
 
ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 

ว่าด้วยการพัฒนาวินัยนักเรียน พ.ศ. 256๔ 

 ตามความมุ ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญามีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ.254๖ และอำนาจตามความในข้อแห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ 
ของนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ.2548 และอำนาจตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2548 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมความประพฤติ
ของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ และมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้น โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อเป็น  
แนวทางการปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
 

หมวดที ่1  
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ว่าด้วยการ
ลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 256๔ ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
 “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  
 “หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป” หมายถึง ครูที ่ได้รับการแต่งตั ้งตามคำสั ่งของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 “ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
 “ครูประจำวิชา” หมายถึง ครูที ่ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่สอนวิชาต ่างๆ ในโรงเร ียน เทศบาล ๑วัดเทียนดัด  
(นครผลพิทยาคาร) 
 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
 “ผู ้ปกครอง” หมายถึง ผ ู ้ท ี ่ได ้ลงชื ่อเป็นผู ้ปกครองนักเร ียนในเอกสารมอบตัวนักเร ียนที ่ให ้ไว ้กับ  
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
 “การประพฤติผิด” หมายถึง การกระทำใดๆก็ตามท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 
 “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 
 “คะแนนความประพฤติ” หมายถึง คะแนนที่ใช้ควบคุมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑  
(นครผลพิทยาคาร) ซึ่งในแต่ละระดับชั้นนักเรียนจะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง ๑๐๐ คะแนน 
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 “การควบคุมความประพฤตินักเรียน” หมายถึง การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
ควบคู่กันไป 
 “การเพิ่มคะแนนความประพฤติ” หมายถึง การเพิ่มคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ในกรณีที ่มี
หลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อืน่เป็นที่ประจักษ์ 
 “การทำกิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระทำความผิดได้กระทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง
ต่อโรงเรียนและต่อสังคม 
 “การพัฒนาวินัย” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ประพฤติ หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอน ให้ปรับปรุงความประพฤติไปในทางท่ีดีขึ้น 
 
ข้อ 2 การลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด 
 เพ ื ่อให ้สอดคล ้องก ับระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธ ิการว ่าด ้วยการลงโทษน ักเร ียนและน ักศ ึกษา   
พ.ศ. 2548 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) จึงกำหนดโทษไว้ ๔ สถาน ดังนี้ 
 1. ว่ากล่าวตักเตือน 
 2. ทำทัณฑ์บน 
 3. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
 4. ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
ข้อ 3 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนที่กระทำความผิด ขั้นเบา ในครั้งแรก และให้เป็นอำนาจของครู 
ที่พบเห็นการกระทำความผิด เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยการว่ากล่าวตักเตือน 
 
ข้อ 4 การทำทัณฑ์บน และตัดคะแนนความประพฤติ โดยบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติและบันทึกข้อมูลคะแนน 
ความประพฤติ ใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียน หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา และเคยได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบ หรือถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติท่ีครบ 40 คะแนน ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน แล้วเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
 
ข้อ 5 การตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ และบันทึกข้อมูลคะแนนความประพฤติ   
โดยให้ครูทุกคนที่พบการกระทำความผิด บันทึกข้อมูลการกระทำความผิดลงในใบบันทึกการหักคะแนนพฤติกรรม 
โดยหัวหน้าฝ่ายปกครองแต่ละระดับชั ้นเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไปเพื ่อพิจารณาเป็นผู ้ตัดคะแนน และ 
บันทึกข้อมูล 
 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้พิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแต่ละกรณีความผิด 
เป็นราย ๆ ไป โดยในแต่ละระดับช ั ้นนักเร ียนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน การตัดคะแนนความประพฤติ  
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 1. ขั้นเบา  ตัดคะแนน  5 คะแนน 
 2. ขั้นปานกลาง  ตัดคะแนน      10 – 20  คะแนน 
 3. ขั้นร้ายแรง  ตัดคะแนน      21 – 50 คะแนน 
 4. ขั้นร้ายแรงมาก ตัดคะแนน      51 – 100 คะแนน 
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 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที ่กระทำความผิด ครั ้งละ 50 คะแนน ขึ ้นไป ให้คณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนพิจารณา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนักเรียน และเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้อนุญาต 

การลงโทษนักเรียน ผู้ลงโทษจะลงโทษได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้นั้นกระทำผิดและสมควรถูกลงโทษ 
และการสั่งตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งต้องมีหลักฐานประกอบ 

 
ข้อ 6 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งให้นักเรียนผู้นั้นทราบ 
2. แจ้งการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผู ้ปกครองนักเรียนผู ้นั ้นทราบ (กรณีนักเรียน  

ถูกหักคะแนนพฤติกรรมครั้งละ 20 คะแนนขึ้นไป) 
3. ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไปรวบรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที ่ถ ูกตัดของนักเรียน เพื ่อแสดง 

