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ระเบียบโรงเรียนเมืองหลงัสวน 
ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน พ.ศ. 2564 

 
       
  ด้วยทางโรงเรียนเมืองหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เห็นสมควรที่จะก าหนดระเบียบ
ของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนขึ้นเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน                 
ของโรงเรียน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์ 
จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
 บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน  ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน พ.ศ. ๒๕๖๔” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
   “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเมืองหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
   “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “รองผู้อ านวยการ” หมายถึง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “ความประพฤตินักเรียน” หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน            
ทีแ่สดงออกในทางที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์    
   “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ฝ่าฝืน
ต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕62 
และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามชองสังคม 
   “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูก ที่ควร 
กระท าความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ควรได้รับรางวัล 

  “การกระท าความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่ง                   
แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของโรงเรียน หรือ ระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน  ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตน
ของนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 “ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม 
  ข้อ 4 ให้ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
  ข้อ 5 แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน  
   (๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตย      
                                    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
   (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
   (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
   (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
   (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
   (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
   (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น  
   (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
   (๑๐) ต้องไมเ่กี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 
   (๑1) ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 ข้อ 6 การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียน 
  (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
  (๓) แสดงความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
  (๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจร 
  (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.30 น.  

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

 
 ข้อ 7 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
  (๑) ต้องเข้าเรียนตรงเวลา 
  (๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 
  (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
  (๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 
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   (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพ  
                                    ครูผู้สอนก่อน 

  (๖) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
  (๗) ไม่ท าความเสียหาย หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียน 

   (9) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
    

ข้อ 8 สิ่งที่นักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 
 (๑) อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ  
 (๒) สื่อลามกอนาจาร 
 (๓) สิ่งเสพติดให้โทษทุกประเภท 
 (๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท  
 (5) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
 (6) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน 
 (7) บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว 
 (8) สัตว์เลี้ยง 
 (9) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
 
ข้อ 9 การแสดงความเคารพ 

 ก. ในห้องเรียน 
   (๑) เมื่อครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ 

   (๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้า
ห้องบอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู 

 ข. นอกห้องเรียน 
   (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพ                   
ด้วยการไหว้ หรือโค้งค านับ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ”  
   (๒) กรณีที่นักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ ให้นักเรียน
หยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ” 
   (๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย     
เมื่อเดินผ่านไป 
  ข้อ 10 การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียน 
   (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
   (๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกท่ีควร 
   (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
   (๔) พูด และแสดงกริยามารยาททีสุ่ภาพ ต่อกัน 
   (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพ่ี หรือผู้อาวุโสกว่า 
   (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม 
   (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 
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 ข้อ ๑1 การปฏิบัติตนในการสอบ 
   (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 
   (๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การท าข้อสอบให้พร้อมเสมอ 
   (๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร 
   (๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 
   (๕) ไม่น าเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ 
   (๖) นั่งประจ าที่นั่งสอบตามท่ีก าหนด 
   (๗) กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 
   (๘) ปฏิบัติตามค าชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 
   (๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกค าตอบ โดยเด็ดขาด 
   (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   (๑๑) ไม่ออกห้องสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 
   (๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือท ากริยารบกวนผู้อื่น 
 
  ข้อ ๑2 การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
             ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จ าเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอก
หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนก าหนดหรือ    
แจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานที่         
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
  ข้อ ๑3 การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
             นักเรียนที่มีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ กับหน่วยงาน องศ์กร ชุมชนภายนอก 
ในเวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยให้ผู้ที่จะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม ขออนุญาตมายังโรงเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวได ้
 
  ข้อ ๑4 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
            เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียน                 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ และข้ันตอนวิธีการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
   (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
   (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 
   (๔) แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   
 
 
 
 



๕ 

 

