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นักเรียนชาย
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นักเรียนหญิง
- เสื้อแขนยาวสีขาว ปลายแขนรัด
- กระโปรงสีนํ้าเงิน
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- ถุงเทาสั้นสีขาว
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- ทรงผม ไวผมยาวถักเปยเดียว 
หรือมัดรวบผมใหเรียบรอย

นักเรียนชาย
- เสื้อเชิ๊ตมีปก แขนสั้นสีขาว
- กางเกงสีนํ้าเงิน
- เข็มขัดหนังสีดํา
- ถุงเทาสั้นสีขาว
- รองเทาผาใบสีดํา
- ทรงผม ทรงนักเรียน

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี และชุดพลศึกษา
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ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ป.4 - ป.6



สารบัญ
                

หนา
เครื่องแบบนักเรียน        1
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะหวาดวยความประพฤติ
และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห พุทธศักราช ๒๕๕๘
 หมวดที่ ๑ บททั่วไป         6
 หมวดที่ ๒ การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห    8
 หมวดที่ ๓ เครื่องแบบและการแตงกายของนักเรียน   15
 หมวดที่ ๔ การลงโทษนักเรียนของโรงเรียนประชาสงเคราะห  20
 หมวดที่ ๕ ประเภทของการกระทําความผิด
         การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
         และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  23
 หมวดที่ ๖ การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม 
         และการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค   31
 หมวดที่ ๗ การใชเครื่องมือติดตอสื่อสาร     33
 หมวดที่ ๘ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน   34
ภาคผนวก
 ขอพึงปฏิบัติของผูปกครอง     36
 เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี, ชุดพลศึกษา    38
 เพลงมารชประชาฯ      40

4 37

 ๗. ผูปกครองไมควรอนุญาตหรือปลอยใหนักเรียนอยูบานตามลําพัง  โดย
ไมมีญาติผูใหญที่ไวใจไดอยูดูแลอยางใกลชิด และไมควรอนุญาตใหนักเรียนไปคาง
บานเพื่อนโดยไมจําเปน
 ๘. เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับนักเรียน     โรงเรียนจะแจงเชิญผูปกครอง                       
ขอใหผูปกครองไปพบฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทันที เพื่อรวมกันหาแนวทาง
แกปญหา ผูปกครองพึงถือเปนหนาที่ที่จะตองไป นอกเสียจากวาติดธรุะสําคัญ
อยางที่สุด จึงจะสงผูอื่นไปแทน
 ๙. ไมสงเสริม สนับสนุนหรือบังคับใหนักเรียนนําสินคาใดๆ เขามา
จําหนายแกเพื่อนนักเรียนและบุคคลในสถานศึกษา และดูแลหามปรามมิให
นักเรียนนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน
 ๑๐. หลังการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเรียน โรงเรียนจะแจง
ผลใหผูปกครองทราบ ผูปกครองพึงสอบถามนักเรียนถึงผลการเรียน และลงนาม     
รับทราบดวยตนเอง
 ๑๑. พึงใหกําลังใจนักเรียน และหาทางชวยเหลอืในเรื่องการเรียน เชน  
สงเสริมเรื่องอุปกรณการเรียน หนังสือดีๆ หรือการใหเรียนพิเศษเสริม
 ๑๒. เพื่อความเปนระเบียบและความสะดวกของผูปกครอง  หรือญาติที่
ตองการจะมาพบนักเรียน ขอใหมาติดตอที่หองธุรการหรือหองปกครอง โดยแจง
ชื่อ - นามสกุล ชั้นของนักเรียน เจาหนาที่จะติดตอนักเรียนใหมาพบในที่ที่กําหนด
 ๑๓. ผูปกครองสามารถติดตอกับโรงเรียน    เพื่อขอทราบเรื่องราว    
เกี่ยวกับตัวนักเรียนไดโดยตดิตอกับครูประจําชั้น ครูแนะแนว  ฝายวิชาการ หรือ
ฝายปกครอง โดยติดตอผานโทรศัพทหมายเลข ๐๓๘-๒๙๔๐๖๓-๔ หรือไปพบ
ดวยตนเอง
 ๑๔. หากทานพบปญหาที่เกิดกับนักเรียน  ไมวาจะเปนนักเรียนอื่น  หรือ
นักเรียนในความปกครองของทาน   พึงแจงใหโรงเรียนทราบโดยเร็ว  เพื่อจะได
รวมมือกันชวยแกไข โดยติดตอโรงเรียนที่หมายเลขโทรศัพท ๐๓๘-๒๙๔๐๖๓-๔ 



  

ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห
วาดวยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน

โรงเรียนประชาสงเคราะห
พุทธศักราช  ๒๕๕๘

 ดวยทางโรงเรียนประชาสงเคราะห  อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี       
เห็นสมควรที่จะกําหนดระเบียบของโรงเรียนวาดวยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน และ           
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรม          
ที่พึงประสงค จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติและการปฏิบัติตนของ
นักเรียนไวดังตอไปนี้
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ขอพึงปฏิบัติของผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห พุทธศักราช ๒๕๕๘

 เพื่อใหการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เปนการรับผิดชอบรวมกันในการจัดการศึกษา    จึงกําหนดใหมีขอพึงปฏิบัติของ  
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห พุทธศักราช  ๒๕๕๘  ขึ้น  เพื่อให       
ผูปกครองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังความตอไปนี้
 ๑. ดูแลนักเรียนในความปกครอง   ใหแตงกายถูกตองตามระเบียบและมา
โรงเรียนกอน    ๐๗.๓๐ น.  เพื่อทองคําศัพท หมั่นตักเตอืนใหนักเรียนประพฤติตน
ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และใหตั้งใจเรียนอยางสมํ่าเสมอตลอดปการศึกษา
 ๒. ใหเงินและควบคุมนักเรียนใหใชเงินตามความจําเปน ปลูกฝงใหนักเรียน
รูสํานึกถึงการประหยัดและออม และดูแลไมใหนักเรียนขาดเรียนโดยไมจําเปน
 ๓. ดูแลไมใหนักเรียนใสเครื่องประดับ  เชน  สรอยคอ  ตางหู และแหวน    
มาโรงเรียน เพราะอาจเกิดการสูญหาย และเปนอันตรายแกตัวนักเรียน
 ๔. ในชวงเยน็หลังเลิกเรียน ผูปกครองพึงสังเกตการกลับบานของนักเรียน
ดวย หากผิดสังเกต ควรสอบถามนักเรียนหรือโรงเรียนทันที หรือหากสังเกตวา
นักเรียนมีความผิดปกติ ทั้งดานการเอาใจใสในการเรียนและดานความประพฤติ 
หรือดานสุขภาพ ขอใหติดตอกลับโรงเรียนโดยดวน เพื่อปรึกษาหาแนวทางแกไข
 ๕. ผูปกครองพึงสอบถามถึงการบาน   แบบฝกหัด หรืองานที่โรงเรียน 
มอบหมาย และพึงดูแลใหนักเรียนทําใหแลวเสร็จดวยความเรียบรอย และถูกตอง
ดวย โดยการตรวจดูสมุดแบบฝกหัด และเซ็นชื่อในสมุดจดการบานของนักเรียน 
ทุกวัน
 ๖. พึงจัดเวลาใหนักเรียนทําการบาน   อานหนังสือ   ทบทวนบทเรียนและ
ชวยทํางานบาน ดูแลเวลาและรูปแบบการพักผอนของนักเรียนใหเหมาะสม ไมควร
ใหนอนดึก ทุกเย็นวันศุกรถาไมมีธุระจําเปนอยางที่สุด ไมควรมารับนักเรียนกอน
เลิกเรียน