เป็นหลักฐานตรวจสอบในกรณีท่ีมีการร้องขอ 
 
ข้อ 7 การทำกิจกรรมหรือเพื ่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม และ หรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูล 
เป็นหลักฐาน ใช้สำหรับนักเรียนที ่กระทำผิดจนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครบ 50 คะแนน ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการฝ่ายปกครองระดับชั้นนั้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป 
แล้วเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุญาต 

การทำกิจกรรม หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระทำความผิดทำกิจกรรม หรือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง โรงเรียนหรือสังคม 
 
ข้อ 8 การเพิ่มคะแนนความประพฤติ ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็น
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างกับผู้อื่นเป็นที่ประจักษ์  
ตามเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติที่แนบท้ายระเบียบฯ นี้ โดยสามารถนำไปลบล้างคะแนนพฤติกรรมที่  
ถูกตัดได้ ทั้งนี้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฝ่ายปกครองระดับชั้นเป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไปแล้วเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุญาต 

ผลของการถูกตัดคะแนนความประพฤติ การแจ้งผู้ปกครอง และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ ให้ใช้ตาม
ความที่แนบท้ายระเบียบฯ นี้ 
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ระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 

1. แนวปฏิบัติทั่วไป 
 1.1 นักเร ียนทุกคนต ้องแต่งกายเคร ื ่องแบบและไว ้ทรงผมตามระเบ ียบเคร ื ่องแต่งกายนักเร ียน  
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
 1.2 มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 0๗.๔๐ น. เพื่อทำกิจกรรมเขตรับผิดชอบและเตรียมตัวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
โดยพร้อมเพรียงกัน 
 1.3 ช่วยกันดูแลทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียนอันเป็นของส่วนรวม 
 1.4 เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของครูทุกท่าน 
 1.5 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 
 1.6 ช่วยกันสร้างชื่อเสียงของโรงเรียน ด้วยการแสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ดีงาม 
 1.7 ประพฤติตนให้สมกับเป็นนักเรียนที่ดี เช่น ไม่พูดจาหยาบคาย มีความสุภาพอ่อนโยน และอ่อนน้อม  
ถ่อมตนต่อคนทั่วไป 
  1.8 ไม่นำเพ่ือนหรือผู้ไม่เก่ียวข้องกับทางโรงเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 
 1.9 ไม่ทำการใดๆ อันนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
 
2. ข้อปฏิบัติในขณะที่มีชั่วโมงเรียน 
 2.1 ตั้งใจเรียนและมีสัมมาคารวะ ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
 2.2 ไม่ทำกิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากวิชาที่กำลังเรียน และไม่นำวิชาอื่นมาดูหรือทำโดยไม่ขออนุญาต
ครูผู้สอน 
 2.3 ระหว่างการเรียนถ้านักเรียนมีปัญหาต้องการถาม หรือแสดงความเห็นให้ยกมือ และขออนุญาตก่อน 
 2.4 ถ้ามีความจำเป็นต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอนก่อน 
 2.5 ในกรณีที่ครูผู้สอนไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนทำงานด้วยความสงบเรียบร้อย 
 2.6 การเปลี่ยนห้องเรียนระหว่างการเรียนให้กระทำโดยเร็วและเงียบที่สุด 
 
3. การลา การขาดเรียนและการติดตาม 
 ๓.๑ นักเรียนหยุดเรียนต้องส่งใบลาถึงครูที่ปรึกษาและประจำวิชาโดยเร็วที่สุด หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบ 
ในกรณีไม่ทราบล่วงหน้า  
 ๓.๒ ใบลาของนักเรียนต้องมีลายเซ็นรับรองจากผู้ปกครองทุกครั้ง โดยใช้ใบลาที่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม  
และให้ครูประจำชั้นลงชื่อรับรอง   
 ๓.๓ การลากิจ นักเรียนต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 
 ๓ .๔ การลาป ่ วย  ผ ู ้ ปกครองลาด ้ วยว าจ าต ่ อคร ู ท ี ่ ป ร ึ กษา  หร ื อฝากใบลาช ั ่ ว คร าวมากั บ 
ผู้ที่ไว้วางใจได้มาให้ครูที่ปรึกษาก่อน 
 ๓.๕ ใบลาที่ถูกต้องให้นำมาส่งหลังจากนักเรียนหายป่วย  ส่วนนักเรียนที่ไม่มีใบลาที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนจะ
ถือว่าขาดเรียนและ/หรือถือว่าหนีเรียนโดยเจตนา  
 ๓.๖ นักเรียนขาดเรียน โดยไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเร ียนทราบติดต่อกัน 3 วัน โรงเรียนจะส่งหนังสือ 
แจ้งผู ้ปกครอง เป็นครั ้งที ่ 1 หากนักเรียนยังไม่ไปโรงเรียน หรือโรงเรียนยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู ้ปกครอง  
ภายใน 3 วัน จะส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเป็นครั้งที่ 2 และหากภายใน 7 วันนักเรียนยังไม่ได้ไปโรงเรียน และยังไม่ได้
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รับการติดต่อจากผู้ปกครองอีก โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษนักเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวินัยนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
 
4. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 4.1 นักเรียนที่เข้าในบริเวณโรงเรียน จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตมิได้ 
 4.2 ผู้มีอำนาจในการให้อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน มีดังนี้ 
  4.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  4.2.2 ครูฝ่ายปกครอง 
  4.2.3 ครูหัวหน้าเวรประจำวัน 
  ๔.๒.๔ หัวหน้าระดับชั้น 
  ๔.๒.๕ ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น 
 4.3 นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น และต้องมาลงชื่อในใบขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียน  
 
5. การทำความเคารพ 
 5.1 การทำความเคารพนอกห้องเรียน 
  - นักเร ียนต้องทำความเคารพครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื ่อได้พบในบริเวณโรงเรียน 
ทั้งครูฝึกสอน และครูจากโรงเรียนอ่ืนที่มาราชการ หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ 
  - เมื่อเดินผ่านครู ให้เดินค้อมตัวเล็กน้อย 
  - ถ้าจะเดินแซงออกหน้าครูให้กล่าว “ขอโทษ” (ครับ , ค่ะ) แล้วเดินค้อมตัวเล็กน้อยพองามผ่านไป 
  - เมื่อเดินสวนครูขณะขึ้นลงบันได ให้นักเรียนหลบข้างใดข้างหนึ่งตามความเหมาะสมและยืนตรง 
  - ขณะที่ครูยืนอยู่ นักเรียนจะเดินผ่านไป ให้ค้อมตัวเล็กน้อยพองามและเว้นระยะห่างพอสมควร 
  - เมื่อเข้าพบครู ให้ยืนห่างพอสมควรและยืนด้วยอาการสำรวม 
 
6 การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
 6.1 ให้รับประทานอาหาร – เครื่องดื่ม ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น 
 6.2 ไม่นำอาหาร – เครื่องดื่ม ไปรับประทานหรือดื่มบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียน 
 6.3 ในช่วงเวลาพักให้นักเรียนรีบรับประทานอาหาร หรือทำธุระอ่ืนใดให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
 6.4 ให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร หรือบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ ไม่อนุญาตให้นักเรียน
ไปซื้อหรือรับประทานอาหารที่อื่น 
 
7. ความปลอดภัย 
 7.1 เพ่ือความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำของเล่นที่อาจเกิดอันตราย หรือก่อความ
รำคาญแก่ผู้อื่นมาโรงเรียน เช่น ปืน ดาบ ประทัด วัตถุแหลม มีคม ฯลฯ 
 7.2 ไม่อนุญาตให้นำของเล่นที่เป็นการพนันทุกชนิดมาโรงเรียน 
 7.3 ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือนำของมีค่าราคาแพงมาโรงเรียน ของใช้ในการเรียนที่มีราคาแพง เครื่องประดับ 
ฯลฯ และไม่นำเงินมาใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น 
 7.4 ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือนำเครื่องดนตรีทุกชนิด อุปกรณ์การเล่น เครื่องเสียง หรือวิทยุ  มาโรงเรียน ยกเว้น
จะได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
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8. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน 
 8.1 เมื่อเข้าไปใช้ห้องเรียน ให้นักเรียนนั่งเป็นระเบียบ รักษาโต๊ะ เก้าอี้ และห้องเรียนให้สะอาดตลอดเวลา  
ที่เข้าไปใช้ 
 8.2 ไม่ขูดขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี ้ ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ของห้องเรียน และอาคารเรียน ให้สกปรกและ  
ไม่ทำลายให้ชำรุดเสียหาย 
 8.3 ทำความสะอาดห้องเรียน ระเบียง บันได ทุกวันโดยผลัดเปลี่ยนกันตามวันเวลาที่ครูกำหนด 
 8.4 ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 8.5 ทำความสะอาดสนาม และบริเวณรอบๆอาคารเรียน โดยผลัดเปลี่ยนกันตามเวรประจำวัน ที่ครูกำหนด 
 8.6 ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและรับโทษจากทางโรงเรียนในกรณีที่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
 
9. ข้อปฏิบัติทั่วไป 

9.1 ห้ามนักเรียนนำโทรศัพท์มาใช้ในบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ หรือในวันที่โรงเรียนเปิดสอนตามปกติ 
อย่างเด็ดขาด หากนักเรียนฝ่าฝืนกฎระเบียบจะต้องรับโทษ คือ 

       ๙.๑.1 ทางโรงเรียนจะยึดโทรศัพท์ไว้และจะมอบคืนให้กับนักเรียนในวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
ของภาคเรียนนั้นๆเสร็จ หรือลาออก หรือย้าย   
      ๙.๑.2 หากมีการจัดกิจกรรมทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะแจ้งให้ทราบ เพ่ืออนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์
มาใช้ได้ 
      ๙.๑.3 ในการเรียนการสอนบางวิชาหากครูผู้สอนให้นักเรียนนำโทรศัพท์มาเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนนำโทรศัพท์ไปฝากไว้กับครูประจำวิชานั้นๆ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจำวิชาที่ให้
นักเรียนนำโทรศัพท์มา 
  ข้อปฏิบัติในการรับโทรศัพท์คืน 

