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ค ำน ำ 
  

งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียน 
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน   
ทั้ง ทางด้าน อารมณ์ สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดย ให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม 
กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 
ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็น 
ปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ครู เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริ หาร
จัดการ เพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบ วินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่าน
กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์   
มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถ เลือกดําเนินชีวิต อย่างมีภูมิรู้ 
และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเชื่อมโยง กันอย่างเป็นระบบ ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน สามารถว่ากล่าว ตักเตือน อบรมนักเรียนหวังที่จะเห็นนักเรียนเป็นผู้มีความงดงามทั้งทางกายวาจา 
ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย ประพฤติ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ
โรงเรียน พูดจาไพเราะ มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สม กับเป็น “ลูกแม่รําเพย” ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน และเป็นที่ชื่นชมแก่คนทั่วไป 

 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
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วิสัยทัศน์ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี 
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภำพ   เสริมสร้ำงวินัย   ใฝ่คุณธรรม 

น ำประชำธิปไตย  ใส่ใจระบบดูแล” 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
“โรงเรียนคุณภาพ  สภาพแวดล้อมดี  มีจิตอาสา  ก้าวหน้าไอซีที” 

พันธกิจโรงเรียน  
1. พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล  
3. พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี รองรับสู่มาตรฐานสากล  
5. พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้  
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  

 

เป้ำประสงค์โรงเรียน  
1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  
2. นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อ หรือ

ประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
4. มีนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้จัดการเรียนการสอน และมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
5. โรงเรียนกับชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีในการบริหารการศึกษาร่วมกัน 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน  
กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน  
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่รําเพย 
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กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
  หมายถึง  การจัดดําเนินกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เริ่มตั้งแต่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนระหว่างอยู่ในโรงเรียน  
กระทั่งออกจากโรงเรียน  
 

        เป้ำหมำย (Goals) 
1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  
2. นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อ หรือ

ประกอบ อาชีพ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
4. มีนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้จัดการเรียนการสอน และมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
5. โรงเรียนกับชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีในการบริหารการศึกษาร่วมกัน 

 

นโยบำยกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและค่านิยม

ที่พึงประสงค ์
4. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี  ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ 

ประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายา 

เสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
6. มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

ขอบข่ำยงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขึ้นกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ 

รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 
2. วางแผนดําเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียน กําหนดวิธีการดําเนินการ และติดตามผลการ 

ดําเนินงานให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม 
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3. ให้คําปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการดําเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียนอย่างจริงจัง เกิดผลดีต่อ 
ส่วนรวม 

4.จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของนักเรียนให้เกิดความสงบและปลอดภัยจากสิ่งเลวร้าย 
ทั้งปวง 

5. เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผลด้านการบริหารกิจการนักเรียนมี 
ประสิทธิภาพ 

6. จัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล เพ่ือประสานงานให้นักเรียนประสบ 
ความสําเร็จตามศักยภาพ 

7. จัดให้มีการวางแผนติดตามนักเรียน เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาส่งเสริมให้งาน 
บริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน ป้องกัน แก้ปัญหา
และนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี 
10. ดําเนินการจัดให้มีครูเวรประจําวันเพื่อดูแลนักเรียนประจําวัน 
11. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
12. ส่งเสริมการทํางานของงานกิจการนักเรียน จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน ตลอดจนจัดกิจการ 

ต่าง ๆ ของนักเรียน 
13. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
14. พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตของครูนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
15. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ในกรณีที่รองผู้อํานวยการกลุ่ม 

บริหารกิจการนักเรียน ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 
2. ดําเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาร่วมกับผู้ปกครองเป็นรายกรณี 
3.ประสานติดต่อผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนา 

ผู้เรียน โดยประสานการปฏิบัติกับงานระดับชั้นอย่างใกล้ชิด 
4. เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
5. เข้าร่วมประชุมกับครูหัวหน้าระดับ เพ่ือวางแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
6. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา ในการดูแลและติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของ 

นักเรียน 
7. ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 
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8. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน  ดังนี้ 
 - ด้านปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 
 - ด้านการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรม 

9. ดําเนินการจัดโครงการ / กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติ 
10. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดําเนินงานกิจการนักเรียนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู 

นักเรียนและผู้ปกครอง 
11. นําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการดําเนินงานให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
12. รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอต่อรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งำนส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 

1. ดําเนินงานธุรการของฝ่าย 
1.1 รับหนังสือและจัดลงทะเบียนหนังสือเข้า –ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการดาเนิน

งานให้เป็นปัจจุบัน 
1.2 จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของฝ่าย 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการจัดทําวาระ บันทึกและรายงานการประชุม 
1.4 ประสานงานกับบุคลากรในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
1.5 ตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 
1.6 ดูแลรับผิดชอบในการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายของฝ่าย 
1.7 ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของฝ่าย 
1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบและส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 ประสานงานภายในฝ่ายเพ่ือการเก็บและรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3 สรุป รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย 
2.4 จัดทําแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย 
2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ดําเนินการด้านแผนงานฝ่าย 
3.1 ดูแลติดตามและประสานงานภายในฝ่ายในการจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมและแผน 

ปฏิบัติการประจําปี 
3.2 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย 
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3.3 ร่วมมือและประสานงานกับแผนงานโรงเรียนในการจัดทําโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีของโรงเรียน 

3.4 ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและ 
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย 

3.5 รายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายต่อแผนงานโรงเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน 
3.6 รวบรวมข้อมูล  ผลสําเร็จและปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของฝ่ายเพื่อ 

การพัฒนา 
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ดําเนินงานด้านงานสารสนเทศฝ่าย 
4.1 รวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของฝ่ายทุกด้าน เพ่ือจัดทําสารสนเทศ 

ฝ่ายและสารสนเทศโรงเรียน 
4.2 ประสานงานภายในฝ่ายในการให้บริการและตอบข้อมูลของฝ่าย 
4.3 รวบรวมและบันทึกข้อมูลของฝ่ายลงในระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
4.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ขอบข่ำยงำนระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ 
หัวหน้ำระดับชั้น 

1. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และเป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการควบคุมป้องกัน และดูแลความประพฤติของนักเรียน ให้ปฏิบัติ 
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

3. ให้การอบรม สร้างเสริมลักษณะนิสัยมารยาทที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ 
นักเรียนในทุกโอกาส 

4. วิเคราะห์  แก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ครูที่ปรึกษำ 

1. ศึกษาประวัตินักเรียนในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนกรอกประวัติในระเบียนสะสมซึ่งมีข้อมูล 
นักเรียน ผู้ปกครองและแผนผังบ้านพักอาศัยของนักเรียนเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน กับผู้ปกครอง 

2. ควบคุมดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ของนักเรียนทุกเช้า สํารวจการมาเรียน 
ของนักเรียน และทําหน้าที่โฮมรูมนักเรียนทุกวัน 

3. ดูแลเกี่ยวกับการมาเรียน การขาดเรียนของนักเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
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4. ดูแลเกี่ยวกับการมาสายของนักเรียน โรงเรียนจะมีสัญญาณให้นักเรียนเข้าแถวทํากิจกรรมหน้า
เสาธง เวลา 07.45 น. ถ้านักเรียนมาไม่ทันทํากิจกรรมหน้าเสาธง หลังเวลา 08.00 น.ถือว่ามาสาย  

6. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การขาด 
เรียนติดต่อกัน การมาสายหรอืปัญหาอื่น ๆ 

7. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าชั้นเรียน รองหัวหน้าชั้นเรียน และตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
จําเป็น แล้วมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

8. จัดแบ่งนักเรียนเป็นเวรรักษาความสะอาดของห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยดูแลกวดขัน 
ให้นักเรียนร่วมกันจัดบรรยากาศในห้องโฮมรูม มีบรรยากาศเชิงวิชาการและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามโครงการ
ห้องเรียนสีขาว โดยยึดประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและประหยัด 

9. อบรมและกวดขันดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ทรงผม  อุปกรณ์
การเรียนกิริยามารยาท ระเบียบวินัย การเข้าเรียน และความประพฤติของนักเรียนโดยใกล้ชิด อีกทั้ง
รับทราบปัญหาของนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปัญหาอื่น ๆ ของนักเรียนได้ทันเวลา 

10. กํากับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนและระเบียบของ 
ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด ดูแลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง โดยประสาน
กับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีงามให้
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้คะแนนความประพฤติคุณธรรมจริยธรรม 

11. กํากับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน บันทึกการอ่าน และโครงการอ่ืน ๆ 
ของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียน 

12. รับทราบคําสั่ง หรือประกาศต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนควร 
ทราบ และเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกัน 

13. ตรวจตรา ดูแลรักษาพัสดุ เครื่องใช้ประจําห้องเรียน ถ้าพบสิ่งใดชํารุดเสียหายหรือเป็นอันตราย 
ต่อนักเรียนให้รายงานแจ้งหัวหน้าอาคารสถานที่ หรือรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพ่ือแก้ไขต่อไป 

14. ร่วมมือกับครูผู้สอนประจําวิชาและครูแนะแนวในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและความ 
ประพฤติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

15. เมื่อมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่สามารถจัดการเองได้ ให้ 
รายงานหัวหน้าระดับชั้น หรือรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนตามลําดับทันที 

16. เยี่ยมบ้านของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
17. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าระดับชั้นการดูแลนักเรียนในการเข้าอบรมนักเรียนประจําสัปดาห์และ 

ร่วมมือกับหัวหน้าระดับชั้นในการดูแลนักเรียนทํากิจกรรมของนักเรียน 
18. ติดต่อผู้ปกครอง รายงานความประพฤติผลการเรียนของนักเรียน และข่าวสารต่าง ๆ ของ 

โรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
19. เป็นคณะกรรมการระดับชั้น และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
20. ประสานงานการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา 

คุณภาพนักเรียน 
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21. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
22. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 

 
 

งำนคณะกรรมกำรบริหำรนักเรียน 
1. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. เป็นคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. เป็นคณะกรรมการวางแผนระบบการเข้าแถว ระเบียบแถว เพ่ือสะดวกแก่การเดินแถวเข้าห้อง 

โฮมรูม อย่างเป็นระเบียบ 
4. ดําเนินการกํากับดูแล ติดตามนักเรียนมาสาย 
5. รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนรับผิดชอบบริเวณโรงเรียนตามระดับชั้นเรียน 
6. กํากับ ดูแล ติดตามการอยู่เวรประจําจุด และสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันรายงานต่อ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
7. จัดคณะกรรมการนักเรียนของแต่ละระดับในการดูแลความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน 
8. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
9. กํากับนโยบาย คําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคณะสีและปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการ 

นักเรียน 
10. ให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
11. ติดตาม ดูแล ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับของโรงเรียน 
12. รวบรวมปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลดียิ่งขึ้น 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

งำนสร้ำงเสริมวินัยนักเรียน 
1. เป็นที่ปรึกษาและดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
2. กําหนดขอบข่ายหน้าที่ ประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
3. ให้คําปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือทํางานที่เป็นประโยชน์

ต่อนักเรียนและโรงเรียน 
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

1. ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในความสําคัญและการดําเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองให้ครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง 

2. ประสานงานและดําเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน 
3. จัดทําเนียบคณะกรรมการเครือข่ายห้องเรียนระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและโรงเรียน 
4. เป็นผู้ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
5. เป็นเลขานุการดําเนินงานการประชุมและจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน 
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
1. รณรงค ์สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับครูอาจารย์นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการ 

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. จัดทําโครงการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4. ประสานกับครูอาจารย์ในการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อหน่วยงานที่ 

ดูแลบําบัด 
5. ติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือบําบัดอย่างต่อเนื่อง 
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตามนโยบายโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะสี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูที่ปรึกษา   

ครูประจําวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. เสนอแต่งตั้งคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
6. เสนอการออกคําสั่งแต่งตั้งผู้อบรมนักเรียนประจําสัปดาห์ในชั่วโมงอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
7. จัดทําปฏิทินอบรมนักเรียนประจําสัปดาห์ในชั่วโมงอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
8. จัดประชุม อบรมนักเรียนประจําสัปดาห์ เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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9. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระฯ    
สังคมศึกษา 

10. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อํานวยการ อย่าง 
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
1. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในเรื่องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
2. จัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
3. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะสี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูทีป่รึกษา ครู

ประจําวิชาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดทํากรอบการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ของโรงเรียน 
3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ในการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน 
4. รวบรวมผลการดําเนินงานจากหัวหน้าระดับชั้น  รายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนของโรงเรียน 
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งำนรักษำควำมปลอดภัย 
1. กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูเวรประจําจุดต่าง ๆ  และครูเวรรักษาความปลอดภัย

ประจําวัน 
2. จัดวางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เวรประจําจุด ครูเวรประจําวัน และครูเวรรักษาความปลอดภัย 

ประจําวัน 
3. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. จัดทําเอกสาร แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานสําหรับการใช้และการรายงาน 
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
1 วางแผน จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและ 

ภายนอกโรงเรียน 
2. จัดกิจการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนานักเรียนและส่งผลงาน 

เข้าประกวดประจําปีการศึกษา 
3. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผู้อํานวยการ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

งำนส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
1 วางแผน จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง 

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
2. ดําเนินการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน

และส่งผลงานเข้าประกวดประจําปีการศึกษา 
3. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผู้อํานวยการ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ระเบียบโรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี 

ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตน เครื่องแบบ กำรแต่งกำย ควำมผิดและกำรลงโทษนักเรียน พ.ศ.2562 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อํานาจตามความในข้อแห่งกฎกระทรวงกําหนด
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและ นักศึกษา พ.ศ.2548 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประพฤติปฏิบัติ
ตนเองอย่างเหมาะสม กับสถานภาพนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงเห็นสมควรวางระเบียบ ไว้ดังนี้  
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี” ว่าด้วยการปฏิบัติ
ตน  เครื่องแบบ การแต่งกาย ความผิดและการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2562  
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น  
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่มีอยู่เดิม ระเบียบ
ข้อบังคับ  ประกาศ หรือข้อตกลงอ่ืน ๆ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ 4 ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
ข้อ 5 ในระเบียบนี้  

5.1 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
5.2 “ครู” หมายถึง ครูซึ่งปฏิบัติงานประจ า ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 

กาญจนบุรี  
5.3 “ผู้ปกครอง”หมายถึง ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
5.4 “คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน” หมายถึง ครูซึ่งได้รับคําสั่งแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 

หมวดที ่1 
กำรปฏิบัติตนของนักเรียน 

1. กำรปฏิบัติโดยท่ัวไปของนักเรียน  
    1.1 นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองที่ถูกต้อง และเป็นผู้ลงนามมอบตัวนักเรียนในเอกสารใบมอบตัว
ให้ไว้กับโรงเรียน ถ้าเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองใหม่ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ  
    1.2 นักเรียนต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนกําหนดและรักษาเกียรติ  ศักดิ์ศรีของ
เครื่องแบบ โรงเรียนอยู่เสมอ  
    1.3 นักเรียนต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนและนําติดตัวทุกครั้งที่มาโรงเรียน  
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    1.4 นักเรียนต้องมาโรงเรียนสม่ําเสมอและตรงเวลา  การหยุดเรียนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบการลา  
    1.5 นักเรียนต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่พึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่รุ่นน้องและทุกคน  ละเว้นการกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก  
    1.6 นักเรียนต้องรู้จักการมีสัมมาคารวะ แสดงความเคารพครู ทั้งในและนอกโรงเรียน รู้จักกล่าวคํา
ว่า “สวัสดี”  “ขอโทษ” “ขอบคุณ” “ขอบใจ” “ไม่เป็นไร” ในทุกโอกาสที่เหมาะสม  
   1.7 นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม เคารพต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนว
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์ สุจริต และเกรงใจผู้อ่ืน  
    1.8 นักเรียนต้องประพฤติตนเหมาะสมกับสภาพ วัย เป็นผู้มีน้ําใจ รู้จักการเสียสละเพ่ือช่วยพัฒนา
โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน  
    1.9 นักเรียนต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําแนะนํา ตักเตือน อบรม สั่งสอน ของครูอย่างจริงใจและ
สุจริตใจ 
    1.10 นักเรียนต้องเป็นผู้มีความเป็นประชาธิปไตยในขอบเขตท่ีถูกต้อง รู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตน 
เคารพสิทธิของผู้อื่น  
    1.11 นักเรียนเมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวม
รองเท้าแตะ  ถ้าแต่งกายไม่สุภาพโรงเรียนจะไม่รับติดต่อราชการ  
    1.12 นักเรียนทุกคนเมื่อเข้าพบครูทุกครั้งต้องสํารวมกิริยาวาจา มารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ 
ถ้าเข้าพบเป็นกลุ่มควรเข้าแถวจัดลําดับก่อนหลัง โดยไม่รุมล้อม  
    1.13 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี สะอาดเรียบร้อย ใช้
ประโยชน์ได้อย่างปกติ ถ้าผู้ใดทําให้ชํารุดเสียหาย ผู้นั้นต้องรู้สํานึกในความรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับทางโรงเรียน  
    1.14 นักเรียนต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  
    1.15 นักเรียนต้องช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาชื่อเสียง เกียรติภูมิของโรงเรียน  
 
