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ประกาศ 
ระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน 

ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบตัตินของนกัเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน พ.ศ. 2563 
 

       
  ด้วยทางโรงเรียนเมืองหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เห็นสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบ
ของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางท่ีพึงประสงค์ จึงได้
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
 บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี่เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน  ว่าด้วยด้วยความประพฤติและการ
ปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน พ.ศ. ๒๕63” 
 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศใช้ เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้
   “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเมืองหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
   “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “ครู” หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการในโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “ความประพฤตินักเรียน” หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนท่ี
แสดงออกในทางท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์    
   “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในทางท่ีฝ่าฝืน
ต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕62 
และพฤติกรรมท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดีงามชองสังคม 
   “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในทางท่ีถูก ท่ีควร 
กระท าความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ควรได้รับรางวัล 

  “การกระท าความผิด” หมายถึง การท่ีนักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ ค าส่ังแนว
ปฏิบัติ ข้อบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ 



๒ 

 

“ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนท่ีกระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม 

 
  ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการท่ีผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
  ข้อ ๖ แนวปฏิบัติท่ัวไปของนักเรียน  
   (๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตย      
                                    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) ต้องเป็นผู้ต้ังใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
   (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
   (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศช่ือเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
   (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
   (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกนัและกัน 
   (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ท่ีมีวัฒนธรรมอนัดีงาม 
   (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น  
   (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
   (๑๐) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 
   (๑1) ต้องรักษาทรัพยาธรรมชาติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

 ข้อ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียน 
  (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
  (๓) แสดงความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
  (๔) โดยสารหรือขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจร 
  (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.30 น.  

 (๖) แสดงความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าอย่างเป็นระเบียบ 
  (๗) เข้าแถวเพื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.๕๕ น. (เพลงมาร์ช) 
  (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น 
  (9) การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ ต้องได้อนญุาตจากผู้ปกครอง และมีครูผู้
ควบคุมดูแล  

 
 ข้อ ๘ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
  (๑) ต้องเข้าเรียนตรงเวลา 
  (๒) ต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเช่ือฟังครูผู้สอน 
  (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 



๓ 

 

  (๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 
   (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพ  
                                    ครูผู้สอนก่อน 

  (๖) ไม่น าอาหาร เครื่องด่ืมใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
  (๗) ไม่ท าความเสียหาย หรือเคล่ือนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 
  (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่นท้ังในและนอกเวลาเรียน 

   (9) เมื่อเปล่ียนห้องหรือสถานท่ีเรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
    

ข้อ ๙ ส่ิงท่ีนักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 
 (๑) อาวุธ ส่ิงเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ  
 (๒) ส่ือลามกอนาจาร 
 (๓) ส่ิงเสพติดให้โทษทุกประเภท 
 (๔) อุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท  
 (5) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นส่ิงท่ีโรงเรียนส่งเสริม 
 (6) ส่ิงของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน 
 (7) บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว 
 (8) สัตว์เล้ียง 
 (9) ส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
 
ข้อ ๑๐ การแสดงความเคารพ 

 ก. ในห้องเรียน 
   (๑) เมื่อครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ 

   (๒) เมื่อมีผู้มาเย่ียมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้า
ห้องบอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู 

 ข. นอกห้องเรียน 
   (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพด้วยการ
ไหว้ หรือโค้งค านับ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ”  
   (๒) กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระส่ิงของอยู่ ให้นักเรียน
หยุด ยนืตรง พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ” 
 
   (๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย เมื่อ 
                                    เดินผ่านไป 
 
  ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนนักเรียน 
   (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
   (๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางท่ีถูกท่ีควร 
   (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
   (๔) พูด และแสดงกริยามารยาทท่ีสุภาพ ต่อกัน 



๔ 

 

   (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพี่ หรือผู้อาวุโสกว่า 
   (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม 
   (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 

 
 ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ 
   (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 
   (๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การท าข้อสอบให้พร้อมเสมอ 
   (๓) ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาพอสมควร 
   (๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 
   (๕) ไม่น าเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ 
   (๖) นั่งประจ าท่ีนั่งสอบตามท่ีก าหนด 
   (๗) กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สอบ วิชาท่ีสอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 
   (๘) ปฏิบัติตามค าช้ีแจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 
   (๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกค าตอบ โดยเด็ดขาด 
   (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   (๑๑) ไม่ออกห้องสอบก่อนเวลาท่ีก าหนด 
   (๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือท ากริยารบกวนผู้อื่น 
 
  ข้อ ๑๓ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
             ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จ าเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอก
หลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนก าหนดหรือแจ้ง
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด
อย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ใหผู้้ปกครองอนุญาต 
 
  ข้อ ๑๔ การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
             นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับหน่วยงาน องศ์กร ชุมชนภายนอก 
ในเวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น โดยให้ผู้ท่ีจะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม ขออนุญาตมายังโรงเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวได้ 
 
  ข้อ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
            เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
   (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
   (๓) เป็นนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนในวันท่ีขออนุญาต 
   (๔) แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   



๕ 

 