   1. ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
   2. การมารับโทรศัพท์คืน ผู้ปกครองนักเรียนต้องมารับด้วยตนเองและลงลายมือชื่อในแบบรับคืน 
   ๓. ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดจากการเก็บรักษาโทรศัพท์ในทุกกรณี 

9.2 ห้ามสวมใส่เครื่องประดับต่างๆที่มีค่ามาโรงเรียน เช่น กำไลข้อมือ แหวน สร้อยคอ ตุ้มหู หรือ 
เครื่องประดับที่มีค่า ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและสร้อยที่แสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับความเคารพทางศาสนา 

๙.๓ ห้ามสักลายหรือสติกเกอร์ลวดลายที่เห็นเด่นชัดลงบนร่างกาย 
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หมวดที ่2 

ประเภทการกระทำความผิดและการพัฒนาวินัยนักเรียน 

โดยแบ่งประเภทการทำความผิด และการพัฒนาวินัยนักเรียนได้กำหนดการตัดคะแนนความประพฤติ  
ไว้ตามลักษณะของการกระทำความผิดไว้ดังนี้ 

 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

ความผิดขั้นเบา 

1. มาสายไม่ทันทำกิจกรรมเวรเขตรับผิดชอบ/ไม่เข้าแถว 
เคารพธงชาติตอนเช้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

5 ความผ ิดข ั ้นเบา จะม ีการ
บ ันท ึกว ่ ากล ่ าวต ัก เต ือน  
2 ครั้ง และแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ เม ื ่อทำผ ิดคร ั ้ งท ี ่  3  
จะหักคะแนน 5 คะแนน 
ทำผิดเกิน 3 ครั้งโดยไม่มีการ
แก้ไข ทำทัณฑ์บน 
ถ้ามีครูพบเจอการทำความ 
ผิดเด ียวกันในว ันเด ียวกัน  
ถือว่าผิด 1 ครั ้ง ซึ ่งแล้วแต่
กรณ ี

2. ไม่เข้าออกทางประตูโรงเรียน 5 
3. เข้าห้องเรียนช้าเป็นประจำ โดยไม่มีเหตุผลสมควร 5 
4. ไม่สนใจเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน 5 
5. ไม่สนใจร่วมทำกิจกรรมกลุ่มในการเรียน 5 
6. ไม่มีหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียน 5 
7. หลบหนี หรือไม่เข้าร่วมชั่วโมงอบรมหรือชั ่วโมงกิจกรรม

ชุมนุม 
5 

8. ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีใบลา 5 
9. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 5 

10. เสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ผิดระเบียบ 5 
11. แต่งกายผิดระเบียบ เช่น ปล่อยชายเสื ้อออกนอกกางเกง 

(เป็นประจำหรือทุกเวลา) 
5 

12. ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ตามวันเวลา ที่กำหนด หรือแต่ง
เครื่องแบบไม่ถูกระเบียบ 

5 

13. การแต่งกายด้วยชุดพละ ไม่ถูกต้องตามแบบที ่โรงเรียน
กำหนด 

5 

14. ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาติดต่อราชการ(กรณียังมีสภาพ
เป็นนักเรียนอยู่) 

5 

15. ใส่เครื่องประดับนอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนด 5 
16. ใส่รองเท้าไม่เรียบร้อย หรือเหยียบส้นรองเท้า 5 
17. นักเรียนชายไว้ทรงผมผิดระเบียบ และไว้หนวดเครา 5 
18. นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวไม่มัดผมให้เรียบร้อย 5 
19. นักเรียนหญิงใช้โบหรืออุปกรณ์ติดผมที่ผิดระเบียบ 5 
20. ไม่ทิ้งขยะในที่ท่ีจัดให้ 5 
  



 
 

๘ 
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พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

ความผิดขั้นเบา 

21. ไม่ทำความสะอาดหรือไม่รักษาความสะอาดห้องเรียนและ
บริเวณรอบ ๆ 

5  

22. ไม่รักษาความสะอาดเมื่อใช้ห้องน้ำห้องส้วม 5  
23. ไม่รักษาความสะอาดเมื่อใช้โรงอาหาร 5  
24. ไม่ทำความสะอาดเขตบริเวณที่รับผิดชอบ 5  
25. นำภาชนะ อาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร 

หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้ 
5  

26. ใช ้ก ิร ิยาหยาบคายไม ่ส ุภาพ โดยการพูด เข ียน หรือ 
แสดงท่าทางไม่สุภาพ 

5  

27. แสดงท่าทางไม่สุภาพหรือก้าวร้าวต่อผู้อื่น โดยมิได้ทำให้เกิด
ความเสียหาย 

5  

28. นำอาหารไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนหรือ
ในเวลาเรียน 

