
ระเบียบนักเรียน 
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  ต้าบลบ่อถ ้า  อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก้าแพงเพชร  

*********************************************************** 
ระเบียบการปฏิบัติของนักเรียน 

 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียนและบทลงโทษ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของโรงเรียน ในอันที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางดานความประพฤติของนักเรียน ให้เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม และเป็นผู้มีบุคลิกดี  ดังนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์” ว่าด้วยระปฏิบัติของนักเรียน และ
บทลงโทษพุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับแก่นักเรียน  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ นับตั้งแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้  
   

หมวด  ๑ 
ว่าด้วยการแต่งกายและเคร่ืองแบบ 

๑. การแต่งกายทั่วๆไป  
 - ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่โรงเรียนก าหนด  
 - ทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  ไม่ซอย  ดัด  ใส่น้ ามันและแต่งสีผม  
 - ไม่ไว้เล็บ ทาเล็บหรือใช้เครื่องส าอาง  
 - ไม่ไว้หนวดเครา  
 - ไม่ใช้เครื่องประดับ  เครื่องแต่งกายท่ีมีราคาแพงทุกชนิด  
๒. เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 
      ๒.๑  ระเบียบและเครื่องแบบนักเรียนชายระดับก่อนประถมศึกษา  ( อนุบาล )  
  - เป็นไปตามโรงเรียนก าหนด  
      ๒.๒  ระเบียบและเครื่องแบบนักเรียนชาย  ระดับประถมศึกษา 
 เส้ือ -   เส้ือเชิ้ตตั้งสีขาว พื้นเรียบ ผ่าอกตลอด  มีสาบหน้าแขนส้ันตัวยาว  
             เหมาะกบัผู้ใส่บนอกเส้ือดา้นซ้ายปักช่ือ-สกุล ด้านขวาปักตัวอักษร ค.ส.  
 กางเกง -   ขาส้ันสีกากีไม่มีลวดลายในเนื้อผ้าแบบสุภาพ  ความยาวของขอบกางเกง 
      จากกึ่งกลางลูกสะบ้าขึ้นมา ประมาณ ๕ ซ.ม.เมื่อยืนตรง ขอบล่าง  
    ขากางเกงประมาณ ๕ ซ.ม.เมื่อต้องสวมทับชายเส้ือให้เรียบร้อย มองเห็น
    เข็มขัด มีจีบด้านหน้าเป็นจีบกลับ ๒ จีบไม่มีกระเป๋าหลัง 
 เข็มขัด  -  ใช้เข็มขัดลูกเสือหรือเข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม.  
                                                     หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง  



 ๒ 

 รองเท้า -   รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย แบบหุ้มส้น มีรูร้อยเชือกตราไก่และ
    เชือกเป็นสีเดียวกับรองเท้า ไม่หุ้มตาตุ่ม  ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.  
 ถุงเท้า -   ถุงเท้านักเรียนชนิดส้ัน ครึ่งน่อง ( ไม่พับลงหรือม้วน ) สีน้ าตาลล้วนไม่มี
      ลวดลาย  ห้ามใช้ชนิดขนสัตว์หรือเป็นลูกฟูกหนาเกินไป 
 กระเป๋าหนังสือ -  ตามแบบของโรงเรียนก าหนด (สีด าหรือกรมท่า) 
 ชุดพละศึกษา -   กางเกงวอร์มสีด า กรมท่าหรือน้ าเงินแถบขาว ไม่มีแถบ  
    เส้ือคอโปโล สีตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  รองเท้าผ้าใบสีขาว  
    ไม่มีลวดลาย ( ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด )  
 ชุดลูกเสือ -    ส ารองชาย  ป.๑-๓ ผ้าผูกคอพื้นสีน้ าเงินแถบขาว  วอคเกิ้ล  
   เข็มขัด หัวลูกเสือ ตามแบบลูกเสือป้ายชื่อ โรงเรียนติดที่แขนเส้ือ 
   ด้านขวา ต่ ากว่าตะเข็บไหล่ ประมาณ ๑ ซ.ม.  หมวกกระบังอ่อน  
   สีเหลืองแถบน้ าเงิน  
  -    สามัญ ป.๔-๖  ชุดสีกากี หมวกปีกติดดอกจัน วอคเกิ้ลโลหะ  
             ผ้าผูกคอสีม่วง ของจงัหวดัก าแพงเพชร เขม็ขดัหัวลูกเสือ ถุงเท้า  
                      ยาวสีกากพัีบขอบไวใ้ต้เข่า ใต้พับขอบมี รองรัด ถุงเท้าสีกากีหุ้มส้น  
                       ชนิดผูกเชือก  
     ๒.๓ ระเบียบและเครื่องแบบนักเรียนชาย  ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 เส้ือ -   เส้ือเชิ้ตตั้งสีขาว พื้นเรียบ ผ่าอกตลอด  มีสาบหน้าอกเส้ือด้านนอก 
   กว้าง๓ – ๓.๕ ซ.ม.  
 -  ใช้กระดุมสีขาว กลม แบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม.  
 - ไม่มีเกล็ดด้านหลัง ไม่บางเกินไป 
 - แขนเส้ือยาว ไม่เลยข้อศอกและไม่พับแขนเส้ือ  
 - มีกระเป๋าด้านซ้ายของเส้ือ  
 - ตัวเส้ือต้องพอเหมาะกับตัวผู้ใส่ ไม่คับหรือหลวมมากเกินไป  
 - -     ด้านซ้ายเหนือกระเป๋า ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ าเงินและบนอกด้าน  
                                                      ขวามือ ปักชื่อย่อของโรงเรียน “ ค.ส.” ด้วยไหมสีน้ าเงิน และเลขประจ าตัว 
                                                      นักเรียนด้วยเลขไทย  ด้านล่างอักษรย่อ 
 กางเกง - ใช้กางเกงสีกากี ผ้าเทโร หรือผ้าเสิร์จธรรมดา  
 - กระเป๋าข้างตัดตรง ๒ ใบ มีจีบด้านหน้าด้านละ ๒ จีบมีหูไว้ส าหรับสอดเข็ม
      ขัดกว้าง ๑ ซ.ม. จ านวน ๗ หู  
 - ความยาวของขอบกางเกง จากกึ่งกลางลูกสะบ้าขึ้นมา ๖ ซ.ม. เมือยืนตรง  
 - ขอบล่าง ที่พับของขากางเกงประมาณ ๔ ซ.ม. เมื่อสวม ขอบกางเกงอยู่ใน
  ระดับสะดือและต้องสวมทับชายเส้ือไว้เรียบร้อยมองเห็นเข็มขัด  