หมวดที่ ๑
บททั่วไป

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห วาดวย                   
ความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห  พ.ศ. 
๒๕๕๘”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ประกาศใช เปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบโรงเรียน วาดวยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
โรงเรียนประชาสงเคราะหที่มีกอนหนา และใหใชระเบียบนี้แทน  

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้
 “โรงเรยีน”  หมายถึง   โรงเรียนประชาสงเคราะห     อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี

 “นักเรียน” หมายถึงนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนประชาสงเคราะห
 

 “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนประชาสงเคราะห
 

 “ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห
 

 “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ประพฤติผิด หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  โดยใชกิจกรรม    
หรือการลงโทษตามระดับความผิดที่กระทํา  และการสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียน
เปนผูมีความประพฤติและการปฏิบัติตนอันดีงาม
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 ขอ ๓๖ ใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม          
เพื่อทําหนาที่ในกลุมงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบนี้  โดยมีผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ที่กํากับดูแลกลุมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนประธาน 

 ขอ ๓๗ การแกไข   ปรับปรุง   ผอนผัน  หรือยกเลิกระเบียบนี้                              
ใหคณะกรรมการฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสนอขอความเห็นชอบตอ              
ผูอํานวยการโรงเรียน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงดําเนินการได

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

   ลงชื่อ
       (ซิสเตอรลัดดา   เชยบุญ)
        ผูอํานวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห

   ลงชื่อ
     (บาทหลวงสมภพ    แซโก)
          ผูจัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห



 “พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก
ในทางที่ผิด ฝาฝนตอกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   พ.ศ.๒๕๔๘ และพฤติกรรมที่ขัด
ตอศีลธรรมอันดีงามของสังคม

 “พฤติกรรมที่พึงประสงค” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทาง
ที่ถูกที่ควร กระทําความดีอันเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม สมควรได
รับการยกยอง เชิดช ูเปนแบบอยางที่ดีและควรไดรับรางวัล

 “การกระทําความผิด หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝาฝนระเบียบ 
คําสั่ง แนวปฏิบัติ ขอบังคับของโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

 “ทํากิจกรรม” หมายถึง  การใหนักเรียนที่กระทําความผิด ทํากิจกรรม   
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ผูอื่น สวนรวมหรือสังคม

 ขอ ๕ ใหผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย               
เปนผูรักษาตามระเบียบนี้
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หมวดที่ ๘
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน

 ขอที่ ๓๕ แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระทําผิด
  (๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหนาที่ในการวากลาวตักเตือนนักเรียน           
ที่กระทําผิดได  ในทันทีที่พบวานักเรียนกระทําผิด ตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย

  (๒) กรณีที่ครูพบนักเรียนกระทําผิด   ใหแจงตอครูที่ปรึกษา             
หรือฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดําเนินการตอไป

  (๓) ใหครูที่ปรึกษา เปนผูดําเนินการเบื้องตนในการรวมสอบสวน     
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนรวมกับฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักเรียนตามที่กําหนดไวเปนหลักฐาน และเสนอตอผูบริหารเพื่อแจง
ใหผูปกครองนักเรียนทราบ

  (๔) การใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ให
ครูที่ปรึกษา เปนผูมอบหมายใหทํากิจกรรมและควบคุมดูแลรวมกับฝายสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

  (๕)  ในกรณีที่การกระทําความผิดของนักเรียนเปนความผิด
อันจะนํามาซึ่งความเสียหายหรืออาจเกิดอันตรายตอตัวนักเรียนเอง  ผูอื่นและ
สวนรวมอยางรายแรง หรือเกินกวาอํานาจหนาที่ของโรงเรียน เกี่ยวของกับบุคคล
ภายนอกโรงเรียน   หรือเปนการกระทําความผิดทางกฎหมายอยางรายแรง    ให
คณะกรรมการฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสนอตอผูอํานวยการ เพื่อประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือผูชํานาญการเฉพาะ ในการดําเนินการตามสมควร 
ตอไป



หมวดที่ ๒
การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห

 ขอ ๖ แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห 
 (๑) ตองยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
 (๒) ตองเปนผูตั้งใจเรียน  เอาใจใสตอการเรียน
 (๓) ตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนอยางเครงครัด
 (๔) ตองรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียนและตนเอง
 (๕) ตองเคารพและมีความกตัญูกตเวทีตอพอแม ครู ผูมีพระคุณ   และ
โรงเรียน
 (๖) ตองมีความสามัคคีกลมเกลียว ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน
 (๗) ตองมีบุคลิกภาพดี สะอาด สุภาพเรียบรอย สมกับเปนผูที่มีวัฒนธรรม
อันดีงาม
 (๘) ตองเปนผูอนุรักษไวซึ่งประเพณีอันดีงาม  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 (๙) ตองมีความเสียสละตอสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว
 (๑๐) ตองไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

 ขอ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียน
(๑) แตงกายใหเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
(๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณการเรียนมาตามตารางเรียน

ประจําวัน
(๓) ทําความเคารพผูปกครองกอนออกจากบาน
(๔) โดยสารหรือขับขี่ยานพาหนะดวยความระมัดระวัง ปฏิบัติตาม      

กฎจราจร
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หมวดที่ ๗
การใชเครื่องมือติดตอสื่อสาร