5  

29. ไม่รักษามารยาทในการเข้าร่วมประชุม 5  
30. เล่นหรือส่งเสียงดังอึกทึกก่อความรำคาญแก่ส่วนรวม 5  
31. เล่นในบริเวณพ้ืนที่ห้ามเล่น 5  
32. นำของเล่นที่อาจเกิดอันตราย หรือก่อความรำคาญแก่ผู้อ่ืน

มาโรงเรียน เช่น ปืน ดาบ ประทัด วัตถุแหลม มีคม ฯลฯ 
5  

  



 
 

๙ 
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พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

ความผิดขั้นปานกลาง 

1. หลบหลีกหนีเรียน (ไม่เข้าห้องเรียน ไม่เข้าโรงเรียน) 10 ทำผ ิ ดคร ั ้ ง แ รกว ่ า กล ่ า ว
ตักเตือน และให้ทำกิจกรรม 
พร้อมหักคะแนน 
ผิดเกิน 3 ครั้ง ทำทัณฑ์บน 
ผิดเก ิน 5 ครั ้ง ส ั ่งพ ักการ
เรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

2. เที่ยวเตร็ดเตร่ตามศูนย์การค้าหรือสถานที่ต่างๆ ไม่เหมาะสม 
ในเวลาเรียน 

10 

3. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด โดยไม่เหตุผล
สมควร 

10 

4. ขัดคำสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของครู  10 
5. ไม่แสดงความเคารพหรือไม่มีสัมมาคารวะต่อครู  10 
6. ยุยงหรือท้าทายทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความ

แตกแยกสามัคค ี
10 

7. ประพฤติตัวไม่เหมาะสมภายนอกโรงเรียนทำให้เสื ่อมเสีย
ชื่อเสียง 

10 

8. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๑๓ 

10 

9. ทะเลาะวิวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่บาดเจ็บหรือได้รับอันตราย 20 
10. กัดสีผม ย้อม โกรกสีผม ซอยผมหรือดัดผม 20 
11. สักตามส่วนต่างๆของร่างกาย ขีดเขียน ลวดลายบนร่างกาย 

ใช้เครื่องสำอางแต่งหน้ามาโรงเรียน 
20 

12. ไม่นำเอกสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง 20 
13. กล่าวเท็จต่อครู  20 
14. แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าโรงเรียนในวันหยุด 20 
15. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพหรือก้าวร้าวต่อครู  20 
16. ขัดขวางหรือมิให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่

ได้รับมอบหมายจากครู ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 

20 

17. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทำ
ความผ ิดเก ี ่ยวก ับคอมพ ิวเตอร ์  มาตรา ๘ มาตรา ๙  
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔  มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ 

20 

18. กลั่นแกล้ง รังแก ข่มขู่ บุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย 20 
19. ทำลายทรัพย์สินของผู ้อื ่นหรือของโรงเรียนให้เกิดความ

เสียหาย 
20 

20. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง 20 
  



 
 

๑๐ 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร) ว่าด้วยการพัฒนาวินัยนักเรียน พ.ศ. 256๔  
 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

ความผิดขั้นปานกลาง 

21. ประพฤติตนเป็นอันธพาล 20  
22. ทำอนาจาร หร ือการกระทำที ่ ไม ่สมควรทางเพศอย่าง 

ไม่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
20  

23. ใช้เครื่องมือสื่อสารถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผู้อื่นแล้ว
นำไปเผยแพร่จนทำให้ได้รับความเสียหาย 

20  

24. แอบอ้างชื่อเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร หรือประพฤติผิด
ซึ่งอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนหรือบุคคลอื่น 

20  

25. เข้าไปในสถานที่ ที่กฎหมายห้ามให้เด็กและเยาวชนเข้า เช่น 
ไนท์คลับ ผับบาร์ คาราโอเกะ เป็นต้น 

20  

26. ปลอมแปลงลายมือ หรือเอกสาร หรือปลอมแปลงตนเพ่ือ
ประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

20  

27. จงใจปลอมแปลงบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครองมาติดต่อราชการกับ
ทางโรงเรียน 

20  

28. ทุจริตในการสอบ 20  
29. กระทำการใดๆ ที ่ก ่อให ้เก ิดความสกปรกตามผน ังตึก  

หรืออาคาร หรือสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียน 

20  

ความผิดขั้นร้ายแรง 

1. เล่นการพนันทุกชนิด โดยมีอุปกรณ์การเล่น 25  
2. ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู ้ร่วมคิดในการลักทรัพย์  

มีเจตนาทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
25 

3. นำโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาใช้ในโรงเรียน 25 
4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชักชวนให้ผู้อื่นร่วมดื่ม มีส่ วน

ร่วมในการดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 
25 

5. แสดงพฤติกรรมชู ้สาว หรือกระทำในทำนองชู ้สาว หรือ
กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเรียน 

40 

6. พกหรือนำอาวุธหรืออุปกรณ์ใดที่เจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือ
ซ่อนเร้นไว้เพ่ือประทุษร้ายผู้อื่น 

