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ระเบียบโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา พ.ศ.๒๕๖๕  

   

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๔ 
และอ านาจตามความในข้อแห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
และอ านาจตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘   บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ใน
ระเบียบ และมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้น      โรงเรียนท่าข้ามวิทยาจึงได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลงโทษโดย
ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนฉบับ พ.ศ.๒๕56 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมผิดระเบียบ
วินัยของโรงเรียนทั้งหมด และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
 

 
หมวดที่ ๑ 
 บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี่เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของ
นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา พ.ศ.๒๕6๕” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา  
พ.ศ.๒๕๖๔  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
 “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
 “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียน 
 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
 “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน 
 “หัวหน้างาน”  หมายถึง  ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างาน 
 “หัวหน้าอาคาร” หมายถึง   ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าอาคารเรียน 
 “ผู้ประสานระดับชั้น” หมายถึง ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานระดับชั้นเรียน 
 “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิด หรือ
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิดที่กระท า และการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด ฝ่าฝืนต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามชองสังคม 
 “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร กระท าความดี
อันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีและควรได้รับ
รางวัล 



๒ 

 

 “การกระท าความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่งแนวปฏิบัติ 
ข้อบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ 

“การลงโทษนักเรียน” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน  ต้องเป็นการลงโทษที่ไม่เกิดจากอคติ การผูกใจเจ็บต่อนักเรียน แต่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความ
ส านึกถึงข้อผิดพลาดของตนเอง เพ่ือจะได้แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาความประพฤติ พฤติกรรมของตนเองให้
เป็นไปในทางที่ดีข้ึน ประพฤติอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของโรงเรียน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบ
สุข ความเจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน 

“ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม 
 
 ข้อ 4 ให้ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าฝ่ายที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 
 

หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 

 
 ข้อ 5 แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
  (๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตยของไทย 
  (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
  (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
  (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
  (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
  (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
  (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
  (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
  (๑๐) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 

ข้อ 6 การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียน 
 (๑) แต่งกายให้เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
 (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
 (๓) ท าความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
 (๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
 (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.3๐ น.  

(๖) ท าความเคารพครูเวร และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อมาถึงโรงเรียน 
 (๗) เริ่มเข้าแถวเพ่ือท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.4๐ น. (เพลงมาร์ชโรงเรียน) 
 (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น 
ข้อ 7 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 

 (๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
 (๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 



๓ 

 

 (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
 (๔) ดูแลรักษาความสะอาด โต๊ะ เก้าอ้ี ให้ในห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

  (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพ ครูผู้สอนก่อน 
 (๖) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
 (๗) ไม่ท าความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 (๙) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ 

  (๑๐) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 

ข้อ 8 สิ่งที่นักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 
(๑) อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ  
(๒) สื่อลามกอนาจาร 
(๓) สิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด 
(๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
(๕) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
(๖) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า  ซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน 
(๗) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า 
(๘) บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว 
(๙) สัตว์เลี้ยง 
(๑๐) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ ของราชการ 

ข้อ 9 การแสดงความเคารพ 
ก. ในห้องเรียน 

(๑) ครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ 
(๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้า

ห้องบอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู 
ข. นอกห้องเรียน 

(๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพด้วยการ
ไหว้ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดคีรับ”  “สวัสดีค่ะ”  

(๒) กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ ให้นักเรียน
หยุด ยืนตรงโค้งค านับ พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ” 

(๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย เมื่อ
เดินผ่านไป 

ข้อ ๑0 การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียน 
(๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 

  (๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกท่ีควร 
  (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
  (๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน 
  (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพ่ี หรือผู้อาวุโสกว่า 
  (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม 
  (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 



๔ 

 

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) ไม่ออกหองสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 
  (๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือท ากริยารบกวนผู้อื่น 

ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนในการลา ขาดเรียนและมาสาย 
  (1)  การลาเมื่อผู้ปกครองมีความจ าเป็นต้องให้เด็กหยุดการเรียน  หรือในกรณีที่นักเรียน 
เจ็บป่วย  ต้องมีใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือประสานจากผู้ปกครองแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบถ้าเป็นใบลา
ของนักเรียนต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองต่อท้ายใบลา  ลายเซ็นของผู้ปกครองต้องตรงกับที่ได้มาท าการมอบตัว
ในวันมอบตัวของโรงเรียนหรือ ถ้าผู้ปกครองได้มาลานักเรียนด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด  (การเขียนใบลาต้อง
เขียนให้ถูกต้องตามแบบของใบลาป่วยหรือลากิจ) 
   (2)  การขาดเรียนนักเรียนที่ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลาเกิน  ๓  วัน  โรงเรียนจะ
ส่งใบเตือนหรือประสานถึงผู้ปกครองครั้งที่  ๑  โดยครูที่ปรึกษาจะมีหนังสือเตือนหรือประสานวิธีการใดๆ  
หากไม่ได้รับการตอบรับภายใน  ๕  วัน  โรงเรียนจะส่งใบเตือนอีก เป็นครั้งที่  ๒   และภายใน  ๕  วัน  
หลังจากส่งใบเตือนครั้งที่  ๒  ยังไม่ได้รับการติดต่อโรงเรียนจะคัดชื่อออกจากทะเบียนโรงเรียน  เพราะสาเหตุ
ไม่สมัครใจเรียน(ในการออกหนังสือเตือนครั้งที่  ๒  ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ออกเอง) 
  (3)  การมาโรงเรียนสาย  เพ่ือเป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นคนตรงต่อเวลา  เป็นผู้มีความ
กระตือรือร้น  ไม่เฉื่อยชา  เป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี  และได้รับการอบรมตักเตือนค าแนะน า  โรงเรียนจึงได้มีการ
อบรมนักเรียนในตอนเช้าพร้อมทั้งให้ค าแนะน าตักเตือน  ฉะนั้นถ้านักเรียนมาไม่ทันโดยไม่มีเหตุผลอันควร  ครู
เวรหรือหัวหน้าเวรประจ าวันจะเป็นผู้ลงโทษตามความเหมาะสม  และอาจได้รับโทษไม่เหมือนกันในความผิ ด
เช่นเดียวกันย่อมได้ ทั้งนี้แล้วแต่ดุลพินิจของครูเวรหรือหัวหน้าครูเวรประจ าวัน นั้น  หากมีความจ าเป็น
เนื่องจากผู้ปกครองมีธุระใช้อย่างอ่ืนให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ถ้าผู้ปกครองใช้ไปท าธุระในตอนเช้า  ไม่สามารถจะให้นักเรียนมาทันตามก าหนดเวลาต้องมี
หนังสือรับรองหรือมีการประสานของผู้ปกครองด้วยวิธีอ่ืนใดไปแสดงต่อหัวหน้าครูเวรประจ าวันหรือครูที่
ปรึกษาก่อนเข้าห้องเรียน  หากไม่มีหนังสือรับรองหรือการประสานจากผู้ปกครองถือว่า  นักเรียนผู้นั้นสาย 
  ในกรณีเหตุผลพิเศษ  เช่น  ฝนตก  รถจักรยานยางแตก  เครื่องรถเสียระหว่างทาง  ครูเวร
ประจ าวันใช้ดุลพินิจ  ได้ท าการผ่อนผันเป็นเฉพาะรายไป  และอาจจะจด บันทึกไว้เพ่ือหาข้อเท็จจริงต่อไป   
แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นการหลอกลวงครู  จะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก  ถ้านักเรียนมาสายเกินกว่า  ๘.๑๕  น.  ถือว่า
มาโรงเรียนสายจะถูกบันทึกชื่อตัดคะแนนตามระเบียบตัดคะแนนในแต่ละครั้ง (มาสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร) 
  



๕ 

 

 ข้อ ๑๓ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จ าเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอก

หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนก าหนดหรือ
แจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ี
จัดเก็บนั้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นให้น าผู้ปกครองมาขออนุญาตก่อนเสมอ (ดุลพินิจของหัวหน้า
กิจกรรม) 

 ข้อ ๑๔ การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
นักเรียนมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ กับหน่วยงาน องศ์กร ชุมชนภายนอก ใน

เวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนนักเรียนต้องแจ้งให้ผู้
ที่จะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาต
กับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 

 ข้อ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
           เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
  (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 
  (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
  (5) นักเรียนน าแบบบันทึกไปแจ้งครูที่ปรึกษาหรือครูเวรประจ าวัน ที่อนุญาตลงนามรับทราบ
การขออนุญาต แจ้งฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือรายงานผู้อ านวยการ ต่อไป 
  (6) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ให้แสดงตัวต่อครูที่ปรึกษาหรือครู
เวรประจ าวัน ที่อนุญาตลงเวลารับทราบการขออนุญาต แจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน 

 ข้อ ๑๖ การใช้พาหนะในโรงเรียน 
  (๑) กรณีนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน และขับข่ีจักรยานยนต์ จักรยาน หรือยานพาหนะใดๆ 
มาโรงเรียนต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ 
  (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์จักรยานยนต์ เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนเพ่ือท าความ
เคารพครูเวรก่อน แล้วน ารถไปจอดไว้ในที่ที่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพ่ือความปลอดภัยทุกครั้ง 
  (๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงที่ประตูโรงเรียน
แล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการขึ้นรถกลับบ้านหลังเลิก
เรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
  (๑) ห้ามเขา้ห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้นๆ 
  (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบการใช้
ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด 
  (๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องโดยเด็ดขาด 
 ข้อ ๑๘  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ จะถูก
ลงโทษตามระเบียบโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
 



๖ 

 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

ข้อ ๑๙ เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 ๑. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบที่อก เสื้อกว้าง  

๓.๕ – ๔.๐ ซ.ม. กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ ซ.ม. จ านวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนว
ราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างตั่งแต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ เมื่อสวม
ใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 
  ๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงไทยใช้ผ้าสีกากี ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือเวสปอส์ย 
มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาส้นเหนือสะบ้าหัวเข้าไม่เกิน ๕ ซ.ม.  ความกว้างของปลายขาพับเข้าใน
กว้าง ๕ ซ.ม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง 
กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง 
  ๑.๓ เข็มขัด อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดกว้างตั่งแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตามลักษณะ
รูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปสี่เหลียม ชนิดหัวกลัดรูเดียวมีปลอกสีน้ าตาล ๑ ปลอก 
ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด นักเรียนที่เป็นลูกเสือให้ใช้เข้มขัดของลูกเสือ
แทนได ้
  ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รอเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีน้ าตาล ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน 
โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้าและห้ามเปลี่ยนแปลงสีรองเท้า 
  ๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีน้ าตาล ยาวเหนือตาตุ่มตั่งแต่ ๑๐ ซ.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกินกลาง
หน้าแข้ง ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า ถุงเท้าไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน 
  ๑.๖ ผม  