  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
   (๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาที่ต้อง                   
ขออนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึก กร. 
   (๒) นักเรียนน าแบบบันทึก (กร.) ไปแจ้งครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูเวรประจ าวัน               
และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 
   (๓) ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก
(กร.) แล้วน าแบบบันทึก (กร.) ไปแลกบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน ยังห้องกิจการนักเรียน 
   (๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องน าบัตรพกติดตัวไปด้วย               
ขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน 
   (๕) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ให้แสดงบัตรต่อครูฝ่ายกิจการ
นักเรียนพร้อมคืนบัตรแก่ผู้ให้อนุญาต 
   (๖) ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนที่ขออนุญาต               
ลงในแบบบันทึกของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
  ข้อ ๑5 การขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน 
            เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียน              
ถือปฏิบัติตามระเบียบ และข้ันตอนวิธีการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) มีผู้ปกครองเท่านั้นมาเป็นผู้ขอรับกลับบ้านโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
   (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
   (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 
   (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
   (๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาที่ ต้อง                        
ขออนุญาตน ากลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน โดยบันทึกค าร้อง (กร. 1) 
   (๒) นักเรียนน าแบบบันทึก (กร. 1) ไปแจ้งครูที่ปรึกษาและครูเวรประจ าวัน เพ่ือ                   
ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 
   (๓) ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก (กร. 1)
   (๔) ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึกแล้วบันทึกข้อมูลการขออนุญาต   
ของนักเรียนที่ขออนุญาต  
 

 ข้อ ๑6 การใช้พาหนะในโรงเรียน 
   (๑) ห้ามนักเรียนใช้ยานพาหนะทุกชนิด บริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึงหน้า
ประตูโรงเรียนเพ่ือท าความเคารพครู น ารถไปจอดไว้ในที่ที่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพ่ือความปลอดภัย
ทุกครั้ง 



๖ 

 

   (๓) นักเรียนที่ โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงที่                      
หน้าโรงเรียนแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการขึ้นรถ                   
กลับบ้านหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
   (4) นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ควรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย      
ในการขับขี่ และไม่ดัดแปลงสภาพรถ พร้อมรักษาดูแลสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
 

ข้อ ๑7 การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
   (๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้นๆ 
   (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบ                 
การใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด 
   (๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องโดยเด็ดขาด 
 
  ข้อ ๑8  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข     
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ                  
จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 
  ข้อ 19  เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ                             
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
      ๑. นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑ .๑  เสื้ อ  เป็ นแบบ เชิ้ ต  คอตั้ ง ผ้ าขาวเกลี้ ย ง เนื้ อหนา ผ่ าอก ตลอด                        
มีสาบที่อก เสื้อกว้าง ๓.๕ – ๔.๐ ซ.ม. กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ ซ.ม. จ านวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก         
มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาด       
ของเสื้อ เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ กรณีใส่เสื้อซับให้ใช้เสื้อซับในสีขาว 
    ๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงไทยใช้ผ้าสีกากี มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู 
ขาสั้นเหนือสะบ้าหัวเข้าไม่เกิน ๕ ซ.ม.  ความกว้างของปลายขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป              
มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย 
    ๑.๓ เข็มขัด อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดกว้างตั้งแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. 
ตามลักษณะรูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปสี่เหลียม ชนิดหัวกลัดรูเดียวมีปลอกสีน้ าตาล                   
๑ ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด นักเรียนที่เป็นลูกเสือให้ใช้เข็มขัด                  
ของลูกเสือแทนได ้
    ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย
หรือสีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 
    ๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีน้ าตาล ยาวเหนือตาตุ่มตั้งแต่ ๑๐ ซ.ม. ขึ้นไป                   
แต่ไม่เกินกลางหน้าแข้ง ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า ถุงเท้าไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 



๗ 

 

    ๑.๖ ทรงผม ทรงนักเรียน ด้านหน้าสั้น ส่วนด้านข้างด้านหลังตัดเกรียนติดหนัง
ศีรษะหรือรองหวีเบอร์ ๑ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซ.ม. ห้ามไว้จอน หนวด เครา  ผมห้ามใส่เจล น้ ามันสเปรย์ ครีม
แต่งผม ห้ามย้อม หรือกัดสีผมหรืออ่ืนๆในลักษณะเป็นการเสริมสวย 
 

2. นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
    2.๑ เสื้อให้ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป แขนเสื้อให้ใช้แบบกลาสี แขนสั้น 
ปลายแขนย่น และต้องสวมเสื้อซับในสีขาวก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอ กระเป๋าเสื้อ               
ให้ติดริมขอบเสื้อด้านล่างข้างขวาขนาด ๘ × ๑๐ ซ.ม.ขอบชายเสื้อด้านล่างพับเข้าด้านใน ๑ นิ้ว ความยาว             
ของชายเสื้อติดตรงบริเวณข้อมือเมื่อยืดตรง ให้ใช้โบว์คอซองสีกรมท่า 
    2.๒ กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลายและไม่บาง เอวกระโปรง                
มีขอบกว้าง ๓ - ๔ ซ.ม. แบบกระโปรงใช้แบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ จีบกระโปรง
หันออกด้านนอก เย็บทับจีบกระโปรง จากขอบเอวลงมาไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. ความยาวของกระโปรงพ้นกลางเข่า                 
ลงมาประมาณ 10 ซ.ม. แต่ไมเ่กินครึ่งน่อง ชายกระโปรงพับเข้าด้านในกว้าง ๒.๕ – ๔ ซ.ม.  
    2.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ให้พับขอบลงมาแล้ว               
วัดจากกึ่งกลางขึ้นไปสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง ถ้าใช้ถุงเท้าที่ไม่พับขอบบนถุงเท้า
ต้องสูงจากตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินก่ึงกลางของหน้าแข้งตนเอง ไม่ม้วนถุงเท้า 
    2.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน แบบรองเท้า                 
ใช้แบบหุ้มส้นสีด า ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือ               
สีอื่นปน 
    2.๕ ทรงผม ให้ไว้ทรงบ๊อบสั้นซึ่งปลายผมเสมอกันทุกด้าน ยาวเสมอริมฝีปาก
ล่าง ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม กัดสีผมและห้ามตกแต่งผมโดยเจล น้ ามัน สเปรย์หรือเครื่องส าอาง                     
อ่ืนใด ให้ใช้กิ๊บหนีบผมสีด าขนาดพอเหมาะ ไม่ให้ใช้หวีสับ หวีติดหรือเสียบไว้ที่ผม 
    2.๖ ใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอ่ืนใดของ
ร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  และห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่าง ๆ ที่ผิดธรรมชาติ เช่น การเขียนคิ้ว 
การปัดขนตา การใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น  
 
        3. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    3.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบที่อก 
เสื้อกว้าง ๓.๕ – ๔.๐ ซ.ม. กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ ซ.ม. จ านวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติด
แนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ                    
เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ กรณีใส่เสื้อซับให้ใช้เสื้อซับในสีขาว 
    3.๒ กางเกงให้ใช้ผ้าสีกรมท่า มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาสั้น          
เหนือสะบ้าหัวเข้าไม่เกิน ๕ ซ.ม.  ความกว้างของปลายขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป                 
มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย  
    3.๓ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้างตั้งแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตามลักษณะ
รูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด  สายของเข็มขัดต้องไม่มีลวดลายใดๆ 
    3.๔ รองเท้าให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูก เป็นรองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  
ไม่มีลวดสายหรือสีอื่นปน 
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    3.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้น สีขาว เนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุ่มตั้งแต่ ๑๐ ซม.                    
ขึ้นไปแต่ไม่เกินครึ่งน่องหรือเสมอหน้าแข้ง ไม่ พับถุงเท้า และถุงเท้าต้องไม่มีลวดลายใดๆ เช่นตัวหนังสือ                     
หรอืรูปภาพ เป็นต้น 
    3.๖ ทรงผม ให้ตัดผมสั้นหรือรองทรงสูง ด้านข้างและด้านหลังตัดสั้น ไล่สูงขึ้น
ไปให้มองเห็นเป็นขอบหรือเป็นชั้น ผมด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน ๔ ซ.ม. ห้ามไว้จอน หนวด เครา ทรงผม
ห้ามใส่เยล น้ ามัน สเปรย์หรือโฟมแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผมและอ่ืนๆในลักษณะการเสริมสวย 
 