40 

7. ทะเลาะวิวาท/มีส่วนร่วมในการใช้กำลังทำร้ายกันทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียน 

40 

8. มีสื่อลามกอนาจารทุกชนิดอยู่ในครอบครอง 30 
9. มั่วสุมเพื่อกระทำการที่ไม่เหมาะสมเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็น

นักเรียนที่ดี 
30 



 
 

๑๑ 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร) ว่าด้วยการพัฒนาวินัยนักเรียน พ.ศ. 256๔  
 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

ความผิดขั้นร้ายแรง 

10. ดูหมิ่นครูหรือผู้มีพระคุณ 40  
11. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๒ 
30  

12. บีบบังคับ ข่มขู่ ผู้อื่นเพื่อประสงค์ร้ายหรือประสงค์ต่อทรัพย์
หรือเจตนาอื่นใดท่ีไม่ได้รับการยินยอม 

30  

ความผิดขั้นร้ายแรงมาก 
1. กระทำความผิดใดๆ ถูกแจ้งความหรือถูกจับกุม 55  
2. รวมกลุ่มลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น 55  
3. ล่อลวง หน่วงเหนี่ยว ลักพา 55  
4. ก่อการทะเลาะวิวาทหรือชักนำบุคคลภายนอกมาร่วมก่อการ

ทะเลาะวิวาท 
55  

5. เสพยาเสพติด หรือมีสารเสพติดทุกชนิดอยู่ในครอบครอง 
หรือเป็นผู้จัดหาหรือจำหน่ายสิ่งเสพติดทุกชนิด 

60  

6. ทำร้ายร่างกายครูบุคลากรในโรงเรียน 60  
7. ยุยง ชักชวน ทำการประท้วงครู หรือโรงเรียน 60  
8. ค้าประเวณีหรือเป็นคนชักนำให้มีการค้าประเวณี 60  
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เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ แนบท้ายระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ (นครผลพิทยาคาร) 
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 256๔ 

 การพิจารณาให้คะแนนความประพฤติ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ
สังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่ประจักษ์ จึงกำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
 
ลำดับ

ที ่
ลักษณะพฤติกรรม 

เพิ่ม
คะแนน 

1 เก็บสิ่งของ หรือเงิน ส่งคืนเจ้าของ 5 
2 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ ภายนอกโรงเรียนรายการละ 5 
3 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 10 
4 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าและรองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา 10 
5 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในกลุ่มเขตรับผิดชอบ หรือกลุ่มสี 10 
6 ให้ข้อมูลการกระทำความผิดต่างๆ  10 
7 อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ 10 
8 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 15 
9 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา 15 

10 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่างๆ 15 
11 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานในคณะสี 15 
12 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานคณะกรรมการนักเรียน 20 
13 ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานในคณะสี 20 
14 ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน 20 
15 รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน 25 
16 สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม 25 
17 อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปพิจารณา - 
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หมวดที ่3 

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 

1. การแต่งกาย นักเรียนจะต้องแต่งกายตามเครื่องแบบท่ีกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
1.1 เครื่องแบบปกติสำหรับนักเรียนชาย 

1.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
1.1.1.1 กางเกงขาสั้นสีแดงเลือดนก เอวยาว ซิบหน้า 
1.1.1.2 เสื ้อ ผ้าสีขาวปกทหารเรือด้านหลังคาดเส้นสีเลือดนก ๒ เส้น เอวจั๊ม กระเป๋าตรา

สัญลักษณ์โรงเรียน ด้านขาวปักชื่อ – นามสกุลสีแดง 
๑.๑.๑.๓ เนคไทสีแดงเลือดนก 
1.1.1.3 รองเท้า หนังสีดำ แบบหุ้มส้นปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า 
1.1.1.4 ถุงเท้าสั้นสีขาว หุ้มข้อเท้า 
1.1.1.5 ทรงผมรองทรงสูง 

1.1.2 ระดับประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
1.1.2.1 กางเกงขาสั้นสีกากี ซิปหน้า หูรอบ 6 หู ยาวเลยหัวเข่าขึ้นมาไม่เกิน 3 นิ้ว กระเป๋า

ด้านข้างสองข้าง ด้านละ 1 กระเป๋า นักเรียนเรียนหญิงกระโปรงสีกรมท่าจีบรอบตัว 
ซิปข้างยาวคลุมเข่ากระเป๋าด้านข้าง ๑ ด้าน 1 กระเป๋า 

1.1.2.2 เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย
เหนือกระเป๋าปักชื ่อ – สกุล ด้านขวาปักชื ่อย่อของโรงเรียน “ท.๑ ท.ด.” ขนาด
ประมาณ 2 ซม. ปักชื่อด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล นักเรียน 
ขนาดประมาณ 1 ซม. นำชายเสื้อสอดเข้าในกางเกงโดยให้เห็นเข็มขัดได้รอบตัว 