 ๓ 

  เข็มขัด - ใช้เข็มขัดตามท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น ( สีน้ าตาล )  
 ถุงเท้า   -   ใช้ถุงเท้านักเรียน ชนิดส้ันครึ่งน่อง สีน้ าตาลล้วน  
 รองเท้า  -    ใช้รองเท้าผ้าใบ สีน้ าตาล ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน และเป็นรองเท้าหุ้มส้น
   มีรูส าหรับร้อยเชือกผูก  
 กระเป๋าหนังสือ- ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด (โทนด า น าตาล) และไม่อนุญาตใช้
   กระเป๋าตามแบบแฟช่ัน   
๓. เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 
      ๓.๑ ระเบียบและเครื่องแบบนักเรียนหญิง  ระดับก่อนประถมศึกษา   
 ทรงผม - ตัดส้ันทรงนักเรียน ห้ามดัดหรือซอย ย้อมสีผมตามแฟช่ัน ถ้าไว้ผมยาว  
   ( กรณีได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา ) ต้องถักเปีย ๒ ข้างให้เรียบร้อย  
   ไม่อนุญาตให้มัดหรือถักเปียเดียว โบท่ีใช้ผูกผมให้ใช้โบสุภาพ กิ๊บติดผมต้อง
   เป็นสีสุภาพไม่ใช้ท่ีคาดผม  
 เส้ือ - เส้ือปกกลมสีขาว  ผ่าตลอด แขนส้ัน ด้านซ้ายเหนือกระเป๋า  
   ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ าเงินและบนอกด้านขวามือ ปักชื่อย่อของ
   โรงเรียน “ ค.ส.” ด้วยไหมสีน้ าเงิน และเลขประจ าตัวนักเรียนด้วยเลขไทย    
                                                      ดา้นล่างอักษรยอ่ 
 กระโปรง - กระโปรงสีกรมท่า มีจีบหน้า ๖ จีบ ( จีบปล่อย ไม่ใช้กระโปรงจีบรอบตัว )  
 รองเท้า - รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ถุงเท้าส้ันสีขาว ไม่มีลวดลาย  
 กระเป๋า  - ใช้ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ไม่อนุญาตกระเป๋าแฟช่ัน 
      ๓.๒ ระเบียบและเครื่องแบบนักเรียนหญิง  ระดับประถมศึกษา   
 ทรงผม - ตัดส้ันทรงนักเรียน ความยาวของผมบริเวณติ่งใบหู  
 เส้ือ - เส้ือคอบัว ไม่มีกระเป๋า แขนส้ัน บนอกด้านซ้ายปักชื่อ – สกุล และด้านขวา   
                                                      ปักอักษรย่อ “ ค.ส.” ด้วยไหมสีน้ าเงิน และเลขประจ าตัวนักเรียนด้วยเลขไทย 
 กระโปรง - สีน้ าเงินมีขอบ มีจีบหน้า ๖ จีบ ( จีบปล่อย ) มีกระเป๋าข้างขวา ๑ ใบ  
   ความยาวของกระโปรงต้องต่ ากว่าสะบ้า ๑๐ ซ.ม. เมื่อยืนตรง  
 รองเท้า - รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น และสายคาดติดตายตัว  
 ถุงเท้า - ถุงเท้านักเรียนสีขาว ยาว พับลงเหนือตาตุ่ม ไม่มีลวดลาย  
 ชุดพละศึกษา  -   ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
   -   เส้ือ ใช้เส้ือคอโปโล สีตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
   -   รองเท้า รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย  
 ชุดเนตรนารี  -   ส ารองหญิง ป.๑-๓ ผ้าผูกคอพื้นสีน้ าเงินแถบขาว วอคเกิ้ลตามแบบของ
       โรงเรียน ป้ายช่ือโรงเรียนติดท่ีแขนเส้ือดา้นขวา ต่ ากวา่ตะเขบ็ไหล่ 
       ประมาณ ๑ ซ.ม. หมวกกระบังอ่อน  สีกรมท่าขลิบแดง      