 ขอที่ ๓๔ โทรศัพทมือถือ       โรงเรียนประชาสงเคราะหไมสนับสนุนให
นักเรียนนําโทรศัพทมือถือมาใชในโรงเรียน
  (๑) นักเรียนสามารถใชโทรศัพทมือถือกอนเวลา ๐๗.๐๐ และ
หลัง ๑๖.๕๐ เทานั้น
  (๒) หากนักเรียนนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย        
ทางโรงเรียนไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  (๓) หากนักเรียนนําโทรศัพทออกมาใชในเวลาราชการ ไมวาจะใน
รูปแบบใดก็ตามทางโรงเรียนจะทําการยึดโทรศัพท แลวใหผูปกครองมารับคืน โดย
หากละเมิดครั้งที่ ๑ จะยึดไว ๑ เดือนแลวใหผูปกครองมารับ หากละเมิดครั้งที่ ๒ 
จะยึดโทรศัพทไว ๑ ภาคเรียนแลวใหผูปกครองมารับ หากทําละเมิดครั้งที่ ๓ จะยึด
โทรศัพทไวแลวไมคืน ไมวากรณีใดๆ 
  (๔) หากนักเรียนมีความจําเปนที่จะติดตอสื่อสารกับผูปกครอง  
สามารถติดตอไดทางหองธุรการ  ครูที่ปรึกษา หรือฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม



(๕) มาโรงเรียนกอนเวลา ๐๗.๓๐ น. 
(๖) ทําความเคารพผูบริหาร ครู และผูอาวุโสเมื่อพบเห็น
(๗) เริ่มเขาแถวเพื่อทํากิจกรรมหนาเสาธงเวลา ๐๗.๕๐ น.
(๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเทานั้น

 ขอ ๘ การปฏิบัติตนเมื่ออยูในหองเรียน
 (๑) ตองเขาเรียนตรงตอเวลา
 (๒) ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียน เคารพเชื่อฟงครูผูสอน
 (๓) รักษากิริยามารยาท ระเบียบวินัย ใหเรียบรอย
 (๔) ดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียนและครุภัณฑอยูเสมอ
 (๕) การเขาและออกหองเรียนขณะเรียน ตองขออนุญาตและ          
ทําความเคารพครูผูสอนกอน
 (๖) ไมนําอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เขามารับประทานในหองเรียน
 (๗) ไมทําความสกปรก หรือเคลื่อนยายครุภัณฑหองเรียนโดยไมไดรับ
อนุญาต
 (๘) ไมวิ่งเลน สงเสียงดัง รบกวนผูอื่นทั้งในและนอกเวลาเรียน
 (๙) ฟง คิด และซักถามครูผูสอนเมื่อมีปญหาไมเขาใจ แลวจดบันทึก     
ไวเสมอ
 (๑๐) เมื่อเปลี่ยนหองหรือสถานที่เรียน ตองเดินแถวเปนระเบียบเรียบรอย
ไมสงเสียงดัง

 ขอ ๙ สิ่งที่นักเรียนตองไมนําเขามาในโรงเรียน
 (๑) อาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ 
 (๒) สื่อลามก อนาจาร
 (๓) สิ่งเสพติดใหโทษ
 (๔) อุปกรณเกี่ยวกับการพนันทุกประเภท
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 ขอ ๓๒ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน
 (๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค จะไดรับคะแนนพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
ตามลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค
 (๒) ครูและบุคลากรทุกคน  สามารถเสนอเพิ่มขอพฤติกรรมที่พึงประสงค
ของนักเรียนได โดยเสนอเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบเอกสารหลักฐาน (ถามี)

 ขอ ๓๓ นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค        ถือเปนแบบอยางที่
ดีของนักเรียนและสวนรวมจึงควรแกการยกยอง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ                  
ดังตอไปนี้

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

ยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณ
มอบเกียรติบัตรการทําความดี
ประกาศใหเปนนักเรียนดีเดนใน
วันสําคัญตางๆ
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 (๕) อุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิคส ไดแก โทรศัพทมือถือ เปนตน
 (๖) เครื่องเลนเพื่อความบันเทิงตางๆ ยกเวนสิ่งที่โรงเรียนสงเสริม
 (๗) สิ่งของฟุมเฟอย เครื่องประดับ ของมีคา ซึ่งไมจําเปนตอการเรียน
 (๘) อุปกรณ สิ่งพิมพ สิ่งของที่มีวัตถุประสงคเพื่อการจําหนาย
 (๙) บุคคลภายนอกที่ไมใชผูปกครอง หรือคนในครอบครัว
 (๑๐) สตัวเลี้ยง
 (๑๑) สิ่งที่ขัดตอกฎหมายบานเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ 
ของราชการ

ขอ ๑๐ การแสดงความเคารพ
 ก.ในหองเรียน
 (๑) ครูเขาสอน   หรือเลิกการสอน    ใหหัวหนาหองบอกนักเรียน     
ทําความเคารพ

 (๒) เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยือนหรือมาใหความรู ใหครูผูสอนแนะนํา ใหนักเรียน
รูจัก  ใหหัวหนาหองบอกทําความเคารพเชนเดียวกับการเคารพครู

 ข.นอกหองเรียน
 (๑)  แสดงความเคารพผูบริหาร ครูและผูอาวุโสดวยการหยุดเดินยืนตรง     
ทําความเคารพดวยการไหว หรือโคงคํานับ พรอมกลาวคําวา “สวัสดีครับ”  
“สวัสดีคะ”
 (๒) กรณีนักเรียนไมสามารถยกมือไหวไดเนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู 
ใหนักเรียนหยุด ยืนตรง พรอมกลาวคําวา  “สวัสดีครับ”  “สวัสดีคะ”
 (๓) การเดินผานผูบริหาร ครูหรือผูอาวุโสกวา นกัเรียนตองนอมตัวลงเล็ก
นอย เมื่อเดินผาน
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หมวดที่ ๖
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค

 ขอ ๓๐ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน       เมื่อเริ่มเขา
ศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปดภาคการศึกษาใหม 
 ขอ ๓๑ พฤติกรรมที่พึงประสงค และการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้

พฤติกรรมที่พึงประสงค
คะแนน

พฤติกรรม
ที่เพิ่ม

- เก็บสิ่งของคืนหรือประกาศหาเจาของโดยไมหวังผลตอบแทน
           (๑) มูลคาไมเกิน ๑๐๐ บาท
           (๒) มูลคาเกิน ๑๐๐ บาท
- เต็มใจชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ สวนรวม
- ใหขาวสาร ขอมูลที่เปนประโยชนตอสวนรวม
- ชวยเหลือเพื่อนหรือผูอื่นที่ประสบปญหา หรือเดือดรอน
- เปนตัวแทนของโรงเรียนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
- สรางชื่อเสียงที่ดีใหแกโรงเรียน
           (๑) ในระดับโรงเรียน
           (๒) ในระดับอําเภอ
           (๓) ในระดับสังฆมณฑล
           (๔) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด
 (๕) สูงกวาระดับจังหวัดขึ้นไป
- มีความประพฤติที่เดนชัดดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก

+ ๕
+ ๑๐
+ ๑๐
+ ๑๐
+ ๑๐
+ ๑๕

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

+ ๕๐ - ๑๐๐
+ ๓๐

     
    **นักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเดน จะไดรับทุนการศึกษาในปการศึกษาถัดไป**
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 ขอ ๑๑ การปฏิบัติตนตอเพื่อนนักเรียน
 (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน
 (๒) ชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร
 (๓) ยกยอง ใหเกียรติแกเพื่อนนักเรียนดวยกัน ตามแบบอยางวัฒนธรรม  
ที่ดีของไทย
 (๔) พูด และแสดงกิริยามารยาทสุภาพตอนักเรียนทุกคน
 (๕) เคารพนักเรียนรุนพี่ หรือผูอาวุโสกวา
 (๖) ไมชักชวน ยุยง สงเสริมใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่                
ไมเหมาะสม
 (๗) เคารพและปฏิบัติตามมติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน

 ขอ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ
 (๑) แตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบโรงเรียน
 (๒) ดูตารางสอบลวงหนาและเตรียมอุปกรณการทําขอสอบใหพรอมเสมอ
 (๓) ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาพอสมควร
 (๔) ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูควบคุมหองสอบ
 (๕) ไมนําเอกสาร อุปกรณใดๆ ที่ไมไดรบัอนุญาตเขาในหองสอบ
 (๖) นั่งประจําที่นั่งสอบตามที่กําหนด
 (๗) กรอกขอมูลประจําตัวผูสอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ใหครบถวน
 (๘) ปฏิบัติตามคําชี้แจงในการสอบอยางเครงครัด
 (๙) ไมทุจริต คัดลอก หรือใหผูอื่นคัดลอกคําตอบ โดยเด็ดขาด
 (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ  ไมพูดคุยกับผูอื่นในขณะสอบ  โดยไมไดรับ
อนุญาต
 (๑๑) ไมออกนอกหองสอบกอนเวลาที่กําหนด
 (๑๒) เมื่อสงขอสอบและออกจากหองสอบแลวไมสงเสียงหรือทํากิริยา
รบกวนผูอื่น
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 ขอ ๒๘ เกณฑการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ
  (๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน            
ใหทําทัณฑบนครั้ง ๑ และเชิญผูปกครองมารับทราบเปนลายลักษณอักษร
  (๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน                       
ใหทําทัณฑบนครั้งที่ ๒ และใหเชิญครูประจําชั้น ผูปกครองหรือบิดามารดา        
มารับรองเปนลายลักษณอักษร
  (๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน          
ทางโรงเรยีนแจงใหผูปกครองทราบโดยทําหนังสือพักการเรียน
  (๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน          
ใหยายสถานศึกษาหรือใหผูปกครองมาลาออก

ขอ ๒๙ ผูมีอํานาจลงโทษนักเรียน
  ครูทุกคนมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน ตามคําสั่งโรงเรียน
ประชาสงเคราะหเรื่อง มอบหมายอํานาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
  (๑) ลงโทษนักเรียนโดยการวากลาวตักเตือน
  (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการใหนักเรียนทํากิจกรรม
  (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการใหยายสถานศึกษาหรือใหผูปกครอง     
มาลาออก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  (๔) ครูทุกทาน มีอํานาจลงโทษนักเรียนตามกฎขอ ๑, ๒
  (๕) ผูอํานวยการ ผูชวยอํานวยการและคณะกรรมการ         
ฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีอํานาจลงโทษนักเรียนตามกฎขอ ๑, ๒, ๓
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 ขอ ๑๓ การรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน
           ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จําเปนตองจัดใหมีกิจกรรมตางๆ 
ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณที่
เปนประโยชน ดังนั้นเมื่อโรงเรียนกําหนดหรือแจงใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมใดๆ 
ก็ตาม นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมอยางตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จัด
กิจกรรมอยางเครงครัด  ยกเวนมีเหตุจําเปน  ใหนําผูปกครองมาขออนุญาตกอน
เสมอ

 ขอ ๑๔ การรวมกิจกรรมนอกโรงเรียน
           เมื่อนักเรียนมีความประสงคจะไปรวมกิจกรรมอื่นๆ กับหนวยงาน องคกร 
ชุมชนภายนอก  ในเวลาเรียนซึ่งไมใชกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น   นักเรียนตองแจง
ใหผูที่จะนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเปนลายลักษณอักษร 
หรือมีผูปกครองมาขออนุญาตกับทางโรงเรียน  เมื่อไดรับอนุญาตจึงสามารถไปรวม
กิจกรรมดังกลาวได