กรณีไว้ผมทรงนักเรียน หรือรองหวีเบอร์ ๑ ด้านหน้าความยาวไม่เกินแนวคิ้ว เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน  

กรณีไว้ผมรองทรงสูง ตัดเกรียนติดหนังศีรษะตั้งแต่ตีนผมไล่ระดับจนถึงส่วนบนของศรีษะ  
ผมด้านบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร ผมด้านหน้ายาวไม่เกินแนวคิ้ว เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  

ห้ามไว้จอนหรือกันจอน ห้ามไว้หนวดเครา ห้ามใส่เยล น้ ามันสเปรย์ ครีมแต่งผม ห้ามย้อม
หรือกัดสีผมหรืออ่ืนๆ ในลักษณะเป็นการเสริมสวย 
 

 ๒. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๒.๑ เสื้อ ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๒.๒ กางเกงให้ใช้ผ้าสีด า ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าเวส-ปอยส์ รูปแบบ
กางเกงใช้แบบเดียวกันกับรูปแบบกางเกงนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๒.๓ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า อนุญาตให้ใช้เข็มขัดสีน้ าตาลขนาดกว้างตั้งแต่ ๒.๕ - ๔  
ซ.ม. ตามลักษณะรูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด  สายของเข็มขัด
ต้องไม่มีลวดลายใดๆ 
  ๒.๔ รองเท้าให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูก เป็นรองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดสาย
หรือสีอื่นปน 
  ๒.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้น สีขาว เนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุ่มตั่งแต่ ๑๐ ซ.ม.ขึ้นไปแต่ไม่เกิน
ครึ่งน่องหรือเสมอหน้าแข้ง ไม่พับถุงเท้า และถุงเท้าต้องไม่มีสวดลายใดๆ เช่นตัวหนังสือหรือรูปภาพ เป็นต้น 
  



๗ 

 

  ๒.๖ ผม  
กรณีไว้ผมทรงนักเรียน หรือรองหวีเบอร์ ๑ ด้านหน้าความยาวไม่เกินแนวคิ้ว เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียน  
กรณีไว้ผมรองทรงสูง ตัดเกรียนติดหนังศีรษะตั้งแต่ตีนผมไล่ระดับจนถึงส่วนบนของศรีษะ  

ผมด้านบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร ผมด้านหน้ายาวไม่เกินแนวคิ้ว เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
ห้ามไว้จอนหรือกันจอน ห้ามไว้หนวดเครา ห้ามใส่เยล น้ ามันสเปรย์ ครีมแต่งผม  

ห้ามย้อมหรือกัดสีผมหรืออ่ืนๆ ในลักษณะเป็นการเสริมสวย 
 

๓. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๓.๑ เสื้อให้ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป แขนเสื้อให้ใช้แบบกลาสี แขนสั้น ปลายแขนย่น 
และต้องสวมเสื้อสับในสีขาวก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอ กระเป๋าเสื้อให้ติดริมขอบ
เสื้อด้านล่างข้างขวาขนาด ๘ × ๑๐ ซ.ม.ขอบชายเสื้อด้านล่างพับเข้าด้านในเข้า ๑ นิ้ว ความยาวของชายเสื้อ
ติดตรงบริเวณข้อมือเมื่อยืดตรง ให้ใช้ผ้าผูกคอสีกลมท่า ชายสามเหลี่ยมผูกเงื่อนกลาสี แยกชายออกข้าง
ประมาณ ๒.๕ นิ้ว 
  ๓.๒ กระโปรง ใช้ผ้าสีกลมท่าเนื้อเกลียงไม่มีลวดลายและไม่บาง   เอวกระโปรงมีขอบกว้าง  
๓ - ๔ ซ.ม. แบบกระโปรงใช้แบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ จีบกระโปรงหันออก
ด้านนอก เย็บทับจีบกระโปรง จากขอบเอวลงมาไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. แต่ไม่เกินครึ่งน่อง ชายกระโปรงคลุมเข่าและ
หน้าล่างพับเข้าด้านในกว้าง ๒.๕ – ๔ ซ.ม. 
  ๓.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ให้พับขอบลงมาแล้วพับ2 ครั้ง วัดจาก
กึ่งกลางขึ้นไปสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินก่ึงกลางของหน้าแข้งตนเอง    
  ๓.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน แบบรองเท้าใช้แบบหุ้มส้นสีด า 
ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 
  ๓.๕ ผม  