 ๔ 

 เนตรนารีสามัญ -  ป.๔- ๖ ชุดสีเขียว หมวกสีเขียว ผ้าผูกคอสีม่วงของจังหวัดก าแพงเพชร
      วอคเกิ้ลเนตรนารี เข็มขัดหัวเนตรนารี สายสีด า ถุงเท้าไม่มีลวดลาย  
      รองเท้าขาว   
      ๓.๒ ระเบียบและเครื่องแบบนักเรียนหญิง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เส้ือ - เส้ือทรงกะลาสีขาวผ้าเกล้ียงไม่บางเกินควร มีปกขนาด ๑๐ ซ.ม. ปลาย
   แขนมีจีบ ๖ จีบขอบแขนประกอบด้วยผ้า ๒ ชั้น กว้าง ๓ ซ.ม. มีโบสีน้ าเงิน 
   แขนส้ัน ไม่บาง สีขาวเรียบ ไม่มีเกล็ด ด้านหลังบนอกซ้ายปักชื่อ-สกุล และ
   ด้านขวา ปักอักษรย่อ ค.ส. ด้วยไหมสีน้ าเงินและเลขประจ าตัวนักเรียนด้วย
   เลขไทย  เวลาสวมให้ขอบชายเส้ือ อยู่นอกกระโปรง ไม่ส้ันหรือบางเกินไป 
   ต้องสวมเส้ือซับในแบบสุภาพก่อนสวมเส้ือนักเรียนเสมอ  
 กระโปรง - สีน้ าเงินมีขอบ กว้าง ๑.๕ นิ้ว ไม่มีลวดลาย มีจีบหน้า ๖ จีบ (จีบปล่อย) จีบ
   หลัง ๖ จีบ มีกระเป๋าข้างขวา ๑ ใบ ความยาวของกระโปรง ต้องต่ ากว่า
   สะบ้า ๑๐ ซ.ม. เมื่อยืนตรง เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว  
 รองเท้า - รองเท้าหนังสีด ามีส้น และสายคาดติดตายตัว  
 ชุดพละศึกษา  -   กางเกงวอร์มสีด า น้ าเงิน หรือกรมท่า ตามแบบของโรงเรียนไม่มีแถบ  
   -   เส้ือ ใช้เส้ือคอโปโล สีตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
   -   รองเท้า รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย  
  

หมวด  ๒ 
การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ

๑. หลักการปฏิบัต ิ
    ๑.๑  นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทัน ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ( ๐๗.๔๕ )  เมื่อมาสายให้รายงาน    
             ครูเวรและหรือฝ่ายปกครองทุกคร้ัง 
        ๑.๒  เมื่อได้ยินสัญญาณเพลงโรงเรียน (เสียงกริ่ง) เวลา ๐๗.๔๕ น. ให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธง 
ประธานเวรสีเช็คเพื่อท าเวรสี และเช็คมาสาย 
        ๑.๓  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง (ครั้งที่ ๒) หยุดท างานเวรสีเพื่อให้กรรมการตรวจเวรสี   
        ๑.๔  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง (ครั้งที่ ๓) นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย นิ่งเงียบในท่าตรง ส ารวมกิริยา 
      ร้องเพลงชาติ สวดมนต์  
        ๑.๕  ให้สภานักเรียน หรือตัวแทนเป็นผู้เชิญธงชาติหรือกล่าวน าสวดมนต ์
    ๑.๕  การเข้าแถวทุกครั้ง ต้องเรียบร้อยและไหว้ครูที่ปรึกษา หรือครูเวรประจ าวันก่อนเดินแถวขึ้นห้องเรียน 
    ๑. ๖  การเดินขึ้นห้องเรียน ต้องเดินแถวให้เรียบร้อยไม่พูดหรือเล่นกัน 
     
 