  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
   (๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาท่ีต้องขอ
อนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกกร 
   (๒) นักเรียนน าแบบบันทึก(กร.)ไปแจ้งครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา ครูเวรประจ าวันท่ีและ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 
   (๓) ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก
(กร.) แล้วน าแบบบันทึก (กร.)ไปแลกบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน ยังห้องกิจการนักเรียน 
   (๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องน าบัตรพกติดตัวไปด้วยขณะ
อยู่นอกบริเวณโรงเรียน 
   (๕) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาท่ีก าหนด ให้แสดงบัตรต่อครูฝ่ายกิจการ
นักเรียนพร้อมคืนบัตรแก่ผู้ให้อนุญาต 
   (๖) ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนท่ีขออนุญาตลงใน
แบบบันทึกของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
  ข้อ ๑๖ การขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน 
            เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) มีผู้ปกครองเท่านั้นมาเป็นผู้ขอรับกลับบ้านโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
   (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
   (๓) เป็นนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนในวันท่ีขออนุญาต 
   (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
   (๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาท่ีต้องขอ 
อนุญาตน ากลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน โดยบันทึกค าร้อง (กร. 1) 
   (๒) นักเรียนน าแบบบันทึก(กร. 1)ไปแจ้งครูท่ีปรึกษาและครูเวรประจ าวัน เพื่อขอ
อนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 
   (๓) ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก (กร. 1)
   (๔) ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึกแล้วบันทึกข้อมูลการขออนุญาต   
ของนักเรียนท่ีขออนุญาต  
 

 ข้อ ๑๗ การใช้พาหนะในโรงเรียน 
   (๑) ห้ามนักเรียนใช้ยานพาหนะทุกชนิด บริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึงหน้า
ประตูโรงเรียนเพื่อท าความเคารพครู น ารถไปจอดไว้ในท่ีท่ีจัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพื่อความปลอดภัย
ทุกครั้ง 



๖ 

 

   (๓) นักเรียนท่ีโดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงท่ีหน้า
โรงเรียนแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการขึ้นรถก ลับบ้าน
หลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
   (4) นักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ควรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการ
ขับขี่ และไม่ดัดแปลงสภาพรถ พร้อมรักษาดูแลสภาพรถให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ 
 

ข้อ ๑๘ การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
   (๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้นๆ 
   (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบการ
ใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด 
   (๓) ไม่เคล่ือนย้าย หรือเปล่ียนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องโดยเด็ดขาด 
 
  ข้อ ๑๙  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ จะถูกลงโทษ
ตามระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

หมวดที ่๓ 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 
  ข้อ ๒๑  เคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ๑. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๑ เส้ือ เป็นแบบเช้ิต คอต้ัง ผ้าขาวเกล้ียง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบท่ีอก 
เส้ือกว้าง ๓.๕ – ๔.๐ ซ.ม. กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ ซ.ม. จ านวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติด
แนวราวนมเบ้ืองซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างต่ังแต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ เมื่อ
สวมใส่ให้ชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 
 
 
    ๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงไทยใช้ผ้าสีกากี ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้าย
หรือเวสปอส์ย มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาส้นเหนือสะบ้าหัวเข้าไม่เกิน ๕ ซ.ม.  ความกว้างของปลาย
ขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋า
หลัง กางเกงต้องสวมทับชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปล่ียนแปลงสีของกางเกง 
    ๑.๓ เข็มขัด อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดกว้างต่ังแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. 
ตามลักษณะรูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปส่ีเหลียม ชนิดหัวกลัดรูเดียวมีปลอกสีน้ าตาล ๑
ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอื่นใด นักเรียนท่ีเป็นลูกเสือให้ใช้เข้มขัดของลูกเสือ
แทนได้ 
    ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รอเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย
หรือสีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 



๗ 

 

    ๑.๕ ถุงเท้า ใหใ้ช้ถุงเท้าส้ันสีน้ าตาล ยาวเหนือตาตุ่มต่ังแต่ ๑๐ ซ.ม. ขึ้นไปแต่ไม่
เกินกลางหน้าแข้ง ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้าใน (กรณีท่ีถุงเท้ายาวเกินไปสามารถพับให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดได้)     
ถุงเท้าไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 
    ๑.๖ ทรงผม ด้านหน้าส้ันยาวไม่เกิน ๕ ซ.ม. ส่วนด้านข้างด้านหลังตัดเกรียนติด
หนังศีรษะหรือรองหวีเบอร์ ๑ ผมห้ามใส่เยล น้ ามันสเปรย์ ครีมแต่งผม ห้ามยอมหรือกัดสีผมหรืออื่นๆในลักษณะ
เป็นการเสริมสวย 
        ๒. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒.๑ เส้ือ ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๒.๒ กางเกงให้ใช้ผ้าสีกลมท่า ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าเวส-
ปอยส์ รูปแบบกางเกงใช้แบบเดียวกันกับรูปแบบกางเกงนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๒.๓ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้างต้ังแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตามลักษณะ
รูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด  สายของเข็มขัดต้องไม่มีลวดลายใดๆ 
    ๒.๔ รองเท้าให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูก เป็นรองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  
ไม่มีลวดสายหรือสีอื่นปน 
    ๒.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าส้ัน สีขาว เนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุ่มต่ังแต่ ๑๐ ซ.ม.ขึ้น
ไปแต่ไม่เกินครึ่งน่องหรือเสมอหน้าแข้ง ไม่พับถุงเท้า และถุงเท้าต้องไม่มีสวดลายใดๆ เช่นตัวหนังสือหรือรูปภาพ 
เป็นต้น 
    ๒.๖ ทรงผม ให้ตัดผมส้ันหรือไว้ผมแบบรองทรงสูงด้านข้างและด้านหลังตัดส้ัน 
ไล่สูงขึ้นไปให้มองเห็นเป็นขอบหรือเป็นช้ัน ผมด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน ๔ ซ.ม. ห้ามไว้จอน ไว้หนวด  
ไว้เครา ทรงผมห้ามใส่เยล น้ ามัน สเปรย์หรือโฟมแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผมและอื่นๆในลักษณะการเสริมสวย 
 