กรณีไว้ผมสั้นทรงนักเรียน ให้ตัดผมสั้นเสมอตีนผมหรือปกเสื้อด้านบน ปลายผมต้องเสมอกัน 
กรณีไว้ผมยาว ให้มัดรวบสูงผูกด้วยริบบิ้นสีด า และต้องรวบผมด้านหน้าขึ้นและหนีบด้วยกิ๊บด า 
ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผมหรือกัดสีผม และห้ามตกแต่งทรงผมหรือถักเปีย ด้วยน้ ามัน เยล 

สเปรย์ หรือเครื่องส าอางใดๆ 
  ๓.๖ การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอื่นใดของ
ร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ให้ใช้ลิบมัน แป้งฝุ่นท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายได้ในบาง
กรณี เช่นหลังจากเรียนพละศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆท่ีผิด
ธรรมชาติ 

 ๔.นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๔.๑ เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร แบบเสื้อเป็นแบบคอเชิ้ตแขนสั้นปลายแขนรัด 
ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าฉากตลบข้างในกว้าง ๓ ซ.ม. ติดกระดุมสีขาว ๕ เม็ด ตัวเสื้อไม่รัดรูปและสวมทับเสื้อ
ทับในสีขาวอีกชั้นหนึ่ง ให้ชายเสื้ออยู่ในขอบกระโปรง เมื่อมองดูให้เห็นเข็มขัดโดยรอบ 
  ๔.๒ กระโปรง ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่เป็นสีกลมท่า 
  ๔.๓ ถุงเท้าและรองเท้า ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๔.๔ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิด
หัวกลัด สีเดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งต้องเป็นสีเดียวกับเข็มขัดต้องไม่มีลวดลายหรือ
การตกแต่งใดๆ 



๘ 

 

  ๔.๕. ผม 
กรณีไว้ผมสั้นทรงนักเรียน ให้ตัดผมสั้นเสมอตีนผมหรือปกเสื้อด้านบน ปลายผมต้องเสมอกัน 
กรณีไว้ผมยาว ให้มัดรวบสูงผูกด้วยริบบิ้นสีน้ าเงิน และต้องรวบผมด้านหน้าขึ้นและหนีบด้วยกิ๊บด า 
ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผมหรือกัดสีผม และห้ามตกแต่งทรงผมหรือถักเปีย ด้วยน้ ามัน เยล 

สเปรย์ หรือเครื่องส าอางใดๆ 
                      ๔.๖. การตกแต่งใบหน้า  ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอื่นใดของ
ร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ให้ใช้ลิบมัน แป้งฝุ่นท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายได้ในบาง
กรณี เช่นหลังจากเรียนพละศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆท่ีผิด
ธรรมชาติ 
 

 ๕. เครื่องหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย 
  ๕.๑. ให้ปักอักษรย่อ ท.ข.ว. ที่อกเสื้อเบื้องขวา ด้วยด้ายสีน้ าเงิน ปักทึบกว้าง  ๑ ซ.ม. สูง ๑.๕  
ซ.ม. พร้อมเลขประจ าตัวนักเรียน ด้านล่าง ขนาดสูง 0.5 ซ.ม. 
  ๕.๒ การปักชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนให้ปักทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรม สูง ๑ซ.ม. ที่อก
เบื้องซ้ายในระดับเดียวกับการปักอักษรย่อ ท.ข.ว. 
  ๕.๓ ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้นเรียนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย โดยให้ปักทึบเป็นวงกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓ ซ.ม. ตามระดับชั้น ดังนี้ 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จ านวน ๑ จุด 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ จ านวน ๒ จุด 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จ านวน ๓ จุด 
  ๕.๔ การปักเครื่องหมายจุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายก าหนดด้วยสีประจ า
ของนักเรียน  
  5.5 ชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชายและหญิงติดเข็มโลหะ สัญลักษณ์ตราโรงเรียน 
ด้านขวาบน อักษร ท.ข.ว. 
 

 ๖. เครื่องแบบพละศึกษาและเสื้อสี 
  ๖.๑. ให้ใช้เสื้อพละ เสื้อสีและกางเกงที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งจ าหน่ายโดยฝ่ายสวัสดิการ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
  ๖.๒ ให้ปักชื่อและชื่อสกุล ที่อกเสื้อด้านขวาเป็นภาษาไทยด้วยสีขาวตัวพิมพ์ขนาดธรรมดา 
สูง ๑ ซ.ม. ใต้ชื่อ มีเลขประจ าตัวนักเรียน และจุดตามคณะสีของนักเรียน  
  ๖.๓ นักเรียนใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวทั้ง นักเรียนชาย หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนชาย หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 ๗. เครื่องแบบลูกเสือ 
ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบลูกเสือแห่งชาติ กรมพละศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ๘. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  
ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารกรมการรักษาดินแดน 

 

 ๙. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยทองค า แหวน  ต่างหู หวีสับ โบว์ผูก
ผมสีต่างๆ ซึ่งถ้าครู-อาจารย์พบเห็นสามารถยึดของดังกล่าว ไว้ที่ห้องกิจการนักเรียนและจะให้ผู้ปกครองมารับคืน 
(จะคืนเฉพาะของมีค่าเท่านั้น) และไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่างๆ 



๙ 

 

ของร่างกาย เช่น ห้ามกันค้ิว ห้ามดัดขนตา ห้ามสักรูปต่างๆ บนร่างกาย และไม่อนุญาตคอนแท็คเลนส์แฟชั่นเพ่ือ
ความสวยงาม 
 ๑0. การใช้โทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ว่าด้วยการน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เครื่องแท๊บเล็ต และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๕  
 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 

