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ระเบียบโรงเรียนวัดโป่ งหม้ อข้ าว
ว่ าด้ วยงานปกครองนักเรียน
บททัวไป

ข้อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า ระเบียบโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าวว่าด้วยงานปกครองนักเรี ยน
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับแก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว
ข้อ 3 ในกรณี ทีโรงเรี ยนโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าวได้กาํ หนด ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ซึ งมีบทลงโทษ
เพือความผิด ไว้เป็ นการเฉพาะกรณี ให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี
ข้อ 4 การลงโทษนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรี ยน นักศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 5 ในระเบียบนี คําว่า
“นักเรี ยน” หมายถึง นักเรี ยนปั จจุบนั ของโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว
“ครู ทีปรึ กษา” หมายความรวมถึงครู ทุกคน ของโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว
“ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการงานบริ หารงานทัวไป” หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการหรื อรักษาการ
ผูอ้ าํ นวยการงานบริ หารงานทัวไป โรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนทีได้รับการแต่งตัง
“คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรี ยนวัดโป่ ง
หม้อข้าว
“ผูป้ กครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผูอ้ นุบาล ผูร้ ับบุตรบุญธรรม และผูป้ กครองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ช และให้หมายความรวมถึงพ่อเลียง- แม่เลียง ผูป้ กครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอืน
ซึ งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลียงดู หรื อเด็กอาศัยอยูด่ ว้ ย
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หมวดที 1
ระเบียบปฏิบัติสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้ อข้ าว
นักเรี ยนต้องรักษาระเบียบวินยั และปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าวอย่างเคร่ งครัด
ผูใ้ ดฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตาม ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎ ระเบียบทีโรงเรี ยนได้กาํ หนดไว้
ในระเบียบนี
1. นักเรี ยนต้องประพฤติปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็ นนักเรี ยน ดังนี
1.1 ไม่มาสาย และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน
1.2 มาเรี ยนตามเวลาทีโรงเรี ยนกําหนดอย่างสมําเสมอ
1.3 เข้าเรี ยนทันเวลาตามตารางเรี ยน
1.4 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทังชุดปกติ และชุดพลศึกษา
1.5 ปฏิบตั ิตามคําสังของโรงเรี ยน ครู ซึ งสังในหน้าทีราชการ และเคารพเชื อฟังไม่แสดงกิริยากระด้าง
กระเดือง
1.6 พูดจาสุ ภาพ ไม่กล่าวเท็จ
1.7 ไม่ขโมยสิ งของหรื อทรัพย์สินของคนอืน และสิ งของโรงเรี ยน
1.8 นักเรี ยนต้องรักษาระเบียบวินยั ในห้องเรี ยน ห้องประชุม ไม่กระทําการใด ๆ
ทีอาจก่อให้เกิดความรําคาญผูอ้ ืน
1.9 เข้าร่ วมประชุมตามทีโรงเรี ยนกําหนด หรื อตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.10 เข้าร่ วมกิจกรรมทีโรงเรี ยนกําหนด ขอความร่ วมมือ หรื อชุมชน องค์กร
1.11 ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททังในและนอกสถานศึกษา
1.12 ไม่ดืมของมึนเมา หรื อสารเสพติดทุกชนิด
1.13 ไม่ยวยุ
ั หรื อกล่าววาจาทีไม่สุภาพ หรื อยัวยุให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น
- กล่าวคําหยาบคายไม่สุภาพต่อผูอ้ ืน
- กล่าวประชด เสี ยดสี ล้อเลียนผูอ้ ืน
- กล่าวท้าทายหรื อแสดงความก้าวร้าวชวนวิวาท
- กล่าวดูหมิน หรื อหมินประมาท
2. นักเรี ยนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรี ยนตามทีขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาส
อันควร
3. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรี ยน และสาธารณประโยชน์
ไม่ทาํ ความสกปรกให้กบั โรงเรี ยน
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4. เมือนักเรี ยนต้องหยุดเรี ยน เช่น การเจ็บป่ วย หรื อมีความจําเป็ นต้องไปประกอบพิธี
ทีสําคัญ ผูป้ กครองต้องแจ้งให้โรงเรี ยนทราบโดยการลาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. นักเรี ยนต้องไม่ตกแต่งเครื องประดับ เช่น สวมสร้อยคอ แหวน หรื อการแต่งหน้า
ทาปาก การทําสี ผม สไลด์ผม ซอย หรื อไว้เล็บยาว ไว้หนวดเครา เป็ นต้น
6. ไม่นาํ สิ นค้ามาขายหรื อจําหน่ายในโรงเรี ยน
7. ไม่นาํ บุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท หรื อก่อความไม่สงบ ก่อนได้รับอนุญาตจากครู และฝ่ าย