2. กำรปฏิบัติตนในกำรมำโรงเรียนของนักเรียน  
    2.1 นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีรถมาส่ง ต้องจอดรถรับ-ส่งบริเวณที่โรงเรียนกําหนดไว้เป็นจุดรับ-ส่ง
นักเรยีน ไม่ขับรถเข้าภายในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากครูเวรประจําวัน  
    2.2 เมื่อนักเรียนเดินเข้าประตูโรงเรียนตอนเช้า ต้องทําความเคารพคุณครูเสมอ  
   2.3 นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด  ถ้ามาหลัง
เวลา  08.00 น. ถือว่ามาโรงเรียนสาย จะถูกลงโทษและถูกตัดคะแนนพฤติกรรม   
    2.4 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนกําหนด (ชุดนักเรียน
แผนการเรียน  ทวิศึกษา ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ชุดพลศึกษา ชุดนักศึกษาวิชาทหาร) อย่างถูกต้อง  
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    2.5 ถ้านักเรียนต้องมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ วันปิดเรียน โดยโรงเรียนหรือครูให้มาปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีหนังสือขออนุญาตแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองอนุญาตก่อนทุกครั้ง  
    2.6 นักเรียนต้องอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลาเรียนปกติ จนถึงเวลาเลิกเรียน (เวลา 16.00 น.) ให้
นักเรียนรีบกลับบ้านไม่เกินเวลา 18.00 น. หากมีการทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเกินเวลาที่กําหนด 
จะต้องมีครูควบคุมการทํากิจกรรมดังกล่าว   
 
3. กำรปฏิบัติตนในกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ   
    3.1 เมื่อได้ยินเพลงเทพเร็ว (เวลา 07.40 น.) ให้นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวพร้อมกันที่หน้าเสาธง ตาม
กลุ่ม ระดับชั้นและห้องเรียนของตนเอง  
    3.2 นักเรียนร่วมทําพิธีหน้าเสาธงตามขั้นตอน ประธานนักเรียนสั่งจัดแถวตรง นักเรียนนําร้องเพลง
ชาติ  สวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตาและกล่าวเอกลักษณ์ประจําโรงเรียน  
    3.3 นักเรียนตั้งใจฟังคติธรรม การแจ้งข่าวประจําวันของโรงเรียนด้วยความสงบและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
    3.4 นักเรียนต้องเดินเป็นแถวตามลําดับ โดยไม่แยกตัวออกไประหว่างการเดินแถวเดินชิดซ้ายจนถึง
เข้าชั้นเรียน  
    3.5 ถ้านักเรียนมาไม่ทันทํากิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ห้ามเดินมาเข้าแถวโดยไม่ได้รับ
อนุญาตแต่ให้เข้าไปอยู่ในแถวของกลุ่มผู้มาไม่ทันทํากิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งมีครูเวรประจําวันเป็นผู้กํากับดูแล  
    3.6 ถ้านกัเรียนมาไม่ทันเวลาเข้าเรียนในชั่วโมงแรกเป็นต้นไปต้องปฏิบัติดังนี้  
         1) ให้นักเรียนลงชื่อนักเรียนมาสายกับคุณครูเวรประจําวันซึ่งกํากับ ดูแลนักเรียนมาสาย   
         2) ถ้านักเรียนมาสายเกิน 5 ครั้ง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะเรียนเชิญผู้ปกครองเพ่ือหา
สาเหตุและร่วมมือกันเพ่ือหาทางในการแก้ไขปัญหา  
 
4. กำรปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอำคำรเรียน  
    4.1 ให้เดินขึ้น-ลงบันได หรือระเบียงอาคารชิดซ้ายเสมอ  
    4.2 ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน ไม่นําอาหาร และเครื่องดื่มใด ๆ ขึ้นบนอาคาร
เรียน 
    4.3 ต้องไม่ทําเสียงใด ๆ รบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่กําลังเรียนอยู่  
    4.4 ต้องไม่ใช้อาคารเรียน ห้องเรียนเพื่อการเล่นเกมหรือกีฬาใด ๆ  
    4.5 ต้องไม่นั่งบนราวบันได ขอบหน้าต่าง ขอบระเบียง หรือนั่งกีดขวางระเบียงอาคาร  
    4.6 ต้องไม่ขีดเขียนภาพ ข้อความ รูปรอยใด ๆ บนโต๊ะ เก้าอ้ี ฝาผนัง อาคารเรียนและห้องน้ํา 
    4.7 ห้ามดัดแปลง แก้ไข ต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยพลการ โดยไม่ได้รับอนุญาต  
    4.8 นักเรียนต้องนําอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด หนังสือเรียน กลับบ้าน ห้ามเก็บอุปกรณ์การเรียนไว้
ในห้องเรียน   
    4.9 ไม่นําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียน  
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5. กำรปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน  
   5.1 เมื่อครูเข้าห้องเรียนหรือออกจากห้องเรียน หัวหน้าห้องกล่าว “นักเรียน……..เคารพ ” นักเรียน
ชาย กล่าวคําว่า “สวัสดีครับ” นักเรียนหญิง กล่าวคําว่า “สวัสดีค่ะ”  
    5.2 ต้องสนใจการเรียน ไม่เล่น ไม่พูดคุย ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดยไม่มีเหตุสมควร  
    5.3 ต้องไม่นําเอากิจกรรมของวิชาอ่ืน ๆ ขึ้นมาทําโดยผู้สอนไม่อนุญาต  
    5.4 ต้องอยู่ในห้องเรียนตลอดชั่วโมงเรียนและห้ามออกนอกห้องเรียนโดยเด็ดขาด  
    5.5 ต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์การเรียนตามตารางสอนประจําวันอย่างสม่ําเสมอ  
    5.6 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนในขณะที่ใช้ทําการเรียนการสอนทุกห้องเรียน  
    5.7 ต้องจัดโต๊ะ เก้าอ้ีและอุปกรณ์ภายในห้องเรียนทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
   5.8 คาบเรียนวิชาใด หากครูไม่เข้าสอนเกิน 15 นาที ให้หัวหน้าห้องเรียนนั้นไปแจ้งครูผู้สอนหรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสํานักงานฝ่ายวิชาการ เพ่ือจัดครูเข้าสอนแทน  
    5.9 หากครูผู้สอนไม่อยู่ในห้องเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียนด้วยความสงบ  
    5.10 หา้มชาร์ตอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องเรียน  
 
6. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรเดินเปลี่ยนชั่วโมงเรียน  
    6.1 นักเรียนจะต้องไปยังห้องเรียนตามตารางสอนตรงเวลาทุกชั่วโมงเรียน  
    6.2 การเดินเปลี่ยนห้องเรียนจะต้องเดินไปเป็นแถวชิดซ้ายโดยตลอดทั้งชั้นเรียนและเดินไปอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
    6.3 นักเรียนจะต้องไม่แวะหรือไปทําธุระที่อ่ืนใดในขณะที่เดินเปลี่ยนชั่วโมงเรียน  
    6.4 ถ้านักเรียนประสงค์จะไปทําธุระส่วนตัวใด ๆ (ปัสสาวะ ดื่มน้ํา หรืออ่ืนๆ) ให้ขออนุญาตครู
ประจําวิชาในวิชาถัดไป  
    6.5 ถ้านักเรียนไปเข้าห้องเรียนช้าระหว่างเปลี่ยนชั่วโมงเรียน ครูประจําวิชาอาจลงโทษได้ตาม
สมควรแก่กรณ ี 
 
7. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำร  
    7.1 นักเรียนต้องรับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด  ได้แก่ ช่วงเช้า ก่อนเวลา 07.40 น. 
พักกลางวัน ตั้งแต่เวลา  11.30 น. – 13.00 น. ช่วงหลังเลิกเรียนเวลา 16.00 น.  
    7.2 การซื้ออาหารจะต้องเข้าแถวที่หน้าร้านจําหน่ายอย่างเป็นระเบียบ  
    7.3 ห้ามนักเรียนนําอาหาร เครื่องดื่ม ออกนอกโรงอาหารหรือบริเวณท่ีโรงเรียนกําหนด  
    7.4 การรับประทานอาหาร นักเรียนจะต้องมีกิริยาสุภาพ เรียบร้อย ไม่คุยหรือส่งเสียงดัง  
    7.5 โรงเรียนรณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพ่ือสุขภาพอนามัยของนักเรียน ถ้า
นักเรียนนําอาหารมารับประทานเอง ต้องใส่ภาชนะที่ไม่ใช่ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และจะต้องรับประทาน
ในโรงอาหารเท่านั้น  
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    7.6 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการเพ่ือสุขภาพและอนามัยของตนเอง
และบุคคล ใกล้ชิด  
    7.7 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ นักเรียนต้องเก็บภาชนะ จาน ชาม แก้วน้ํา ขวดน้ํา ในที่เก็บที่
โรงเรียนจัดให้   
    7.8 นักเรียนต้องมีแก้วหรือกระบอกน้ําของตนเอง  
    7.9 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้นักเรียนลุกออกจากโรงอาหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้เพ่ือนนักเรียนมี
พ้ืนที่ในการรับประทานอาหาร  
 
8. กำรปฏิบัติตนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในห้องประชุม  
    8.1 นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีทางโรงเรียนกําหนด  
    8.2 นักเรียนต้องเข้าห้องประชุมอย่างมีระเบียบ นั่งประจําที่อย่างสงบ ไม่พูดส่งเสียงดัง และฟังการ
ประชุมอย่างตั้งใจจนเสร็จสิ้นการประชุม  
    8.3 หัวหน้าห้องเรียนมีหน้าที่รายงานรายชื่อนักเรียนที่ขาดการประชุมต่อครูที่ปรึกษาเพ่ือแจ้งต่อ
หัวหน้า ระดับชั้นต่อไป  
    8.4 นักเรียนออกจากที่ประชุมได้เมื่อได้รับอนุญาต จึงให้แยกออกไปจากที่ประชุมอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
 
9. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรพบกับบุคคลภำยนอกในเวลำเรียน  
    9.1 ถ้าผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกมีความประสงค์จะพบปะ ติดต่อกับนักเรียนให้บุคคลนั้นติดต่อ
ทีห่้อง สํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนก่อน  
    9.2 ผู้ขอพบนักเรียนจะต้องรออยู่ที่ห้องสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจนกว่าจะติดต่อให้
นักเรียนเข้ามาพบได ้ 
    9.3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสม อาจไม่อนุญาตให้นักเรียนพบกับ
บุคคลภายนอกดังกล่าวก็ได้  
 
10. กำรปฏิบัติตนในกำรขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน  
     10.1 เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว หากต้องการออกไปบริ เวณนอกโรงเรียน ต้องแจ้งครูประจํา
วิชา ครูที่ปรึกษา และครูเวรประจําวันรับทราบ และออกจากโรงเรียนเมื่อได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน  
     10.2 ถ้านักเรียนมีความจําเป็นต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียนและใช้เวลาเรียน นักเรียนจะต้องมี
ผู้ปกครองมารับ โดยติดต่อขอใบอนุญาตออกไปนอกบริเวณโรงเรียนจากห้องสํานักงานกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  และให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าเวรประจําวันหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรับรองจึงออก
นอกบริเวณโรงเรียนได้  
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11. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรลำกิจ-ลำป่วย-กำรขำดเรียน  
     11.1 การลาหยุดเรียน กรณีลาป่วยหรือลากิจทุกครั้ง นักเรียนจะต้องยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า หรืออาจ
ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์ลากับครูที่ปรึกษาโดยครูที่ปรึกษาเขียนใบลาแนบไว้กับสมุดบันทึกการสอน  
     11.2 การป่วยขณะอยู่ในโรงเรียนให้แจ้งครูประจําวิชา และเจ้าหน้าที่ประจําห้องพยาบาล เพ่ือขอ
อนุญาตเข้าพักในห้องพยาบาล และนักเรียนต้องมีบัตรอนุญาตให้นอนห้องพยาบาล  
     11.3 การป่วยและต้องกลับบ้านให้ขอใบรับรองจากห้องพยาบาล เพ่ือขออนุญาตครูประจําวิชา ครูที่
ปรึกษาแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงกลับบ้านได้  
     11.4 การลาป่วยหรือลากิจ หรือหยุดเรียน ผู้ปกครองแจ้งกับครูที่ปรึกษาหรืออาจแจ้งให้โรงเรียน
ทราบได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034 - 589242 (ฝ่ายธุรการ)   
     11.5 การหยุดเรียนหรือขาดเรียน โดยไม่แจ้งสาเหตุ โรงเรียนจะปฏิบัติดังนี้  
            1) นักเรียนหยุดเรียนหรือขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน ครูที่ปรึกษาจะแจ้งถึงผู้ปกครอง       
ครั้งที่ 1  
   2) นักเรียนหยุดเรียนหรือขาดเรียนติดต่อกัน 7 วัน ครูที่ปรึกษาจะแจ้งถึงผู้ปกครองครั้งที่ 2  
หรือเชิญผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน  

3) ถ้าผู้ปกครองยังไม่มาติดต่อกับทางโรงเรียนอีก ครูที่ปรึกษาจะแจ้งถึงหัวหน้าระดับและ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือนําเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนพิจารณา  
  
12. กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรหนีโรงเรียน กำรหนีชั่วโมงเรียน และกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงโรงเรียนก ำหนด     
      12.1 การหนีชั่วโมงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนหายไปจากห้องเรียนและกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นในเวลาเรียนโดยไม่แจ้งให้ครูประจําวิชา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม หรือครูที่ปรึกษาทราบก่อน
จนหมดเวลาชั่วโมงเรียนหรือหมดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมนั้น นักเรียนจะได้รับโทษที่กําหนดในระเบียบ
หมวดที่ 3 ความผิดและการลงโทษ  
      12.2 การหนีโรงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนหายออกไปจากบริเวณโรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับ
โทษที่กําหนด ในระเบียบหมวดที่ 3 ความผิดและการลงโทษ  
      12.3 นักเรียนที่ถูกบันทึกประวัติการหนีโรงเรียน การหนีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น  จะมีผลต่อการประเมินคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพิจารณารับทุนหรือรางวัล
ประเภทคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิการศึกษาต่อ  
 
13. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรแสดงควำมเคำรพในโรงเรียน  
      13.1 เมื่อนักเรียนเดินพบหรือสวนกับครู ให้หยุดยืนตรงและยกมือไหว้พร้อมกล่าว คําว่า “สวัสดี
ครับ” หรือ  “สวัสดีค่ะ”   
      13.2 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ครูเดินผ่านในระยะใกล้ให้แสดงความเคารพ โดยการยกมือไหว้ 
พร้อมกับ กล่าวคําว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ”  
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      13.3 เมื่อนักเรียนเดินขึ้นหรือลงบันไดสวนกับครู ให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้และให้ครู เดินผ่านไปก่อน
ค่อยเดินตาม หากจําเป็นต้องแซงออกหน้าครูให้ขออนุญาตก่อน  
      13.4 เมื่อนักเรียนเดินผ่านมาและครูนั่งหรือยืนอยู่ก่อน ให้ค้อมตัวหรือก้มศีรษะลงแล้วเดินห่างใน
ระยะพอสมควร  
      13.5 เมื่อนักเรียนเดินตามครู ไม่ควรเดินแซงหน้า และเมื่อครูเดินตามมาระยะใกล้ ควรหยุดให้ครู
เดินผ่านไปก่อน  
      13.6 เมื่อครูเข้าห้องเรียน หรือก่อนออกจากห้องเรียน ให้หัวหน้านักเรียนบอก คําว่า “นักเรียน...
เคารพ” ให้นักเรียนทุกคนยกมอืไหว้ นักเรียนชาย-หญิง กล่าวคําว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ”  
      13.7 เมื่อนักเรียนเข้าพบครูในสํานักงานหรือห้องพักครู ให้กล่าว คําว่า “ขออนุญาต ครับ/ค่ะ”ก่อน
แล้วถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ และนักเรียนต้องย่อเข่าลงนั่งพูดกับครู  
       13.8 เมื่อนักเรียนมีโอกาสพบแขกผู้ใหญ่ทางราชการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนยกมือ
ไหว้ นักเรียน ชาย-หญิง กล่าวคําว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ”  
      13.9 เมื่อนักเรียนพบเห็นแขกผู้ใหญ่เข้ามาในโรงเรียน ต้องให้ความเคารพและเชื้อเชิญถามไถ่ความ
ประสงค ์ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในการให้บริการติดต่อกับทางโรงเรียน  
      13.10 เมื่อนักเรียนอยู่ในเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหาร ให้ทําความเคารพ
ตามแบบพิธีของเครื่องแบบนั้น ๆ  
 

14. กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแสดงควำมเคำรพนอกโรงเรียน  
      14.1 เมื่อนักเรียนอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนและพบครูนอกโรงเรียน ให้ปฏิบัติเหมือนอยู่ในโรงเรียน
ตามความเหมาะสมกับกาลเทศะ  
      14.2 เมื่อนักเรียนอยู่นอกเครื่องแบบนักเรียนและพบครูนอกโรงเรียน ให้แสดงความเคารพด้วยการ
ไหว้ทุกครั้ง  พร้อมกล่าวคําว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ”  
 

15. แนวกำรปฏิบัติตนเองต่อเพื่อนนักเรียน  
      15.1 นักเรียนจะต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นผู้นําผู้ตามที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพ่ือ
การอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมประชาธิปไตย  
      15.2 นักเรียนจะต้องมีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  
      15.3 นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีน้ําใจนักกีฬา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเคารพกฎกติกา  
 

16. แนวปฏิบัติอื่นๆ ของโรงเรียน  
      16.1 นักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอน ตักเตือน คําแนะนํา ของครูทุกท่าน  
      16.2 นักเรียนมีหน้าที่ช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับโรงเรียนทั้งสิ้น  
      16.3 นักเรยีนมีหน้าที่ช่วยประหยัดการใช้น้ํา ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน  
      16.4 นักเรียนมีหน้าที่ใช้อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ํา บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และเป็นไปตามลักษณะของสุภาพชนพึงปฏิบัติ  
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      16.5 นักเรียนต้องไม่เป็นผู้ปลอมแปลงหนังสือ เอกสาร ลายมือชื่อผู้ปกครอง ลายมือชื่อครู   
      16.6 นักเรียนต้องไม่นําบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโรงเรียนหรือทํากิจกรรมใด ๆ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากทางโรงเรียนแล้ว   
 

หมวดที ่2 
เครื่องแบบและกำรแต่งกำย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
    1.1 นักเรยีนชาย 

1) ทรงผม  ตัดผมรองทรงสูง (ตีนผมอยู่ตรงกับใบหู)  ความยาวด้านหน้าและด้านบนไม่เกิน 4 ซม. 
2) เสื้อนักเรียน  
ห้องเรียนปกติ 
เสื้อเชิ้ตสีขาวมีสาบด้านหน้า  ปักตัวอักษร ท.ศ.ล. และเลขประจําตัวด้านขวาด้วยไหมสีน้ําเงิน          

เลขประจําตัวปักด้วยเลขฮินดูอารบิก ความสูงของตัวอักษร  ท.ศ.ล.  เท่ากับ  1.3 ซม. ความสูงของเลขประจําตัว
เท่ากับ 1 ซม. ด้านซ้ายปัก ชื่อ นามสกุล และปักดาวเหนือชื่อ ระดับชั้น ม.1 ปักดาว 1 ดวง  ระดับชั้น ม.2  ปักดาว 
2 ดวง  ระดับชั้น ม. 3  ปักดาว 3 ดวง  โดยใช้ไหมสีน้ําเงิน 
  

ห้องศักยภำพ (ห้องเพชรแม่ร ำเพย) 
เสื้อเชิ้ตสีขาวมีสาบด้านหน้า  ปักตัวอักษร ท.ศ.ล. และเลขประจําตัวด้านขวาด้วยไหมสีน้ําเงิน          

เลขประจําตัวปักด้วยเลขฮินดูอารบิก ความสูงของตัวอักษร ท.ศ.ล. เท่ากับ 1.3 ซม. ความสูงของเลขประจําตัว
เท่ากับ 1 ซม. ด้านซ้ายปัก ชื่อ นามสกุล ปักตราโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ และปักดาวที่ปกเสื้อด้านซ้าย ระดับชั้น ม.1 
ปักดาว 1 ดวง  ระดับชั้น ม.2  ปักดาว 2 ดวง ระดับชั้น ม. 3  ปักดาว 3 ดวง  โดยใช้ไหมสีน้ําเงิน  

3) เข็มขัด เขม็ขัดสีน้ําตาล หัวเหลี่ยมทองเหลือง ขัดโลหะเงางาม (ไม่ใช้เข็มขัดลูกเสือ) 
4) กางเกง กางเกงเป็นผ้าโทเรสีกากี มีกระเป๋าด้านข้าง 2 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ความยาวเสมอเข่า 

อาจสั้นหรือยาวกว่ากลางเข่าได้ไม่เกิน 1 นิ้ว โดยวัดความยาวขอบกางเกงบนสุดระดับเอว (สะดือ)  
5) ถุงเท้า ถุงเท้าสีน้ําตาล ไม่ใช้สีน้ําตาลไหม้ ความยาววัดจากข้อเท้าขึ้นไปประมาณ  5 -7 นิ้ว          

(ครึ่งหน้าแข้ง) 
6) รองเท้า รองเท้าสีน้ําตาล  ห้ามกัดสี  เชือกผูกหูรองเท้าเป็นสีเดียวกับรองเท้า 
7) ชุดพละ ใส่เสื้อพละของโรงเรียน ด้านขวาปักชื่อ  นามสกุล  และปักดาวเหนือ ชื่อ สกุล ระดับชั้น ม.1   

ปักดาว 1 ดวง  ระดับชั้น ม. 2  ปักดาว 2 ดวง  ระดับชั้น ม.3  ปักดาว  3  ดวง โดยใช้ไหมสีน้ําเงินและต้องสวม 
กางเกงวอร์มของโรงเรียน (ไมเ่ปลี่ยนทรงกางเกง)  รองเท้าผ้าใบสีน้ําตาล ถุงเท้าสีน้ําตาล 

1.2 นักเรียนหญิง 
1)  ทรงผม            
ผมสั้น    ความยาววัดจากติ่งหูลงมาไม่เกิน 7 ซม. ตัดตรงไม่ซอยไม่เปียผม ไม่ทําสีผม ติดกิ๊บเก็บผม

ด้านหน้าให้เรียบร้อย กิ๊บใช้ได้เฉพาะกิ๊บลวดสีดําเท่านั้น 
    ผมยาว  ความยาวผมวัดจากปกเสื้อลงมาไม่เกิน 35 เซนติเมตร  ตัดตรงไม่ซอย ไม่เปียผม ไม่ทําสีผม 
มัดรวบตึงกลางศีรษะ(ด้านหลัง) สามารถถักเปียเก็บข้างแล้วรวบได้ ติด/ผูกโบว์ของโรงเรียน ติดกิ๊บเก็บผม
ด้านหน้าให้เรียบร้อย กิ๊บใช้ได้เฉพาะกิ๊บลวดสีดําเท่านั้น 
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2)  เสื้อนักเรียน  
ห้องเรียนปกติ 
เสื้อคอทหารเรือสีขาว ผูกหูกระต่ายสีน้ําเงิน (แบบสําเร็จเท่านั้น) ด้านขวาปัก 