 
 นักเรียนที่กระท าความผิด ทางโรงเรียนท่าข้ามวิทยาจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันที่ 
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน็ต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ นักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 (๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 (๔) ในระเบียบนี้ 
  “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น 
  “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผ่าฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา 
  “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความ
มุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 
 (๕) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
  (๒) ท าทัณฑ์บน  

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
(๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(6) ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ ด้วยความโกรธ 
หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง ของพฤติการณ์
ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติ
ไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางที่ดีต่อไป 

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
การลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

(๗) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 



๑๐ 

 

(๘) การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม สภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

(๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา และให้ท าบันทึกข้อมูลในสมุดโฮมรูมและหลักฐานฝ่ายกิจการ
นักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 

(๑๐) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

หมวดที๕่ 
ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมและการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

ข้อ ๒๐ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปิด
ภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหนดไว้ใน
ข้อที่ ๑๔ ของระเบียบนี้ 

 ข้อ ๒๑ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด 
ลักษณะการกระท าผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
ประเภทของการผิดระเบียบของโรงเรียน 

โรงเรียนได้ก าหนดมาตรการการลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

ล าดับที่ ลักษณะพฤติกรรม 
คะแนน 
ทีต่ัด 

การพิจารณาและ 
วิธีปฏิบัติ 

ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ  ๕  คะแนน   
๑ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือมาสายบ่อย  

 เข้าห้องเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือเข้าห้องเรียน 
สายประจ า ( หลัง 08.15 น. ) 

๕ ๑. ตักเตือน 
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๒ หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ ๕ ๑. ตักเตือน 
๓ หลีกเลี่ยงการเรียนตามตารางเรียน หรือ การเข้าหอประชุม ๕ ๑. ตักเตือน 
๔ เข้าออกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตในเวลาเรียน ๕ ๑. ตักเตือน 
๕ แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนไม่ตรงตามวันที่

โรงเรียนก าหนด หรือใช้เครื่องแต่งกายของผู้อื่น 
๕ ๑. ตักเตือน 

๖ ใส่ถุงเท้าผิดระเบียบ เหยียบส้นรองเท้า ๕ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้ถอดเก็บ 
๗ ไม่ใส่เสื้อซับในหรือใส่เสื้อชั้นในสีฉูดฉาดไม่เหมาะสมกับสภาพ

นักเรียน 
๕ ๑. ตักเตือน 

๘ ใช้เครื่องประดับและของมีค่าที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
นอกเหนือจากนาฬิกา ( ให้ใช้ตามความจ าเป็น ) 

๕ ๑. ตักเตือน 
๒. ให้ถอดเก็บ 

๙ ไว้หนวดเครา กันคิ้ว  เขียนคิ้ว  แต่งหน้า ทาปากในสภาพที่ไม่
เหมาะสม สักตามส่วนต่างๆของร่างกาย 

๕ ๑. ตักเตือน 
๒. ให้แก้ไข 



๑๑ 

 

ล าดับที่ ลักษณะพฤติกรรม 
คะแนน 
ทีต่ัด 

การพิจารณาและ 
วิธีปฏิบัติ 

๑๐ ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ต่อเล็บ ใส่เลนส์ตาแฟชั่น ๕ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้แก้ไข 
๑๑ ผูกริบบิ้นผิดสีหรือมีรูปแบบผิดระเบียบไม่ตรงตามที่โรงเรียน

ก าหนด 
๕ ๑. ตักเตือน 

๒. ให้แก้ไข 
๑๒ ไม่ ใช้กระเป๋า และเสื้อตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ๕ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้แก้ไข 
๑๓ ใช้เครื่องมือสื่อสารในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต/ 

ชาร์จแบตเตอรี่ในโรงเรียน 
๕ ๑. ตักเตือน   

๑๔ แสดงกริยาไม่สุภาพต่อเพ่ือน ใส่ร้ายผู้อื่น ล้อเลียน 
พูดค าหยาบพูดเท็จอันจะท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย 

๕ ๑. ตักเตือน 
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๕ ไม่ ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะหรือส่วนรวม ๕ ๑. ตักเตือน 
๑๖ ไม่รักษาสาธารณะสมบัติ  ขีดเขียนหรือท าความเสียหาย

ทรัพย์สินของส่วนรวม 
๕ ๑. ตักเตือน 

๒. ชดใช้ค่าเสียหาย 
๑๗ น าภาชนะใส่อาหารหรือขนม  เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน ๕ ๑. ตักเตือน 
๑๘ ไม่รักษาความสะอาด ทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณห้องเรียน อาคาร

เรียนหรือในบริเวณโรงเรียน 
๕ ๑. ตักเตือน 

๑๙ ไม่จอดรถในสถานที่ ที่โรงเรียนก าหนด ๕ ๑. ตักเตือน 
๒๐ ความผิดอื่นๆที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นความผิดระดับเดียวกันนี้ให้ขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของครู 
๕ ๑. ตักเตือน 

ความผิดขั้นปานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 
ความผิดละ ๑๐   คะแนน 

  