๔. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๔.๑ เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร แบบเสื้อเป็นแบบคอเชิ้ตแขนสั้น
ปลายแขนรัด ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าฉากตลบข้างในกว้าง ๓ ซ.ม. ติดกระดุมสีขาว ๕ เม็ด ตัวเสื้อไม่รัดรูป                      
และสวมทับเสื้อทับในสีขาวอีกชั้นหนึ่ง ให้ชายเสื้ออยู่ในขอบกระโปรง เมื่อมองดูให้เห็นเข็มขัดโดยรอบ 
    ๔.๒ กระโปรง ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แต่เป็นสีกรมท่า ความยาวตั้งแต่กลางเข่าลงไปประมาณ ๓ นิ้วแต่ไม่ถึงหน้าแข้ง 
    ๔.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ให้พับขอบลงมาแล้ว               
วัดจากกึ่งกลางขึ้นไปสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง ถ้าใช้ถุงเท้าที่ไม่พับขอบบนถุงเท้า
ต้องสูงจากตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินก่ึงกลางของหน้าแข้งตนเอง ไม่ม้วนถุงเท้า 
    4.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน แบบรองเท้า                 
ใช้แบบหุ้มส้นสีด า ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือ               
สีอื่นปน 
    ๔.5 เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม. หัวเข็มขัด            
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด สีเดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งต้องเป็นสีเดียวกับเข็มขัด            
ต้องไม่มีลวดลายหรือการตกแต่งใดๆ 
    ๔.6 ทรงผม ให้ไว้ผมทรงบ๊อบสั้นหรือยาว หากไว้ผมยาวต้องรวบผมและผูกผม
ด้วยริบบิ้น สีน้ าเงินขนาดกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว และความยาวปลายผมไม่เกินสะบักหลัง  และต้องรวบผมด้านหน้าขึ้น
และหนีบด้วยกิ๊บด า ห้ามดัดผม ห้ามซอยผม ห้ามย้อมผมหรือกัดสีผม และห้ามตกแต่งทรงผม ด้วยน้ ามัน เจล 
สเปรย์ หรือเครื่องส าอางใดๆ หากไม่รวบผมให้ไว้ปลายผมเสมอกันทุกด้าน ยาวเสมอคาง 
                                          ๔.7 ใบหน้า  ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอ่ืนใด                
ของร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  โดยวิธีการต่าง ๆ ที่ผิดธรรมชาติ เช่น การเขียนคิ้ว การปัดขนตา      
การใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น    
 
   ๕. เครื่องหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย 
    ๕.๑. ให้ปักอักษรย่อ ม.ส. ที่อกเสื้อเบื้องขวา ด้วยด้ายสีน้ าเงินบนชุดนักเรียน
และสีเขียวบนชุดพละ ปักทึบกว้าง ๑ ซ.ม. สูง ๑.๕ ซ.ม. 
    ๕.๒ การปักชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนให้ปักทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรมดา 
สูง ๑ ซ.ม. ที่อกเบื้องขวาในระดับเดียวกับการปักอักษรย่อ ม.ส. 
    ๕.๓ ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้นเรียนถัดจากอักษรย่อ ม.ส. โดยให้ปักทึบ
เป็นรูปดาว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓ ซ.ม. ตามระดับชั้นดังนี้ 
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จ านวน ๑ ดาว 



๙ 

 

     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ จ านวน ๒ ดาว 
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จ านวน ๓ ดาว 
    ๕.๔ การปักเครื่องหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก าหนดด้วยด้ายสีส้มและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก าหนดให้ปักด้วยด้ายสีเขียว 
 
   ๖. เครื่องแบบและชุดกิจกรรม 

6.1 ชุดพลศึกษา 
     ๖.๑.1 ใช้เสื้อและกางเกงตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งจัดจ าหน่าย
โดยโรงเรียนเมืองหลังสวนเท่านั้น 
     ๖.1.๒ ให้ปักชื่อ ชื่อสกุลและเลขประจ าตัวนักเรียน ที่อกเสื้อด้านขวา
เป็นภาษาไทยด้วยสีเขียวตัวพิมพ์ขนาดธรรมดา สูง ๑ ซ.ม. 
     ๖.1.๓ นักเรียนหญิ งใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว นักเรียนชายระดับ               
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลและนักเรียนนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย              
ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า 
    6.2 เครื่องแบบลูกเสือ ให้ ใช้ระเบียบการเครื่องแบบลูกเสือ ส านักงาน                  
ลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
    6.3 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษา              
วิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
    6.4 ชุดกิจกรรมชุมนุม ให้ใช้ตามค าสั่งของแต่ละชุมนุมท่ีก าหนดขึ้น 
    6.5 ชุดกิจกรรมพิ เศษ ให้ ใส่ชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้ มส้น                   
และเหมาะสมกับกิจกรรม  
   7. เครื่องประดับ ห้ามสวมใส่เครื่องประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้น นาฬิกาข้อมือ                 
ให้ใช้สายสีด า สีน้ าตาล หรือสายโลหะเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บ        
ห้ามใส่ต่างหู ห้ามสักรูปต่าง ๆ บนร่างกาย  
    

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
 นักเรียนที่กระท าความผิด ทางโรงเรียนเมืองหลังสวนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบโรงเรียน                      
เมืองหลังสวน ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2564 เพ่ือให้การควบคุมดูแลนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
โรงเรียน  จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ดังนี้ 
   (๑) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 

