
  (๓) นักเรียนที่ โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงบริ เวณ 
ที่โรงเรียนก าหนดแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการขึ้นรถ
กลับบ้านหลังเลิกเรียนให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
 ข้อ ๑๗ การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
  (๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้น ๆ 
  (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่าง ๆ และควรมีครูเป็นผู้ดูแล
อย่างเคร่งครัด 
  (๓) ไม่ท าลาย ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใด ๆ ในห้องโดยเด็ดขาด 
 ข้อ ๑๘ ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ จะถูกลงโทษ
ตามระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 
 ข้อ 19 นักเรียนชาย 
  (1) เสื้อเป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ใส่ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป อกผ่าตลอด มีสาบเสื้อกว้าง
ประมาณ 3 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาว แบบเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ด้านหลังเรียบ 
ไม่จับกลีบ แขนเสื้อสั้นยาวเหนือคอเล็กน้อยมีกระเป๋าติดราวนมด้านซ้าย มีขนาดกว้าง 8 - 12 เซนติเมตร  
หรือขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อและเสื้อต้องมีขนาดพอดีกับร่างกายของนักเรียนไม่หลวมหรือคับเกินไป  
  (๒) กางเกงให้ใช้ผ้าสีด า ชนิดผ้าโทเรหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือ ผ้าเวสปอยส์ มีจีบหน้า  
๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ - ๗ หู ขาสั้นเหนือสะบ้าหัวเข้าไม่เกิน ๕ ซ.ม. ความกว้างของปลายขาพับเข้าในกว้าง  
๕ ซ.ม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋าไม่มีกระเป๋าหลัง กางเกง 
ต้องสวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง 
  (๓) เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้างตั้งแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตามลักษณะรูปร่าง 
ของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด สายของเข็มขัดต้องไม่มีลวดลายใด ๆ 
  (๔) รองเท้าให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูก ผ้าใบสีด าเท่านั้น ไม่มีลวดสายหรือสี อ่ืนปน 
โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 
  (๕) ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้น สีขาว เนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุ่มตั้งแต่ 5 ซ.ม.ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
ครึ่งน่องหรือแต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง  ไม่พับถุงเท้า และถุงเท้าต้องไม่มีสวดลายใด ๆ  
เช่นตัวหนังสือหรือรูปภาพ เป็นต้น 
  (๖) ทรงผม ให้ตัดผมหรือไว้ผมแบบรองทรงสูงหรือรองทรงสั้นด้านข้างและด้านหลังตัดสั้น  
ไล่สูงขึ้นไปให้มองเห็นเป็นขอบหรือเป็นชั้น ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ ซ.ม. ห้ามกันขอบ ไรผม ห้ามไว้จอน  
ไว้หนวด ไว้เครา ทรงผมห้ามใส่เยล น้ ามัน สเปรย์หรือโฟมแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผม และอ่ืน ๆ 
ในลักษณะการเสริมสวย 
 ข้อ 20 นักเรียนหญิง 
  (๑) เป็นแบบเชิ้ต  คอตั้ง ใช้ผ้าตัดเย็บธรรมดาสีขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป อกผ่าตลอดท าเป็น
สาบตลบเข้าข้างให้กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร  ติดกระดุมกลมสีขาว 5 เม็ด แขนยาวเหนือข้อศอกเล็กน้อย
ปลายแขนมจีีบพอสวยงามพับ 2 ชั้น  กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร  เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง
ภายในเสื้อนักเรียนให้สวมเสื้อบังทรงสีขาว สวมทับยกทรง (สีขาว สีครีมหรือสีอ่อน ๆ) อีกชั้นหนึ่ง ห้าม สวมชุด
ชั้นในสีฉูดฉาดและเข้ม เช่น สีด า สีน้ าเงิน สีแดง สีเขียว ฯลฯ 
  (2) กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลียงไม่มีลวดลายและไม่บาง  เอวกระโปรงมีขอบกว้าง  
๓ - ๔ ซ.ม. แบบกระโปรงใช้แบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ จีบกระโปรง 
หันออกด้านนอก เย็บทับจีบกระโปรง จากขอบเอวลงมาไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. แต่ไม่เกินครึ่งน่อง ชายกระโปรง 