   ๓. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๓.๑ เส้ือให้ใช้ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินไป แขนเส้ือให้ใช้แบบกลาสี แขนส้ัน 
ปลายแขนย่น และต้องสวมเส้ือสับในสีขาวก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใส่เส้ือยืดคอกลมชนิดติดคอ กระเป๋าเส้ือให้ติด
ริมขอบเส้ือด้านล่างข้างขวาขนาด ๘ × ๑๐ ซ.ม.ขอบชายเส้ือด้านล่างพับเข้าด้านในเข้า ๑ นิ้ว ความยาวของ
ชายเส้ือติดตรงบริเวณข้อมือเมื่อยืดตรง ให้ใช้ผ้าผูกคอสีกลมท่า ชายสามเหล่ียมผูกเงื่อนกลาสี แยกชายออกข้าง
ประมาณ ๒.๕ นิ้ว 
    ๓.๒ กระโปรง ใช้ผ้าสีกลมท่าเนื้อเกลียงไม่มีลวดลายและไม่บาง เอวกระโปรงมี
ขอบกว้าง ๓ - ๔ ซ.ม. แบบกระโปรงใช้แบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ จีบกระโปรงหัน
ออกด้านนอก เย็บทับจีบกระโปรง จากขอบเอวลงมาไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. แต่ไม่เกินครึ่งน่อง ชายกระโปรงหน้าล่างพับ
เข้าด้านในกว้าง ๒.๕ – ๔ ซ.ม. 
    ๓.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ให้พับขอบลงมาแล้ว วัด
จากกึ่งกลางขึ้นไปสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง ถ้าใช้ถุงเท้าท่ีไม่พับขอบบนถุงเท้า
ต้องสูงจากตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง 
    ๓.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน แบบรองเท้าใช้
แบบหุ้มส้นสีด า ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือสีอื่น
ปน 



๘ 

 

    ๓.๕ ผม หรือ ทรงผม ให้ไว้ทรงบ๊อบซึ่งปลายผมเสมอกันทุกด้านเลยต่ิงหูได้ไม่
เกิน ๑ นิ้ว ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม กัดสีผมและห้ามตกแต่งผมโดยเยล น้ ามัน สเปรย์หรือเครื่องส าอางอื่นใด 
ให้ใช้กิ๊บหนีบผมสีด าขนาดพอเหมาะ ไม่ให้ใช้หวีสับ หวีติดหรือเสียบไว้ที่ผม 
    ๓.๖ การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือ
ส่วนอื่นใดของร่างกายท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ให้ใช้ลิบมัน แป้งฝุ่นท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย
ได้ในบางกรณี เช่นหลังจากเรียนพละศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆท่ี
ผิดธรรมชาติ 
 