บริ หารโรงเรี ยน
8. ไม่นาํ หนังสื อ เอกสาร แผ่นพับ ทีส่ อไปในทางลามกอนาจาร
9. ไม่จดั กิจกรรมนําเทียว ทังในและนอกโรงเรี ยน ก่อนได้รับอนุญาต
10. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เครื องมือสื อสารทุกชนิ ด ในเวลาเรี ยน โดยเฉพาะในขณะทีนังเรี ยนต้องปิ ดมือถือ
11. ไม่เข้าไปยุง่ เกียวกับสถานทีต้องห้าม เช่น มุมอับ หรื อบริ เวณจอดรถจักรยาน หรื อรถจักรยานยนต์ โดย
เด็ดขาด ก่อนได้รับอนุญาต
12. ไม่ขีดเขียนตัวหนังสื อ หรื อขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงทีเสื อ กางเกง ชุดเรี ยน
ชุดพลศึกษาและในห้องนํา หรื อฝาผนังทัว ๆ ไปก่อนได้รับอนุญาต
13. การเข้า-ออก นอกบริ เวณโรงเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบของโรงเรี ยน ว่าด้วย
การเข้า – ออก นอกบริ เวณโรงเรี ยน ดังนี
โรงเรี ยนอนุ ญาตให้ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนได้คือครู เวรประจําวันและครู ทีปรึ กษา
ครู ฝ่ายปกครองนักเรี ยน อนุ ญาตในกรณี ทีจําเป็ นท่านัน เช่น ไปไปรษณี ย ์ ไปพบแพทย์ ป่ วยไม่สบาย
วิธีการปฏิบัติ
13.1 นักเรี ยนรับแบบฟอร์ มทีห้องธุ รการ และกรอกรายละเอียด ให้ครู ทีกําลังสอน หรื อครู ทีปรึ กษา เป็ น
ผูอ้ นุ ญาต
13.2 ทุกครังทีนักเรี ยนขออนุญาตออก จะต้องนําบัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อ ใบขับขี หรื อบัตร
ประชาชน แลกออกไป จึงจะอนุญาตให้ออกได้
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หมวดที 2
ระเบียบว่ าด้ วยลักษณะความผิด
เนืองจากโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าวมีความประสงค์ ทีจะให้นกั เรี ยนมีความตังใจเล่าเรี ยน มีความประพฤติ
เรี ยบร้อย แต่งกายถูกระเบียบ สุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสมเป็ นนักเรี ยนทีดี ตลอดจนรู ้จกั ยับยังในการที จะประพฤติ
ชัว ปฏิบตั ิให้ถูกต้องในทางทีควร โรงเรี ยนจึงร่ างวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรี ยน ไว้ดงั นี
1. ความผิดสถานเบา และปานกลาง
1) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรี ยน
2) หนีเรี ยนไม่เข้าเรี ยน
3) ส่ งเสี ยงดัง รบกวนผูเ้ รี ยน ไม่วา่ บนอาคาร หรื อนอกอาคาร
4) ขับขีรถเสี ยงดัง จอดรถไม่ถูกที ไม่สวมหมวกนิรภัย ซ้อน 3
5) ไม่รักษาความสะอาดห้องเรี ยน และบริ เวณทีรับผิดชอบ
6) ปกปิ ดความลับของนักเรี ยนทีกระทําความผิด
7) มาโรงเรี ยนสาย โดยไม่มีเหตุผล
8) ไม่ไปตรวจเครื องแต่งกาย ทรงผมตามทีกําหนด
9) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครู หรื อผูอ้ ืน
10) ขัดคําสังครู ในเรื องทีเกียวกับการเรี ยนการสอน
11) หลีกเลียง หลบซ่อนไม่เข้าแถว
12) สู บบุหรี หรื อมีบุหรี ไว้ในครอบครอง
13) หนี ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน โดยไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบทีวางไว้
14) ขีดเขียนข้อความทีไม่สุภาพ หรื อข้อความใด ๆ ลงเสื อ กางเกงและตามฝาผนังห้องนํา
15) พูดจาขู่กรรโชกเพือนนักเรี ยนด้วยกัน
16) ประพฤติตวั ไม่เหมาะสมในกรณี ส่อไปในทางชูส้ าว
17) เล่นการพนัน ทังในและนอกโรงเรี ยน
18) เทียวกลางคืนดึกดืน และอยูใ่ นสถานทีทีไม่เหมาะสม
19) นอกจากทีกล่าวมาทังหมด ให้อยูใ่ นดุลพินิจของครู ทีพบเห็น
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2. ความผิดสถานหนัก ร้ ายแรง
1) นักเรี ยนแจ้งความเท็จต่อครู
2) หลีกเลียง ขัดขืน ไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าวเกียวกับระเบียบข้อบังคับ หรื อ
คําสังของครู จนเกิดความเสี ยหายแก่โรงเรี ยน
3) นักเรี ยนทําลายทรัพย์สินของโรงเรี ยน ของครู ของนักเรี ยนด้วยกัน และของสาธารณะ
4) แสดงกิริยากระด้างกระเดือง หรื อลบหลู่ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
5) ทําร้ายร่ างกายผูอ้ ืน
6) เจตนาขโมยทรัพย์สินหรื อสิ งของผูอ้ ืน
7) เสพสุ รามึนเมาหรื อเสพสิ งเสพติดให้โทษต่าง ๆ หรื อมีไว้ในครอบครอง
8) นําสิ งเสพติด ให้โทษต่าง ๆ หรื อสิ งมึนเมาเข้ามาเผยแพร่ หรื อจําหน่ายในโรงเรี ยน
9) ก่อการทะเลาะวิวาทถึงขันทําร้ายร่ างกายเป็ นกลุ่ม คณะ จนทําให้ผอู ้ ืนเกิดการบาดเจ็บ
10) ประพฤติตนในทางชูส้ าว
11) นําอาวุธทีเป็ นอันตรายเข้ามาในโรงเรี ยน
12) การกระทําใด ๆ อันเป็ นความผิดทางอาญาจนถูกเจ้าหน้าทีตํารวจดําเนิ นคดี
สังฟ้องศาลแล้ว มีความผิดตามกล่าวหา
13) พฤติกรรมใด ๆ ทีไม่ได้ระบุในประเด็นนีให้อยูใ่ นดุลพินิจของครู หรื อผูพ้ บเห็น
14) ครู ฝ่ายปกครองหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรี ยนสามรถลงโทษนักเรี ยนได้ โดยการเฆียน
ตามกระทงความผิดนัน ๆ
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หมวดที 3
ว่ าด้ วยแนวทางการบันทึกความดีหรื อเกียรติคุณของนักเรี ยน
โรงเรียนวัดโป่ งหม้ อข้ าว
ที