 ๕ 

หมวด  ๓ 
ระเบียบการเรียนและการใช้อาคารเรียน 

๑.  หลักการปฏิบัต ิ
 ๑. ๑  เมื่ออยู่ในชั่วโมงเรียน นักเรียนจะต้องรักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 
 ๑.๒ ระหว่างเวลาเรียน หากมีความประสงค์ออกจากห้องเรียน ต้องขออนุญาตจากครูผู้สอนในคาบนั้น
  เสียก่อน  
 ๑. ๓ นักเรียนต้องตั้งใจเรียน เชื่อฟังค าส่ังสอนของครู ด้วยความเคารพ 
 ๑. ๔ เมื่อย้ายห้องเรียน นักเรียนต้องเดินแถวเรียงเดี่ยวอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว 
 ๑. ๕ ในคาบเวลาเรียนใด ที่นักเรียนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนได้ ต้องแจ้งฝ่ายปกครองและน าไปแจ้ง 
  ครูผู้สอนในคาบนั้นทราบ  
 ๑. ๖ ไม่อนุญาตนักเรียนวิ่งเล่น เล่นกีฬา หรือเกมอ่ืนๆบนอาคารเรียน  
 ๑. ๗ นักเรียนต้องช่วยกัน รักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
 ๑. ๘ ไม่อนุญาตนักเรียนน าอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 
 ๑. ๙  นักเรียนมีหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
 

หมวด  ๔ 
ระเบียบการลา 

๑.  การลาในเวลาเรียน 
 นักเรียนคนใดมีความจ าเป็น ต้องออกจากบริเวณโรงเรียนในวันปกติที่มีการการเรียนการสอน จะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี ้
 ๑.๑ ขอรับใบอนุญาต  ออกนอกบริเวณโรงเรียนจากจากฝ่ายปกครองกรอกข้อความให้สมบูรณ์ น าใบขอ
  อนุญาตไปแจ้งครูประจ าวิชา ในทุกช่วงที่นักเรียนไม่เข้าเรียน และไปพบฝ่ายปกครองเพื่อพิจารณา
  อนุญาต  
 ๑.๒ น าใบอนุญาตที่ถูกต้องสมบูรณ์ ท่ีได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ไปแสดงต่อครูเวรและน าติดตัวด้วย
   ตลอดเวลา    
๒. การลากิจและลาป่วย 
 ๒.๑ การลากิจหรือป่วย นักเรียนจะต้องน าหนังสือจากผู้ปกครอง หรือหนังสือที่ผู้ปกครองรับรองไปยื่นต่อ
  ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบันทึกและน าไปยื่นต่อครูผู้สอน  
 ๒.๒ กรณีที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้กับทางโรงเรียนทราบ ฝ่ายปกครองจะเชิญ
  ผู้ปกครองมาพบ (ด้วยหนังสือของทางโรงเรียน) ถ้าผู้ปกครองไม่มาพบ ตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ใน
  จดหมายทางโรงเรียนจะลงโทษนักเรียนตามระเบียบที่ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  
 
 



 ๖ 

๓. การมาสายของนักเรียน 
ถ้านักเรียนมาถึงโรงเรียน หลังกริ่งแรก ถือว่ามาโรงเรียนสาย นักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ นักเรียนที่มาสายต้องไปพบฝ่ายปกครอง เพื่อชี้แจง  
 ๓.๒ นักเรียนมาสาย ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลสมควร ฝ่ายปกครองจะเชิญผู้ปกครองมาพบ 
 

หมวด  ๕ 
ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน 

๑.  เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนต้องปฏิบัติ  ดังนี  
 ๑.๑ การมาและกลับของนักเรียน ให้ตรงตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด( เข้าเรียนเวลา ๐๗.๔๕ น.และเลิก
  เรียนเวลา ๑๖.๓๐ น.)  
 ๑.๒ กรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ เช่น การซ้อมกีฬา การเรียนซ่อมเสริม การไปทัศนศึกษา  
  นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ต้องมีหนังสือจากครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ให้ผู้ปกครองทราบเพื่อ
  ขออนุญาตและให้นักเรียนน าส่งคืนครู ผู้ควบคุมกิจกรรมนั้นและแจ้งฝ่ายปกครองทราบ  
 ๑.๓ ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก ท่ีประสงค์จะพบนักเรียนขณะท าการเรียนการสอนให้แจ้งความจ านง 
  และรอพบที่จุดที่ก าหนดให้  
 ๑.๔ นักเรียนคนใด  น าบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากเกิดความเสียหายขึ้นด้วยประการทั้ง
  ปวงนักเรียนคนนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด  
 ๑.๕ ไม่อนุญาตพกพา โทรศัพท์มือถือเคล่ือนที่ น าอาวุธ หรือส่ิงผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
  อย่างเด็ดขาด  
       ๑.๖ นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนล าบากและประสงค์จะน ามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.๖. ๑  ให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตกับทางฝ่ายปกครอง พร้อมท้ังช้ีแจงความจ าเป็น 
 ๑.๖.๒  นักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัยในการขับขี ่
 ๑.๖.๓  รถที่น ามาจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการปรับแต่งใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือท าความ 
             เดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน 
 ๑.๖.๔  ห้ามนักเรียนซ้อนเกิน ๒ คน 
 ๑.๖.๕  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 ๑.๖.๖  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่นักเรียนเกิดคดีความทางกฎหมายจากการขับขี่ โดย
            ให้ผู้ปกครองด าเนินการเอง 
 ๑.๖.๗  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อพาหนะที่นักเรียนน ามา 
 ๑.๖.๘  ผู้ปกครองต้องคอยกวดขันดูแลมารยาทในการขับขี่ของนักเรียน ถ้าพบว่านักเรียน
           ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบและพิจาณายกเลิกการขอ
             อนุญาตต่อไป   
    