 ขอ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
          เมื่อนักเรียนมีความจําเปนตองออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน      
ใหนักเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ  และขั้นตอนวิธีการ  ที่โรงเรียนกําหนดไว            
อยางเครงครัด และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
 (๑) มีผูปกครองมาเปนผูขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผล   
ความจําเปน
 (๒) มีครูเปนผูรับรองวามีเหตุผลความจาํเปนตองออกนอกบริเวณโรงเรียน
 (๓) แตงกายดวยชุดนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห
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 (๗) ใหซอมแซม  ชดใช  ประดิษฐชิ้นงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม   
หรือใหทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เห็นวาเหมาะสม
 ขอ ๒๗ การทําทัณฑบน ใหพิจารณาทําทัณฑบนแกนักเรียนที่ทําผิดและ
ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมตั้งแต ๕๐ คะแนนขึ้นไป  หรือนักเรียนที่ประพฤติตนไม
สมควรแกสภาพนักเรียน  ตามกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อ
เสียงและเกียรติยศของโรงเรียนหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางราย
แรงหรือไดรับโทษอยางอื่นแลวไมเข็ดหลาบ ใหทําทัณฑบนไวเปนหลักฐานและ
เชิญผูปกครอง หรือผูรับประกันพฤติกรรมนักเรียนมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการทําทัณฑบนไวดวย โดยใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูพิจารณาอนุมัติ
การทําทัณฑบน
 การทําทัณฑบนครั้งที่ ๑ ใหเชิญผูปกครองของนักเรียนมารับทราบเปน
ลายลักษณอักษร
 การทําทัณฑบนครั้งที่ ๒ ใหผูปกครองนักเรียนนําผูรับประกันพฤติกรรม
ของนักเรียนซึ่งเปนขาราชการประจําหรือผูนําชุมชน   มาเปนผูรวมรับทราบและ
รับประกันทําทัณฑบนนักเรียนดวย
 นักเรียนที่ถูกลงโทษทําทัณฑบน ครั้งที่ ๑ หรือครั้งที่ ๒ แลว ปรากฎวา
ไมปรับปรุงพัฒนาตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบยีบ  หรือสรางความเดือดรอน 
เสื่อมเสียตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวมอยางรายแรง  ใหฝายสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เสนอปญหารายกรณีเพื่อใหผูอํานวยการวินิจฉัยแนวทางแกไขปญหา 
เชน การสงตอ การแยกกลุมปญหา การเปลี่ยนสถานที่เรียนเพื่อใหสามารถปรับตัว
ในสภาพแวดลอมใหม เปนตน
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 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
 (๑) ผูปกครองหรือครู นํานักเรียนมาแจงเหตุผลความจําเปนและชวง
เวลาที่ตองขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาต       
ตามแบบที่คณะกรรมการฝายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กําหนด
 (๒) นักเรียนนําแบบบันทึกไปแจงครูประจําชั้น หรือครูที่ปรึกษา และ     
ครูเวรประจําวันที่ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต
 (๓) ใหคณะกรรมการฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนผูลงนาม  
อนุญาตในแบบบันทึกแลวบันทึกขอมูลการขออนุญาตของนักเรียนที่ขออนุญาต  
ลงในสมุดบันทึกของฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 (๔) เมื่อนักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนแลว ใหนําบัตร
พกติดตัวไปดวยขณะอยูนอกบริเวณโรงเรียน
 (๕) เมื่อนักเรียนกลับเขามาในโรงเรียนตามเวลาที่กําหนดแลว ใหมา
รายงานตัวที่หองฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พรอมคืนบัตรแกผูใหอนุญาต
 (๖) ผูอนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนกัเรียนที่
ขออนุญาตลงในสมุดบันทึกของฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ขอ ๑๖ การใชพาหนะในโรงเรียน
 (๑) หามนักเรียนขับขี่จักรยานยนต จักรยาน หรือยานพาหนะใดๆ บริเวณ
โรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ
 (๒) ใหนักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต แลวจูงจักรยานยนต จักรยาน     
เมื่อมาถึงหนาประตูโรงเรียนเพื่อทําความเคารพครู นํารถไปจอดไวในที่ที่จัดใหจอด  
พรอมล็อคหรือใสกุญแจเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง
 (๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนตรับสงนักเรียน หรือรถประจําทาง      ให
ลงที่หนาโรงเรียนแลวเดินเปนแถวเขาโรงเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย สําหรับ 
การขึ้นรถกลับบานหลังเลิกเรียน ใหนักเรียนขึ้นรถตามจุดที่โรงเรียนกําหนดเทานั้น
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ขอ ๒๕ การตัดคะแนนความประพฤติ 
 การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน เปนการลงโทษเพื่อให

นักเรียนไดระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติ
ตนเปนคนดี ถูกตองตามระเบียบโรงเรียน เพื่อใหเปนการรวมกันอบรม   ตักเตือน   
ปองกัน    มิใหนักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน     ดังนั้นจึงใหครู   และ
บุคลากรมีอํานาจในการตัดคะแนนพฤติกรรมนกัเรียน  ดังตอไปนี้

 (๑) ครูที่ปรึกษา และครูเวรประจําวัน มีอํานาจตัดคะแนน
พฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆ ในหนึ่งปการศึกษา รวมแลวไมเกิน ๓๐ คะแนน

 (๒) ครูหัวหนาระดับมีอํานาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน
คนใดๆ ในหนึ่งปการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวร ตัดแลว   
ไมเกิน ๕๐ คะแนน

 (๓) หัวหนางานสงเสริมความประพฤตินักเรียนมีอํานาจตัด
คะแนนพฤติกรรมของนกัเรียนคนใดๆ ในหนึ่งปการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนที่  
ครูที่ปรึกษาหรือ ครูเวรและหัวหนาระดับ ตัดแลว ไมเกิน ๘๐ คะแนน

 (๔) ผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมี
อํานาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆ ในหนึ่งปการศึกษา เมื่อรวมกับ
คะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวร หัวหนาระดับ ตัดแลวไมเกิน ๑๐๐ คะแนน

  ขอ ๒๖ การทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้
 (๑) สงตัวใหรับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่น ตามที่กําหนด
 (๒) ใหบันทึกการทําความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเปนพยาน ตามที่กําหนด
 (๓) ใหรายงานตัวเปนประจํา ตามวันและเวลาที่กําหนด
 (๔) ใหทําบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเปนลายลักษณอักษร
 (๕) ใหเขารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม ตามที่กําหนด
 (๖) ใหบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ชุมชน ทองถิ่น ตามที่กําหนด
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 ขอ ๑๗ การใชอาคารเรียน สถานที่  หองปฏิบัติการ และหองพิเศษ
 (๑) หามเขาหองโดยไมไดรับอนุญาตจากครูประจําหองนั้นๆ
 (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใชอาคาร หองปฏิบัติการ หองพิเศษตางๆ 
ตามระเบียบการใชหอง และควรมีครูเปนผูดูแลอยางเครงครัด
 (๓) ไมเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ  อุปกรณใดๆ โดยเด็ดขาด

 ขอ ๑๘ ประกาศนี้ ถือเปนแนวปฏิบตัิเพื่อใหนักเรียนไดอยูรวมกันใน
โรงเรียนอยางเปนสุข  ไดรับความสะดวกและปลอดภัย หากนักเรียนคนใดฝาฝน
หรือจงใจไมปฏิบัติตาม ถือวากระทําผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียน
ประชาสงเคราะห วาดวยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียน
ประชาสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๕๘
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การลงโทษนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห ใหเปนไปเพื่อวากลาว      
สั่งสอน    โดยเจตนาที่จะแกไขความประพฤติที่ไมดีของนักเรียนใหรูสํานึกใน       
ความผิดที่กระทํา    ละเวนการประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรมของตนใน
ทางที่ดีตอไป โดยผูที่จะลงโทษจะตองทําการสอบสวนใหปรากฎซึ่งขอเท็จจริงให         
ชัดแจงวานักเรียนผูนั้นไดกระทําผิดและสมควรถูกลงโทษ