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เป็ นนักเรี ยนดี ศรี ป.ข. ระดับชัน ระดับห้อง
เป็ นประธานนักเรี ยน / รองประธานนักเรี ยน
เป็ นนักเรี ยนตัวอย่าง
เป็ นคณะกรรมการนักเรี ยน
เป็ นนักกีฬาตัวแทนโรงเรี ยนแข่งระดับจังหวัด
เป็ นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด
เป็ นนักกีฬาหรื อตัวแทนในการแข่งขันประเภทอืน ๆ ระดับภาค
เป็ น คณะกรรมการในคณะสี
เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนด้านความสามารถ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน/พิธีกรวิทยุชุมชน/ช่วยงาน ที
ครู มอบหมาย และรับรอง
10 เป็ นสารวัตรนักเรี ยน / สภานักเรี ยน
11
12
13
14
15

เป็ นตัวแทนโรงเรี ยนเข้าแข่งขันทักษะต่าง ๆ
ร่ วมกิจกรรมสําคัญทีชุมชนจัดขึน หรื อโรงเรี ยนจัดขึน
เป็ นนักกีฬา-กรี ฑา กองเชียร์ คณะสี
เข้าแถวเคารพธงชาติ ครบร้อยละ 90 ขึนไป
เข้าร่ วมกิจกรรมโฮมรู ม พบทีปรึ กษา / พัฒนา / ประชุมสวดมนต์
ครบร้อยละ 80 ขึนไป
16 มีความมุ่งมันในการกระทําความดี เช่น เก็บสิ งของนําไป
ประกาศ หรื อ ได้รับเกียรติในการเข้าร่ วมกับชุมชนและมีการ
รับรองเป็ น-ลายลักษณ์อกั ษร
17 กิจกรรมอืน ๆ ทีมีความเหมาะสม ให้ครู ทีปรึ กษา หรื อหัวหน้า
ระดับหรื อครู ท่านใดท่านหนึ งรับรองผลการกระทําความดี

คะแนน
50 / 45
50 / 45
45
40
40
45
50
30
30
30
25
20
20
20
20

20
15

หมายเหตุ

7

หมวดที 4
ว่ าด้ วยการตัดคะแนนความประพฤติและบทลงโทษ
รหัส

ประเภทความผิด

ค่ าของ
คะแนน

หมายเหตุ

ด้ านที 1 ด้ านการเรียน
01
02
03
04
05

มาสาย หรื อไม่เข้าแถว
หลีกเลียงการรายงานตัว ไม่รับการปฐมนิเทศ
ไม่เข้าเรี ยนในแต่ละรายวิชา
ไม่ร่วมกิจกรรม โฮมรู ม
ปลอมลายเซ็นผูป้ กครอง / ครู