หนา้ล่างพับเข้าด้านในกว้าง ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ความยาวจากสะบ้าหัวเข่าไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. 
  (๓) ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้น สีขาว เนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุ่มตั้ งแต่  5 ซ.ม.  ขึ้นไป 
แต่ไม่เกินครึ่งน่องหรือแต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง ไม่พับถุงเท้า และถุงเท้าต้องไม่มี สวดลายใด ๆ  
เช่นตัวหนังสือหรือรูปภาพ เป็นต้น 
  (4) รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน แบบรองเท้าใช้แบบหุ้มส้นสีด า 
ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีด าล้วน ไม่มีลวดลายหรือสี อ่ืนปน 
โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 
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  (5) เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม. หัวเข็มขัด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ชนิดหัวกลัด สีเดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งต้องเป็นสีเดียวกับเข็มขัดต้องไม่มีลวดลาย
หรือการตกแต่งใด ๆ 
  (6) ผมและทรงผม  
   - ผมสั้ น  ให้ ไว้ทรงบ๊อบ ความยาวจรดปกเสื้ อพอดี  ซึ่ งปลายผมเสมอกัน 
ทุกด้าน ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม กัดสีผม และห้ามตกแต่งผมโดยเยล น้ ามัน สเปรย์หรือเครื่องส าอางอ่ืนใด 
ให้ใช้กิ๊บหนีบผมสีด าขนาดพอเหมาะ ไม่ให้ใช้หวีสับ หวีติดหรือเสียบไว้ที่ผม 
   - ผมยาว ปลายตัดตรงเสมอกันไม่ซอยส่วนใด รวบผมด้วยหนังยางสีด า ต้องรวบผม
ขึ้นทั้งศรีษะ เก็บผมด้านหน้า ด้านข้างให้เรียบร้อย ใช้กิ๊บแบบเสียบสีด าเท่านั้น ติดโบว์ประจ าโรงเรียนคือ สีม่วง 
ห้ามดัดผม ห้ามซอยผม ห้ามย้อมผมหรือกัดสีผม และห้ามตกแต่งทรงผม ด้วยน้ ามัน เยล สเปรย์ หรือ
เครื่องส าอางใด ๆ  
  (7) การตกแต่งใบหน้า  ห้ามใช้เครื่องส าอางใด ๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอ่ืนใด 
ของร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ให้ใช้สบู่ แป้งฝุ่นท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
ในบางกรณี เช่นหลังจากเรียนพลศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่าง ๆ       
ที่ผิดธรรมชาติ 
 ข้อ 21 การปักชื่อ ให้ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้ าเงิน บนอกเสื้อด้านซ้าย ด้านบนชื่อ  มีดาว 
ตามระดับชั้นเรียน ได้แก่ ชั้น ม.4 มีดาว จ านวน 1 ดวง ม.5 มีดาว จ านวน 2 ดวง ม.6 มีดาว จ านวน 3 ดวง 
การปักชื่ออักษรย่อโรงเรียนให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน บนอกเสื้อด้านขวา บรรทัดที่ 1 ให้ใช้อักษร “ท.” บรรทัด 
ที่  2 ใช้  “โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”  
ใต้ชื่อโรงเรียนปักหมายเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทย  
 ข้อ 22 เครื่องแบบพลศึกษา 
  (๑) ให้ใช้เสื้อและกางเกงที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งจ าหน่ายโดยฝ่ายสวัสดิการโรงเรียนเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  (๒) เสื้อพละผ้าโทเรให้ปักชื่อ-นามสกุล ที่อกเสื้อด้านซ้ายเป็นภาษาไทยเหนือกระเป๋า 
ด้วยสีน้ าเงิน ตัวพิมพ์ขนาดธรรมดา สูง ๑ ซ.ม. และด้านบนชื่อมีดาวตามระดับชั้นเรียน 
  (๓) นักเรียนใช้รองเท้าผ้าใบสีด า 
 ข้อ 23 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารกรมการรักษา
ดินแดน ในกรณีที่นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ห้ามแต่งกายผิดระเบียบ เช่น ปล่อยกางเกง
ออกนอกรองเท้าและไมส่วมเสื้อยืดคอกลมเรียนในห้องเรียน 
 ข้อ 24  เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยทองค า แหวน ต่างหู หวีสับ 
โบว์ผูกผมสีต่าง ๆ ซึ่ งถ้าครูพบเห็นสามารถยึดของดังกล่าว ไว้ที่ห้องปกครองและจะให้ผู้ปกครอง 
มารับคืน (จะคืนเฉพาะทองค าแท้เท่านั้น)  
  (1) การสวมสร้อยพระ ให้ใช้สร้อยเงินหรือเชือกสายร่มสีด าเท่านั้น ความยาวไม่ต่ ากว่า 55 ซม. 
  (2) นาฬิการูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ให้ใช้สีเงิน สีทอง หรือสีด าเท่านั้น   
ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซีที่ หน้าปัดมีสีสันลวดลาย หรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาฬิกาทั่ว  ๆ ไป  
หรอืนาฬิกา ที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือยในการใช้งาน 
 