ตัวอักษร ท.ศ.ล.  และเลขประจําตัวด้วยไหมสีน้ําเงิน เลขประจําตัวปักด้วย เลขฮินดูอารบิก ความสูงของตัวอักษร  
ท.ศ.ล. เท่ากับ  1.3 ซม. ความสูงของเลขประจําตัวเท่ากับ 1 ซม. ด้านซ้ายปักชื่อ นามสกุล และปักดาวเหนือชื่อ 
ระดับชั้น ม.1 ปักดาว  1 ดวง ระดับชั้น ม.2 ปักดาว 2 ดวง ระดับชั้น ม.3 ปักดาว  3  ดวง โดยใช้ไหมสีน้ําเงิน
เช่นเดียวกัน ใส่เสื้อกล้ามซับใน   สีขาว (ไม่ใส่เกาะอก) เสื้อชั้นในควรเป็นสีสุภาพไม่ฉูดฉาด 
 ห้องศักยภำพ (ห้องเพชรแม่ร ำเพย) 

เสื้อเชิ้ตคอบัวสีขาว เอวจั๊ม ผูกโบว์สีน้ําเงิน (แบบสําเร็จ) ปักตัวอักษร ท.ศ.ล. และเลขประจําตัวด้านขวา 
ด้วยไหมสีน้ําเงิน เลขประจําตัวปักด้วยเลขฮินดูอารบิก ความสูงของตัวอักษร ท.ศ.ล. เท่ากับ 1.3 ซม. ความสูงของ
เลขประจําตัวเท่ากับ 1 ซม. ด้านซ้ายปัก ชื่อ นามสกุล ปักตราโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ และปักดาวที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
ระดับชั้น ม.1 ปักดาว 1ดวง  ระดับชั้น ม.2  ปักดาว 2 ดวง ระดับชั้น ม. 3  ปักดาว 3 ดวง  โดยใช้ไหมสีน้ําเงิน  

3)  กระโปรง กระโปรงหกจีบสีกรมท่า  ความยาววัดจากกลางลูกสะบ้าลงมาประมาณ 4  นิ้ว (เอวกระโปรง 
ขอบบนอยู่บริเวณสะดือ ไม่ดึงลงต่ํากว่าแนวสะดือ) 

4)  ถุงเท้า ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย/ถุงเท้ายาวพับแล้วความยาวเหนือจากตาตุ่มประมาณ 2  นิ้ว 
5)  รองเท้า รองเท้าหนังสีดํา  สําหรับรองเท้าพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย 
6)  ชุดพละ ใส่เสื้อพละของโรงเรียน ด้านขวาปักชื่อ  นามสกุล  ปักดาวเหนือ ชื่อ สกุล ระดับชั้น ม.1 ปัก 

ดาว  1  ดวง   ระดับชั้นม. 2  ปักดาว  2  ดวง  ระดับชั้นม. 3  ปักดาว  3  ดวง  โดยใช้ไหมสีน้ําเงินสวมกางเกง  
วอร์มของโรงเรียน(ไมเ่ปลี่ยนทรงกางเกง) สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว 
 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

2.1 นักเรียนชาย 
1)  ทรงผม ตัดผมรองทรงกลาง (ตีนผมอยู่ตรงกึ่งกลางใบหู ไล่ระดับข้ึนไป) ผมด้านหน้าดึงลงมาและผม 

ด้านบน ยาวไม่เกิน 5  ซม. ตีนผมด้านหน้า ยึดแนวคิ้วเป็นหลัก 
2)  เสื้อนักเรยีน เสื้อเชิ้ตสีขาวมีสาบด้านหน้า ปักตัวอักษร ท.ศ.ล.  และเลขประจําตัวด้านขวาด้วยไหมสีน้ํา 

เงินเลขประจําตัวปักด้วยเลขฮินดูอารบิก ความสูงของตัวอักษร  ท.ศ.ล. เท่ากับ  1.3 ซม. ความสูงของเลขประจําตัว
เท่ากับ 1 ซม. ด้านซ้ายปักชื่อ  นามสกุลและปักดาวที่ปกเสื้อด้านซ้าย  ระดับชั้น ม. 4  ปักดาว  1  ดวงระดับชั้น ม. 
5  ปักดาว 2 ดวง  ระดับชั้น ม. 6  ปักดาว  3  ดวง โดยใช้ไหมสีน้ําเงินเช่นเดียวกัน ติดเข็มโรงเรียน ด้านบนอักษร 
ท.ศ.ล. 

3)  เข็มขัด  เข็มขัดสีน้ําตาล หัวเหลี่ยมทองเหลือง ขัดโลหะเงางาม 
4)  กางเกง  กางเกงผ้าโทเรสีกาก ี มีกระเป๋าด้านข้าง 2 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลังความยาวเสมอเข่าอาจ 

สั้นหรือยาว กว่ากลางเข่าได้ไม่เกิน 1 นิ้ว โดยวัดความยาวขอบกางเกงบนสุดระดับเอว (สะดือ)  
5)  ถุงเท้า ถุงเท้าสีน้ําตาล ไม่ใช้สีน้ําตาลไหม้ ความยาววัดจากข้อเท้าข้ึนไปประมาณ 5 -7 นิ้ว (ครึ่งแข้ง) 
6)  รองเท้า รองเท้าสีน้ําตาล  ห้ามกัดสี  เชือกผูกหูรองเท้าเป็นสีเดียวกับรองเท้า 
7)  ชุดพละ ใส่เสื้อพละของโรงเรียน ด้านขวาปักชื่อ นามสกุล และปักดาวปกเสื้อด้านซ้าย  

ระดับชั้น ม. 4  ปักดาว 1 ดวง  ระดับชั้น ม. 5  ปักดาว 2 ดวง  ระดับชั้นม. 6  ปักดาว 3 ดวง  โดยใช้ไหมสี
น้ําเงินและต้องสวมกางเกงวอร์มของโรงเรียน (ไมเ่ปลี่ยนทรงกางเกง)  รองเท้าผ้าใบสีน้ําตาล ถุงเท้าสีน้ําตาล         
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       2.2 นักเรียนหญิง 
1) ทรงผม           
ผมสั้น    ความยาววัดจากติ่งหูลงมาไม่เกิน 7 ซม. ตัดตรงไม่ซอยไม่เปียผม ไม่ทําสีผม ติดกิ๊บเก็บผม

ด้านหน้าให้เรียบร้อย กิ๊บใช้ได้เฉพาะกิ๊บลวดสีดําเท่านั้น 
    ผมยาว  ความยาวผมวัดจากปกเสื้อลงมาไม่เกิน 35 เซนติเมตร  ตัดตรงไม่ซอย ไม่เปียผม ไม่ทําสีผม 
มัดรวบตึงกลางศีรษะ(ด้านหลัง) สามารถถักเปียเก็บข้างแล้วรวบได้ ติด/ผูกโบว์ของโรงเรียน ติดกิ๊บเก็บผม
ด้านหน้าให้เรียบร้อย กิ๊บใช้ได้เฉพาะกิ๊บลวดสีดําเท่านั้น 

2) เสื้อนักเรียน เสื้อเชิ้ตขาว แขนจีบ  ปักตวัอักษร ท.ศ.ล.  และเลขประจําตัวด้านขวาด้วยไหมสีน้ําเงิน  
เลขประจําตัวปักด้วยเลขฮินดูอารบิก ความสูง ของตัวอักษร ท.ศ.ล. เท่ากับ 1.3 ซม. ความสูงของเลขประจําตัว
เท่ากับ1 ซม.  ด้านซ้ายปักชื่อ  นามสกุล และปักดาวที่ปกเสื้อ ด้านซ้าย ระดับชั้น ม.4 ปักดาว 1 ดวง ระดับชั้น 
ม. 5 ปักดาว 2 ดวง ระดับชั้น ม.6  ปักดาว 3 ดวง  โดยใช้ไหม  สีน้ําเงินเช่นเดียวกัน ติดเข็มโรงเรียนด้านบน
อักษร ท.ศ.ล. นักเรียนหญิง ให้ใส่เสื้อกล้ามซบัในสีขาว (ไม่ใส่เกาะอก) เสื้อชั้นในควรเป็นสีสุภาพไม่ฉูดฉาด 

3) กระโปรง  กระโปรงหกจีบสีกรมท่า ความยาววัดจากกลางลูกสะบ้าลงมาประมาณ 4 นิ้ว (เอวกระโปรง 
ขอบบนอยู่บริเวณสะดือ ไม่ดึงลงต่ํากว่าแนวสะดือ) 