5
5
5
5
10

ด้ านที 2 ด้ านการแต่ งกาย
06 แต่งกายผิดระเบียบของ โรงเรี ยน เช่น ปล่อยเสื อออกนอก
กางเกง กระโปรง สวมเสื อคนอืน ไม่ปักชือย่อ ป.ข. ไม่ปักชือ
นักเรี ยนฯ
07 สวมใส่ เครื องประดับมาโรงเรี ยน
08 ไม่ตรวจเครื องแต่งกาย ทรงผม
09 สวมรองเท้าผิดระเบียบ / สวมกางเกงนักเรี ยน กางเกง
วอร์ ม กระโปรง ผิดระเบียบ ฯ
10 ผมผิดระเบียบจากทีโรงเรี ยนกําหนด
- นักเรี ยนชาย/ หญิง ไม่แก้ไขในวันรุ่ งขึน
- นักเรี ยนหญิงแก้ไขไม่ได้ภายใน 1 เดือน
- นักเรี ยนหญิง แก้ไขไม่ได้ภายใน 2 เดือน
- นักเรี ยนหญิงทีได้รับอนุ ญาตให้ไว้ผมยาว
ต้องรวบผมหากปล่อยโดยไม่รวบ จะตัดคะแนน

5

5
10
5

10
20
30
10

รวมทังชุดพล
ศึกษา

8

ว่ าด้ วยการตัดคะแนนความประพฤติและบทลงโทษ (ต่ อ)
รหัส

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ประเภทความผิด
ด้ านที 3 ด้ านความประพฤติ
ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด / สู บบุหรี
เสพสารเสพติดทุกชนิดหรื อมีไว้ในครอบครอง
ลักขโมย จะโดยเจตนาหรื อไม่ ยักยอก กรรโชกทรัพย์สิน
เล่นการพนันทุกชนิด
ทําลายทรัพย์สิน หรื อกลันแกล้ง ของโรงเรี ยน / ผูอ้ ืน
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ /ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อครู หรื อบุคลากร
ในโรงเรี ยน
ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรื อต่อต้านระเบียบวินยั ของ
โรงเรี ยน
มีพฤติกรรมในทางชูส้ าว หรื อส่ อไปในทางชูส้ าว หรื อส่ อไปในทาง
อนาจาร
กลันแกล้งรังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรื อการกระทําอืนใดทังวาจาหรื อการ
กระทําต่อผูอ้ ืนทีอ่อนแอกว่า
ทะเลาะวิวาทกับเพือนในโรงเรี ยน โดยการชกต่อย
ทะเลาะวิวาทกับเพือนนักเรี ยนหรื อบุคคลภายนอก ทําให้เสี ยชือเสี ยง
ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท
ด้ านที 4 ด้ านการจราจร
ขับรถจักรยานยนต์ส่งเสี ยงดัง สร้างความรําคาญในโรงเรี ยน
ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรี ยน ไม่สวมหมวกนิ รภัย และซ้อน 3
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
ด้ านที 5 ด้ านการดูแลรักษาความสะอาด
ไม่ทาํ ความสะอาด เวรประจําวัน บริ เวณทีรับผิดชอบ
ทังในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน
ขีดเขียนข้อความใด ๆ ในห้องนํา หรื อฝาผนัง โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนเสื อและกางเกงของตนเองหรื อของเพือน

ค่ าของ
คะแนน
30
50
50
30
30
20
30
20
20
30
50
50
10
10
5
5
10
10

หมายเหตุ
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ว่ าด้ วยการตัดคะแนนความประพฤติและบทลงโทษ (ต่ อ)

รหัส

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ประเภทความผิด
ด้ านที 3 ด้ านความประพฤติ
ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด / สู บบุหรี
เสพสารเสพติดทุกชนิดหรื อมีไว้ในครอบครอง
ลักขโมย จะโดยเจตนาหรื อไม่ ยักยอก กรรโชกทรัพย์สิน
เล่นการพนันทุกชนิด
ทําลายทรัพย์สิน หรื อกลันแกล้ง ของโรงเรี ยน / ผูอ้ ืน
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ /ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อครู หรื อบุคลากร
ในโรงเรี ยน
ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรื อต่อต้านระเบียบวินยั ของ
โรงเรี ยน
มีพฤติกรรมในทางชูส้ าว หรื อส่ อไปในทางชูส้ าว หรื อส่ อไปในทาง
อนาจาร
กลันแกล้งรังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรื อการกระทําอืนใดทังวาจาหรื อการ
กระทําต่อผูอ้ ืนทีอ่อนแอกว่า
ทะเลาะวิวาทกับเพือนในโรงเรี ยน โดยการชกต่อย
อาจเป็ นกลุ่ม เป็ นพวก
ทะเลาะวิวาทกับเพือนนักเรี ยนหรื อบุคคลภายนอก ทําให้เสี ยชือเสี ยง
ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท
ด้ านที 4 ด้ านการจราจร
ขับรถจักรยานยนต์ส่งเสี ยงดัง สร้างความรําคาญในโรงเรี ยน
ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรี ยนวันเรี ยนปกติ ไม่สวมหมวก
นิรภัย / และซ้อน 3
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
ด้ านที 5 ด้ านการดูแลรักษาความสะอาด
ไม่ทาํ ความสะอาด เวรประจําวัน บริ เวณทีรับผิดชอบ