 



๘ 

 

  (3) แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นสายตา แบบของแว่นตาต้องสุภาพตามลักษณะของผู้ เป็นนักเรียน 
ไม่ใช้แว่นตาที่มีรูปแบบแปลก มีลักษณะเป็นแฟชั่นและต้องใช้กรอบสีสุภาพ คือกรอบสีเงิน ทอง ด า น ้าตาลไหม้ 
หรือสีเทาแก่ ถ้าใช้คอนแท็คเลนส์ให้ใช้เป็นชนิดใสและไม่อนุญาตคอนแท็คเลนส์แฟชั่น 
 ข้อ 25 ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เช่น ห้ามกันค้ิว ห้ามดัดขนตา ห้ามสักรูปต่าง ๆ บนร่างกาย 
 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 นักเรียนที่กระท าความผิด ทางโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
   (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
   (๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๓” 
   (๔) ในระเบียบนี้ 

 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ อธิการบดี 
หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
 “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ 
ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน 
และนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการอบรม
สั่งสอน  
  (๕) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) ท าทัณฑ์บน  

 (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
 (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 (๖) ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ ด้วยความโกรธ หรือ
ด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรง ของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย 

 การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน 
ให้รู้ส านึกในความผิดและกลับพฤติกรรมตนในทางท่ีดีต่อไป 

 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจการลงโทษนักเรียน  
 (๗) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง 



๙ 

 

 (๘) การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่ เหมาะสม สภาพนักเรียน  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา 
หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

 การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

 (๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

 (๑๐) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิด 
ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
 

หมวดที่ ๕ 
ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 

ข้อ ๒6 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปิด
ภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหนดไว้ใน
 ข้อที่ ๑๔ ของระเบียบนี้ 

ข้อ ๒7 นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด 
ลักษณะการกระท าผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 

 

 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
สถานเบา 

 
 
 
 
 
 

- ทิ้งขยะไม่ถูกท่ีหรือก่อความสกปรกในโรงเรียน 
- เข้าห้องเรียนช้า 
- ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- มาโรงเรียนสาย 
- รับประทานอาหารในเวลาเรียน 
- ไม่ท าเวรหรือท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- ขับข่ียานพาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- แต่งกายหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ 
- ไมน่ าข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง 
 

- ๓ 
- ๓ 
- ๓ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 
- ๕ 

ตารางก าหนดการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติลักษณะความผิด 
 



๑๐ 

 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
สถานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

- ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 
- หนีการเรียน 
- ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
- กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ ให้การเท็จ 
- กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน 
- น าสิ่งของต้องห้าม ไม่เหมาะสมไม่ได้รับอนุญาต 
- ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระท าความผิด 

- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 

 
สถานหนัก - ฝ่าฝืน/ขัดขืนค าสั่งครู ผู้บริหาร ที่สั่งโดยชอบธรรม 

- หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนาน ๓ วันขึ้นไป 
- แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 
- ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน 
- ท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น 
- มั่วสุม รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 
- ทุจริตในการเรียนและการสอบ 
- แอบอ้างบุคคลอื่นมาเป็นผู้ปกครองของตน 
- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ 
- จัดให้มีหรือเล่นการพนันทกุชนิดในโรงเรียน 
- ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว 
- พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน 
- มีหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
- ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนานเกิน ๕ วันขึ้นไป 
- สูบบุหรี่ เสพสารระเหย 
- ดื่มสุรา หรือของมึนเมา 
- ชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน 
- ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
- เข้าประกวดนางงาม นางแบบ นายแบบ หรือ 
ถ่ายภาพเพ่ือเผยแพร่ โฆษณาต่อสาธารณชนไม่ได้รับ
อนุญาตจากทางโรงเรียน 
- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อื่น 
 

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

 
 

- ๔๐ 

สถานร้ายแรง 
 
 
 
 
 

- ขมขู่ กรรโชก ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน 
- ซื้อ จ าหน่าย จ่ายแจก ยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา 
- ล่วงละเมิดทางเพศท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
- กระท าตนเสื่อมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพศชัดแจ้ง 
- ขาดเรยีนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน ๑๐ วันขึ้นไป 
- กระท าความผิดคดีอาญา 

- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 



๑๑ 

 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
สถานร้ายแรง (ต่อ) - กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารโรงเรียน 

- เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
- กระท าการอันเป็นบ่อนท าลายความมั่นคงของ 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กระท าการให้ เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติยศ ชื่อเสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง 
- เที่ยวเร่ร่อนและมั่วสุมในที่สาธารณะหรือสถาน
เริงรมย์ 

- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 

 
- ๕๐ 

 
 

ข้อ ๒8 นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย  
แก่ชื่อเสียงของโรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่าฝืนตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติ  
ของนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  
พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ 
  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
  (๒) ท าทัณฑ์บน 
  (๓) ตัดคะแนนพฤติกรรม 
  (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การลงโทษนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี  ให้เป็นไปเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไขความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านึ กใน
ความผิดที่กระท า ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรมของตนในทางที่ดีต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษ
จะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่านักเรียนผู้นั้นได้กระท าผิดและสมควรถูกลงโทษ 

การลงโทษตาม (๓)(๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องท าบันทึกข้อความเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล
ประกอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้ง
ให้โรงเรียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดท าแบบบันทึกให้เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้ง
ให้ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง 

ข้อ ๒9 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดทุกสถาน และในเมื่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะ
ได้ผลดี ซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ออกค าสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
สามารถว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนได้ 

ข้อ 30 การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลงโทษเพ่ือให้
นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ถูกต้องตาม
ระเบียบโรงเรียน เพ่ือให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของ
โรงเรียน ดังนั้นจึงให้ครูและบุคลากรมีอ านาจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

 (๑) ครูที่ปรึกษา และครู เวรประจ าวั น มีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 
คนใด ๆ ในหนึ่งปีการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ คะแนน 

 (๒) ครูหัวหน้าสายชั้นมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใด  ๆ ในหนึ่ ง 
ปีการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวรตัดแล้วไมเ่กิน ๕๐ คะแนน 



๑๒ 

 

 (๓) หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใด ๆ ในหนึ่ง 
ปีการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษาหรือครูเวรและหัวหน้าระดับตัดแล้วไม่เกิน ๘๐ คะแนน 

 (๔) หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรม
ของนักเรียนคนใด ๆ เมื่อรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวร หัวหน้าระดับ ตัดแล้วไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน 

ข้อ 31 การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน  
รายงานฝ่ายบริหารให้รับทราบข้อมูลเพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 
เป็นล าดับต่อไป 

ข้อ 32 การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
รายงานฝ่ายบริหารให้รับทราบข้อมูลเพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือกับทางโรงเรียน 
ในการร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน 

