
   
 

ระเบียบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
ว่าด้วยบทลงโทษและควบคุมความประพฤตินกัเรียน 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2554 และอ านาจตามความ
ในข้อ 1 และ 2 แห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และอ านาจตามระเบียบ
กระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ และมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้น โรงเรียนบ้าน จึงได้
ก าหนดระเบียบว่าด้วยบทลงโทษและควบคุมความประพฤตินักเรียน และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
ดังนี้ 

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้” ว่าด้วยบทลงโทษและควบคุมความประพฤติของนักเรียน 
พ.ศ. 2565 ในระเบียบนี้ 

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
“ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
“คร”ู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
“หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการ

นักเรียน 
“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
“ครูประจ าวิชา” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาต่างๆ ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
“ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับโรงเรียน 
“การประพฤติผิด” หมายถึง การกระท าใดๆก็ตามท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 
“การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 

  “การควบคุมความประพฤตตินักเรียน”หมายถึงการลงโทษโดยการท าทัณฑ์บนเพ่ือปรับเปลี่ยนความประพฤติของ
นักเรียนควบคู่กันไป 
  “การท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าความผิดได้กระท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง ต่อโรงเรียน
และต่อสังคม 

“การพัฒนาระเบียบวินัย” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติไปในทางท่ีดีขึ้น 

 

ข้อ 2 การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด 
  การลงโทษและควบคุมความประพฤติของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนก าหนดโทษไว้ 4 สถาน ดังนี้ 
  1. ว่ากล่าวตักเตือน 
  2. ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
  4. ท าทัณฑ์บน 
 



ข้อ 3 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระความผิดไม่ร้ายแรงและให้เป็นหน้าที่ของครูที่พบเห็นการกระท า
ความผิด เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยการว่ากล่าวตักเตือน พร้อมแจ้งผู้ปกครองเพ่ือรับทราบพฤติกรรม  พฤติกรรมที่เป็นความผิด
ไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
  1. การส่งเสียงดังก่อกวนความร าคาญในและนอกห้องเรียน 
  2. การมาโรงเรียนสาย 
  3. การใช้วาจาและกริยาไม่สุภาพ 
  4. การทิ้งขยะ และการไม่รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
  5. การกลั่นแกล้งเพ่ือน พ่ี น้อง 

6. การไว้เล็บมือยาว หรือตกแต่งสีเล็บมือ 
7. การไม่จอดพาหนะในบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนด 
8. การไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
9. การสวมใส่เครื่องประดับที่ไม่มีความจ าเป็น 
10. การสักตามร่างกาย 
11. การให้ร้ายแก่เพ่ือน หรือต่อครู 
12. การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
13. การสร้างความสกปรกในห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน 
14. การสั่งซื้อขนมและอาหารจากนอกโรงเรียนมาบริโภคในโรงเรียน 
 

ข้อที่ 4 การท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใช้ส าหรับนักเรียนที่ประพฤติผิดไม่ร้ายแรงแต่มีความถี่ของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บ่อยครั้งหากปล่อยไว้เนิ่นนานจะเป็นการบ่มเพาะเป็นนิสัยที่ไม่ดี จึงจ าเป็นต้องขัดเกลาให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมซึ่งรูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลายรูปแบบที่ทางโรงเรียนสามารถน ามาใช้ให้
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   
  2. กิจกรรมทางศาสนา 
  3. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ข้อที่ 5 การตัดคะแนนความประพฤติ  การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนเป็นแนวทางการควบคุมความ
ประพฤติของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน  จะถูกท าทัณฑ์บน 
1 ครั้ง  การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและสภานักเรียนที่จะท าทะเบียนคุมประวัติการ
ตัดคะแนน  โดยมีเกณฑก์ารตัดคะแนน  ดังนี้ 

 

 ตารางท่ี 1 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
 

ที ่ ความประพฤติ คะแนนที่ถูกตัด 
(ต่อครั้งที่ท าผิด) 