 ๗ 

หมวด  ๖ 
การแสดงความเคารพของนักเรียน 

๑.  การแสดงความเคารพของนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย            
นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี  
 ๑.๑ แสดงความเคารพต่อครู และผู้ใหญ่ของโรงเรียนทุกคน  
 ๑.๒ เมื่อครูเดินผ่าน นักเรียนต้องแสดงเคารพด้วยการยืนตรง และพนมมือไหว้อย่างนอบน้อม  
 ๑.๓ เมื่อเดินสวนทางกับครู นักเรียนต้องหยุดและแสดงความเคารพ 
 ๑.๔ เมื่ออยู่บนบันได ให้นักเรียนหยุดและยืนตรง และแสดงความเคารพ  
 ๑.๕ เมื่อครูเข้าห้องเรียน นักเรียนแสดงความเคารพ โดย หัวหน้าชั้นบอก “เพื่อนๆ นั่งที่ให้เรียบร้อย” 
นักเรียนท าความเคารพ” และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับคุณคร ู, สวัสดีค่ะคุณคร”ู 
 ๑.๖ เมื่อครูออกจากห้องเรียนให้นักเรียนกล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ คุณคร ู, ขอบคุณค่ะคุณคร ู” 
 ๑.๗ การพบครู ให้ท าความเคารพ ถ้านั่งให้นักเรียนคุกเข่า ถ้าครูยืน ให้นักเรียนท าความเคารพ  
 ๑.๘ เมื่อพบครูนอกบริเวณโรงเรียน พึงท าความเคารพด้วยการยกมือไหว้และกล่าว  
  “สวัสดีครับ คุณคร ู, สวัสดีค่ะคุณคร”ู 
 ๑.๙ การกระท าใดๆที่ถือว่าไมเคารพต่อครู หรือผู้ใหญ่ถือเป็นความผิดร้ายแรง  
 

หมวด  ๗ 
ความผิดสถานต่างๆ    การลงโทษและพิจาณาโทษ 

ระเบียบโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการ

เพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนวัดคูหา

สวรรค์ว่าด้วยความผิดและการพิจารณาโทษนักเรียนเพื่อให้มีความเหมาะสม จึงอาศัยอ านาจตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน – นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   และกฎกระทรวง

ก าหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ได้ก าหนดการ

ลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติ ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างเสมอภาค จึงได้ออกระเบียบไว้

ดังนี้ 

ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ 

การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒.  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้หลังจากผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  ลงนามหรือ

อนุญาตให้ใช้ระเบียบนี ้



 ๘ 

ข้อ ๓.  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ว่าด้วยความประพฤติผิด และพิจารณาโทษ

นักเรียนที่มีอยู่ก่อน บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 “โรงเรียน”    หมายถึง  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  
   “นักเรียน”    หมายถึง   นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา 

  “รองผู้อ านวยการ” หมายถึง รองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายปกครอง 
“หัวหน้าฝ่ายปกครอง” หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าส่ังของโรงเรียนให้ 
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
“คร”ู   หมายถึง  ครูที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการสอนอยู่ใน  

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค ์ 
“ครูที่ปรึกษา”   หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าส่ังโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่

เป็นครูที่ปรึกษา 
“ครูประจ าวิชา”  หมายถึง   ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาต่างๆในโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 
“หัวหน้าระดับช้ัน”  หมายถึง  ครูที่ได้รับแต่งตั้งตามค าส่ังโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าระดับช้ัน 
“การประพฤติผิด”  หมายถึง  การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีฝ่าฝืนระเบียบ  

ข้อบังคับของทางโรงเรียน 
“การลงโทษ”   หมายถึง  การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบ  

ของทางโรงเรียน  
“คะแนนความประพฤต”ิ  หมายถึง  คะแนนที่ใช้ควบคุมความประพฤตินักเรียนของ                
                                        โรงเรียนวดัคหูาสวรรค ์ซ่ึงในแต่ละช่วงชั้นนักเรียนแต่ละคน  
                                         จะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง ๑๐๐  คะแนน 
“การควบคุมความประพฤตินักเรียน” หมายถึงการลงโทษและการตัดคะแนนความ  
                                         ประพฤติของนักเรียนควบคู่กันไปด้วย 
“การเพิ่มคะแนนความประพฤต”ิ หมายถึง   การเพิ่มคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ใน

กรณีที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือ
สังคม  สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน  เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่
ประจักษ ์  

 

 



 ๙ 

ข้อ ๔.  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จึงก าหนดโทษ ได้ ๔  สถาน ดังนี้ 