ค่ าของ
คะแนน
30
50
50
30
30
20
30
20
20
30
50
50
10
10
5
5

หมายเหตุ
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ว่ าด้ วยการตัดคะแนนความประพฤติและบทลงโทษ (ต่ อ)

รหัส

ประเภทความผิด

ค่ าของ
คะแนน

หมายเหตุ

ด้ านที 6 ด้ านเบ็ดเตล็ดอืน ๆ
29 พกพาอาวุธ มีด ปื น วัตถุระเบิด
50
30 ฝ่ าฝื นกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน เช่น ส่ งเสี ยงดังรบกวน
5
เพือนเรี ยน ไม่ทาํ ความเคารพ
31 ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนโดยไม่ขออนุ ญาต หรื อแลกบัตรออกนอก
10
โรงเรี ยน
32 โรงเรี ยนเชิญผูป้ กครองมาพบ แต่ไม่มาพบตามกําหนด
10
33 มีสือลามกไว้ในครอบครอง เช่น หนังสื อ ซี ดี ฯ
10
หมายเหตุ ความผิดอืนใดทีไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครู และลงโทษตัดคะแนน
ตามความเหมาะสม หรื อเปรี ยบเทียบความความผิดใน 6 ด้าน
หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน
1. ความผิดครังแรกในกรณี โทษสถานเบา ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสังสอน และชีแนวทางปฏิบตั ิ
ทีถูกต้อง และบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
2. กรณี นกั เรี ยนกระทําความผิดสถานเบา 2 ครังขึนไป ในกรณี เดียวกัน แสดงถึงการไม่ปรับปรุ งตนเอง
ให้ดีขึน ไม่เคารพเชื อฟังครู ต้องเชิ ญผูป้ กครองมาพบ กับทางโรงเรี ยน และทําทัณฑ์บน
3. กรณี นกั เรี ยนกระทําความผิดในเรื องเดียวกัน จํานวนหลายคน แต่การลงโทษจะแตกต่างกันออกไป
ตามความผิดของนักเรี ยนทีกระทําผิดแต่ละคนตลอดจนความหนักเบาของพฤติกรรมด้วย
4. การลงโทษนักเรี ยน
4.1 ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครู ทุกคนลงโทษนักเรี ยนได้
4.2 การตัดคะแนนพฤติกรรมให้ครู ทุกคน สามารถตัดคะแนนพฤติกรรม ได้ตามหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการ
ตัดคะแนนความประพฤติ
4.3 เชิญผูป้ กครองมาทําทัณฑ์บน เสนอผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
4.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูลให้คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนเสนอความเห็นต่อ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
4.5 ทํากิจกรรมเพือปรับเปลียนพฤติกรรม และปรับปรุ งตนเอง ให้คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน
เสนอความเห็นต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
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5. กรณีความผิดร้ ายแรง ให้ดาํ เนินการดังนี
5.1 คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนพิจารณาโทษ ตามระเบียบของโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว
เสนอผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
5.2 โรงเรี ยนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
นักเรี ยนทีประพฤติฝ่าฝื นผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของ
โรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว ปี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทําทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทํากิจกรรมเพือปรับเปลียนพฤติกรรม
แนวปฏิบัติของครูโรงเรียนวัดโป่ งหม้ อข้ าว ว่ าด้ วยคะแนนติดลบ
คะแนนติดลบ
- คะแนนพฤติกรรมลบ 15 คะแนน
- คะแนนพฤติกรรมลบ 20 คะแนน
- คะแนนพฤติกรรมลบ 30 คะแนน
- คะแนนพฤติกรรมลบ 50 คะแนน
- คะแนนพฤติกรรมลบ 60 คะแนน
- คะแนนพฤติกรรมลบ 80 คะแนน

- คะแนนพฤติกรรมลบ 100 คะแนน

วิธีปฏิบตั ิ
- ตักเตือน ครังที 1
- เชิญผูป้ กครองมาพบ / ทํากิจกรรม
- เชิญผูป้ กครองมาพบ / ทํากิจกรรม
- เชิญผูป้ กครองมาพบ / ทํากิจกรรม
- เชิญผูป้ กครองมาพบ / ทํากิจกรรม
ทําทัณฑ์บน รายงานกลุ่มกิจการนักเรี ยน
- เชิญผูป้ กครองมาพบ / ทํากิจกรรม
ทําทัณฑ์บน รายงานคณะกรรมการกลุ่มกิจการ
นักเรี ยนและผูอ้ าํ นวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
-เสนอกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน และเสนอ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการสถานศึกษา

หมายเหตุ
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หมวดที 5
ว่ าด้ วยการแต่ งกายและทรงผม

1. เครื องแบบนักเรี ยนชาย
1.1 เสื อ นักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผ้าสี ขาวเกลียง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบทีอกเสื อกว้าง 1 เซนติเมตร ไม่มีจีบหลัง ใช้ดุมสี ขาว
กลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิ น 1 เซนติเมตร แขนสันเพียงข้อศอก มีกระเป๋ าติดราวนมเบืองซ้าย
1 กระเป๋ า ขนาดกว้างของกระเป๋ า 8-12 เซนติเมตร และลึกตังแต่ 10-15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื อ
(ตัดเสื อพอเหมาะกับตัวของนักเรี ยน ไม่รัดรู ปหรื อไม่ใหญ่เกิ นไป) สอดชายเสื อไว้ในกางเกงและให้มองเห็ น
เข็มขัด
1.2 กางเกง
นักเรี ยนประถมศึกษา

ผ้าสี กากี

นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น

ผ้าสี กากี

แบบกางเกง ขาสันเพียงเหนื อสะบ้าไม่เกิน 3 เซนติเมตร ส่ วนกว่างของขากางเกงเมือยืนตรงห่างจากขา
ตังแต่ 8-18 เซนติเมตร ตามส่ วนขนาดของขา ปลายขาพับชายเข้าข้างใน กว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่ วนหน้าใช้
ดุมขนาดย่อมหรื อซิ ปรัดไว้ขา้ งใน มีกระเป๋ าตามแนวของตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋ า (ไม่มีกระเป๋ าหลัง) เวลาสวม
ให้ทบั ชายเสื อไว้ให้เรี ยบร้อย ไม่เอาชายเสื อไว้นอกกางเกง
หมายเหตุ กางเกงให้มีขนาดพอเหมาะกับขนาดเอวของนักเรี ยนไม่ปล่อยให้ลงตําใต้สะดือ 3 เซนติเมตร
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1.3 เข็มขัด
นักเรี ยนชันประถมศึกษาหนังสี นาตาลหั
ํ
วเข็มขัดเป็ นโลหะสี ทอง รู ปสี เหลี ยมผืนผ้า ขนาดกว้างตังแต่
2.5-4 เซนติเมตร หรื อ หัวเข็มขัดเป็ นเข็มขัดลูกเสื อ อย่างเดียว นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ตามส่ วนขนาดตัว
ของนักเรี ยน แบบชนิ ดหัวกลัด (เข็มสอดรู เข็มเพียงเข็มเดียว) มีปลอกหนังสี เดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว้าง
1.5 เซนติเมตร สําหรับสอดปลายเข็มขัด (เข็มขัดทีว่านีใช้คาดทับกางเกง)
1.4 รองเท้ า
นักเรี ยนชั นประถมศึกษา หนังหรื อผ้าใบสี นาตาล
ํ
ถุงเท้าสี นาตาล
ํ
ไม่พบั ปลายและไม่มีลวดลาย
นักเรี ยนชั นมัธยมศึกษาตอนต้ น หนังหรื อผ้าใบสี นาตาล
ํ
ถุงเท้าสี นาตาล
ํ
ไม่พบั ปลายและไม่มีลวดลาย
รองเท้าหุ ม้ ส้นชนิ ดผูก ไม่มีลวดลาย ให้ใช้ประกอบกับถุงเท้าแบบธรรมดา (ถุงเท้าห้ามใช้ชนิดลูกฟูก
หรื อถุงเท้ายาว ยกเว้นถุงเท้าลูกเสื อ)
2. เครื องแบบนักเรี ยนหญิง
2.1 เสื อ (นักเรียนหญิงชั นประถมศึกษา)
ผ้าขาวเกลียงไม่บางเกินควร เสื อแบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน
ส่ วนบนของสาบให้พอ แบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีขนาด 10 เซนติเมตร ใช้ผา้ 2 ชิน เย็บเข้าถํา แขน
ยาวเพียงเหนื อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า 2 ชิน กว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื อวัดจาก
ข้อมือมาเมือยืนตรงระยะตังแต่ 10-15 เซนติเมตร ชายขอบเสื อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ขนาดกว้าง
ของตัวเสื อตังแต่ใต้แขนถึงขอบล่างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอวหรื อรัดรู ป ริ มขอบล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋ า
ขนาดกว้าง 5-9 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ตามส่ วนขนาดของตัวเสื อ ปากกระเป๋ าพับเป็ นริ มกว้างไม่เกิน
2 เซนติเมตร ผูกคอด้วยผ้าสี กรมท่า ชายสามเหลียม กว้างตังแต่ 10-15 เซนติเมตร ยาว 80-100 เซนติเมตร เงือน
กลาสี
เสื อ ( นักเรียนหญิงชั นมัธยมศึกษาตอนต้ น)
ผ้าสี ขาวเกลี ยงไม่ บางเกิ นควร เสื อแบบคอเชิ ตผ่าอกตลอด ที อกเสื อทําเป็ นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง
3 เซนติเมตร มีดุมกลมแบบสี ขาว 3-5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนื อศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วย
ผ้า 2 ชิน กว้าง 3 เซนติเมตร สอดชายเสื อไว้ในกระโปรงและให้มองเห็นเข็มขัด