     พ.ศ. ๒๕64” 
   (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป 
   (3) ในระเบียบนี้ 
   “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าฝ่ายของโรงเรียน
หรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
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   “ครู” หมายความว่า บุคลากรที่ โรงเรียนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ สอนและ                        
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเมืองหลังสวน 
   “ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคลากรที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
ในชั้นที่รับผิดชอบ 
   “หัวหน้าระดับชั้น” หมายความว่า บุคลากรที่โรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าครูที่ปรึกษา
ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
   “คณะกรรมการกิจการนักเรียน” หมายความว่า บุคลากรที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่วางแผนการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกให้ครู ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น                 
และแก้ปัญหานักเรียน 
   “ผู้ปกครองนักเรียน” หมายความว่า บิดา มารดาของนักเรียน หรือบุคคลที่บิดา มารดา 
มอบหมายให้ดูแลนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเมืองหลังสวน 

“กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
   “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 
   (4) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
    (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
    (๒) ตัดคะแนนความประพฤต ิ

          (๓) ท าทัณฑ์บน 
 (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติของนักเรียนให้รู้
ส านึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางท่ีดีต่อไป 

  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจการลงโทษนักเรียน  

  (5) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
  (6) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน

ความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวนพร้อมทั้งท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
  (7) การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม สภาพนักเรียน                

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของ
สถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

  (8) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิด           
ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การท ากิจกรรม เพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะต้องเป็นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ มีการบันทึกการท ากิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร                       
โดยมีคณะกรรมการกิจการนักเรียนเป็นผู้รับรอง  

   



๑๑ 

 

หมวดที่ ๕ 
ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ 
 

 ข้อ ๒0 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อ
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหนดไว้ใน
ข้อที่ ๑๔ ของระเบียบนี้ 

 
  ข้อ ๒1 นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยแต่ละความผิดจะมี

เกณฑก์ารตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม คะแนน 
1 เข้าห้องเรียนช้า/ไม่ตั้งใจ/ก่อกวนสร้างความร าคาญ -3 
2 เข้าแถวหน้าเสาธง/เข้าห้องประชุม ล่าช้า -3 
3 ไม่ท าเวรห้องหรือสถานที่ที่ก าหนดให้ -3 
4 แต่งกายไม่เรียบร้อย -3 
5 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง -5 
6 สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียนที่ผิดระเบียบ -5 
7 ขับข่ียานพาหนะภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต -5 
8 ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือก่อความสกปรกในโรงเรียน โรงอาหาร และชุมชน -5 
9 ซื้อของในเวลาเรียน -5 
10 แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน/กระเป๋า/รองเท้า/ถุงเท้า/เสื้อ/กระโปรง/กางเกง/เข็มขัด/โบว์/             

ใช้เครื่องส าอางมากเกินไป 
-5 

11 ห้ามสั่งอาหาร ขนม เครื่องดื่มจากภายนอก เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน -10 
12 ขับรถด้วยความประมาท เสียงดังและสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน -10 
13 น าอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน -10 
14 ไม่เรียน/หนีคาบเรียน -10 
15 เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน/ขณะท ากิจกรรมของโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต -10 
16 กิริยา วาจา ไม่สุภาพทั้งใน/นอกโรงเรียน -15 
17 แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวพูดจายั่วยุท้าทาย/พูดเท็จ -15 
18 ทรงผมผิดระเบียบ -15 
19 จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและพยายามหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูล -15 
20 ทุจริตการสอบที่มีบันทึกเป็นหลักฐาน -20 
21 ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง -20 
22 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่รับอนุญาต -20 
23 ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวายในโรงเรียน -20 
24 หนีโรงเรียนไปมั่วสุมตามสถานที่ไม่เหมาะสม -20 



๑๒ 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม คะแนน 
25 ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไปในทางที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนและ

ผู้อื่น 
-30 

26 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน/ขีดเขียน/ท าให้ช ารุดเสียหาย -30 
27 มีหรือเสพบุหรี่ สุรา สิ่งมึนเมา ในโรงเรียน -30 
28 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท -30 
29 ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียน -30 
30 การลักขโมย ลักทรัพย์ -40 
31 ร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยตนเองไม่ใช่คนต้นเรื่อง -40 
32 ขมขู่ รีดไถ กรรโชกทรัพย์ผู้อ่ืน -50 
33 พกพาอาวุธ/วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นที่เทียบเคียงอาวุธ เข้ามาในโรงเรียน -50 
34 พฤติกรรมชู้สาว -50 
35 มียาเสพติดประเภท 1 ไว้ในครอบครอง เพื่อเสพ -50 
36 มีอุปกรณ์ และเล่นการพนัน -50 
37 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยชักชวนบุคคลภายนอกมาเก่ียวข้อง -50 
38 มียาเสพติดประเภท 1 ไว้ในครอบครอง เพื่อจ าหน่าย -100 
39 ค้าประเวณี -100 