๔. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๔.๑ เส้ือ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร แบบเส้ือเป็นแบบคอเช้ิตแขนส้ัน
ปลายแขนรัด ผ่าอกตลอด ท่ีอกเส้ือท าฉากตลบข้างในกว้าง ๓ ซ.ม. ติดกระดุมสีขาว ๕ เม็ด ตัวเส้ือไม่รัดรูปและ
สวมทับเส้ือทับในสีขาวอีกชั้นหนึ่ง ให้ชายเส้ืออยู่ในขอบกระโปรง เมื่อมองดูให้เห็นเข็มขัดโดยรอบ 
    ๔.๒ กระโปรง ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
แต่เป็นสีกลมท่า ความยาวต้ังแต่กลางเข่าลงไปประมาณ ๓ นิ้วแต่ไม่ถึงหน้าแค่ง 
    ๔.๓ ถุ งเท้าและรองเท้า ให้ ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิ งระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๔.๔ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าชนิดหัวกลัด สีเดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งต้องเป็นสีเดียวกับเข็มขัดต้องไม่มี
ลวดลายหรือการตกแต่งใดๆ 
    ๔.๕. ผมและทรงผม ให้ไว้ผมยาวหรือส้ัน ไม่เกินสะบักหลังและต้องรวบผมและ
ผูกผมด้วยริบบ้ิน สีน้ าเงินหรือความยาวไม่เกิน ๑๕ ซ.ม.วัดจากคอปกเส้ือเมื่อรวบหรือผูกผมเรียบร้อยแล้วและต้อง
รวบผมด้านหน้าขึ้นและหนีบด้วยกิ๊บด า ห้ามดัดผม ห้ามซอยผม ห้ามย้อมผมหรือกัดสีผม และห้ามตกแต่งทรงผม 
ด้วยน้ ามัน เยล สเปรย์ หรือเครื่องส าอางใดๆ หากไม่รวบผมให้ไว้ปลายผมเสมอกันทุกด้านเลยต่ิงหูได้ไม่เกิน       
๑ นิ้ว     
                                          ๔.๖. การตกแต่งใบหน้า  ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้หรือ
ส่วนอื่นใดของร่างกายท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ให้ใช้ลิบมัน แป้งฝุ่นท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย
ได้ในบางกรณี เช่นหลังจากเรียนพละศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆท่ี
ผิดธรรมชาติ 
   ๕. เคร่ืองหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย 
    ๕.๑. ให้ปักอักษรย่อ ม.ส. ท่ีอกเส้ือเบื้องขวา ด้วยด้ายสีน้ าเงินบนชุดนักเรียน
และสีเขียวบนชุดพละ ปักทึบกว้าง ๑ ซ.ม. สูง ๑.๕ ซ.ม. 
    ๕.๒ การปักช่ือและช่ือสกุลของนักเรียนให้ปักทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรม สูง 
๑ ซ.ม. ท่ีอกเบ้ืองซ้ายในระดับเดียวกับการปักอักษรย่อ ม.ส. 
    ๕.๓ ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับช้ันเรียนถัดจากอักษรย่อ ม.ส. โดยให้ปักทึบ
เป็นรูปดาว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓ ซ.ม. ตามระดับช้ันดังนี ้
     ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ จ านวน ๑ จุด 
     ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๕ จ านวน ๒ จุด 
     ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ จ านวน ๓ จุด 



๙ 

 

    ๕.๔ การปักเครื่องหมาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นก าหนดด้วยสีส้มและ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก าหนดให้ปักด้วยสีน้ าเงิน 
 
   ๖. เคร่ืองแบบพละศึกษา 
    ๖.๑. ให้ใช้เส้ือและกางเกงท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งจ าหน่ายโดยฝ่ายสวัสดิการ
โรงเรียนเมืองหลังสวน 
    ๖.๒ ให้ปัก ช่ือ ช่ือสกุลและเลขประจ าตัวนักเรียน ท่ีอกเส้ือด้านขวาเป็น
ภาษาไทยด้วยสีเขียวตัวพิมพ์ขนาดธรรมดา สูง ๑ ซ.ม. 
    ๖.๓ นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว นักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลและนักเรียนนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใช้รองเท้าผ้าใบสีด า 
   ๗. เครื่องแบบลูกเสือ ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบลูกเสือแห่งชาติ กรมพละศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๘. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
กรมการรักษาดินแดน 
   ๙. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยทองค า แหวน  ต่างหู 
หวีสับ โบว์ผูกผมสีต่างๆ ซึ่งถ้าครู-อาจารย์พบเห็นสามารถยึดของดังกล่าว ไว้ที่ห้องปกครองและจะให้ผู้ปกครองมา
รับคืน (จะคืนเฉพาะทองค าแท้เท่านั้น) 
     ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ห้ามกันค้ิว ห้ามดัดขนตา ห้ามสักรูปต่างๆบนร่างกาย และไม่อนุญาตคอนแท็คเลนส์แฟช่ัน 
   ๑๐. เครื่องแบบชุมนุมต่างๆท่ีนักเรียนเลือกเรียน ให้ใช้ตามค าส่ังของแต่ละชุมนุมท่ี
ก าหนดขึ้น 
    

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
 นักเรียนท่ีกระท าความผิด ทางโรงเรียนเมืองหลังสวนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต่ังแต่วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ 



๑๐ 

 

                                    นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
   (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต่ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
   (๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  
                                    ๒๕๔๓” 
   (๔) ในระเบียบนี้ 
   “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
นั้น 
   “กระท าความผิด” หมายความว่า การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผ่าฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา 
   “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 
   (๕) โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
    (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
    (๒) ตัดคะแนนความประพฤติ 

          (๓) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 (๔) ท าทัณฑ์บน 

  (๖) ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกล่ันแกล้ง หรือลงโทษ 
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 

  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแก้นิสัยและความประพฤติไม่
ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางท่ีดีต่อไป 

  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ท่ีบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

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

นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยัง
ไม่เข็ดหลาบ 

  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

  (๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนเมืองหลังสวนและให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

  (๑๐) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดท่ีสมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

   
 



๑๑ 

 

หมวดที่๕ 
ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ 
 

 ข้อ ๒๒ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อ
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนท่ีถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อท่ี ๑๔ ของระเบียบนี้ 

 
  ข้อ ๒๓ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด 

ลักษณะการกระท าผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
สถานเบา - ท้ิงขยะไม่ถูกท่ีหรือก่อความสกปรกในโรงเรียน 

- เข้าห้องเรียนช้า 
- ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- มาโรงเรียนสาย 
- รับประทานอาหารในเวลาเรียน 
- ไม่ท าเวรหรือท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- ขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- แต่งกายหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ 
- ไม่น าข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง 
 
 
 