14

2.2 กระโปรง
นักเรี ยนหญิงชั นประถมศึกษา สี กรมท่ า
นักเรี ยนหญิงชั นมัธยมศึกษาตอนต้ น สี กรมท่ า
กระโปรงแบบธรรมดา ด้านหน้าพับเป็ นเกลียว ข้างละ 3 กลีบ ด้านหลังพับเป็ นกลีบ ข้างละ 3 กลีบ หัน
กลี บออกด้านนอกเย็บทับกลี บขอบล่ างลงมาระหว่าง 6-12 เซนติเมตร เว้นระยะความกว่างตรงกลางพองาม
กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าเมือยืนตรง (ไม่เกิน 5 เซนติเมตร) สวมทับชายเสื อให้เรี ยบร้ อย ไม่เอาชายเสื อไว้นอก
กระโปรง
2.3 เข็มขัด
นักเรี ยนหญิงชั นชั นประถมศึกษา เครื องแบบนักเรี ยนธรรมดา ไม่ตอ้ งใช้เข็มขัด(ยกเว้นชุดเครื องแบบ
ยุวกาชาด เนตรนารี บําเพ็ญประโยชน์)
นักเรี ยนหญิงชั นมัธยมศึกษาตอนต้ น เครื องแบบนักเรี ยนธรรมดา ไม่ตอ้ งใช้เข็มขัด(ยกเว้นชุด
เครื องแบบยุวกาชาด เนตรนารี บําเพ็ญประโยชน์)
2.4 รองเท้ า
(นักเรี ยนหญิงชันประถมศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนต้น)
แบบหุ ้มส้น หุ ม้ ปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า หนังหรื อผ้าใบสี ดาํ ไม่มีลวดลาย ส้นไม่สูงเกิน 3
เซนติเมตร ตามปกติให้ใช้ประกอบถุงเท้าสันสี ขาวพับปลาย
(ไม่มีลวดลาย)
3 . ชุ ดพลศึกษา
นักเรี ยนชาย หญิงชั นประถมศึกษา
3.1 เสื อ ตามแบบโรงเรี ยนโป่ งหม้อข้าวกําหนด ไม่รัดรู ป ให้มีขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรี ยน แขน
สันเพียงข้อศอก ความลึกของชายเสื อ ระยะห่างจากสะโพกประมาณ 12-15 เซนติเมตร
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นักเรี ยนชาย-หญิงชั นมัธยมศึกษาตอนต้ น
3.2 เสื อ ตามแบบโรงเรี ยนโป่ งหม้อข้าวกําหนด ไม่รัดรู ป ให้มีขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรี ยน แขนสัน
เพียงข้อศอก ความลึกของชายเสื อ ระยะห่างจากสะโพกประมาณ 12-15 เซนติเมตร
3.3 กางเกงวอร์ มขายาว ตามแบบโรงเรี ยนกําหนด ใช้มีความยาว ขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรี ยน
3.4 รองเท้ า ตามแบบโรงเรี ยนกําหนด
4 . ทรงผม
4.1 นักเรี ยนชายชั นประถมศึกษา
ผมตัดสัน ผมข้างหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรี ยนติดหนังศรี ษะ ไม่เปลียนสี ผม
ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ ครี ม ไม่ใส่ นามั
ํ น
4.2 นักเรี ยนชายชั นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โดยอนุโลมให้ตดั ผมรองทรงสู ง ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ ครี ม ไม่ใส่
นํามัน และไม่เปลียนสี ผม
4.3 นักเรี ยน หญิงชั นประถมศึกษา
ผมตัดตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดดั ไม่เปลียนสี ผม ไม่ใส่ นามั
ํ น ยาวระดับริ มฝี ปาก กิบติดผมให้ใช้ขนาด
เล็ก สี ดาํ เท่านัน
4.4 นักเรี ยนหญิงชั นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผมตัดตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดดั ไม่เปลียนสี ผม ยาวระดับริ มฝี ปาก ไม่ยผี ม
ไม่ใส่ นามั
ํ น กิบติดผมให้ใช้ขนาดเล็กสี ดาํ เท่านัน
5. ข้ อห้ าม นักเรียนชาย-หญิง ทุกระดับ ไม่ ทาปาก , ไม่ ทาเล็บ และไม่ ไว้ เล็บยาว นักเรี ยนชายไม่ ใส่ ต่าง
หู นักเรียนหญิงขนาดของต่ างหูเส้ นผ่ าศูนย์ กลางไม่ เกิน 1.5 เซนติเมตร
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หมวดที 6
ว่ าด้ วยการร่ วมกิจกรรม
1. การร่ วมกิจกรรมหน้ าเสาธง
1.1 นักเรี ยนจะต้องมาโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าวให้ทนั เวลาการเข้าแถว เพือร่ วมกิจกรรมหน้าเสา
ธง โรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว จะให้สัญญาณการเข้าแถว ดังต่อไปนี
เวลา 08.05 น. ให้สัญญาณ กดกริ ง 1 ครังยาว เข้าเขตรับผิดชอบ
เวลา 08.15 น. ให้สัญญาณดุริยางค์ นักเรี ยนทุกระดับชันเข้าแถวทีเขตรับผิดชอบเดินแถวเพือมาร่ วม
กิจกรรมทีบริ เวณเสาธงชาติ
หลังจากพิธีการหน้าเสาธงเรี ยบร้อยแล้ว ครู ทีปรึ กษาจะพบนักเรี ยน ตรวจสอบความเรี ยบร้อย และ
บันทึกข้อมูลนักเรี ยนทีไม่เข้าแถว นักเรี ยนทีแต่งกายผิดระเบียบ
1.2 นักเรี ยนจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย 90 เปอร์ เซ็นต์ ของเวลาการเข้าแถวทังหมด และ
นักเรี ยนทีมีเวลาการเข้าแถวน้อยกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ จะต้องไปรับการปรับเปลียนพฤติกรรม โดยการเข้าแถวนอกเวลา
คิดเป็ นจํานวนครังทีขาดการเข้าแถว (ช่ วงหยุดเรี ยน หรื อปิ ดภาคเรี ยน)
1.3 นักเรี ยนทีไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีคะแนนติดลบ ครังละ 5 คะแนน และนักเรี ยนทีแต่งกายไม่
เรี ยบร้อย จะถูกบันทึกไว้ในสมุดเช็คชือนักเรี ยน