๑.  ว่ากล่าวตักเตือน 

๒.  ท าทัณฑ์บน 

๓.  ตัดคะแนนความประพฤต ิ

๔.  ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข้อ ๕.  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิด  ขั้นเบา  ในครั้งแรก  และ ให้ 

เป็นอ านาจของครูที่พบเห็นการกระท าความผิด เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยการว่ากล่าวตักเตือน  

ข้อ ๖. การท้าทัณฑ์บน  และตัดคะแนนความประพฤติ  โดยบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ และ

บันทึกข้อมูลคะแนนความประพฤติ ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบ

โรงเรียน หรือกรณีท าให้เส่ือมเสีย ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือเคยได้รับโทษว่ากล่าว

ตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบ หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ครบ  ๔๐   คะแนน ให้เป็นอ านาจของ

หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายปกครอง  แล้ว

เสนอรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายปกครองเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๗ . การตัดคะแนนความประพฤติ  และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ และบันทึกข้อมูล

คะแนนความประพฤติ โดยให้ครูทุกคนที่พบการกระท าความผิด  บันทึกข้อมูลการกระท าผิดลงใน  ใบ

บันทึกการหักคะแนนพฤติกรรม เสนอต่อฝ่ายปกครองเพื่อพิจารณาแล้วเสนอรองผู้อ านวยการที่ก ากับ

ดูแลฝ่ายปกครอง เป็นผู้อนุญาตตัดคะแนน และบันทึกข้อมูล  

การตัดคะแนนความประพฤติ ให้พิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแต่ละกรณี

ความผิดเป็นราย ๆ ไป โดยในแต่ละช่วงชั้นนักเรียนมีคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน การตัดคะแนน   ความ

ประพฤติแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ 

๑. ขั้นเบา                             ตัดคะแนน       ๕ คะแนน 

๒. ขั้นปานกลาง  ตัดคะแนน      ๑๐  -  ๒๐   คะแนน 

๓. ขั้นร้ายแรง  ตัดคะแนน     ๒๕  -  ๓๐ คะแนน 

๔. ขั้นร้ายแรงมาก              ตัดคะแนน                ๕๐ คะแนน 

  

 

 



 ๑๐ 

การตัดคะแนนความประพฤติใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบโรงเรียน ขั นเบา  

ครบ ๓ ครั้งโดยตัดคะแนน  ๕  คะแนน มีดังต่อไปนี ้(ทุกข้อตัด ๕ คะแนนเท่ากัน) 

๑. มาสายไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ /ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าโดยหลบซ่อน     
          ในสถานที่ต่างๆ/ไม่ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมต่าง  ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๒. สวมใส่เครื่องประดับและของมีค่า และเครื่องส าอาง หรือแต่งกายผิดระเบียบ  
          โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนไม่เข้าออกทางประต ู 
          โรงเรียนและออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
๓. ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย แสดงกริยาและกล่าววาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนนักเรียน  
          และบุคคลอ่ืนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๔. ผิดกฎจราจรในโรงเรียน เช่นเดินลัดสนาม ขับขี่รถจักรยานหรือจักรยานยนต์ใน   
          เวลาเรียน หรือไม่จอดรถในพื้นที่ท่ีก าหนด รวมถึงเล่นในที่ต้องห้าม เข้าไปใน  
          สถานที่ไม่เหมาะสม 
๕. ไม่ร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น  ทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลเรี่ยราด ขีด  เขียน  ขูด  
          ลบ  ป้ายประกาศ  ฝาผนังห้องเรียน  โต๊ะเรียน  อาคารสถานที่ต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
๖. การกระท าอ่ืนๆที่อยู่ในดุลยพินิจของครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ 
          ควบคุมความประพฤต ิ
๗. วิ่งบนอาคารเรียนหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนขณะอยู่ในเวลาเรียนน าอุปกรณ์กีฬา 
          เล่นบนอาคารเรียน/ยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก อันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะ 
          วิวาทและเกิดความวุ่นวาย และ สนับสนุนให้บุคคลอ่ืนท าผิด 
๘. ซ้ืออาหารหรือเครื่องดื่มนอกรั้วโรงเรียน รับประทานอาหาร  ขนม  หรือเครื่องดื่ม 

          บนอาคารเรียน  รวมท้ังการเดินรับประทานอาหารตามถนน 

๙. ไม่น าภาชนะที่ใส่อาหารไปเก็บไว้ในที่ที่โรงเรียนจัดให้ 

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าผิดระเบียบโรงเรียนขั้น ปานกลาง  
โดยตัดคะแนน ๑๐ - ๒๐  คะแนน มีดังต่อไปนี ้
ตัดคะแนน ๑๐ คะแนน 