1 การไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ 10 
2 การแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบของทางโรงเรียน 10 
3 การน าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 10 
4 การน าสื่อลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน 10 
5 การหนีเรียนหรือออกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 10 
6 การไม่ปฏิบัติกิจกรรมตามที่สภานักเรียนมอบหมาย 10 
 

 



ข้อ 6 การท าทัณฑ์บน โดยบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติและบันทึกข้อมูล ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
หรือฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียน หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือเคยได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน
แล้วยังไม่เข็ดหลาบ เป็นหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน แล้วเสนอผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต พฤติกรรมที่นักเรียนต้องถูกท าทัณฑ์บน  ได้แก่ 
 1. การเล่นการพนันในโรงเรียน 
 2. การดื่มสุรา หรือของมึนเมา 
 3. การเสพหรือครอบครองหรือจ าหน่ายสิ่งเสพติด เช่นบุหรี่ กัญชา ยาบ้า ฯลฯ 
 4. การทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน 
 5. การแสดงกริยาก้าวร้าวต่อครูทั้งด้วยวาจาหรือการขีดเขียน การเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ 
 6. การท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น 
 7. การลักขโมย ข่มขู่เพ่ือหวังต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 
 8. การปลอมแปลงเอกสารของทางโรงเรียน 
 9. การน าบุคคลภายนอกมาก่อกวนและสร้างความเดือดร้อนในโรงเรียน 
 10. การแอบอ้างชื่อโรงเรียน ครู เพื่อนนักเรียนเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ 
 11. การยุยงให้เกิดความแตกแยก 
 12. มั่วสุมในท่ีสาธารณะในเวลาเรียน 
 13. การพกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน 
 14. การขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือการทุจริตการสอบ 
 15. ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน 

ทั้งนี้ การถูกทัณฑ์บนเกิน 3 ครั้ง  ทางโรงเรียนจะด าเนินการให้ผู้ปกครองได้ย้ายนักเรียนในปกครองของตนไปโรงเรียน
อ่ืน ๆ หรือโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนทั้งนี้เพ่ือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้มี
โอกาสได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลดการออกกลางคันของนักเรียน 

การลดจ านวนครั้งในการถูกทัณฑ์สามารถปรับลดจ านวนครั้งของการถูกท าทัณฑ์บนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนก าหนดขึ้น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียน เช่นการปฏิบัติธรรม  การท า
กิจกรรมฝึกวินัยนักเรียนนอกสถานศึกษา  การบ าเพ็ญประโยชนต่อส่วนรวม 
 

ข้อที่ 7 ระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียน 
 เพ่ือเป็นการป้องกันการท าผิดระเบียบและการประพฤติตนไม่เหมาะสมของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติ
ของนักเรียน  ไว้ดังนี้ 

7.1 แนวปฏิบัติทั่วไป 
  7.1.1 นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายเครื่องแบบและไว้ทรงผมตามระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ 
  7.1.2 มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. เพ่ือท ากิจกรรมและท าความสะอาดแต่ละเขตรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และเตรียมตัวท ากิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน 
  7.1.3 ช่วยกันดูแลทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียนอันเป็นของส่วนรวม 
  7.1.4 เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของครูอาจารย์ทุกท่าน 
  7.1.5 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 
  7.1.6 ช่วยกันเพ่ิมพูนชื่อเสียงของโรงเรียน ด้วยการแสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านต่าง ๆที่ดีงาม 
  7.1.7 ประพฤติตนให้สมกับเป็นนักเรียนที่ดี เช่น ไม่พูดจาหยาบคาย มีความสุภาพอ่อนโยน และอ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อคนทั่วไป 