ข้อ 33 การท ากิจกรรมเพือ่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
  (๑) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือนจากครูหรือบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนด 
  (๒) ให้บันทึกการท าความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยานตามที่ก าหนด 
  (๓) ให้รายงานตัวเป็นประจ าตามวันและเวลาที่ก าหนด 
  (๔) ให้ท าบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๕) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  (๖) ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามท่ีก าหนด 
  (๗ )ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ท ากิจกรรมหรือวิธีอ่ืน ๆ 
ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 
 ข้อ 34  การท าทัณฑ์บน ให้พิจารณาท าทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ท าผิดและถูกตัดคะแนนพฤติกรรม
ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงก าหนด
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่าง
อ่ืนแล้วไม่เข็ดหลาบ ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือ ผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรียน  
มาบันทึกรับทราบความละรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
การท าทัณฑ์บน 

 การท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  การท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๒ ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็น
ข้าราชการประจ า หรือผู้น าชุมชน มาเป็นผู้ร่วมรับทราบและรับประกันท าทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 
  นักเรียนที่ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรมการศึกษาต่อไปเท่ากับคะแนน 
ที่มีอยู่เมื่อถูกท าทัณฑ์บนครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษา
ในช่วงชั้นที่ศึกษาอยู่ขณะนั้น 
 ข้อ 35 นักเรียนที่ถูกลงโทษท าทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครัง้ที ่๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนตนเอง 
หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนร่วมอย่างร้ายแรง  
ให้คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียนเสนอปัญหารายกรณีเพ่ือให้ผู้อ านวยการวินิจฉัยแนวทางแก้ไขปัญหา 
เช่น การส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อม
ใหม่ เป็นต้น 
 
 



๑๓ 

 

 ข้อ ๓6 เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 
  (๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้ง ๑ และเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้งที่ 2 และให้
เชิญครูประจ าชั้น ผู้ปกครองหรือบิดามารดา มารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบโดยท าหนังสือพักการเรียน 
  (๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้
ผู้ปกครองมาลาออก 
  (๕) นักเรียนที่ถูกลงโทษในข้อ 2, 3 จะน าคะแนนความประพฤติไปสะสมในปีการศึกษาต่อไป 
  ข้อ ๓7 ผู้มีอ านาจลงโทษนักเรียน 
  ครูทุกคนมีอ านาจในการลงโทษนักเรียน ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง มอบหมายอ านาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
  (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนท ากิจกรรม 
  (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออก เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
  (๔) ครผูู้สอนทุกท่าน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
  (๕) หัวหน้าสายชั้นมีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
  (๖) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคณะกรรมการฝ่ายปกครองมีอ านาจลงโทษนักเรียน
ตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
 

หมวดที ่๖ 
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรมและการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ 

  
 ข้อ ๓8 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปิด
ภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ ๓9 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 
 
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ คะแนนพฤติกรรมที่เพ่ิม 
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวมในกิจกรรมที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
- สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน 
           (๑) ในระดับโรงเรียน 
           (๒) ในระดับอ าเภอ 
           (3) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
           (4) สูงกว่าระดับจังหวัดขึ้นไป 

+ ๑๐ 
 
+ ๑5 
 
+ ๑๐ - ๒๐ 
+ ๑๕ - ๒๕ 
+ ๓๐ - ๔๕ 
+ ๕๐ - ๑๐๐ 
 



๑๔ 

 

 ข้อ 40 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  (๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นตามลักษณะ 
ของพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
  (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ถ้ามี 
 
 ข้อ 41 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวมจึงควรแก่
การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 
ระดับคะแนนพฤตกิรรมที่เพ่ิมขึ้น การประกาศเกียรติคุณ 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป 

ย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ 
มอบเกียรติบัตรการท าความด ี
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญต่างๆ 

 การลงโทษโดยวิธีการท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  การท ากิจกรรมเป็นการท ากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมของนักเรียนต้องท าทุกกิจกรรม 
ที่ก าหนดแต่ละระดับหรือตามความเหมาะสมของความผิด 
  กิจกรรมที่ 1 หมายถึงกิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นกิจกรรม 
ที่ครูสามารถให้นักเรียนปฏิบัติแทนได้ทันทีเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ เนื่องจากถูกตัดคะแนน  1 - 10 คะแนน
ได้แก่ 