1.1.2.๓ เข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวโลหะสี่เหลี่ยมธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือเข็มขัดลูกเสือ 
1.1.2.๔ รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 
1.1.2.๕ ถุงเท้าสั้นหุ้มข้อเท้า สีน้ำตาลไม่มีลวดลาย เมื่อสวมแล้วความยาวประมาณครึ่งน่อง  

ไม่พับขอบ 
1.1.2.๖ ทรงผม ทรงนักเรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลแต่งผม 
1.1.2.๗ ไม่สวมเครื่องประดับใดๆยกเว้น นาฬิกา สร้อยคอถ้าต้องการห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่นับถือให้ใช้สายสเตนเลสที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมานอกเสื้อ 
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะดังนี้ 

1.1.3.1 กางเกงขาสั้นสีดำ ซิปหน้า หูรอบ 6 หู เลยหัวเข่าข้ึนมาไม่เกิน ๒ นิ้ว กระเป๋าด้านข้าง
สองข้าง ด้านละ 1 กระเป๋า 

1.1.3.2 เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย
เหนือกระเป๋าปักชื ่อ – สกุล ด้านขวาปักชื ่อย่อของโรงเรียน “ท.๑ ท.ด.” ขนาด
ประมาณ 2 ซม. ด้วยด้ายหรือไหม สีน้ำเงินกรมท่า ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุลนักเรียน 
ขนาดประมาณ 1 ซม. นำชายเสื้อสอดเข้าในกางเกงโดยให้เห็นเข็มขัดได้รอบตัว 

1.1.3.3 เข็มขัดหนังสีดำ หัวโลหะสี่เหลี่ยมธรรมดา ไม่มีลวดลาย 
1.1.3.4 รองเท้าผ้าใบสีดำ ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 
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1.1.3.5 ถุงเท้าสั้นหุ้มข้อเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย เมื่อสวมแล้วความยาวประมาณครึ่งน่อง  
ไม่พับขอบ 

1.1.3.6 ทรงผมรอบศีรษะยาวเสมอกันไม่เกินรองหวีเบอร์ ๑ ส่วนบนศีรษะยาวไม่เกิน  
๓ เซนติเมตร ส่วนด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลแต่งผมและ
แต่งผมเป็นทรงแฟชั่น 

1.1.3.7 ไม่สวมเครื่องประดับใด ๆ 
๑.1.3.8 ไม่ไว้หนวด เครา 
๑.1.3.๙ ไม่ไว้เล็บยาว 
๑.1.3.๑๐ ไม่ใส่ต่างหู 
 

1.2 เครื่องแบบปกติสำหรับนักเรียนหญิง 
1.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 

1.2.1.1 กระโปรงสีแดงเลือดนกจีบรอบตัว 
1.2.1.2 เสื ้อ ผ้าสีขาวปกทหารเรือด้านหลังคาดเส้นสีเลือดนก ๒ เส้น เอวจั๊ม กระเป๋าตรา

สัญลักษณ์โรงเรียน ด้านขาวปักชื่อ – นามสกุลสีแดง 

๑.๒.๑.๓ เนคไทสีแดงเลือดนก 
1.2.1.๔ รองเท้าหนังสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว 
1.2.1.๕ ถุงเท้าสีขาว ความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มีลวดลาย 
1.2.1.๖ ทรงผมไว้ผมยาวรวบมัดให้เรียบร้อย 

๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
1.2.๒.๑ เสื ้อ ผ้าสีขาว คอทหารเรือ (กะลาสี) แขนจีบ มีกระเป๋าด้านล่างขวา สวมคอซอง  

สีกรมท่า ปักชื่อ – สกุล ด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “ท.๑.ท.ด.” ขนาดประมาณ  
2 ซม. ที่อกเบื้องขวาด้วยด้ายหรือไหม สีน้ำเงิน ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล นักเรียน 
ขนาดประมาณ 1 ซม. ปล่อยชายเสื้อนอกกระโปรง 

1.2.๒.๒ รองเท้าหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย ชนิดติดกระดุม 
1.2.๒.๓ ถุงเท้าสั้นหุ้มข้อเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย พับลงมาเหนือตาตุ่ม 
1.2.๒.๔ ทรงผม ทรงนักเรียน ยาวเลยติ่งหู ไม่เกิน ๒ นิ้ว ด้านหน้าไม่ผมหน้าม้า ให้เกล้ารวบ

แล้วติดโบสีกรมท่าเท่านั้น 
1.2.๒.๕ ไม่สวมเครื่องประดับ และของมีค่าใด ๆ ยกเว้น นาฬิกา สร้อยคอถ้าต้องการห้อยพระ

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือให้ใช้สายสเตนเลสที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมานอก
เสื้อ 

1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะดังนี้ 
1.2.3.1 กระโปรงสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจีบด้านละ 6 กลีบ ไม่ต้องตีเกล็ดยาว  

ความยาวคลุมเข่าลงมา เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ยาวไม่เกินครึ่งน่องและ
ต้องไม่อยู่เหนือเข่า 