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

สถานกลาง - ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 
- ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
- กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ ให้การเท็จ 
- กล่ันแกล้ง รังแกผู้อื่น 
- น าส่ิงของต้องห้าม ไม่เหมาะสมไม่ได้รับอนุญาต 
- ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระท าความผิด 

- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 
- ๑๐ 

 
สถานหนัก - หนีเรียนหรือออกนอกบริเวณโรงเรียน 

- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนาน ๓ วันขึ้นไป 
- แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 
- ก่อความไม่สงบข้ึนในโรงเรียน 
- มั่วสุม รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 
- ทุจริตในการเรียนและการสอบ 
- แอบอ้างบุคคลอื่นมาเป็นผู้ปกครองของตน 

- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 
- ๒๐ 



๑๒ 

 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
- จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน 
- มีหรือเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารในโรงเรียน 
- ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนานเกิน ๕ วันขึ้นไป 
- สูบบุหรี่ เสพสารระเหย 
- ด่ืมสุรา หรือของมึนเมา 
- ชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน 
- ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว 
- ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
- พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน 
- ลักขโมยส่ิงของ ทรัพย์สินของผู้อื่น 

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

 
สถานร้ายแรง - ฝ่าฝืน/ขัดขืนค าส่ังครู ผู้บริหาร ท่ีส่ังโดยชอบธรรม 

- ท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น 
- ขมขู่ กรรโชก ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน 
- ซื้อ จ าหน่าย จ่ายแจก ส่ิงมึนเมา 
- กระท าตนเส่ือมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพศชัดแจ้ง 
- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือช่ือ 
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน ๑๐ วันขึน้ไป 
- กระท าความผิดคดีอาญา 
- กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารโรงเรียน 
- ช้ือ จ าหน่าย สารเสพติดในบริเวรสถานศึกษา 
- ล่วงละเมิดทางเพศท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
- เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
- กระท าการอันเป็นบ่อนท าลายความมั่นคงของ 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กระท าการให้เป็นการสร้างความเส่ือมเสียต่อ
เกียรติยศ ช่ือเสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง 

-๕๐ 
-๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๕๐ 
- ๘๐ 

- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 
- ๑๐๐ 

 
- ๑๐๐ 

 
 ข้อ ๒๔  นักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท าท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่

ช่ือเสียงของโรงเรียน สังคม หมู่คณะหรือประพฤติฝ่าฝืนตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองหลังสวนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนท่ีกระท าผิดมี  
๔ สถาน ดังนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) ตัดคะแนนพฤติกรรม 
   (๓) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
   (๔) ท าทัณฑ์บน 



๑๓ 

 

 การลงโทษนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวส่ังสอน โดยเจตนาท่ีจะแก้ไข
ความประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านักในความผิดท่ีกระท า ละเว้นการประพฤติช่ัว และปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนในทางท่ีดีต่อไป โดยผู้ท่ีจะลงโทษจะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่านักเรียนผู้นั้น
ได้กระท าผิดและสมควรถูกลงโทษ 

 การลงโทษตาม (๓)(๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดท าแบบบันทึกให้เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครองของ
นักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง 

 
 ข้อ ๒๕  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีกระท าผิดทุกสถาน และในเมื่อผู้อ านวยการ

โรงเรียนหรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี ซึ่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ออกค าส่ังของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถว่ากล่าว
ตักเตือนนักเรียนได้ 

 
 ข้อ ๒๖  การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลงโทษเพื่อให้

นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ถูกต้องตามระเบียบ
โรงเรียน เพื่อให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนั้น
จึงให้ครูและบุคลากรมีอ านาจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

  (๑) ครูท่ีปรึกษา และครูผู้สอน มีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่ง
ปีการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ คะแนน 

  (๒) ครูหัวหน้าระดับมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่ งปี
การศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนท่ีครูท่ีปรึกษาหรือครูเวรตัดแล้ว เกิน ๕๐ คะแนน 

  (๓) ครูฝ่ายกิจการนักเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใด ๆในหนึ่งปี
การศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนครูท่ีปรึกษาหรือครูเวรและหัวหน้าระดับตัดแล้ว ไม่เกิน ๘๐ คะแนน 

  (๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ๑๐๐ คะแนน 
 
 ข้อ ๒๗ การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูท่ีปรึกษา ครูหัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้างานส่งเสริ ม

พฤติกรรมนักเรียน หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียนเพื่อท า
หนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 

 
     ข้อ ๒๘ การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูท่ีปรึกษา ครูหัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้างาน

ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียนเพื่อ
ท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนในการร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน 

  
 ข้อ ๒๙  การท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 

   (๑) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่น ตามท่ีก าหนด 
   (๒) ให้บันทึกการท าความดีซึ่งมีครูลงช่ือรับรองเป็นพยาน ตามท่ีก าหนด 
   (๓) ให้รายงานตัวเป็นประจ าตามวันและเวลาท่ีก าหนด 



๑๔ 

 

   (๔) ให้ท าบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (๕) ให้เข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
   (๖) ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามท่ีก าหนด 
   (๗) ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ช้ินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ท ากิจกรรมหรือ
วิธีอื่นๆท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจกการนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 
 