   7.1.8 ไม่น าเพ่ือนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากจ าเป็นต้องขออนุญาต
ผู้อ านวยการหรือครูเวรประจ าวันของโรงเรียนก่อนทุกครั้ง และ เพื่อนหรือผู้ที่น าเข้ามานั้นต้องแต่งกายสุภาพ และเป็นผู้ที่มี
มารยาทเรียบร้อยด้วย 
  7.1.9 ไม่ท าการใด ๆ อันน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

7.2 ข้อปฏิบัติในขณะที่มีชั่วโมงเรียน 
  7.2.1 ตั้งใจเรียนและมีสัมมาคารวะ ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
  7.2.2 ไม่ท ากิจกรรมอ่ืนใดนอกเหนือจากวิชาที่ก าลังเรียน เช่น ไม่น าเครื่องส าอาง อุปกรณ์เสริมความงาม
ขึ้นมาใช้ในเวลาเรียน ไม่น าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม มารับประทานในชั่วโมงเรียน และไม่น าวิชาอ่ืนมาดูหรือท าโดยไม่ขอ
อนุญาตครูผู้สอน 
  7.2.3 ระหว่างการเรียนถ้านักเรียนมีปัญหาต้องการถาม หรือแสดงความเห็นให้ยกมือ และขออนุญาตก่อน 
    7.2.4 ถ้ามีความจ าเป็นต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอนก่อน 
  7.2.5 ในกรณีที่ครูผู้สอนไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนท างานด้วยความสงบเรียบร้อย 
  7.2.6 การเปลี่ยนห้องเรียนระหว่างการเรียนให้กระท าโดยเร็วและเงียบที่สุด 
  7.2.7 ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าเครื่องมือสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ มาใช้ในชั่วโมงเรียน 

7.3 การลา การขาดเรียนและการติดตาม 
          7.3.1 การหยุดต้องส่งใบลาถึงครูประจ าชั้นและประจ าวิชาโดยเร็วที่สุด หรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งให้
ทราบในกรณีไม่ทราบล่วงหน้า  

7.3.2. ใบลาของนักเรียนต้องมีลายเซ็นรับรองจากผู้ปกครองทุกครั้ง โดยใช้ใบลาที่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และ 
ให้ครูประจ าชั้นลงชื่อรับรอง  

7.3.3 การลากิจ นักเรียนต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันส่วนการลาป่วย ผู้ปกครองลาด้วยวาจาต่อครูที่ 
ปรึกษาหรือครูประจ าชั้น หรือฝากใบลาชั่วคราวมากับผู้ที่ไว้วางใจได้ มาให้ครูที่ปรึกษาก่อน ส่วนใบลาที่ถูกต้องให้น ามาส่ง
หลังจากนักเรียนหายป่วย   

7.3.4 นักเรียนที่ไม่มีใบลาที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนจะถือว่าขาดเรียนและ/หรือถือว่าหนีเรียนโดยเจตนา 
7.3.5 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียน โดยไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบติดต่อกัน 5 วัน โรงเรียนจะส่งหนังสือแจ้ง 

ผู้ปกครอง เป็นครั้งที่ 1 หากนักเรียนยังไม่ไปโรงเรียน หรือโรงเรียนยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครอง ภายใน 5 วัน จะส่ง
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเป็นครั้งที่ 2 และหากภายใน 10 วันนักเรียนยังไม่ได้ไปโรงเรียน และยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครอง
อีก โรงเรียนจะด าเนินการ ตามแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  
 

7.4 การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  7.4.1 นักเรียนที่เข้าในบริเวณโรงเรียน จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตมิได้ 
  7.4.2 ผู้มีอ านาจในการให้อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน มีดังนี้ 
   7.4.2.1 ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   7.4.2.2 ครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   7.4.2.3 ครเูวรประจ าวัน 
   7.4.2.4 ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา 
  7.4.3 นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็น และต้องมาลงชื่อในใบขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียน พร้อมน าเอกสารมายื่นต่อครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง ในข้อ 7.4.2 