4) ถุงเท้า ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย/ถุงเท้ายาวพับแล้วความยาวเหนือจากตาตุ่มประมาณ  2 นิ้ว 
5) รองเท้า รองเท้าหนังสีดํา สําหรับรองเท้าพลศึกษาให้ใช้สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย 
6) ชุดพละ ใส่เสื้อพละของโรงเรียน ด้านขวาปัก ชื่อ  นามสกุล และปักดาวบนปกเสื้อด้านซ้าย  ระดับชั้น  

ม.4 ปักดาว 1 ดวง ระดับชั้น ม.5 ปักดาว 2 ดวง ระดับชั้น ม.6 ปักดาว 3 ดวง โดยใช้ไหมสีน้ําเงินเช่นเดียวกัน และ
ต้องสวมกางเกงวอร์มของโรงเรียน (ไม่เปลี่ยนทรงกางเกง) รองเท้าผ้าใบสีน้ําตาล ถุงเท้าสีน้ําตาล  
 

 3. เครื่องแบบอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนกําหนดให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
          3.1 กำรแต่งกำยของนักเรียน แผนกำรเรียน ทวิศึกษำ 
                 1) นักเรียนชำย   

          ปีท่ี 1 (ม.4)  ในวันที่มีเรียนวิชำสำมัญ 
              -  สวมชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
              -  สวมชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
          ในวันที่มีเรียนทักษะวิชำชีพ (ครูที่ปรึกษำนัดหมำยกับนักเรียนโดยยึดวิชำเรียน 
    ตำมตำรำงสอน) 

       - สวมเสื้อช้อปของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สีกรมเข้ม ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมแีถบสีน้ํา
เงินเข้ม  

(บ่งบอกว่าเป็นนักศึกษาสังกัดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
            - สวมกางเกงนักเรียนสีกากี ขาสั้น 

       - รองเท้านักเรียนสีน้ําตาลเข้ม ถุงเทา้สีน้ําตาล 
    ปีท่ี 2 และ 3 (ม.5-ม.6) ในวันที่มีเรียนวิชำสำมัญ 

             -  สวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
   -  สวมชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
  ในวันที่มีเรียนทักษะวิชำชีพ (ครูที่ปรึกษำนัดหมำยกับนักเรียนโดยยึดวิชำเรียนตำม
ตำรำงสอน) 
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- สวมเสื้อช้อปของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สีกรมเข้ม ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมี แถบสีน้ํา
เงินเข้ม (บ่งบอกว่าเป็นนักศึกษาสังกัดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

- สวมกางเกงนักศึกษาสีกรมท่าขายาว  
- รองเท้าสีดําล้วน ไม่มีเส้นสีขาว ถุงเท้าสีดํา ไม่ใส่ถุงเท้าข้อสั้น 

              2) นักเรียนหญิง 
                       ปีท่ี 1 (ม.4) ในวันที่มีเรียนวิชำสำมัญ 
             -  สวมชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
             -  สวมชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
  ในวันที่มีเรียนทักษะวิชำชีพ (ครูที่ปรึกษำนัดหมำยกับนักเรียนโดยยึดวิชำเรียนตำม
ตำรำงสอน) 

  - สวมเสื้อช้อปของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สีกรมเข้ม ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีแถบสีน้ํา
เงินเข้ม (บ่งบอกว่าเป็นนักศึกษาสังกัดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี) 

  - สวมกระโปรงนักเรียนสีกรมท่าตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี 

  - รองเท้านักเรียนหนังสีดําตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 
 ปีท่ี 2 และ 3 (ม.5-ม.6) ในวันที่มีเรียนวิชำสำมัญ 

    -  สวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
     -  สวมชุดพละตามระเบียบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
  ในวันที่มีเรียนทักษะวิชำชีพ (ครูที่ปรึกษำนัดหมำยกับนักเรียนโดยยึดวิชำเรียนตำม
ตำรำงสอน) 

  - สวมเสื้อช้อปของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สีกรมเข้ม ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีแถบสีน้ํา
เงินเข้ม (บ่งบอกว่าเป็นนักศึกษาสังกัดแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี) 

  - สวมเสื้อยืดโปโล (เสื้อรุ่น)  
  - สวมกางเกงนักศึกษาสีกรมท่าขายาว  
  - รองเท้าสีดําล้วน ไม่มีเส้นสีขาว ถุงเท้าสีดํา ไม่ใส่ถุงเท้าข้อสั้น 

       3.2 เครื่องแบบชุดลูกเสือ–เนตรนำรี ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่งเครื่องแบบมาโรงเรียนใน
วันที่มีกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี ลักษณะการแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบที่กองลูกเสือแห่งชาติ
กําหนด 
 
    3.3 เครื่องแบบชุดนักศึกษำวิชำทหำร ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เลือกเรียนนักศึกษาวิชา
ทหาร   แต่งเครื่องแบบมาโรงเรียนในวันที่มีกิจกรรมรักษาดินแดนลักษณะการแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตาม
แบบที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนด 
 
    3.4 กำรแต่งกำยชุดอ่ืนๆ มาโรงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 
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4. อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ ที่จําเป็นสําหรับนักเรียนเฉพาะกรณ ี
     4.1 แว่นตา ให้ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ ไม่ใช้กรอบแว่นแฟชั่น การใช้คอนแทคเลนท์ให้ใ ช้
เฉพาะสีใส  อย่างเดียวโดยต้องมีใบรับรองแพทย์ในการขออนุญาต 
     4.2 นาฬิกา ให้ใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น ใช้เพ่ือดูเวลาโดยไม่มีราคาแพงหรือใส่ตาม
สไตล์แฟชั่น 
       4.3 เครื่องประดับ เช่น แหวน กําไล สร้อยคอมือ ต่างหูไม่อนุญาตให้ใส่ อนุญาตสายสร้อยคอ สแตนเล
สห้อยพระได้ตามสมควรโดยมีเสื้อปกปิด ห้ามใช้เครื่องประดับกายทุกชนิดที่ทําด้วยเงิน ทอง นาค หรืออย่าง
อ่ืนในชุดเครื่องแบบนักเรียน ห้ามเจาะ ห้ามสักตามส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายโดยเด็ดขาด 
    4.4 เครื่องสําอาง ห้ามแต่งกาย เขียนคิ้ว ทาปาก เขียนตา แต่งทาเล็บ ไว้เล็บยาวหรือแต่งหน้าด้วยแป้ง
ฝุ่นสีต่างๆ หรือแต่งทรงผมด้วยวิธีดัด ซอย ย้อมสีผม ใส่น้ํามันหรือเยล 
       4.5 อุปกรณ์การเรียนให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามสภาพของนักเรียนงดใช้อุปกรณ์ท่ีมีความคมหรือแหลม
เสี่ยงต่อการใช้เป็นอาวุธ 
     4.6 เครื่องโทรศัพท์มือถือ ห้ามนํามาใช้ในเวลาเรียนหรือในระหว่างการทํากิจกรรม ให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของครูประจําวิชาหรือครูที่รับผิดชอบกิจกรรมหากฝ่าฝืนจะถูกยึดและลงทะเบียนเป็นหลักฐานไว้ 
นักเรียนจะต้อง ให้ผู้ปกครองมาติดต่อเพ่ือขอรับคืนภายใน 7 วัน หากนํามาแล้วสูญหายโรงเรียนจะไม่
รับผิดชอบ 
     4.7 กระเป๋าแบบอ่ืนๆ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนํามาใช้ในวัน ที่มีการเรียนการสอนแบบปกติ 
 
5. กำรฝ่ำฝืนระเบียบ หมวดที่ 2 เครื่องแบบและกำรแต่งกำย 
  5.1 นักเรียนทีฝ่่าฝืนจะได้รับโทษตามระเบียบหมวดที่ 3 ความผิดและการลงโทษ 
 5.2 อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ผิดระเบียบที่กําหนด จะถูกยึดและลงทะเบียนเป็นหลักฐานไว้ นักเรียนจะต้อง
นําผู้ปกครองมาติดต่อเพ่ือรับสิ่งของคืนที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนภายใน 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนได้แจ้ง
ใหผู้้ปกครองทราบ 
 

 