  ข้อ ๓๐  การท าทัณฑ์บน ให้พิจารณาท าทัณฑ์บนแก่นักเรียนท่ีท าผิดและถูก ตัดคะแนน
พฤติกรรมต้ังแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนท่ีประพฤติตนท่ีไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวง
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีท่ีท าให้เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอื่น
แล้วไม่เข็ดหลาบ ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือ ผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรียนมาบันทึก
รับทราบความและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการท าทัณฑ์บน 

       การท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
        การท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๒ ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็น
ข้าราชการประจ า หรือผู้น าชุมชน มาเป็นผู้ร่วมรับทราบและรับประกันท าทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 
        นักเรียนท่ีได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรมการศึกษาต่อไปเท่ากับคะแนนท่ีมี
อยู่เมื่อถูกท าทัณฑ์บนครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาในช่วง
ช้ันท่ีศึกษาอยู่ขณะนั้น 
 
  ข้อ ๓๑นักเรียนท่ีถูกลงโทษท าทัณฑ์บน ครั้งท่ี ๑ หรือครั้งท่ี ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เส่ือมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนร่วมอย่างร้ายแรง 
ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเสนอปัญหารายกรณีเพื่อให้ผู้อ านวยการวินิจฉัยแนวทางแก้ไขปัญหา 
เช่น การส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปล่ียนสถานท่ีเรียนเพื่อให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ 
เป็นต้น 
 
 

ข้อ ๓๒ เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 
(๑) นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้ง ๑ และ 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๑ 

และให้เชิญครูประจ าช้ัน ผู้ปกครองหรือบิดามารดา มารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓)  นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียนแจ้งให้ 

ผู้ปกครองทราบโดยท าหนังสือพักการเรียน 
(๔) นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้

ผู้ปกครองมาลาออก 
(๕) นักเรียนท่ีถูกลงโทษในข้อ ๓, ๔ จะน าคะแนนความประพฤติไปสะสมในปีการศึกษา 

ต่อไป 
 



๑๕ 

 

   ข้อ ๓๓ ผู้มีอ านาจลงโทษนักเรียน 
   ครูอาจารย์ทุกคนมีอ านาจในการลงโทษนักเรียน ตามค าส่ังโรงเรียนเมืองหลังสวน 
  เรื่อง มอบหมายอ านาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมแีนวปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
   (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนท ากิจกรรม 
   (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออก เพื่อ 
                                    ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
   (๔) ครู/อาจารย์ทุกท่าน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
   (๕) หัวหน้าระดับมีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
   (๖) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยอ านวยการและคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักเรียนมีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

หมวดที่๖ 
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ 

 
  ข้อ ๓๔ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อ
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนท่ีถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าท่ีก าหน
  
  ข้อ ๓๕ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม มีดังนี ้
 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม 

- เก็บส่ิงของคืนหรอประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน 
           (๑) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
           (๒) มูลค่าเกิน ๑๐๐ บาท 
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวม 
- ให้ข่าวสาร ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นท่ีประสบปัญหา หรือเดือนร้อน 
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
- สร้างช่ือเสียงท่ีดีให้แก่โรงเรียน 
           (๑) ในระดับโรงเรียน 
           (๒) ในระดับอ าเภอ 
           (๓) ในระดับสหวิทยาเขต 
           (๔) ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/จังหวัด 
           (๕)ในระดับระดับภาคขึ้นไป 

 
+ ๕ 

+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๕ 

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

   + ๕๐ - ๑๐๐ 
 

 
   
 

ข้อ ๓๖ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
   (๑) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นตามลักษณะ 
                                    ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
   (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพิ่มพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมท่ีพึง  
         ประสงค์ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ถ้ามี 
 
  ข้อ ๓๗ นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียนและส่วนรวมจึง
ควรแก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี ้
 
 
 



๑๗ 

 

ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น การประกาศเกียรติคุณ 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป 

ย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ 
มอบเกียรติบัตรการท าความดี 
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญต่างๆ 

 
 

หมวดที่ ๗ 
การใช้เคร่ืองมือติดต่อสื่อสาร 

 
  ข้อที่ ๓๘ โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนเมืองหลังสวน อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ใน
เรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าในโรงเรียน  
   (๑) หากนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย ทางโรงเรียนไม่
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
   (๒) นักเรียนน าโทรศัพท์ออกมาใช้เมื่อได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
   (๓) นักเรียนใช้โทรศัพท์ให้เหมาะแก่สถานภาพของความเป็นนักเรียน 
    

หมวดที่ ๘ 
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

 
  ข้อท่ี ๓๙ แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระท าผิด 
   (๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าท่ีในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระท าผิดได้ในทันทีท่ี
พบว่านักเรียนกระท าผิด ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
   (๒) กรณีท่ีครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระท าผิดให้แจ้งต่อครูท่ีปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ
ของนักเรียนท่ีท าผิด หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อด าเนินการต่อไป 
   (๓) ให้ครูท่ีปรึกษา และครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ด าเนินการเบ้ืองต้นในการร่วมสอบสวน
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตามท่ีก าหนดไว้
เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
   (๔) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ให้ครูท่ีปรึกษาหรือครูหัวหน้า
ระดับ เป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
   (๕) ในกรณีท่ีการกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซึ่งความเสียหาย
หรืออาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อื่นและส่วนร่วมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าท่ีของโรงเรียน 
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการ เพื่อประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ ในการ
ด าเนินการตามสมควร ต่อไป 
 