7.5 การท าความเคารพ 
  7.5.1 การท าความเคารพนอกห้องเรียน 
  -  นักเรียนต้องท าความเคารพครูทุกคน เมื่อได้พบในบริเวณโรงเรียนทั้งครูฝึกสอน และครูจากโรงเรียนอ่ืนที่มา
ราชการ หรือผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
  -  เมื่อเดินผ่านครู ให้ท าความเคารพด้วยการยืนตรงและไหว้ 
  -  ถ้าจะเดินแซงออกหน้าครูให้กล่าว “ขอโทษ” (ครับ,ค่ะ) แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป 



  -  เมื่อเดินสวนครูขณะขึ้นลงบันได ให้นักเรียนหลบข้างใดข้างหนึ่งตามความเหมาะสมและยืนตรง 
  -  ขณะที่ครูยืนอยู่ นักเรียนจะเดินผ่านไป ให้ก้มหลังเล็กน้อยพองามและเว้นระยะห่างพอสมควร 
  -  เมื่อเข้าพบครู ให้ยืนห่างพอสมควรและยืนด้วยอาการส ารวม 

7.6 การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
  7.6.1 ให้รับประทานอาหาร – เครื่องดื่ม ตามเวลาและสถานทีท่ี่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
  7.6.2 ไม่น าอาหาร – เครื่องดื่ม ไปรับประทานหรือดื่มบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียน 
  7.6.3 ในช่วงเวลาพักให้นักเรียนรีบรับประทานอาหาร หรือท าธุระอ่ืนใดให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
  7.6.4 ให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร หรือบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ ไม่อนุญาตให้นักเรียน
ไปซื้อหรือรับประทานอาหารที่อื่น 

7.7 การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย 
  7.7.1 เพ่ือความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตให้น าของเล่นที่อาจเกิดอันตราย หรือก่อ
ความร าคาญแก่ 

      ผู้อื่นมาโรงเรียน เช่น ปืน ดาบ ประทัด วัตถุแหลม มีคม ฯลฯ 
  7.7.2 ไม่อนุญาตให้น าของเล่นที่เป็นการพนันทุกชนิดมาโรงเรียน 
  7.7.3 ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือน าของมีค่าราคาแพงมาโรงเรียน เครื่องประดับ ฯลฯ และไม่น าเงินมาใช้จ่ายมาก
เกินความจ าเป็น 
  7.7.4 ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือน าเครื่องดนตรีทุกชนิด อุปกรณ์การเล่น เครื่องเสียง หรือวิทยุ มาโรงเรียน ยกเว้น
จะได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนหรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
  7.7.5 กรณีที่จ าเป็นต้องน ารถจักรยานยนต์ หรือจักรยาน เข้ามาในโรงเรียน ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 
สวมหมวกนิรภัย จอดในที่ที่โรงเรียนจัดให้ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  

7.8. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน 
     7.8.1 เมื่อเข้าไปใช้ห้องเรียน ให้นักเรียนนั่งเป็นระเบียบ รักษาโต๊ะ เก้าอ้ี และห้องเรียนให้สะอาดตลอดเวลาที่
เข้าไปใช้ 
  7.8.2 ไม่ขูดขีดเขียนโต๊ะ เก้าอ้ี ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ของห้องเรียน และอาคารเรียน ให้สกปรกและไม่
ท าลายให้ช ารุดเสียหาย 
  7.8.3 ท าความสะอาดห้องเรียน ระเบียง บันได ทุกวันโดยผลัดเปลี่ยนกันตามวันเวลาที่ครูก าหนด 
  7.8.4 ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  7.8.5 ท าความสะอาดสนาม และบริเวณรอบๆอาคารเรียน โดยผลัดเปลี่ยนกันตามเวรประจ าวัน ที่ครูก าหนด 
  7.8.6 ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และรับโทษจากทางโรงเรียนในกรณีที่ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 

7.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 7.9.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ 
  7.9.1.1 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถน าโทรศัพท์มอถือมาโรงเรียนได้ และ