๑ เที่ยวเตร่กลางคืนเป็นนิจ  ๑๐ ๑. ตักเตือน   
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๒ คบเพ่ือนต่างเพศเกินขอบเขต ส่อเจตนาทางชู้สาว ๑๐ ๑. ตักเตือน   
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๓ ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒. ให้แก้ไข 
๔ ย้อม กัด เปลี่ยนสี หรือซอยผม ๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒. ให้แก้ไข 
๕ แต่งกายมาโรงเรียนแต่ไม่เข้าโรงเรียน หรือ 

หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑๐ ๑. ตักเตือน   

๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๖ แสดงกริยาก้าวร้าว ไม่สุภาพต่อครูอาจารย์หรือผู้ที่ควรให้การ

เคารพ 
๑๐ ๑. ตักเตือน  

๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๗ นัดหมายบุคคลภายนอกหรือพาบุคคลภายนอกเข้ามาใน

โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๑๐ ๑. ตักเตือน 

๘ เจตนาปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือ 
ชื่อของผู้อื่น 

๑๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๙ มีเจตนาไม่น าเอกสารจากทางโรงเรียนที่มีถึงผู้ปกครอง 
ไปให้ผู้ปกครอง 

๑๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๐ ทุจริตในการสอบ ๑๐ ๑. ตักเตือน   
๒. แจ้งผู้ปกครอง 



๑๒ 

 

ล าดับที่ ลักษณะพฤติกรรม 
คะแนน 
ทีต่ัด 

การพิจารณาและ 
วิธีปฏิบัติ 

๑๑ ดู /อ่าน/มี สื่อลามกอนาจารทุกประเภทไว้ในความครอบครอง
หรือเผยแพร ่

๑๐ ๑. ตักเตือน   
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๒ ยุยง ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีอันไปสู่การทะเลาะ
วิวาทแต่ไม่ใช้ก าลัง 

๑๐ ๑. ตักเตือน   
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๓ กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นให้ได้รับความอับอายหรือเสียชื่อเสียง หรือเสีย
ทรัพย์สิน 

๑๐ ๑. ตักเตือน     
๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๓.  ชดใช้ค่าเสียหาย 

๑๘ เล่นการพนันทุกประเภท โดยมีหลักฐานชัดเจน ๑๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๙ สูบบุหรี่ ชักชวนเพ่ือนให้สูบบุหรี่ มีส่วนร่วมในการสูบบุหรี่ หรือ
มี, ฝาก ,จ าหน่าย, จ่ายแจก, บุหรี่ ไว้ในครอบครอง 

๑๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๒๐ เสพยาปฏิชีวนะประเภทสารมึนเมาเช่นยาโปร ยาสี่คูณร้อย ๑๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๒๑ หลีก เลี่ ยงการร่ วมกิจกรรมที่ โ รง เรี ยนจัดขึ้ นทั้ ง ในและ 
นอกโรงเรียน 

๑๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๒๒ ระเบิดหู  ใส่ตุ้มหูที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ๑๐ ๑. ตักเตือน ๒.ให้แก้ไข 
๒๓ พก/ น าประทัด ดอกไม้ไฟมาเล่นที่โรงเรียนอันจะก่อให้เกิด

อันตราย 
๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้ครูเก็บ 

ความผิดขั้นร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติ 
ความผิดละ   ๒๐   คะแนน 

  

๑ ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์ 
มีเจตนาท าให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๒ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมดื่ม  
มีส่วนร่วมในการดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
ไว้ในครอบครอง 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๓ ทะเลาะวิวาท / มีส่วนร่วมในการและใช้ก าลังท าร้ายกัน ๒๐ ๑. ตักเตือน 
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๔ ประพฤติตนเป็นอันธพาล การข่มขู่เพ่ือหวังทรัพย์ผู้อ่ืน ๒๐ ๑. ตักเตือน 
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๕ พกหรือน าอาวุธหรืออุปกรณ์ใดที่เจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือซ่อน
เร้นไว้เพื่อประทุษร้ายผู้อื่น 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๖ เข้าไปในสถานที่ประกอบการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๗ ท าอนาจาร หรือการกระท าที่ ไม่สมควรทางเพศอย่างไม่
เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๘ ใช้เครื่องมือสื่อสารถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวผู้อ่ืนแล้วน าไป
เผยแพร่จนท าให้ได้รับความเสียหาย 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 



๑๓ 

 

ล าดับที่ ลักษณะพฤติกรรม 
คะแนน 
ทีต่ัด 

การพิจารณาและ 
วิธีปฏิบัติ 

๙ ใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคมออนไลด์เผยแพร่ข้อความ 
ข่าวสาร ภาพ คลิปอันจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๑๐ ท าลายทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนนักเรียนและส่วนรวม
ของโรงเรียน 

๒๐ ๑. ตักเตือน 
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 
๓. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

๑๑ แอบอ้างชื่อเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร หรือประพฤติผิดซึ่ง
อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

ความผิดขั้นร้ายแรงที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 

1 เสพติดร้ายแรง ได้แก่ กัญชา ยาบ้า ฯลฯ เชิญผู้ปกครองมาพบ 
๒ ประพฤติตนเพ่ือการค้าประเวณี หรือเป็นธุระจัดหา 