หมวดที ่3 
ควำมผิดและกำรลงโทษ 

 การลงโทษนักเรียนอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา และหรือครูที่ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้
ดําเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
    1) ว่ากล่าวตักเตือน  
    2) ทําทัณฑ์บน  
    3) ตัดคะแนนความประพฤต ิ 
    4) ทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ลักษณะกำรลงโทษ  
  1. ว่ากล่าวตักเตือน ใช้สําหรับนักเรียนกระทําความผิดไม่ร้ายแรง หรือความประพฤติไม่เหมาะสม
เพียงเล็กน้อย   
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2. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบหมวดที่ 3 ความผิดและการลงโทษ โดยทาง
โรงเรียนทําบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  

3. ทํากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทําความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

4. การทําทัณฑ์บน ใช้สําหรับกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพของนักเรียน กรณีที่ทํา
ให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงของโรงเรียน หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนแล้ว แต่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้การทําทัณฑ์
บนไว้เป็นหลักฐาน โดยเชิญผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑ์บนไว้ด้วย  

5. การพิจารณาโทษนักเรียนทุกครั้ง โรงเรียนจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดบันทึกเหตุการณ์
ประจําวันของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยการทําทัณฑ์บนโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบเป็นหนังสือทุก
ครั้ง  

6. การพิจารณาลงโทษนักเรียนทุกครั้ง โรงเรียนจะพิจารณาประกอบกับการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
       6.1 ด้านการเรียน  

1) มาสายเกินเวลา 08.00 น. ครั้งละไม่เกิน 2 คะแนน  มาสายเกินเวลา 08.30 น.   
    ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  มาสายเกินเวลา 09.00 น. ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน  

            2) ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ โดยเจตนา ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน   
3) เข้าหอ้งเรียนสาย ครั้งละไม่เกิน 2 คะแนน  
4) ไม่เข้าเรียน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน  
5) ไม่นําหนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียนและนํากลับบ้าน                   
   ชิ้นละ 2 คะแนน  
6) ไม่มาพบครูผู้สอนหรือครูที่นัดหมายตามที่ได้ถูกแจ้งไว้ ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  
7) ไม่ส่งการบ้าน ครั้งละไม่เกิน 2 คะแนน 8) ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับ  
    อนุญาต ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน  

 

      6.2 ด้านการแต่งกาย  
            1) นําอุปกรณ์เสริมความงามมาโรงเรียน ชิ้นละไม่เกิน 5 คะแนน   
            2) สวมใส่เครื่องประดับ ชิ้นละไม่เกิน 5 คะแนน  (อนุญาตให้ใส่ต่างหูห่วงเงิน หรือ 

   ก้านกระเทียม ไม่อนุญาตให้ใส่ของมีค่า)   
           3) สวมใส่เครื่องแต่งกายของผู้อื่น ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน   
           4) ตัดผมผิดระเบียบ ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  (แก้ไขให้เรียบร้อยภายใน           
                                  1 สัปดาห์)  
           5) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน  
           6) ขีดเขียนข้อความ, รูปภาพต่าง ๆ บนร่างกายและเครื่องแต่งกาย  
                                   ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน  
           7) แต่งหน้า ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน   
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6.3 ด้านความประพฤติ  

          1) แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  
          2) สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ครอบครองในบริเวณโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน  
          3) มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน   
          4) มีพฤติกรรมชู้สาว ครั้งละ 50 คะแนน   
          5) ล้อเลียน แสดงท่าทางหรือกิริยาก้าวร้าวครู ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน   
          6) นําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดมาโรงเรียน หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
                         ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน  
          7) เล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน   
          8) ลักขโมย หรือลักทรัพย์ผู้อ่ืน ครั้งละ 30 คะแนน   
          9) ขู่กรรโชก ประพฤติตัวเป็นผู้มีอิทธิพล เป็นอันธพาล ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน   
                  10) ทําลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือ ของโรงเรียน ครั้งละ 40 คะแนน   
         11) มีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นเพื่อใช้ประทุษร้าย ครั้งละ 40 คะแนน   
         12) กระทําการทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน ครั้งละไม่เกิน 50 คะแนน   
         13) ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามามีปัญหาในโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 50 คะแนน   
         14) มีหรือเสพยาเสพติดทุกชนิด ครั้งละ 50 คะแนน   
   6.4 ด้านอื่นๆ   
         1) ไม่พกบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน   
         2) ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะหรือบริเวณที่กําหนด ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  
         3) นําอาหารและเครื่องดื่มข้ึนบนอาคารเรียน ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  
         4) รับประทานอาหารนอกบริเวณพื้นที่ ที่กําหนด ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  
         5) รับประทานอาหารนอกเหนือจากเวลาที่กําหนด ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน  
         6) ขีดเขียนข้อความบนผนังห้อง, โต๊ะ, เก้าอ้ี, ห้องน้ํา ครั้งละ 10 คะแนน   
         7) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่ครูกําลังสอน ครั้งละ 10 คะแนน  
         8) ไม่นําผู้ปกครองมาพบตามที่ครูกําหนด ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน  
         9) หนีเรียนโดยไม่เข้าโรงเรียน ครั้งละ 10 คะแนน   
        10) มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง ครั้งละ 30 คะแนน    
        11) ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในทางท่ีไม่เหมาะสม ครั้งละ 30 คะแนน  
7. การลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติให้ดําเนินการ ดังนี้  
    7.1 ถูกตัด 20 คะแนน เริ่มทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และทําทัณฑ์บน ครั้งที่ 1  
     7.2 ถูกตัด 30 คะแนน งดการเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท และทํา
ทัณฑ์บน ครั้งที่ 2   
     7.3 ถูกตัด 40 คะแนน งดออกหนังสือรับรองความประพฤติทุกกรณี  
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     7.4 ถูกตัดตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป คณะกรรมการระดับชั้นพิจารณาโทษ เสนอผู้อํานวยการ
สถานศึกษาเพ่ือดําเนินการต่อไป การลงโทษตามข้อ 7 ให้ลงโทษตามระดับคะแนนที่ถูกตัด โดยไม่ต้อง
เรียงลําดับขั้นและให้ถือว่านักเรียนได้ถูกลงโทษในระดับก่อนนั้นมาแล้ว การลงโทษตัดคะแนนตั้งแต่ 20 
คะแนนขึ้นไป ให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  
8. การแก้ไขกรณีถูกตัดคะแนนความประพฤติ ให้ดําเนินการโดยหัวหน้าระดับชั้น การบําเพ็ญประโยชน์ตามที่ 
   โรงเรียนกําหนด มีดังนี้  
     8.1 บําเพ็ญประโยชน์ 6 ชั่วโมง ลดคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดได้ 20 คะแนน  
    8.2 บําเพ็ญประโยชน์ 3 ชั่วโมง ลดคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดได้ 10 คะแนน  
        การบําเพ็ญประโยชน์ทุกครั้ง ให้นักเรียนรายงานผลการบําเพ็ญประโยชน์ให้กลุ่มกิจการนักเรียนทราบ
ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  
9. การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ นักเรียนจะต้องทําความดีหรือเข้าร่วมการแข่งขันจนได้รับรางวัลหรือ  
    ประกาศเกียรติคุณที่เก่ียวกับลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
      9.1 ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน   
      9.2 ได้รับรางวัลระดับภายนอกโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน   
      9.3 ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน   
      9.4 พบสิ่งของแล้วนํามาคืนเพื่อหาเจ้าของ ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน   
      9.5 มีน้ําใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน  กิจกรรมใดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกําหนด เมื่อมีการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รายงานให้หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทราบ เพ่ือบันทึกในทะเบียนประวัติของนักเรียนต่อไป  
10. การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ด้วยการทํากิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์   
      10.1 ทํากิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 6 ชั่วโมง  เพ่ิมคะแนนความประพฤติ 20 
คะแนน   
      10.2 ทํากิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 3 ชั่วโมง  เพ่ิมคะแนนความประพฤติ 
10 คะแนน  
11. คะแนนความประพฤตใิห้นับตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียนในช่วงชั้นนั้น ๆ ทั้งนี้ให้กลุ่มบริหารกิจการ 
     นักเรียน รายงานผลการตัดคะแนนและการเพิ่มลดคะแนนความประพฤติของนักเรียนให้คุณครูที่ปรึกษา  
     หัวหน้าระดับ และนักเรียนทราบทุก ๆ 2 สัปดาห์  
12. เมื่อจบปีการศึกษา ทางโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมตั้งแต่ 100 คะแนน  
     เป็นต้นไป   
13. ให้ผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 
 
 