ต้องน าเกบ็ไว้กระเป๋าผนังขณะเข้าห้องเรียน ยกเว้น กรณีท่ีครูอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนรู้เท่านั้น 
  7.9.1.2 นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่สามารถน าโทรศัพท์มือถือมา

โรงเรียนได้ เว้นแต่ครูผู้สอนมีกิจกรรมที่ต้องให้นักเรียนได้ใช้โทรศัพท์มือถืออนุญาตให้น ามาใช้ได้และต้องจัดเก็บไว้ที่เก็บใน
ห้องเรียนหลังใช้ในการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว 

  7.9.1.3 กรณีท่ีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.9.1.1 และ 7.9.1.2 ให้สภานักเรียนเก็บโทรศัพท์มือถือ
แล้ว แจ้งให้ผู้ปกครองมารับคืนแล้วหักคะแนนความประพฤติตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป 

7.9.2   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 7.9.2.1 นักเรียนสามารถน าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียนได้หากได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนเพื่อ 

น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เท่านั้น  และต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 



(ตัวอยา่ง)
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   7.9.2.2 นักเรียนที่น าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต สภานักเรียนจะเก็บไว้แล้ว
แจ้งผู้ปกครองมารับคืนและหักคะแนนความประพฤติตามระเบียบของทางโรงเรียน 

 
ข้อที่ 8 ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 

8.1 เครื่องแบบนักเรียน   นักเรียนจะต้องแต่งกายตามเครื่องแบบที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
  8.1.1 เครื่องแบบปกติส าหรับนักเรียนชาย – หญิง 
  8.1.1.1 การแต่งกายของนักเรียนชายระดับก่อนประถมศึกษา มีลักษณะดังนี ้

                                                                                               
 

8.1.1.2 การแต่งกายของนักเรียนหญิงระดับก่อนประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 

                                                                                                      
                                                                              

8.1.1.3 การแต่งกายของนักเรียนชายระดับประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
1)  กางเกงขาสั้นสีกากี ซิปหน้า หูรอบ 6 หู ยาวเลยหัวเขา่ขึ้นมาไม่เกิน 3 นิ้ว กระเป๋าด้านข้างสอง 

ข้าง ด้านละ 1 กระเป๋า 
2)  เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าท่ีหน้าอกด้านซ้าย เหนือกระเป๋า 

ปักชื่อ – สกุล ด้านขวาปักชื่อของโรงเรียน “ห้วยไคร้” ขนาดประมาณ 2 ซม. ใต้ชื่อโรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้าย
หรือไหม สีน้ าเงินกรมท่า ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล นักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม. น าชายเสื้อสอดเข้าในกางเกงโดยให้เห็นเข็ม
ขัดได้รอบตัว 

3)  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสี่เหลี่ยมธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือเข็มขัดลูกเสือ 
4)  รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 
5)  ถุงเท้าสั้นหุ้มข้อเท้า สีน้ าตาลไม่มีลวดลาย  
     เมื่อสวมแล้วความยาวประมาณครึ่งน่อง ไม่พับขอบ 
6)  ไม่สวมเครื่องประดับใด ๆยกเว้น นาฬิกา   

                                                                                   
             

(ตัวอยา่ง)

าง 
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าง 
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8.1.1.๔ การแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของนักเรียนชายระดับประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
การแต่งกายด้วยชุดพละศึกษาใส่ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น  ส าหรับรองเท้าพละ นักเรียนชาย เป็น 

รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล  มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย  
                                                            

 
 
 
 
 
 

 
 

8.1.1.๕ การแต่งกายของนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
1)  กระโปรง สีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจีบด้านละ 6 กลีบ ไม่ต้องตีเกล็ดยาว ความยาวคลุมเข่า 

ลงมา  เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ยาวไม่เกินครึ่งน่องและต้องไม่อยู่เหนือเข่า 
2) เสื้อ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เสื้อสีขาว คอบัว แขนสั้น ผ่าอกตลอด ปักชื่อของสถานศึกษาที่อกเบื้อง

ขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เสื้อสีขาว ปกกลาสี แขนสั้น ผูกโบว์สีกรมท่า  
ปักชื่อของสถานศึกษา “ห้วยไคร้” ขนาดประมาณ 2 ซม.  ที่อกเบื้องขวา ใต้ชื่อปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ า 
เงิน ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล นักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม. 