 
 

 ข้อ ๒2  นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย               
แก่ชื่อเสียงของโรงเรียน สังคม หมู่คณะหรือประพฤติฝ่าฝืนตามระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน พ.ศ.2564 โรงเรียนเมืองหลังสวนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน ว่าด้วย                
การลงโทษนักเรียน พ.ศ.2564 และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) ตัดคะแนนพฤติกรรม 
   (๓) ท าทัณฑ์บน 
   (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 การลงโทษนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ให้เป็นไปเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไข
ความประพฤติของนักเรียนให้รู้ส านึกในความผิดที่กระท า ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรมของตน
ในทางที่ดีต่อไป โดยผู้ที่ จะลงโทษจะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็ จจริงให้ชัดแจ้งว่านักเรียน                
ผู้นั้นได้กระท าผิดและสมควรถูกลงโทษ 

 การลงโทษตาม (๑) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดทุกสถาน และในเมื่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะ
ได้ผลดี  ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนได้ออกค าสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
สามารถ  ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนได้ 

 
 



๑๓ 

 

 การลงโทษตาม (๒) การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการ
ลงโทษเพ่ือให้นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน เพ่ือให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิด
ระเบียบของโรงเรียน ดังนั้นจึงให้ครูและบุคลากรมีอ านาจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

  (๑) ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน มีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ไม่เกิน ๓๐ 
คะแนนต่อครั้ง 

  (๒) ครูหัวหน้าระดับมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ไม่เกิน ๕๐ คะแนน            
ต่อครั้ง 

  (๓) ครูฝ่ายกิจการนักเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ไม่เกิน ๘๐ 
คะแนนต่อครั้ง 

  (๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ๑๐๐ คะแนน 
 

  การลงโทษตาม (๓) ท าทัณฑ์บน (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนลงโทษให้
ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษ
ได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดท าแบบบันทึกให้
เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง 
 

 ข้อ ๒3 การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้างานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม โดยหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียน
เพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 

 
     ข้อ ๒4 การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้างาน

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประสานงานกับหัวหน้างานกิจการ
นักเรียนเพื่อท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนในการร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน 
 

ข้อ 25 เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 
(๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ท าหนังสือแจ้ง

ผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครูที่ปรึกษา (ยกเว้นกรณีความผิดสถานหนัก) 
(๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 7๐ คะแนน ให้ให้ท าหนังสือเชิญ             

ครทูี่ปรึกษา ผู้ปกครองหรือบิดามารดา มารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓)  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้งที่ 1 

โดยเชิญผู้ปกครองและผู้รับรองความประพฤติมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้งที่ 2 

โดยเชิญผู้ปกครองและผู้รับรองความประพฤติมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๕ ) นั ก เรียนที่ ถู กลงโทษในข้อ ๓ , ๔  จะน าคะแนนความประพฤติ ไปสะสม                

ในปีการศึกษาต่อไป จนกว่าจะจบช่วงชั้นนั้นๆ 
 



๑๔ 

 

  ข้อ 26  การท าทัณฑ์บน ให้พิจารณาท าทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ท าผิดและถูก ตัดคะแนน
พฤติกรรมตั้งแต่ 8๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน ตามระเบียบโรงเรียน
เมืองหลังสวน ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2564 ในกรณีที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน 
หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอ่ืนแล้วไม่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม               
ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือ ผู้รับรองพฤติกรรมนักเรียนมาบันทึกรับทราบและรับรอง
การท าทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการท าทัณฑ์บน 

       การท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนและผู้รับรองพฤติกรรมของนักเรียน
มารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

      การท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๒ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนและผู้รับรองพฤติกรรมของนักเรียน
มารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งเป็นผู้น าชุมชน มาเป็นผู้ร่วมรับทราบและรับรองท าทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 
        นักเรียนที่ ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรมเท่ากับคะแนนที่มีอยู่ เมื่อ                
ถูกท าทัณฑ์บนครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาในช่วงชั้น               
ที่ศึกษาอยู่ขณะนั้น 
 