  1) เก็บเศษกระดาษเศษวัสดุภายในบริเวณโรงเรียน  
  2) ท าความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนหรือภายในโรงเรียน 
  3) กิจกรรมที่เหมาะสมแล้วแต่ดุลยพินิจของฝ่ายปกครองนักเรียน 
     เป็นเวลา ๒ ชั่วโมง และบันทึกผลการท ากิจกรรมไว้เป็นหลักฐาน 

  กิจกรรมที่ 2 หมายถึงกิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและสติปัญญา
เป็นกิจกรรมที่ครูอาจนัดหมายให้นักเรียนปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนดเนื่องจากถูกตัดคะแนน 11 - 20 คะแนน 
ได้แก่ 

  1) พัฒนาท าความสะอาดภายในอาคารเรียนตามที่ครูก าหนดเป็นเวลา 10 วันท าการ 
  2) เก็บเศษขยะหรือวัสดุอื่นภายในโรงเรียนตามท่ีครูก าหนดในเวลาหลังเลิกเรียน 

เป็นเวลา 5 วัน 
  3) ท ารายงานตามหัวข้อที่ครูก าหนดเพ่ือพัฒนาสติปัญญาความยาว 10 - 15

หน้ากระดาษเส้น (A4) หรือรายงานข่าววันละ 5 - 10 ข่าวหน้าเสาธงเป็นเวลา 5 วันท าการ 
   4) กิจกรรมที่เหมาะสมแล้วแต่ดุลยพินิจของฝ่ายปกครองนักเรียน 
 
 
 



๑๕ 

 

  กิจกรรมที่ 3 หมายถึงกิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและสติปัญญา
เป็นกิจกรรมที่ครูนัดหมายให้นักเรียนปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนดเนื่องจากเป็นการกระท าความผิดร้ายแรง 
และถูกตัดคะแนน 20 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ 

  1) ล้างห้องน้ าครู - นักเรียนเป็นเวลา 15 วันท าการ 
  2) พัฒนาโรงเรียนหรือสาธารณะสมบัติตามท่ีก าหนดในวันหยุดราชการ (เสาร์ - 

อาทิตย์) เป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
  3) เก็บเศษขยะหรือวัสดุภายในโรงเรียนตามที่ครูก าหนดในเวลาหลังเลิกเรียน 

เป็นเวลา 10 วัน ท าการ 
   4) กิจกรรมที่เหมาะสมแล้วแต่ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง 
 ข้อ 42 ผลของการถูกลงโทษ หรือการถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติจะท าให้นักเรียนเสียสิทธิในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑)  นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 5๐ คะแนนขึ้นไป โรงเรียนจะไม่ออกหนังสือ
รับรองความประพฤติให้ 

 ๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้ งแต่ 2๐ คะแนน ขึ้นไปไม่มีสิทธิ์ขอรับ
ทุนการศึกษา หรือสวัสดิการอื่น ๆ ของโรงเรียน 
 

หมวดที่ 7 
การปกครองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัด 
การปกครองในรูปแบบของระดับชั้นเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือให้
นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคม ซึ่งจะท าให้นักเรียน
ของโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นที่ต้องการของสังคม ให้ครูที่ปรึกษามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในทุกด้านเสมือนหนึ่งเป็นพ่อแม่คนที่สอง โดยมีลักษณะการด าเนินการดังนี้ 
 ข้อ 43 ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ดูแลควบคุมปรับปรุงเรื่องความประพฤติระเบียบวินัยของนักเรียนในความปกครอง 
 ๒) ช่วยเหลือให้ค าแนะน าให้กับนักเรียนทั้งด้านการเรียน และเรื่องส่วนตัวตามสมควร 
 ๓) ดูแลควบคุมนักเรียนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  

เป็นต้น 
 ๔) ด าเนินการพิจารณาการลงโทษเบื้องต้นเมื่อได้รับทราบหรือพบเห็นการท าผิดระเบียบวินัย