3) รองเท้าหนังสีด า มีสายรัดหลังเท้า 
4)  ถุงเท้าสีขาว ความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มีลวดลาย พับขอบ ไม่มีขอบสีอ่ืนหรือลวดลาย 
6)  ไม่สวมเครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกา 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยา่ง)

าง 
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  (ตัวอยา่ง)
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8.1.1.๖   การแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้   
การแต่งกายด้วยชุดพละศึกษาใส่ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น  นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบ สีขาว มีเชือก 

ผูก ไม่มีลวดลาย 
 

               
 
 

๘.๑.๑.๗   การแต่งกายของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะดังนี้ 
1) กางเกงขาสั้นสีด า ซิปหน้า หูรอบ 6 ห ูยาวเลยหัวเข่าข้ึนมาไม่เกิน 3 นิ้วกระเป๋าด้านข้างสองข้าง ด้านละ  

1 กระเป๋า 
2) เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าท่ีหน้าอกด้านซ้าย เหนือกระเป๋า 

ปักชื่อ – สกุล ด้านขวาปักชื่อของโรงเรียน “ม.ห้วยไคร้”ขนาดประมาณ 2 ซม. ใต้ชื่อโรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้าย
หรือไหม สีน้ าเงินกรมท่า ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล นักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม. น าชายเสื้อสอดเข้าในกางเกงโดยให้เห็นเข็ม
ขัดได้รอบตัว 

3) เข็มขัดหนังสีด า หัวโลหะสี่เหลี่ยมธรรมดา ไม่มีลวดลาย 
4) รองเท้าผ้าใบสีด า ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 
5) ถุงเท้าสั้นหุ้มข้อเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย เมื่อสวมแล้วความยาว   
    ประมาณครึ่งน่อง ไม่พับขอบ 
6) ไม่สวมเครื่องประดับใดๆยกเว้น นาฬิกา  

                             
 

8.1.1.๘ การแต่งกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น มีลักษณะ ดังนี้ 
                    1) กระโปรง สีด า ด้านหน้าและด้านหลังจีบด้านละ 6 กลีบ ไม่ต้องตีเกล็ดยาว ความยาวคลุมเข่าลง 
มา เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ยาวไม่เกินครึ่งน่องและต้องไม่อยู่เหนือเข่า 
                    2) เสื้อสีขาว ปกกลาสี แขนสั้น สวมโบว์สีด า ปักชื่อของสถานศึกษา “ม.ห้วยไคร้” ขนาดประมาณ  
2 ซม.ที่อกเบื้องขวา ใต้ชื่อปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน ด้านซ้ายปักชื่อ – สกุล ของนักเรียน ขนาด 
ประมาณ 1 ซม. 
                    3) รองเท้าหนังสีด า หรือผ้าใบสีด าชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย  
                    4) ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวหุ้มข้อเท้า พับขอบ ไม่มีขอบสีอ่ืนหรือลวดลาย 
                    5) ไม่สวมเครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกา 

                           

 

(ตัวอยา่ง)

าง 
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(ตัวอยา่ง)
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(ตัวอย่าง) 
 (ตัวอย่าง)
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8.1.๑.๙ การแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีลักษณะดังนี้ 
การแต่งกายด้วยชุดพละศึกษาใส่ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น  ส าหรับรองเท้าพละ นักเรียนชาย เป็น 

รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล หรือสีด า หรือสีขาว มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบสีด า หรือ สีขาว มีเชือกผูก ไม่มี 
ลวดลาย 
 