1.2.3.2 เสื้อสีขาว ปกกลาสี แขนสั้น สวมโบน้ำเงิน ปักอักษรย่อของสถานศึกษา “ท.๑ ท.ด.” 
ขนาดประมาณ 2 ซม. ที่อกเบื้องขวาด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน ด้านซ้ายปักชื่อ – สกุล 
ของนักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม. 
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๑.2.3.3 รองเท้าหนังสีดำ หรือผ้าใบสีขาวชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 
1.2.3.4 ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวหุ้มข้อเท้า พับขอบ ไม่มีขอบสีอ่ืนหรือลวดลาย 
1.2.3.5 ทรงผม ถ้าไว้ผมสั ้นความยาวเกินติ ่งหูได้ไม่เกิน ๒ นิ ้ว ห้ามสไลด์หรือซอยแบบ 

รากไทร ไม่ย้อมสีโดยที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ห้ามใช้เครื่องประดับ  
ติดผม ติดได้เฉพาะกิ๊บสีดำเท่านั้น 

1.2.3.6 ไม่สวมเครื่องประดับ 

 
1.3 ชุดพละชาย 

ใส่ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั ้น  สำหรับรองเท้าพละ นักเรียนชาย เป็นรองเท้าผ้าใบสีดำ  
มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย 

 
1.4 ชุดพละหญิง 

ใส่ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น  สำหรับรองเท้าพละ นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบสีขาว มีเชือกผูก 
ไม่มีลวดลาย 

 
๑.5 ชุดลูกเสือ – เนตรนารี 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ชุดลูกเสือสำรอง ตามแบบท่ีกำหนด 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ชุดลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ตามแบบท่ีกำหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ชุดลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ตามแบบท่ีกำหนด 

 
1.๖ ชุดผ้าไทยสีม่วง 

ใส่ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั ้น สำหรับรองเท้าผู ้ชายให้สวมรองเท้าผ้าใบสีดำ มีเชือกผูก  
ส่วนผู้หญิงให้สวมรองเท้าหนังสีดำ 

 
 

หมวดที ่4 บทเฉพาะกาล 

 1. แนวการปฏิบัติและข้ันตอนการดำเนินงานของครู 
1.1 ครูทุกคนมีอำนาจและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนที่นักเรียนกระทำผิด 
1.2 ในกรณีที่ครูพบนักเรียนกระทำความผิดให้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งต่อหัวหน้าระดับชั้น

หรือหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือบันทึกและพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิดที่กระทำ 
1.3 ให้ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นที่ฝ่ายกิจการนักเรียน  โดยลงบันทึก 

การกระทำความผิดของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานในแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลและแจ้งให้ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบทุกครั้ง 

1.4 การให้นักเรียนที่กระทำความผิดให้ทำกิจกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับชั้นหรือฝ่ายกิจการ
นักเรียนเป็นผู้มอบหมายให้ทำกิจกรรมและควบคุมดูแล 

1.5 การทำทัณฑ์บนหรือการให้ทำกิจกรรมที่บ้าน นักเรียนที่กระทำความผิดให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ได้ร่วมดำเนินการเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งการต่อไป 
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1.6 การเปลี่ยนสถานศึกษา นักเรียนที่กระทำความผิดถึงขั้นเปลี่ยนสถานศึกษา ให้ดำเนินการพิจารณา
ความผิดในรูปคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป แล้วนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. การพัฒนาวินัยนักเรียน จะต้องปรากฏหลักฐาน และข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่านั้นได้กระทำความผิดจริงและ
สมควรได้รับการพัฒนาวินัยโดยต้องนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบสั่งการ 
 3. การพัฒนาจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือความพยายาม  
หรือลงโทษนักเรียนที่กำลงเจ็บป่วยหรือมีปัญหากระทบเทือนใจอย่างรุนแรงและให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนด้วย 
 4. การพัฒนาวินัยนักเรียนแต่ละครั ้งให้เป็นไปด้วยการว่ากล่าวสั ่งสอนโดยเจตนาที่จะแก้ไขนิสัยและ  
ความประพฤติในทางที ่ไม่ดีของนักเรียนให้สำนึกในความผิด และเว้นการประพฤติชั ่ว ปฏิบัติตนในทางที่ดีเพ่ือ 
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
 5. การพัฒนาวินัยนักเรียนทุกครั้ง ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง
รับทราบเป็นหนังสือทุกครั้ง 
 6. การพัฒนาวินัยนักเรียน ตามขั้นตอนของประเภทการกระทำความผิด เมื่อได้ดำเนินการแล้วนักเรียน  
ยังไม่ปฏิบัติตาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาดำเนินการพัฒนาวินัยในระดับต่อไป
โดยเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบสั่งการ 
 7. การแก้ไขระเบียบนี้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้แทนครู คณะกรรมการ
นักเรียน ผู้แทนนักเรียน เพื่อเสนออนุมัติแก้ไขต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานก่อนทุกครั้ง 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.256๔ 
 
 
 
 
 
 

 ลงชื่อ 
    (นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน) 

    รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 