2. กิจกรรมคาบ 7
ในหนึงสัปดาห์นกั เรี ยนจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมใด กิจกรรมหนึง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตาม
ตารางทีกําหนดไว้ คือ กิจกรรมพบครู ทีปรึ กษา กิจกรรมประชุมสวดมนต์ และกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด
ในแต่ละกิจกรรมนักเรี ยนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เปอร์ เซ็นต์ หากนักเรี ยนคนใด มีเวลา
เรี ยนไม่ถึงจะต้องได้รับการซ่อม และติดลบครังละ 5 คะแนน
3. การเข้ าร่ วมกิจกรรมกีฬาสี
นักเรี ยนทุกคนจะต้องสังกัดในคณะสี ตามทีกําหนด และหากมีกิจกรรมทีต้องอาศัยความร่ วมมือจากคณะสี
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึน หรื อชุมชน นักเรี ยนต้องให้ความร่ วมมือและจะต้องมีเวลาเข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างน้อย 80 เปอร์ เซ็นต์ หากพบว่ามีเวลาไม่ถึง 80 เปอร์ เซ็นต์จะต้องได้รับการซ่อม
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หมวดที 7
หมวดเบ็ดเตล็ด

1. การทําความเคารพ แนวปฏิบัติ
1.1 เมือครู หรื อผูใ้ หญ่เดินผ่าน นักเรี ยนจะต้องทําความเคารพ โดยการยืนตรง หรื อยกมือไหว้ ในลักษณะ
สํารวม นอบน้อม
1.2 ในกรณี ทีนักเรี ยนเดินสวนทางกับครู ไม่วา่ จะอยูร่ ะหว่างขึน ลงบันใด ให้นกั เรี ยนยืนตรงทําความ
เคารพ ยกเว้นในกรณี ทีมือถือสิ งของอยู่

2. กรณีทีนักเรียนมีคาบเรียนว่ าง แนวปฏิบัติ
2.1 ห้ามนักเรี ยนส่ งเสี ยงดังรบกวน หรื อสร้างความรําคาญห้องข้างเคียง
2.2 ให้นกั เรี ยนเข้าศึกษาค้นคว้าทีห้องสมุด หรื อห้อง ICT หรื อนําหนังสื อมาอ่าน หรื อทําการบ้าน
2.3 ห้ามเล่นกีฬาบนอาคารเรี ยน

3. ห้ ามเปิ ดเครื องมือสื อสารในขณะทีมีการเรียนการสอน
4. ห้ ามนําอาหารและเครื องดืม ขึนมารับประทานบนอาคารเรี ยน

ประกาศ ณ วันที 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

( นายวิเชียร บัวกลอย )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดโป่ งหม้อข้าว
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