๑๘ 

 

  ข้อ ๔๐  ให้โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อท าหน้าท่ีในกลุ่มงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรียน พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้  โดยมีรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นประธาน หัวหน้างานหรือผู้ท่ีเหมาะสมเป็น
กรรมการ และให้หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนท าหน้าท่ีกรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ ๔๑ การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
นักเรียนเสนอขอความคิดเห็นชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 

ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเมืองหลังสวน 

อ าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 

  สภาพสังคมปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการเปล่ียนแปลงท าให้เกิด ปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีเข้ามาสู่สังคมไทย ท าให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนในวัยเรียน โดยเฉพาะเรื่อง
พฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยรอบข้างส าหรับ
เด็กและเยาวชน จึงจ าเป็นต้องมีผู้ช้ีแนะ ให้ค าแนะน า ให้ความรัก ความไว้วางใจร่วมถึงความเข้าใจแก่เด็กทุกคน
เพื่ อหวังให้ เยาวชน  เติบโตอย่างมี คุณภาพ เป็นคน ดีมีพฤติกรรมท่ี ดีอยู่ ใน สังคมอย่างปลอดภัยและ 
มีความสุข คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อครูประจ าช้ัน ครูท่ีปรึกษา  
ครูแนะแนวน าไปใช้ในการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยร่วมกับ  ผู้ปกครองนัก เรียน 
โรงเรียนเมืองหลังสวนงานกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ป้องกันและปัญหาและส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นระบบ  

เอกสารคู่มือเล่มนี้ นักเรียนและผู้ปกครองควรศึกษาอย่างละเอียดและใช้เป็น ส่ือกลางในการติดต่อกับ
โรงเรียนเพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระยะเวลาท่ีบุตรหลาน ของท่านได้มาศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนเมืองหลัง
สวนอันจะเกิดประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านด้วย 

 

 

        คณะผู้จัดท า 

                                                                           กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 



๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 



๒๒ 

 

 
แนวคิด 

การบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนองภารกิจของ
สถานศึกษาด้านกิจการนักเรียน ให้สามารถสร้างระเบียบ วินัยและคุณลักษณะนักเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน
ท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักเรียนท่ีมุ่งเน้นภาวะผู้น าการกล้าแสดงออกในความรู้  
ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ 

2. เพื่อจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขท้ังในโรงเรียน  
และนอกโรงเรียน 

3. เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน 

4. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 

 

วิสัยทัศน์งานกิจการนักเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาและประเทศชาติต้องการ  มีความกล้าแสดงออกตามศักยภาพของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  

 

พันธกิจงานกิจการนักเรียน 

1.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
2.ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3.จัดประสบการณ์เพี่อให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
4.ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนตลอดจน 

ป้องกันและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
          5.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 



๒๓ 

 

 

ขอบข่ายภาระงานงานกิจการนักเรียน 

 
1. งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
5. งานระดับช้ันเรียนและครูท่ีปรึกษา 
        - งานระดับช้ัน 
        - งานครูท่ีปรึกษา 
 6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
          - งานสภานักเรียน 
 7. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 8 .งานแผนงานและประเมินผลกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

โรงเรียนวิเคราะห์และจัดกลุ่มงาน เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ของ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ตามบริบทของโรงเรียนและก าหนดแนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และ 

รายละเอียดงาน ได้ดังนี้ 

 

1. โครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

งานส านักงาน 

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

 

งานป้องกันยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบและแนวปฏิบัติงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน 

1. ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไป ส าหรับนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

2. ระเบียบโรงเรียนป่าเด็งวิทยาว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2558 

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

4. ระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวนว่าด้วย การควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2563 

5. ตารางก าหนดโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนกรณี ความผิด 

ของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวนว่าด้วยการก าหนดคะแนนพฤติกรรมและการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 

 

 

                        ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปส าหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ระบบดูแลนักเรียน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานแผนงานและประเมินผลกลุ่มงานกิจการนักเรยีน 

 

 

 



๒๗ 

 

เอกสารแนบ            
            ก น . 1
     

 
เขียนที่ โรงเรียนเมืองหลังสวน 

อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 
 

วันที่..........เดือน..........................พ.ศ................... 
 

เรื่อง ขอรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลงัสวน 
 
 ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว)...................................................................................เป็นผู้ปกครองของ
................................................................ นักเรียนชั้น ม....../....... เลขที่........โดยมีความสัมพันธ์กับนักเรียนคือ.......................ขอรับ
นักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน เน่ืองจาก......................................................................... 
........................................................................................................................................................................  

 
     ลงชื่อ................................................................ 
           (..............................................................) 

      ผู้ปกครอง 
 
ลงชื่อ.........................................................                  ลงชื่อ.........................................................
(....................................................................)                (....................................................................)      
                    ครูที่ปรึกษา                                                    ครเูวรประจ าวัน                  

 
ความคิดเห็นฝ่ายกิจการนักเรียน….……………………………………………………………………………………………………. 

 
     ลงชื่อ................................................................ 
           (..............................................................) 