๑. เข้าเรียนสายเนื่อง ๆ ขาดเรียน หนีเรียน  หรือหลีกเล่ียงการเรียนตามตารางเรียน ขาด  
         โรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลตั้งแต ่ ๓  วันขึ้นไป ว่าด้วยระเบียบของการลา 
๒. ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารหรือไม่น าเอกสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง 
๓. ขัดค าส่ัง/กล่าวเท็จ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพและขาดความเคารพครู – อาจารย์และ  
          บุคคลอ่ืน 
๔. ประพฤติตนเป็นอันธพาลก้าวร้าว ขู่เข็ญ ต่อนักเรียนคนอ่ืน  
๕. รับประทานอาหารขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเรียนหรือในห้องเรียน   



 ๑๑ 

                   ตัดคะแนน ๒๐ คะแนน 
๖. ท าลายทรัพย์สินของทางโรงเรียนอันเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
          ของทางโรงเรียน     
๗. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอบ  
๘. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือเยาวชน /เที่ยวกลางคืน/มั่ว 
          สุม เล่นเกมหรือส่ิงอ่ืนๆที่มีลักษณะคล้ายกัน เกินเวลา ๒๒.๐๐ น.โดยไม่มี 
          ผู้ปกครองท่ีเป็นบิดามารดาดูแล 
๙. น าหนังสือรูปภาพไม่เหมาะสมเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 
๑๐. น าโทรศัพท์หรือเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดมาใช้ในโรงเรียน  
๑๑. การกระท าอ่ืนๆที่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมความประพฤติระบุว่า 
          เป็นความผิดสถานกลาง 
 

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าผิดระเบียบโรงเรียนขั้น  ร้ายแรง  

โดยตัดคะแนน ๒๕ - ๓๐  คะแนน มีดังต่อไปนี ้ 

      ตัดคะแนน ๒๕  คะแนน 

๑. ลักทรัพย ์ หรือทรัพย์สินต่างๆของโรงเรียน หรือของคร ูหรือบุคคลากรอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน  
๒. เล่นการพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ร่วมมือจัดให้มีการพนันทั้งในและนอกบริเวณ

โรงเรียนที่มีข้อมูลและพยานชี้ชัด 
๓.  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน   สร้างความเส่ือมเสียต่อโรงเรียน  เกิดผลกระทบ

ต่อสังคมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมความประพฤต ิ
๔. ทะเลาะวิวาท  หรือกระท าการอันก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
๕. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม หรือสารออกฤทธ์ิที่มีลักษณะคล้ายกัน 
๖. ข่มขู่ รีดไถ กรรโชกทรัพย ์ หรือมีพฤติกรรมท าให้ผู้อ่ืนไม่ปลอดภัย/ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
๗. แสดงกิริยา วาจาก้าวร้าว ลบหลู่ ดูหม่ินครู หรือบุคลากรอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
๘. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน   สร้างความเส่ือมเสียต่อโรงเรียน  เกิดผลกระทบ

ต่อสังคมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมความประพฤต ิ
 
ตัดคะแนน ๓๐  คะแนน 
๙. ประพฤติตนเป็นอันธพาล  ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  น าอาวุธทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน 
๑๐. แสดงพฤติกรรมก่อความวุ่นวายในสถานศึกษา  เช่นอวดอิทธิฤทธ์ิ หรือเป็นผู้น าหรือร่วมประท้วงฯลฯ 

 

 



 ๑๒ 

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าผิดระเบียบโรงเรียนขั้น ร้ายแรงมาก  

โดยตัดคะแนน ๕๐  คะแนน มีดังต่อไปนี ้

๑. เสพส่ิงเสพติดทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่าย หรือเป็นผู้

จัดหา  หรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  (ตัด  ๕๐  คะแนน)   

๒. ข่มขู่ รีดไถ กรรโชกทรัพย ์ หรือมีพฤติกรรมท าให้ผู้อ่ืนไม่ปลอดภัย/ท าร้ายร่างกาย

ผู้อ่ืนหรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยใช้อาวุธหรือไม่ก็ตาม (ตัด  ๕๐  คะแนน) 

๓.  ค้าประเวณีหรือเป็นคนชักน าให้มีการค้าประเวณ ี  (ตัด  ๕๐  คะแนน) 

๔. ประพฤติตนไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมท านองชู้สาว หรือมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน

ฉันท์สามีภรรยาทั้งในกรณีที่ผู้ปกครองยินยอมหรือไม่ยินยอมกรณีที่ผู้ปกครองยินยอม

หรือไม่ยินยอม       (ตัด  ๕๐  คะแนน) 

๕. กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนๆ

ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือศาลส่ังให้มีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมายหมายถึงขั้นคุม

ประพฤติขึ้นไป    (ตัด  ๕๐  คะแนน) 

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าความผิด ครั้งละ ๕๐   คะแนน ขึ้นไป ให้

คณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายปกครอง เพื่อเสนอหัวหน้า

สถานศึกษาเป็นผู้อนุญาต 

การลงโทษนักเรียน ผู้ลงโทษจะลงโทษได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าผู้นั้นกระท าผิด

และสมควรถูกลงโทษ และการส่ังตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานประกอบ 

 