ของนักเรียน 
 ๕) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดกับนักเรียนหรือติดต่อ

รายงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง หรือรายงานความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

 ๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 



๑๖ 

 

 ข้อ 44 แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับนักเรียนเพื่อถือปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

 44.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
เวลา ๐๗.๔๐ น. ประชาสัมพันธ์เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนนักเรียนเตรียมตัวเข้าแถวเพ่ือท า

กิจกรรมหน้าเสาธง (ครูเวรประจ าวัน / คณะกรรรมการนักเรียนท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง) ครูที่
ปรึกษานักเรียนช่วยก ากับดูแลการเข้าแถวของนักเรียน 
                   เวลา ๐๗.๔๕ น. เคารพธงชาติ/สวดมนต์/แผ่เมตตา/ครูเวรแจ้งข่าวสาร/หรือพิธีประกาศ 
เกียรติคุณต่าง ๆ /ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
                   เวลา ๐๘.๑๐ น. นักเรียนพบครูที่ปรึกษาตรวจสอบการมาเรียน กิจกรรมโฮมรูม 
                   เวลา ๐๘.๒๕ น. เริ่มจัดการเรียนการสอน 
               การเลิกเรียนเป็นไปตามตารางเรียนของแต่ละชั้นเรียน 
                   44.2 มาตรการการด าเนินการกับนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงให้ด าเนิน ดังนี้ 
   ๑) ขาด / สายกิจกรรมหน้าเสาธง ๑ - ๕ ครั้ง ครูที่ปรึกษาว่ากล่าวตักเตือนและแจ้ง
ผู้ปกครองทราบเพ่ือแก้ไข 

๒) ขาด / สายกิจกรรมหน้าเสาธง ๖ - ๑๐ ครั้ง ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบ  
 และบันทึกการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน 

๓) ขาด/สายกิจกรรมหน้าเสาธง ๑๐ ครั้งขึ้นไป ครูที่ปรึกษาเชิญผู้ปกครอง 
พบเพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยให้ผู้ปกครองท าทัณฑ์บนไว้กับโรงเรียนและให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชดเชย 
ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

๔) นักเรียนคนใดมีความจ าเป็นไม่สามารถร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้ให้ด าเนินการ
บันทึกขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษต่อหัวหน้างานระดับชั้น 

๕) นักเรียนคนใดไม่ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตั้ งแต่ เปิดภาคเรียนให้ครู 
ที่ปรึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
                                       (๑) เชิญผู้ปกครองพบ 
                                       (๒) ส่งชื่อไม่ผ่านกิจกรรม 
                                       (๓) ระงับการออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) 
                                       (๔) มอบหมายกิจกรรมชดเชยให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม 

ข้อ 45  การเรียน 
๑) นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกคาบเรียนตามตารางเรียน นักเรียนที่เข้าห้องเรียนสายเกิน  

๑๐ นาที  ถือว่าเข้าห้องเรียนสายในคาบเรียนนั้น นักเรียนที่เข้าห้องเรียนสายรวม ๓ ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 
ในรายวิชานั้น ๑ ครั้ง 

๒) นักเรียนต้องมีอุปกรณ์การเรียนครบทุกรายวิชาและต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
ก่อนครูผู้สอนเข้าห้องสอน 

๓) นักเรียนต้องตั้งใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติงานตามที่ครูผู้สอนสั่ง ไม่ส่งเสียงรบกวน 
หรือมีพฤติกรรมอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนการสอนและให้ถือปฏิบัติหรือเข้าร่วม กิจกรรม 
ตามระเบียบข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันของนักเรียนในแต่ละข้อ 

๔) นักเรียนที่เจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าเรียนในคาบเรียนใด ให้แจ้งและขออนุญาตต่อครูผู้สอน
นั้นก่อน และน าใบอนุญาตจากครูผู้สอนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล 



๑๗ 

 

๕) ในขณะที่มีการเรียนการสอน นักเรียนที่มีกิจธุระจ าเป็นต้องออกจากห้องเรียน หรือ
ต้องการเข้าห้องเรียนหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการพบเพื่อน ให้ขออนุญาตต่อครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง 