การค้าประเวณ ี
เชิญผู้ปกครองมาพบ 

๓ ประพฤติตนท านองชู้สาวขั้นร้ายแรงหรือสามีภรรยา เชิญผู้ปกครองมาพบ 
๔ กระท าผิดกฎหมายบ้านเมืองอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

โรงเรียน 
เชิญผู้ปกครองมาพบ 

 

 ข้อ 22  การพิจารณาโทษของนักเรียนและผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของ
โรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่าฝืนตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าผิดมี  
๔ สถาน ดังนี้ 
  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
  (๒) ตัดคะแนนพฤติกรรม 
  (๓) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  (๔) ท าทัณฑ์บน 

การลงโทษนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ให้เป็นไปเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไขความ
ประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านักในความผิดที่กระท า ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนในทางที่ดีต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษจะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่านักเรียนผู้นั้น
ได้กระท าผิดและสมควรถูกลงโทษ 

การลงโทษตาม (๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึกในสมุด     
โฮมรูมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน และบันทึกฝ่ายกิจการนักเรียน มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครอง
ของนักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง 
  



๑๔ 

 

ข้อ ๒๓  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดทุกสถาน และในเมื่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี 
ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนได้ออกค าสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถว่า
กล่าวตักเตือนนักเรียนได้ 

ข้อ ๒๔  การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลงโทษเพ่ือให้
นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ถูกต้องตาม
ระเบียบโรงเรียน เพ่ือให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของ
โรงเรียน ดังนั้นจึงให้ครูและบุคลากรมีอ านาจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

๑. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติไม่ถึง ๓๐  คะแนน  
โทษที่ได้รับ   คือ   ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ท ากิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ    ครูประจ าชั้น และหัวหน้าระดับชั้น 

๒. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน ๓๐ - 40  คะแนน 
โทษที่ได้รับ  คือ เชิญผู้ปกครองมาพบบันทึกรับทราบความผิดให้ท ากิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ    ครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับชั้นและฝ่ายกิจการนักเรียน 

๓. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน 40  คะแนน แต่ไม่ถึง  ๖๐ คะแนน 
โทษที่ได้รับ  คือ  เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดให้ท ากิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ   หัวหน้าระดับชั้นและฝ่ายฝ่ายกิจการนักเรียน 

๔. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง ๖๐ คะแนน 
โทษที่ได้รับ คือ  เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บนให้ท ากิจกรรม 
    ปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ      ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๕. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง  ๑๐๐ คะแนนหรือท าผิดเงื่อนไขทัณฑ์บนหรือ 
ความผิดขัน้ร้ายแรง 
โทษที่ได้รับ    คือ  ให้ผู้ปกครองลาออกสถานศึกษา  การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ       ผู้อ านวยการ กรรมการบริหารฝ่ายกิจการ ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับภายใน
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 

 ข้อ 25.  การปรับพฤติกรรมโดยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์และคืนคะแนน 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความประพฤติดีและได้คะแนนคืนให้กับนักเรียน โรงเรียนจึงได ้
ก าหนดกิจกรรมควบคุมการปรับพฤติกรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ให้นักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
โดยการถ่ายภาพการท ากิจกรรมโดยมีครูประจ าชั้น ของนักเรียนที่กระท าความผิด เป็นผู้รับรอง ส่งให้หัวหน้า
แผนก  รวบรวมส่งหัวหน้าวินัยนักเรียนเพื่อบันทึกคะแนน การปรับพฤติกรรมดังนี้ 
๑. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการท าความสะอาดสถานที่ต่างๆ จ านวน ๕ ชั่วโมง (ได้คืน ๕ คะแนน) 

๑.๑  ห้องพักครู  
๑.๒  เก็บขยะรอบๆอาคารเรียน 
๑.๒  เก็บขยะบริเวณสนาม หรือรอบๆโรงเรียน 
๑.๓  บริเวณสวนหย่อม 
๑.๔  บริเวณห้องกิจการ 



๑๕ 

 

๑.๕  ห้องสุขา  
๑.๖  อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เกี่ยวกับ ด้านบริการ จ านวน  ๕  ชั่วโมง (ได้คืน ๕ คะแนน) 
๒.๑  ท าหน้าที่ช่วยเหลือดูแลจราจรงานกิจกรรมโรงเรียนบริเวณจอดรถ 
๒.๓  ดูแลการจัดเก็บรถจักรยานยนต์เป็นผู้ช่วยครูเวรประจ าวัน 
๒.๔  ช่วยงานประจ าห้องกิจการนักเรียน หรือช่วยครูท างานฯลฯ 

๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั่วไป จ านวน ๑๐ ชั่วโมง (ได้คืน ๑๐ คะแนน) 
๓.๑  ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
๓.๒  รดน้ าต้นไม ้
๓.๓  ถางหญ้าก าจัดวัชพืชที่สวนหย่อม 
๓.๔  ดูแลตัดแต่งก่ิงต้นไม้ 
๓.๕  ดูแลตัดหญ้า  

๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับ ด้านวิชาการจ านวน  ๑๕ ชั่วโมง (ได้คืน ๑๕  คะแนน) 