ข้อ ๘. การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี  

๑. แจ้งให้นักเรียนผู้นั้นทราบ 

๒. แจ้งการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผู้ปกครองนักเรียนผู้นั้นทราบ 

(กรณีนักเรียนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครั้งละ ๒๐ คะแนนขึ้นไป) 

๓. ปิดประกาศผลการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ให้นักเรียนในสถานศึกษาทราบ 

๔. ให้หัวหน้าฝ่ายปกครองรวมรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียนเพื่อแสดงเป็น

หลักฐานตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องขอ 



 ๑๓ 

ข้อ ๙.  การท้ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ / หรือตัดคะแนนความประพฤติ และ

บันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดจนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครบ ๕๐  คะแนน 

ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่าย

ปกครอง แล้วเสนอรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายปกครองเป็นผู้อนุญาต 

การท้ากิจกรรม หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระท าความผิดท ากิจกรรม หรือบ าเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนหรือสังคม  

ข้อ ๑๐. ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มี

คุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือสังคม   สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน   เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่

ประจักษ์ ตามเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ   โดยสามารถน าไปลบล้างคะแนนพฤติกรรมที่ถูก

ตัดได้ ทั้งนี้ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ฝ่ายปกครอง แล้วเสนอรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายปกครองเป็นผู้อนุญาต จึงก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

 

ล้าดับที ่ ลักษณะของพฤติกรรม  เพิ่มคะแนน  

๑  เก็บสิ่งของ  หรือเงิน  ส่งคืนเจ้าของ  ๕  

๒  
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่าง ๆ   ภายนอกโรงเรียนรายการ

ละ  
๕  

๓  ได้รับรางวัลอันดับท่ี ๑-๓ ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  ๑๐  

๔ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองหัวหน้าช้ันเรียนของแต่ละปีการศึกษา  ๑๐  

๕  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะสี  ๑๐  

๖  ให้ข้อมูลการกระท าความผิดต่าง ๆ  ๑๐  

๗  อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ  ๑๐  

๘  ได้รับรางวัลอันดับท่ี ๑-๓ ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน  ๑๕  

๙  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าช้ันเรียนของแต่ละปีการศึกษา  ๑๕  

๑๐  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  ๑๕  

๑๑  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองประธานในคณะส ี ๑๕  



 ๑๔ 

๑๒  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน  ๒๐  

๑๓  ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  ประธานในคณะส ี ๒๐  

๑๔  ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน   ๒๐  

๑๕  รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  ประธานคณะกรรมการนักเรียน  ๒๕  

๑๖  สร้างช่ือเสียงท่ีดีด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม  ๒๕  

๑๗  อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนพิจารณา  -  

 

ผลของการถูกตัดคะแนนความประพฤติ การแจ้งผู้ปกครอง และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ  

ด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ  

นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ  ๖๐ คะแนน  จะถูกตัดสิทธ์ิในการเสนอชื่อเข้ารับ

เกียรติบัตรในวันวิชาการของโรงเรียน  และขอสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภทของโรงเรียน 

นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเหลือครบ ๕๐   คะแนน   นักเรียนจะต้องท ากิจกรรมเข้าค่าย

คุณธรรมจริยธรรม   เพื่อฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรมและระเบียบวินัยตามก าหนดเวลาและ

สถานที่ท่ีโรงเรียนก าหนด   โดยผู้ปกครองนักเรียนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายอบรม

ทั้งหมด   และเมื่อกลับมาแล้ว   พฤติกรรมยังไม่พัฒนาขึ้น   ก็จะพิจารณาให้เข้ารับการอบรม

เพิ่มเติม  หรือพิจารณาอย่างอ่ืน 

ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายปกครองเห็นสมควร  

            การแจ้งผู้ปกครอง  

เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ระดับคะแนน  ๒๐  คะแนน  ให้แจ้งให้ผู้ปกครอง

ได้รับทราบทุกครั้ง  

เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤต ิ ที่ระดับคะแนน  ๔๐  คะแนน   ให้เชิญผู้ปกครองมา

ท าทัณฑ์บน 

เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤต ิ ที่ระดับคะแนน  ๗๐  คะแนน  ให้เชิญผู้ปกครองมา

รับทราบ  และอาจจะด าเนินการให้ย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  



 ๑๕ 

            ผลการเพิ่มคะแนนความประพฤติ  

นักเรียนที่ได้รับการเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมถึง  ๘๐  คะแนน  จะได้รับโล่หรือ

ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “คนดี ศรี ค.ส.” 

นักเรียนที่กระท าความดีให้เพิ่มคะแนนความประพฤติได้ทั้งนี้ขึ้นกับ   ดุลยพินิจของ

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  ตามระเบียบของโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ 

การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.  ๒๕๕๕  

อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง  โดยความเห็นของผู้อ านวยการ

สถานศึกษา  

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 

                 เริ่มใช้ วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เป็นต้นไป 

 

 ( นายธีรภัทร  ชาญเชี่ยว ) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัคหูาสวรรค ์

 