กิจการนักเรียน 
 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน….…………………………………………………………………………………………………. 

 
ลงชื่อ.................................. 
(นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 

 

 



๒๘ 

 

  
 
 

บันทึกการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียน  
 

  วันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ............... 
 

 ข้าพเจ้า(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).............................................................................นักเรียนช้ัน  
ม......./........ 
โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีการศึกษา....................ชือ่ครูท่ีปรึกษา
....................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอให้การ/สารภาพ (อธิบายเหตุการณ์ การกระท า  วัน  เวลา  สถานท่ี  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) 
.................................................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีข้าพเจ้าให้การข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขณะให้การนี้ข้าพเจ้ามี
สติ สัมปชัญญะครบทุกประการและไม่ได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ใดๆ ท้ังส้ิน จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้บันทึก/ใหก้าร 
     (................................................................) 

   ความเห็นของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
 

ท่ี ข้อคิดเห็น/การปฏิบัติ/แนวทางก าหนดโทษทัณฑ์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1   ผู้สอบสวน 
2   ครูที่ปรึกษา 
3   หัวหน้าระดับ 
4   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  
ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมและการด าเนินการ 
 

 ข้าพเจ้า..................................................................ผู้ปกครองของ................................................................ 
นักเรียนช้ัน ม........./.........ได้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า และเห็นควรให้
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรยีน ดังนี้ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ................................................................ผู้ปกครอง 
         (.............................................................) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
.................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ................................................................        
                (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

กน. 2 



๒๙ 

 

 

กน. 3  

แบบบันทึกท าทัณฑ์บนนักเรียน 
ท่ี ศธ 04241.63 / กร.พิเศษ                                                    โรงเรียนเมืองหลังสวน 297 ต.วังตะกอ 

                   อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 

                                                                วันท่ี…….เดือน………………………พ.ศ…………. 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

     ข้าพเจ้า…………………………………………..ผู้ปกครองของ……………….…..………………..นักเรียนช้ัน.......... ปี
การศึกษา…………..ได้มาพบครูฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน วันท่ี…....เดือน……………………….
พ.ศ……….....ด้วย นักเรียน…………………….………………….………นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน เรื่อง........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………สมควรได้รับโทษ จึงขอท าทัณฑ์บนไว้กับฝ่ายกิจการนักเรียน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  จะว่ากล่าวตักเตือน นักเรียน………………………………………………….ไม่ให้ฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  ถ้าหากยังฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอีก ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียน
พิจารณาโทษ ตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบั ติตนของนักเรียนโรงเรียน            
เมืองหลังสวน ตามสมควรแก่ความผิด 

 ข้าพเจ้าให้สัญญาไว้   ณ   วันท่ี…….เดือน………………………พ.ศ…………. 

หมายเหตุ     ลงช่ือ ........................................................ ผู้ปกครอง 

     ลงช่ือ ........................................................ นักเรียน  

                           ลงช่ือ ........................................................ ครูท่ีปรึกษา                              
   (…………………………………....……….) 

      ลงช่ือ........................................................ หัวหน้าระดับ                                                   

    (…………………………………....……….) 

        ลงช่ือ ........................................................ หัวหน้ากิจการนักเรียน 

                           (…………………………………....……….) 

     ลงช่ือ  ........................................................                                   

   (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 

ถ้ า นั ก เ รี ย น ก ร ะ ท า
ความผิดอีกข้าพเจ้ายินดีท่ีจะย้าย
สถานศึกษาทันที 

 

 

    ลงช่ือ…………….…………………. 

(ผู้ปกครอง) 



๓๐ 

 

 

 

   
แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน 

 

ท่ี ศธ 04241.63/ กร.พิเศษ                                                       โรงเรียนเมืองหลังสวน 297 ต.วังตะกอ 

                         อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 

                                                                วันท่ี…….เดือน………………………พ.ศ…………. 

เรื่อง รายงานพฤติกรรมนักเรียน 
 

เรียน ผู้ปกครองของ.............................................................. 
 

 ด้วย (นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.).................................................................นักเรียนช้ัน ม........./...........ซึ่ง
เป็นนักเรียนในความปกครองของท่านได้มีพฤติกรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน จึงขอแจ้งให้ท่านทราบความประพฤติของนักเรียนในความ
ปกครองของท่าน เพื่อร่วมกัน ว่ากล่าว อบรมตักเตือนให้นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นต่อไป ท้ังนี้
หากนักเรียนยังประพฤติตนไม่เหมาะสมอีก ทางโรงเรียนอาจมีความจ าเป็นต้องเชิญท่านมาพบฝ่ายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนเมืองหลังสวน ในโอกาสต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
ลงช่ือ................................................................ 
                (นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์) 
  หัวหน้ากิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
                (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
………………………….โปรดน าส่วนนี้ส่งคืนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน……………………… 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส./)........................................................................................... ..............ผู้ปกครอง
ของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส./)............................................................................................ได้รับทราบพฤติกรรมของ
นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าแล้ว และจะดูแล อบรมตักเตือนให้ปรับปรุงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นต่อไป 

ลงช่ือ....................................................... 
        (......................................................) 

        ผู้ปกครอง 

กน. 4 



๓๑ 

 

 