๖) ในคาบเรียนใดที่ครูผู้สอนไม่ได้เข้าห้องสอน เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ๑๐ นาที ให้หัวหน้าชั้น
รีบรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มงานวิชาการ เพ่ือจัดครดููแลหรือสอนแทน 

๗) นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน จัดเวรท าความสะอาดเป็นประจ า  
ทุกวัน และจัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
ไปรับประทานในห้องเรียนและในอาคารเรียน 

๘) ในคาบว่างนักเรียนต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เข้าห้องสมุด  
ท าการบ้าน เล่นกีฬา หรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ห้ามกระท าอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดการรบกวนการเรียน 
การสอนของครแูละเพ่ือนนักเรียน 

๙) นักเรียนต้องมีความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความเป็นเพ่ือน มีความเป็นพ่ี 
หรือน้องกับนักเรียนทุกคนห้ามใช้ก าลังชกต่อยหรือใช้อาวุธอ่ืนใด หรือใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา หากเกิด
ปัญหาหรือเกิดการทะเลาะกันขึ้น ให้คูก่รณีหรือผู้พบเห็นรายงานต่อครูผู้สอนที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบทันที 

 
 

หมวดที่ 8 
การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 

 
 ข้อที่ 46 โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนสามารถน าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ และต้องอยู่ในการควบคุม
การใช้ทีโ่รงเรียนก าหนด 
 ข้อที่ 47 ให้นักเรียนดูแลและเก็บรักษาโทรศัพท์ของตนเอง หากสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อที่ 45 ข้อปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์  มีดังนี้ 
  ๑) ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในขณะที่เรียนไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
  ๒) ไม่เปิดสัญญาณเสียงกรณีที่มีการเรียนการสอน 
  ๓) ให้ใช้โทรศัพท์ในที่ที่เหมาะสมไม่เป็นการรบกวนบุคคลอ่ืน หรือใช้โทรศัพท์เดินไปมา
ระหว่างเปลี่ยนคาบเรียน 
  ๔) ไม่ใช้โทรศัพท์ฟังเพลงในขณะเดินเปลี่ยนชั่วโมงเรียน 
 ข้อที่ 48 การลงโทษ 
  ๑) ไม่ปฏิบัติตามที่โรงเรียนก าหนด ครั้งที่ ๑ ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน และยึด
โทรศัพท์ไว้ ๓ วัน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
  ๒) ไม่ปฏิบัติตามที่โรงเรียนก าหนด ครั้งที่ ๒ ตัดคะแนนความประพฤต ิ๑๐ คะแนน ท าทัณฑ์
บนครั้งที่ ๑ และยึดโทรศัพท์ไว้ ๗ วัน และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทราบ 
 ๓) ไม่ปฏิบัติตามที่โรงเรียนก าหนด ครั้งที่ ๓ ตัดคะแนนความ ประพฤติ ๑๕ คะแนน ท าทัณฑ์
บนครั้งที่ ๒ และไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ 
 
 
 
 



๑๘ 

 

หมวดที่ ๘ 
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 ข้อที่ 49 แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระท าผิด 
  (๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดได้ในทันทีที่พบว่า
นักเรียนกระท าผิด ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
  (๒) กรณีที่ครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระท าผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าสายชั้น 
ของนักเรียนที่ท าผิด หรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  (๓) ให้ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าสายชั้นเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นในการร่วมสอบสวน
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
ตามท่ีก าหนดไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
  (๔) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือครูหัวหน้า 
สายชั้นเป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน 
  (๕) ในกรณีที่การกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซึ่งความเสียหายหรือ
อาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อ่ืนและส่วนรวมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
เกี่ยวขอ้งกับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการฝ่าย
ปกครองเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ 
ในการด าเนินการตามสมควรต่อไป 
 ข้อ 51 ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้  โดยมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ก ากับดูแล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เป็นประธาน หัวหน้าสายชั้นหรือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน 
ให้ท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 51 การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน
เสนอขอความคิดเห็นชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 
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