การลงโทษตาม (๓)(๔) กอนลงโทษใหผูเกี่ยวของเสนอความเห็นพรอม
เหตุผลประกอบตอผูอํานวยการโรงเรียน     เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงให
ลงโทษได  ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งใหโรงเรียนบันทึกเปนลายลักษณอักษร    
ไวเปนหลักฐาน โดยจัดทําแบบบันทึกใหเหมาะสม มีการจัดเก็บและแจงให               
ผูปกครองของนักเรียนรับทราบดวยทุกครั้ง

การแจงใหผูปกครองทราบ ใหครูที่ปรึกษา  ครูหัวหนาระดับชั้น หัวหนา
งานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสานงานกับผูชวยผูอํานวยการ ฝายสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สงเรื่องใหผูอํานวยการทราบ กอนทําหนังสือถึงผูปกครอง
นักเรียนใหรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน

การเชิญผูปกครองมาพบกับทางโรงเรียน ใหครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับ
ชั้น หัวหนางานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียนประสานงานกับผูชวยผูอํานวยการ   ฝาย
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทําหนังสือเชิญผูปกครองนักเรียน มาปรึกษาหารือ
กับทางโรงเรียนในการรวมมือแกไขปญหานักเรียน

ขอ ๒๔ การวากลาวตักเตือน   
ใชสําหรับนักเรียนที่กระทําผิดทุกสถานและในเมื่อผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู อํานวยการโรงเรียนมอบหมาย      
เห็นวาเหมาะสมและจะไดผลดี ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนไดออกคําสั่งของโรงเรียน 
มอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถวากลาวตักเตือน
นักเรียนได
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หมวดที่ ๓
เครื่องแบบและการแตงกายของนักเรียน

 ขอ ๑๙ เครื่องแบบและการแตงกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

 ๑. นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 ๑.๑ เสื้อ เปนแบบเชิ้ต คอตั้ง ผาขาวเกลี้ยง เนื้อหนา ผาอกตลอด มีสาบที่
อก เสื้อกวาง ๓.๕ – ๔.๐ ซม. กระดุมสีขาวแบบศูนยกลาง ๑ ซม. จํานวน ๕ เม็ด  
แขนยาวเพียงขอศอก มีกระเปาติดแนวราวนมเบื้องซาย ๑ กระเปา ขนาดกวาง
ตั้งแต ๘ – ๑๒ ซม. ลึก ๑๐ ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปก ป.ส. ดวยดาย
สีแดงที่อกดานขวา และปกชื่อ-นามสกุลของนักเรียนดวยดายสีแดงที่อกดานซาย 
เมื่อสวมใสใหชายเสื้ออยูภายในกางเกง  มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ
 ๑.๒ กางเกง เปนกางเกงไทยใชผาสีนํ้าเงินชนิดผาโทเลหรือผามัน หาม
ใชผาฝายเวสปอสย หรือยีนสออน มีจีบหนา ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู  ขาสั้น          
เหนือกลางสะบาหัวเขาไมเกิน ๕ ซม.  ความกวางของปลายขาพับเขาในกวาง   ๕ 
ซม.    ผากลางสวนหนาติดซิป มีกระเปาตามแนวตะเข็บขาง ขางละ ๑ กระเปา 
ไมมีกระเปาหลัง กางเกงตองสวมทับชายเสื้อไวใหเรียบรอย หามเปลี่ยนแปลงสี
และทรงของกางเกง
 ๑.๓ เข็มขัด อนุญาตใหใชเข็มขัดหนังสีดําขนาดกวางตั้งแต ๒.๕ - ๔   ซม. 
ตามลักษณะรูปรางของนักเรียน หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงิน ชนิดหัวกลัดรูเดียว        
มีปลอกสีดํา ๑ ปลอก สําหรับสอดปลายเข็มขัด หามเสริมแตงเข็มขัดในลักษณะ    
อื่นใด  ในวันที่เรียนลูกเสือ ใหใชเข็มขัดลูกเสือได
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4. สถาน
รายแรง

- ขมขู กรรโชก ทําใหผูอื่นสูญเสียทรัพยสิน
- ซื้อ จําหนาย จายแจก ยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
- ลวงละเมิดทางเพศทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย
- กระทําตนเสื่อมเสียดานชูสาวหรือทางเพศชัดแจง
- ขาดเรียนไมแจงเหตุผลตอเนื่องนาน ๑๐ วันขึ้นไป
- กระทําความผิดคดีอาญา
- กระทําการอันเปนปฏิปกษตอการบริหารโรงเรียน
- เกี่ยวของกับการคาประเวณี
- กระทําการอันเปนบอนทําลายความมั่นคงของ 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- กระทําการเสื่อมเสียตอเกียรติยศ ชื่อเสียง ของ
โรงเรียนอยางรายแรง

- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐

- ๕๐

- ๕๐

ขอ ๒๓ นักเรียนที่กระทําผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระทําที่ทําให
เกิดความเสื่อมเสียแกชื่อเสียงของโรงเรียน  สังคม  หมูคณะ  หรือประพฤติฝาฝน
ตามกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประชาสงเคราะหจะพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแกนักเรียนที่กระทําผิดมี ๔ สถาน ดังนี้

(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๓) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๔) ทําทัณฑบน
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 ๑.๔ รองเทา ใหใชรองเทาหุมสนชนิดผูกเชือก ผาใบสีดํา ไมมีลวดลายหรือ
สีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเทาทุกรูของรองเทา
 ๑.๕ ถุงเทา ใหใชถุงเทาสั้น สีขาว ยาวเหนือตาตุมตั้งแต ๑๐ ซม. ขึ้นไปแต
ไมเกินกลางหนาแขง ไมพับหรือไมมวนถุงเทา ถุงเทาไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน
 ๑.๖ ทรงผม นกัเรียนชายชั้นประถมศึกษา ดานหนาสั้นยาวไมเกิน ๒   ซม. 
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา ดานหนาสั้นยาวไมเกิน ๔ ซม. หามไวจอน ไวหนวด    
ไวเครา   สวนดานขาง  ดานหลังตัดเกรียนติดหนังศีรษะ    ผมหามใสเยล   นํ้ามัน      
สเปรย   ครีมแตงผม หามยอมหรือกัดสีผมหรืออื่นๆ ในลักษณะเปนการเสริมสวย