๔ .๑  จัดท าบอร์ดความรู้ 
๔ .๒  ช่วยครูจัดหนังสือในห้องสมุด 
๔ .๓  ช่วยครูท างานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนฯลฯ 

๕. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง (ได้คืน  ๒๐ คะแนน) 
๕ .๑ ช่วยเหลืองานกิจกรรมโรงเรียน 
๕ .๒ บ าเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน 

6. การตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๖.๑ ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง  ๘ ข้อ อันได้แก ่
      ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
      ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
      ๓. มีวินัย 
      ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง 
      6. มุ่งม่ันการท างาน 
      7. รักความเป็นไทย 
      8. มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ ง ต้องได้รับการแก้ไข
ซ่อมเสริมพฤติกรรม  ตามที่โรงเรียนก าหนดจนประเมินผล  ผ่าน จึงจะสามารถจบหลักสูตรการศึกษา 

ข้อ ๒6  การท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
  (๑) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอ่ืน ตามที่ก าหนด 
  (๒) ให้บันทึกการท าความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยาน ตามท่ีก าหนด 
  (๓) ให้รายงานตัวเป็นประจ าตามวันและเวลาที่ก าหนด 
  (๔) ให้ท าบนัทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๕) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  (๖) ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามที่ก าหนด 



๑๖ 

 

  (๗ )ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ท ากิจกรรมหรือวิธี
อ่ืนๆที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 

 ข้อ ๒7 นักเรียนที่ถูกลงโทษท าทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครั้งที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนร่วมอย่าง
ร้ายแรง ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเสนอปัญหารายกรณีเพ่ือให้ผู้อ านวยการวินิจฉัยแนว
ทางแก้ไขปัญหา เช่น การส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้สามารถปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมใหม่ เป็นต้น 
 

 ข้อ 28 ผู้มีอ านาจลงโทษนักเรียน 
  ครูอาจารย์ทุกคนมีอ านาจในการลงโทษนักเรียน ตามค าสั่งโรงเรียนท่าข้ามวิทยา  เรื่อง 
มอบหมายอ านาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
  (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนท ากิจกรรม 
  (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออกเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
  (๔) ครู/อาจารย์ทุกท่าน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
  (๕) หัวหน้าระดับมีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
  (๖) ผู้อ านวยการ อ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
 

หมวดที๖่ 
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ 

 

 ข้อ 29 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปิด
ภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าท่ีก าหนด 

 ข้อ ๓0 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม 
- เก็บสิ่งของคืนหรอประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน 
           (๑) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
           (๒) มูลค่าเกิน ๑๐๐ บาท 
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวม 
- ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ช่วยเหลือเพ่ือนหรือผู้อ่ืนที่ประสบปัญหา หรือเดือนร้อน 
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
- สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน 
           (๑) ในระดับโรงเรียน 
           (๒) ในระดับอ าเภอ 
           (๓) ในระดับสหวิทยาเขต 
           (๔) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
           (๕)ในระดับระดับภาคข้ึนไป 

 
+ ๕ 

+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๐ 
+ ๑๕ 

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

+ ๕๐ - ๑๐๐ 



๑๗ 

 

 ข้อ ๓1 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  (๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นตามลักษณะของ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
  (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนได ้โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 

 ข้อ ๓2 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวมจึงควรแก่
การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 

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

ย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ (บอร์ด) 
มอบเกียรติบัตรการท าความดี 
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญต่างๆ 

 
 

หมวดที ่๗ 
การใช้โทรศัพท์และเครื่องมือติดต่อสื่อสาร 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง  ก าชับให้โรงเรียนเข้มงวดเรื่องการน า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องแท๊บเล็ต และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาโรงเรียนเพ่ือป้องกันอันตรายจากสื่อสังคม
ออนไลน์ เนื่องจากนักเรียนน ามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมไม่เกิดผลเสียกับนักเรียน นักเรียนมีไม่สมาธิในการ
เรียน  จะส่งผลกระทบต่อการเรียน พฤติกรรมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 ด้วยโรงเรียนท่าข้ามวิทยา มีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์กับผู้เรียน
สูงสุด ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และการติดต่อประสานงาน
ระหว่างครูกับนักเรียน หรือผู้ปกครองกับนักเรียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องแท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จึงมี
ความจ าเป็นส าหรับนักเรียน ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนน ามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักเรียน 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ
เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนท่าข้ามวิทยาว่าด้วย การน า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องแท๊บเล็ต และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
  



๑๘ 

 

หมวดที่ ๘ 
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 ข้อที่ ๓๓ แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระท าผิด 
  (๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดได้ในทันทีที่พบว่า
นักเรียนกระท าผิด ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
  (๒) กรณีท่ีครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระท าผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับของ
นักเรียนที่ท าผิด หรือฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  (๓) ให้ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นในการร่วมสอบสวน
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้เป็น
หลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
  (๔) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือครูหัวหน้าระดับ 
เป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  (๕) ในกรณีที่การกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซึ่งความเสียหายหรือ
อาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อ่ืนและส่วนร่วมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการ เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ 
ในการด าเนินการตามสมควร ต่อไป 
 
   ประกาศ ณ  วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕6๕ 
 
 

   ว่าที่ร้อยตรี      
        (ชัยนิตย์  พรรณาวร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
 

 