 
  
 
 

                                               ด้านหน้า                    ด้านข้าง 
    
 

8.1.๑.๑๐ การแต่งกายของนักเรียนด้วยชุดลูกเสือ – เนตรนารี มีลักษณะดังนี้ 
8.3.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชุดลูกเสือส ารอง ตามแบบที่ก าหนด 

 8.3.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ชุดลูกเสือสามัญ - ยุวกาชาด ตามแบบที่ก าหนด 
 8.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3  ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – ยุวกาชาด ตามแบบที่ก าหนด 
 

                                   
                         ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3               ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6             มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3   
 

 

 

8.1.๑.๑๑ การแต่งกายของนักเรียนด้วยชุดพื้นเมืองมีลักษณะ ดังนี้ 
ใส่ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น  ส าหรับรองเท้าให้สวมรองเท้าแบบรัดส้น ไม่สวมรองเท้าแตะ สีสันไม่  
ฉูดฉาด 

 
 
 
 
 
    

(ตัวอยา่ง)

าง 
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รหัสนักศึกษา 658914035  เลขท่ี 11 ห้อง 2 
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าง 
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8.๒  การก าหนดการแต่งกายประจ าวัน 

               8.๒.๑   วันจันทร์     ชุดนักเรียนหรือพละหากมีวิชาเรียนพละ 
                8.๒.2   วันอังคาร    ชุดนักเรียนหรือพละหากมีวิชาเรียนพละ 
               8.๒.3    วันพุธ       ชุดลูกเสือ – เนตรนารี 
               8.๒.4    วันพฤหัสบดี    ชุดขาว 
               8.๒.5    วันศุกร์       ชุดพ้ืนเมืองตามแบบของโรงเรียน 

8.๒.6     การแต่งกายประจ าวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาส โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                  8.๒.7     ในวันที่มีการสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 
       8.๒.8    ทางสภานักเรียนมีการสุ่มตรวจเครื่องแต่งกายทุกสัปดาห์หากพบนักเรียนแต่งกายผิด              
                                          ระเบียบจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของทางโรงเรียน 
  
                8.๓ ทรงผมนักเรียน 

 

  8.๓.1 ทรงผมนักเรียนชายระดับประถมศึกษา 
1) ระดับประถมปีที่ 1-3 ทรงนักเรียนขาวสามด้าน ด้านบนยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

 

                             
 ทรงนักเรียน 
 

2) ระดับประถมปีที่ 4-6 รองทรงสูงหรือทรงนักเรียน ด้านบนและด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
 

                          
                  รองทรงสูง                                                   ทรงนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยา่ง)

าง 
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(ตัวอยา่ง)

าง 
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     8.๓.2 ทรงผมนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาปี 1-6 
1)  ผมสั้นความยาวด้านข้างและด้านหลังยาวเสมอกันในระดับคาง 
2)  ผมยาว มัดรวบตึงให้เรียบร้อยทรงหางม้า   สามารถถักเปียให้แน่นทั้งสองข้าง โดยผูกโบว์สีน้ าเงิน 

                          (วันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์) และขาว (วันพฤหัสบดี) ตามวันที่ทางโรงเรียนก าหนด  
3)  สีผม ให้เป็นไปตามสีธรรมชาติ ไม่ตัดผม ไม่ย้อมสีผม ไม่ซอยผม ไม่สไลด์ผม 

          
                   ผมสั้น                                 ถักเปียสองข้าง                                  มัดรวบ 

 

 

     8.๓.3 ทรงผมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รองทรงกลางหรือสูง ด้านบนยาวไม่เกิน 8 เซนติเมตร ด้านหน้าไม่เกิน 8     
    เซนติเมตร 

2) สีผม ให้เป็นไปตามสีธรรมชาติ ไม่ดัดผม ไม่ย้อมสีผม ไม่ซอยผม ไม่สไลด์ผม ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ 
                         ปรับแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 

                                                           
 

 