 ๒. นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา
 ๒.๑ เสื้อ ใหใชผาขาวเกลี้ยง ไมบางเกินไป แขนสั้น ปลายแขนปลอย 
สําหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 และแขนยาว ปลายแขนรัด สําหรับ
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และตองสวมเสื้อซับในสีขาวกอนสวม      
เครื่องแบบ หามใสเสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอ กระเปาเสื้อใหติดแถบหนาอกเสื้อ
ดานซายขนาด ๘ × ๑๐ ซม. และปกตราโรงเรียนที่กระเปาเสื้อ สวนชื่อ-นามสกุล
ของนักเรียนใหปกดวยดายสีแดงที่อกดานขวา ขอบชายเสื้อจั๊ม และใหใชโบวไขว
สีนํ้าเงิน
 ๒.๒ กระโปรง ใชผาสีนํ้าเงินเนื้อเกลี้ยงไมมีลวดลายและไมบาง 
เอวกระโปรงมีขอบกวาง ๓ - ๔ ซม. แบบกระโปรงใชแบบธรรมดา ดานหนาและ
ดานหลัง  พับเปนจีบขางละ ๓ จีบ จีบกระโปรงหันออกดานนอก ชายกระโปรง 
ดานหนาลางพับเขาดานในกวาง ๒.๕ – ๔ ซม.
 ๒.๓ ถุงเทา ใหใชถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย เวลาสวมใสใหพับขอบลงมา
แลว วัดจากกึ่งกลางขึ้นไปสูงไมนอยกวา ๓ นิ้ว แตไมเกินกึ่งกลางของหนาแขง
ตนเอง  ถาใชถุงเทาที่ไมพับขอบบนถุงเทาตองสูงจากตาตุมไมนอยกวา ๓ นิ้ว      
แตไมเกินกึ่งกลางของหนาแขงตนเอง
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3. สถานหนัก - ฝาฝน/ขัดขืนคําสั่งครู ผูบริหาร ที่สั่งโดยชอบธรรม
- หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
- ขาดเรียนไมแจงเหตุตอเนื่องนาน ๓ วันขึ้นไป
- แสดงกิริยากาวราว ขาดสัมมาคารวะตอผูอาวุโส
- กอความไมสงบขึ้นในโรงเรียน
- ทําลายทรัพยสินของสวนรวมหรือของผูอื่น
- มั่วสุม รวมกลุมกอความเดือดรอนใหผูอื่น
- ทุจริตในการเรียนและการสอบ
- แอบอางบุคคลอื่นมาเปนผูปกครองของตน
- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ
- จัดใหมีหรือเลนการพนันทุกชนิดในโรงเรียน
- ประพฤติตนไมเหมาะสมในเชิงชูสาว
- มีหรือเผยแพรสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน
- สูบบุหรี่ เสพสารเสพติด
- ดื่มสุรา หรือของมึนเมา
- ชักนําบุคคลภายนอกเขามากอกวนในโรงเรียน
- กอเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน
- เขาประกวดนางงาม นางแบบ นายแบบ หรือ  
ถายภาพเพื่อเผยแพร โฆษณาตอสาธารณชนโดย   
ไมไดรับอนุญาตจากทางโรงเรียน
- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพยสินของผูอื่น

- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๕
- ๒๕
- ๒๕
- ๓๐
- ๓๐
- ๔๐
- ๔๐

- ๔๐
- ๔๐
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 ๒.๔ รองเทา ใหใชรองเทาหนังสีดํา ไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน แบบรองเทา
ใชแบบหุมสนสีดํา สนสูงไมเกิน ๓ ซม. หัวมน มีสายรัดหลังเทา   รองเทาผาใบใหใช
สีขาวลวน ไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน
 ๒.๕ ผม และ ทรงผม ใหไวผมยาว ถักเปยสองขาง รัดดวยโบวสีขาวหรือ
สีนํ้าเงิน หามดัดผม ซอยผม ยอมผม กัดสีผม และหามตกแตงผมโดยเยล นํ้ามัน 
สเปรยหรือเครื่องสําอางอื่นใด ใหใชกิ๊บหนีบผมสีดําขนาดพอเหมาะ ไมใหใชหวีสับ 
หวีติดหรือเสียบไวที่ผม
 ๒.๖ การตกแตงใบหนา หามใชเครื่องสําอางใดๆ ตกแตงบริเวณใบหนาหรือ
สวนอื่นใดของรางกายที่ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ใหใชสบู แปงฝุน ทําความ
สะอาดสวนตางๆของรางกายไดในบางกรณี เชน หลังจากเรียนพลศึกษา  หรือทํา
กิจกรรมของโรงเรียนและหามตกแตงใบหนาโดยวิธีการตางๆ ที่ผิดธรรมชาติ

๓.นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
 ๓.๑ เสื้อ ใหใชผาสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินไป แขนยาว ปลายแขนรัด ผาอก
ตลอด ที่อกเสื้อทําฉากตลบขางในกวาง ๓ ซม. ติดกระดุม สีขาว  ๕  เม็ด ตัวเสื้อ
ไมรัดรูปและตองสวมเสื้อซับในสีขาวกอนสวมเครื่องแบบ  กระเปาเสื้อใหติดแถบ
หนาอกเสื้อดานซายขนาด ๘ × ๑๐ ซม. และปกตราโรงเรียนที่กระเปาเสื้อ สวน
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียนใหปกดวยดายสีแดงที่อกดานขวา ขอบชายเสื้อจั๊ม  และ     
ผูกเนคไทสีนํ้าเงิน
 ๓.๒ กระโปรง ใหใชแบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษา
 ๓.๓ ถุงเทาและรองเทา ใหใชแบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับ        
ชั้นประถมศึกษา
 ๓.๔ ผม และ ทรงผม ใหไวผมยาวไมเกินสะบกัหลังและตองรวบผมหรือรัด
ดวยโบวสีขาวหรือสีนํ้าเงิน หามดัดผม ซอยผม ยอมผม กัดสีผม และหามตกแตงผม
โดยเยล นํ้ามัน สเปรยหรือเครื่องสําอางอื่นใด ใหใชกิ๊บหนีบผมสีดําขนาดพอเหมาะ 
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ระดับ
ความผิด

ลักษณะการกระทําผิด ตัดคะแนน
พฤติกรรม

2. สถานกลาง - ขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลจําเปน
- หนีการเรียน
- ไมรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน
- กิริยา วาจาไมสุภาพ พูดเท็จ ใหการเท็จ
- กลั่นแกลง รังแกผูอื่น
- นําสิ่งของตองหาม ไมเหมาะสม ไมไดรับอนุญาต 
  เขามาในโรงเรียน
- ยุยงสงเสริมใหผูอื่นกระทําความผิด

- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐

- ๑๐
- ๑๐
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ไมใหใชหวีสับ หวีติดหรือเสียบไวที่ผม
 ๓.๕ การตกแตงใบหนา หามใชเครื่องสําอางใดๆ ตกแตงบริเวณใบหนาหรือ
สวนอื่นใดของรางกายที่ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ใหใชสบู แปงฝุน  ทําความ
สะอาดสวนตางๆ ของรางกายไดในบางกรณี  เชน  หลังจากเรียนพลศึกษา หรือทํา
กิจกรรมของโรงเรียนและหามตกแตงใบหนาโดยวิธีการตางๆ ที่ผิดธรรมชาติ

๔.เครื่องหมายของโรงเรียนและการแตงกาย 
 ๔.๑ นกัเรียนชาย
  ๔.๑.๑ ใหปกอักษรยอ ป.ส. ที่อกเสื้อดานขวา ดวยดายสีแดง   
ปกทึบกวาง ๑ ซม. สูง ๑.๕ ซม.
  ๔.๑.๒ การปกชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนใหปกทึบหรือเดินตัว
เสนพิมพ สูง ๑ ซม. ที่อกดานซายในระดับเดียวกับการปกอักษรยอ ป.ส.