  ข้อ 27 นักเรียนที่ถูกลงโทษท าทัณฑ์บน ครั้งที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนาตนเอง หรือมี
พฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่ อมเสียต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และส่วนรวมอย่างร้ายแรง               
ให้คณะกรรมการกิจการนักเรียนเสนอปัญหาเป็นรายกรณีเพ่ือให้ผู้อ านวยการวินิจฉัยแนวทางแก้ไขปัญหา ในการ                
ส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานศึกษาเพ่ือให้นักเรียนปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่              
 

ข้อ ๒8  การท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ให้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียนก าหนด 
 

หมวดที ่๖ 
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ 

 
  ข้อ 29 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อ
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหนด
  

ข้อ ๓0 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 
 

 
ที ่ หัวข้อ ระดับ รายละเอียดกิจกรรม คะแนน 
1. ด้านทักษะวิชาการ โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ +10 
  สหวิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ +20 
  เขตพ้ืนที่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ +30 
  ภาค/ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ +100 

2. ด้านกีฬา โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา +10 
  สหวิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา +20 



๑๕ 

 

ที ่ หัวข้อ ระดับ รายละเอียดกิจกรรม คะแนน 
  เขตพ้ืนที่ เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา +30 
  ภาค/ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา +100 
3 คุณธรรมจริยธรรม 

จิตอาสา 
คุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา +10 

   ผู้ช่วยกรรมการสอบธรรมศึกษา +10 
   เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก +10 
   ผ่านธรรมศึกษา  ชั้นตรี +20 
   เข้าค่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต +20 
   เข้าค่ายสภานักเรียน +20 
   เข้าค่ายผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง +20 
   เข้าค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม +20 
   ผ่านธรรมศึกษา ขั้นโท +30 
   ผ่านธรรมศึกษา ขั้นเอก +40 
   ผ่านธรรมศึกษา ขั้นเอก ขึ้นไป +50 
  ด้านจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ +20 
   เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่างๆ +20 
   เป็นคณะกรรมการ4ฝ่าย ระดับห้องเรียน  +20 
   ช่วยงานซ่อมบ ารุง ปรับปรุง ห้องเรียน อาคาร +20 
   บริการดนตรีแก่ชุมชุนภายนอก ต่อครั้ง +20 
   บริการนาฏศิลป์แก่ชุมชนภายนอก +20 
   เป็นนักเรียนชุมนุมเพ่ือนที่ปรึกษา YC +25 
   นักประชาสัมพันธ์โรงเรียน/แนะแนว +25 
   เป็นหัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง +25 
   เป็นคณะกรรมการสีฝ่ายต่างๆ +25 
   เป็นประธาน/รองประธานคณะสี +30 
   เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน +35 
   ถ่ายภาพเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน +35 
   เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน +40 
   เป็นประธาน/รองประธาน สภานักเรียน +40 
   เป็นผู้ด าเนินการโครงการจิตอาสา +40 
  ด้านความซื่อสัตย์ เก็บเงินได้ตั้งแต่10-50บาท แล้วน ามาแจ้ง +5 
   เก็บสิ่งของได้ +5 
   เก็บเงินได้ตั้งแต่51-150บาท แล้วน ามาแจ้ง +10 
   เก็บสิ่งของที่มีมูลค่า 100 บาทข้ึนไปแล้ว น ามาแจ้ง +10 
   เป็นพยานในการจับนักเรียนลักท่ีขโมย +10 
   เก็บเงินได้ตั้งแต่151-500บาท แล้วน ามาแจ้ง +15 



๑๖ 

 

ที ่ หัวข้อ ระดับ รายละเอียดกิจกรรม คะแนน 
   ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ +15 
   เก็บเงินได้ตั้งแต่501-999บาท แล้วน ามาแจ้ง +20 
   เก็บสิ่งของที่มีมูลค่า 1000 บาทข้ึนไปแล้ว น ามาแจ้ง +20 
   เก็บเงินได้ตั้งแต่ 1000 บาทข้ึนไปแล้ว น ามาแจ้ง +25 
  กิจกรรมเพ่ือลบล้าง