8.๔.4 ทรงผมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1) กรณีผมสั้น ความยาวของผมด้านข้างและด้านหลังให้ยาวเสมอกันอยู่ในระดับคาง หน้าม้าให้ 

                          เห็นคิ้วชัดเจน    

 2)  กรณีผมยาว มัดรวบตึงให้เรียบร้อย ทรงหางม้า สามารถถักเปียให้แน่นทั้งสองข้าง ใช้กิ๊บและ 

                          ยางรัดผมสีด าเท่านั้น โดยผูกโบว์สีน้ าเงิน ในวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ และผูกโบว์สีขาวในวันพฤหัสบดี 
 3)  สีผม ให้เป็นไปตามสีธรรมชาติ ไม่ดัดผม ไม่ย้อมสีผม ไม่ซอยผม ไม่สไลด์ผม 
 

      
ผมสั้น                                 ผมยาวมัดรวบตึง                                 ถักเปียสองข้าง 

(ตัวอยา่ง)

าง 
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(ตัวอยา่ง)

าง 
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ข้อที่ 9  แนวการปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินงานของครู 
      9.1 ครูทุกคนมีหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนที่นักเรียนกระท าผิด 
               9.2 ในกรณีที่ครูพบนักเรียนกระท าความผิดให้ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งต่อหัวหน้าระดับชั้ นหรือ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือบันทึกและพิจารณาตามระดับความผิดที่กระท า 
               9.3 ให้ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นที่ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยลงบันทึกการกระท า
ความผิดของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานในแฟ้มประวัตินักเรียนและแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 

     9.4 การให้นักเรียนที่กระท าความผิดให้ท ากิจกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับชั้นหรือฝ่ายกิจการ 
นักเรียนเป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแล 
      9.5 การท าทัณฑ์บน นักเรียนที่กระท าความผิดให้หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนได้ร่วมด าเนินการเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณาสั่งการต่อไป 
       9.6 การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา นักเรียนที่กระท าความผิดถึงขั้นเปลี่ยนสถานศึกษา ให้ด าเนินการพิจารณา
ความผิดในรูปคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียนและสภานักเรียน แล้วน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
       9.7 การพัฒนาวินัยนักเรียน จะต้องปรากฏหลักฐาน และข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่านั้นได้กระท าความผิดจริงและ
สมควรได้รับการพัฒนาวินัยโดยต้องน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบสั่งการตามแบบบันทึก บผ.1 บผ.
1/1 บผ.2 
       9.8 การพัฒนาจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือความพยายาม หรือ
ลงโทษนักเรียนที่ก าลงเจ็บป่วยหรือมีปัญหากระทบเทือนใจอย่างรุนแรงและให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนด้วย 
       9.9 การพัฒนาวินัยนักเรียนแต่ละครั้งให้เป็นไปด้วยการว่ากล่าวสั่งสอนโดยเจตนาที่จะแก้ไขนิสัยและความ
ประพฤติในทางที่ไม่ดีของนักเรียนให้ส านึกในความผิด และเว้นการประพฤติชั่ว ปฏิบัติตนในทางที่ดีเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมต่อไป 
       9.10 การพัฒนาวินัยนักเรียนทุกครั้ง ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง
รับทราบเป็นหนังสือทุกครั้ง 
       9.11 การพัฒนาวินัยนักเรียน ตามขั้นตอนของประเภทการกระท าความผิด เมื่อได้ด าเนินการแล้วนักเรียนยังไม่
ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายปกครองฝ่ายสภานักเรียน พิจารณาด าเนินการพัฒนาวินัย ในระดับต่อไป
โดยเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบสั่งการ ตามแบบบันทึก บผ.1 บผ.1/1 บผ.2 
       9.12 การแก้ไขระเบียบนี้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนครู คณะกรรมการนักเรียน 
ผู้แทนนักเรียน เพ่ือเสนออนุมัติแก้ไขต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก่อนทุกครั้ง 
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             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 
 