 ๔.๒ นักเรยีนหญิง
  ๔.๒.๑ ใหปกอักษรยอ ป.ส. ที่กระเปาเสื้อดานซายดวยดาย  
สีนํ้าเงินและสีแดง (ขอรับแบบไดที่หองธุรการโรงเรียน)
  ๔.๒.๒ การปกชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนใหปกทึบหรือเดินตัว
เสนพิมพสูง ๑ ซ.ม. ที่อกเสื้อดานขวาในระดับเดียวกับกระเปาเสื้อ

๕. เครื่องแบบพลศึกษา
 ๕.๑.ใหใชเสื้อและกางเกงที่โรงเรียนกําหนดซึ่งจําหนายโดยหองสหกรณ 
ของโรงเรียนประชาสงเคราะห
 ๕.๒ นักเรียนหญิงใชรองเทาผาใบสีขาว นักเรียนชายใชรองเทาผาใบสีดํา
 ๕.๓ หามปรับเปลี่ยน แกไขทรงเสื้อและกางเกงโดยเด็ดขาด 
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หมวดที่  ๕
ประเภทของการกระทําความผิด

การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

 ขอ ๒๑ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน    เมื่อเริ่มเขา
ศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปดภาคการศึกษาใหม 
 ขอ ๒๒ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไมพึงประสงค  
โดยแบงระดับความผิด ลักษณะการกระทําผิดและเกณฑการตัดคะแนนพฤติกรรม 
ดังนี้

ระดับ
ความผิด

ลักษณะการกระทําผิด ตัดคะแนน
พฤติกรรม

1. สถานเบา - ทิ้งขยะไมถูกที่หรือกอความสกปรกในโรงเรียน
- เขาหองเรียนชา
- สงเสียงดังรบกวนผูอื่น
- มาโรงเรียนสาย
- รับประทานอาหารในเวลาเรียน
- ไมทําเวรหรือทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- ขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
- แตงกายหรือไวทรงผมผิดระเบียบ
- ไมนําขาวสารหรือจดหมายไปแจงผูปกครอง

- ๓
- ๓
- ๓
- ๕
- ๕
- ๕
- ๕
- ๕
- ๕

23



 ๖. เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี   
  ใหใชระเบียบตามเครื่องแบบลูกเสือแหงชาติของกรมพลศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

 ๗. เครื่องประดับ
หามใชเครื่องประดับตางๆ เชน สรอยคอ สรอยทองคํา แหวน ตางหู       

หวีสับ โบวผูกผมสีตางๆ ซึ่งถาครูพบเห็นสามารถยึดของดังกลาว ไวที่หองฝาย         
สงเสริมฯ และใหผูปกครองมารับคืน
 ไมอนุญาตใหนักเรียนทุกคนไวเล็บยาว แตงเล็บ  ทาเล็บหรือตกแตง      
สวนตางๆ ของรางกาย  เชน  หามกันคิ้ว หามดัดขนตา  หามสักรูปตางๆ                     
บนรางกายและไมอนุญาตใหใชคอนแทคเลนสแฟชั่น

 ๘. กระเปานักเรียน
 ใหใชกระเปานักเรียนของโรงเรียนแบบสะพายหลัง ซึ่งจําหนายโดยหอง
สหกรณของโรงเรียน สีนํ้าเงิน และปกตราสัญลักษณของโรงเรียนประชาสงเคราะห 
หามใชกระเปาสะพายแบบอื่นหรือกระเปาแบบแฟชั่น และควรจัดหนังสือให
เหมาะสมตามตารางสอนในแตละวัน

19

(๑๐) การทําทัณฑบน    ใชในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ     
สภาพนักเรียน   ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีทําให
เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา หรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา 
หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลว  แตยังไมเข็ดหลาบ 

การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครอง    
มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย
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หมวดที่ ๔
การลงโทษนักเรียนของโรงเรียนประชาสงเคราะห

 ขอ ๒๐ นักเรียนที่กระทําความผิด ทางโรงเรียนประชาสงเคราะหจะ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน    
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม          
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป   ดังมีรายละเอียดดังนี้
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖   และมาตรา ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปนี้
 (๑) ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
 (๒) ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 (๓) ใหยกเลิก “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓”
 (๔) ในระเบียบนี้
 “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ผูแทนผูรับใบอนุญาต 
ผูจัดการ ผูอํานวยการของโรงเรียนประชาสงเคราะห
 “การกระทําความผิด หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝาฝนระเบียบ 
คําสั่ง แนวปฏิบัติ ขอบังคับของโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
 “การลงโทษ” หมายความวาการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทํา
ความผิด โดยมีความมุงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
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 (๕) โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนที่กระทําความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
  (๑) วากลาวตักเตือน

(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๓) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๔) ทําทัณฑบน 

(๖) หามลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกลง    หรือลงโทษ
ดวยความโกรธ  หรือดวยความพยาบาท     โดยคํานึงถึงอายุของนักเรียน     และ
ความรายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษดวย

การลงโทษนักเรียนใหเปนไปเพื่อเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติ 
ไมดีของนักเรียนใหรูสํานึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางที่ดีตอไป

ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา   หรือผูที่บริหารโรงเรียนหรือ    
สถานศึกษามอบหมาย เปนผูมีอํานาจการลงโทษนักเรียน

(๗) การวากลาวตักเตือน    ใชในกรณีนักเรียนกระทําความผิดไมรายแรง

(๘) การตัดคะแนนความประพฤติ    ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวย          
การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห  
(หมวดที่ ๕) และใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน

(๙) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชในกรณีที่นักเรียนกระทํา
ความผิดที่สมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

21