คะแนน 
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน +5 

   ท าความสะอาดห้องเรียน +5 
   รดน้ าต้นไม้ +5 
   ท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ +10 
   ล้างห้องน้ า +10 
   เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ +10 
   ท าความสะอาดป้ายโรงเรียน +10 
   ถางหญ้า +10 
   ตัดแต่งต้นไม้ +15 
   ขุดลอกคูน้ า +20 
   เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ 2 ครั้ง +20 
   งานซ่อมบ ารุง ปรับปรุง ห้องเรียน อาคาร +20 
   พัฒนาสวนหย่อมภายในโรงเรียน +20 
   ตัดหญ้าในโรงเรียน +20 
   กิจกรรมพิเศษ 30 +30 
   เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ 3 ครั้ง +30 
   กิจกรรมพิเศษ 40 +40 
   กิจกรรมพิเศษ 50 +50 
   กิจกรรมพิเศษ 60 +60 
   กิจกรรมพิเศษ 70 +70 
   กิจกรรมพิเศษ 80 +80 
   กิจกรรมพิเศษ 90 +90 
   กิจกรรมพิเศษ 100 +100 
  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ลงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ +2 
   คัดแยกขยะในจุดที่รับผิดชอบ +2 
   ร่วมกันพัฒนาเขตพ้ืนที่ให้สะอาดมากขึ้น +4 
4 ท าความดีมีคะแนน ท าความดีเล็กน้อย กวาดห้องสมุดเล็กน้อย +3 
   เช็ดกระจกห้องเล็ก +3 
   ถูพ้ืนห้องเล็กน้อย +3 
   กวาดห้องเรียนเล็กน้อย +3 
   ล้างห้องน้ าครูเล็กน้อย +3 



๑๗ 

 

ที ่ หัวข้อ ระดับ รายละเอียดกิจกรรม คะแนน 
   ล้างห้องน้ านักเรียนหญิงเล็กน้อย +3 
   ล้างห้องน้ านักเรียนชายเล็กน้อย +3 
   เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย +3 
   ช่วยครูยกโต๊ะ/เก้าอ้ี/ท าความสะอาด +3 
  ท าความดีปานกลาง อาสาช่วยครูถือของ +5 
   ช่วยปิดไฟ ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้ +5 
   ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกตน้ไม้ รดน้ าต้นไม้  +5 
   ท าความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ +5 
   เก็บขยะ และคัดแยกขยะ +5 
   กวาดขยะใต้ถุนอาคารเรียน +5 
   จัดห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องประชุม +5 
  ท าความดีมาก ช่วยครูท างานนอกเวลาเรียน/หลังเลิกเรียน +10 
   ท าความสะอาดหอประชุมทั้งหมด +10 
   เก็บและคัดแยกขยะจ านวนมาก +10 
   ช่วยครูจัดกิจกรรม/จัดบอร์ดวิชาการ +10 
   ล้างห้องน้ านักเรียนชายทั้งหมด +10 
   ล้างห้องน้ านักเรียนหญิงทั้งหมด +10 
   ท าความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด +10 
   เก็บสิ่งของได้ แล้วแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของ +10 
   ช่วยครูกรอกข้อมูลระบบโปรแกรมต่างๆ ของ

โรงเรียนจ านวนมากๆ 
+15 

   ช่วยครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน +15 
 

ข้อ ๓1 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
   (๑) นักเรียนจะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนตามลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรม                    
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) 
 
  ข้อ ๓2 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวม                
จึงควรแก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 
 

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

ยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ 
มอบเกียรติบัตรการท าความดี 
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญต่างๆ 



๑๘ 

 

หมวดที่ ๗ 
การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 

 
  ข้อที่ ๓3 โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนเมืองหลังสวน อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาใช้             
ในเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าในโรงเรียน  
   (๑ ) หากนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย ทางโรงเรียน                          
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
   (๒) นักเรียนน าโทรศัพท์ออกมาใช้เมื่อได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
   (๓) นักเรียนใช้โทรศัพท์ให้เหมาะแก่สถานภาพของความเป็นนักเรียน 
    

หมวดที่ ๘ 
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

 
  ข้อที่ ๓4 แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระท าผิด 
   (๑ ) ครูทุ กคนมีหน้ าที่ ในการว่ากล่ าวตักเตือนนั กเรียนที่ กระท าผิดได้ ในทันที                
ที่พบว่านักเรียนกระท าผิด และรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
   (2) ให้ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นในการร่วมสอบสวน
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับกลุ่มคณะกรรมการกิจการนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน                      
ตามท่ีก าหนดไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
   (3 ) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือ                       
ครูหัวหน้าระดับ เป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักเรียน 
   (4) ในกรณีที่การกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซึ่งความเสียหาย
หรืออาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อ่ืนและส่วนร่วมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการกิจการ
นักเรียน เสนอต่อผู้อ านวยการ เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ ในการด าเนินการ
ตามสมควร ต่อไป 
 
  ข้อ 35 การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
นักเรียนเสนอขอความคิดเห็นชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 

   
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
 

  
 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 


