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แนวปฏบัิติเร่ืองผู้ปกครองกบันักเรียน 

โรงเรียนถาวรวทิยา   จงัหวดักาญจนบุรี 
........................................................................ 

                 
              การเรียนของนกัเรียนในปัจจุบนั  ถา้จะให้ไดผ้ลตามความมุ่งหมาย  ผูป้กครองนกัเรียนมีส่วนส าคญัยิ่ง 
ซึงผูป้กครองจะตอ้งรับผิดชอบ  ร่วมกบัทางโรงเรียนเป็นอยา่งมาก  ครูเป็นผูมี้หนา้ท่ีให้การศึกษาอบรมสั่งสอน
ท่ีโรงเรียนการดูแลท่ีอยู่นอกโรงเรียนควรเป็นหน้าท่ีของผูป้กครอง  โรงเรียนตระหนกัในเร่ืองน้ีดี  จึงไดว้าง
ระเบียบเร่ืองผูป้กครองนกัเรียนพึงปฏิบติัโดยใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนดงัน้ี 

1. ถา้นกัเรียนอาศยัอยูก่บับิดา มารดา ใหถื้อเป็นผูป้กครอง 
2. ถา้บุคคลอ่ืนเป็นผูป้กครอง  ผูน้ั้นถือเป็นผูป้กครอง  กรณีท่ีเป็นนิสิต  นกัศึกษาหรือ ก าลงัศึกษาอยูใ่น

โรงเรียนจะไม่เป็นผูป้กครองโดยเด็ดขาด 
3. ถา้นกัเรียนอยูห่อพกัหรือบา้นเช่า ตอ้งถือวา่เจา้ของกิจการนั้นเป็นผูป้กครอง  และตอ้งยินดีให้ความ

ร่วมมือกบัทางโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ 
4. ถา้นกัตอ้งอาศยัวดัอยู ่ใหพ้ระภิกษุท่ีนกัเรียนอาศยัอยูด่ว้ยเป็นผูป้กครองและตอ้งยินดีให้ความร่วมมือ

กบัทางโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้ปกครอง 
1. จะวา่กล่าวตกัเตือน  กวดขนัใหน้กัเรียนขยนัหมัน่เพียรท างานท่ีครูมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จและกวดขนั

ใหท้างโรงเรียนและใหเ้วลาโดยสม ่าเสมอ 
2. จะอบรมสั่งสอนใหน้กัเรียนประพฤติตนใหเ้ป็นคนมีระเบียบวนิยัของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 
3. จะก ากบัดูแลใหน้กัเรียนในเร่ืองของการเรียน   
4. จะติดต่อครูของนกัเรียนในเร่ืองของการเรียน ความประพฤติ   และอ่ืนๆ  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 - 2 

คร้ังหรือตามโรงเรียนแจง้ใหท้ราบ 
5. จดัหาอุปกรณ์การเรียนท่ีจ าเป็นต้องใช้ให้ครบก่อน  จดัหาเคร่ืองแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ

ก าหนด 
6. จะกวดขนัไม่ให้นกัเรียนในการปกครองเท่ียวเตร่  ไม่ให้มัว่สุมในเร่ืองอบายมุขต่างๆ ท่ีผิดระเบียบ

ของโรงเรียนและผดิกฎหมาย 
7. จะให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียน   ในกรณีท่ีโรงเรียนเชิญพบผูป้กครองจะมาพบตามก าหนด  เพื่อ

ปรึกษาหาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษาและความประพฤติของนกัเรียนซ่ึงอยู่ในความปกครอง               
ถา้โรงเรียนเชิญเป็นคร้ังท่ี 3 แลว้ ผูป้กครองยงัไม่มาพบ  โรงเรียนจะถือวา่ผูป้กครองไม่ใหค้วามร่วมมือ 
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8. จะสละเวลา  จะให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียน  ในกรณีท่ีโรงเรียนเชิญพบผูป้กครองจะมาพบตาม
ก าหนด  เพื่อปรึกษาหาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษาและความประพฤติของนกัเรียนซ่ึงอยูใ่นความ
ปกครอง  ถา้โรงเรียนเชิญเป็นคร้ังท่ี 3  แลว้  ผูป้กครองยงัไม่พบ โรงเรียนจะถือวา่ผูป้กครองไม่ใหค้วามร่วมมือ 

9. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีผูป้กครองไดเ้ป็นบางคร้ัง  จะตอ้งแจง้ให้โรงเรียน
ทราบ 

10. กรณีท่ีผูป้กครองเป็นทหารต ารวจ เม่ือไดเ้ล่ือนยศในขณะท่ีนกัเรียนก าลงัเรียน  ขอให้น าหลกัฐาน
การเล่ือนยศส่งฝ่ายทะเบียนนกัเรียน  เพี่อหลกัฐานจะไดเ้ป็นปัจจุบนั 

11. ในกรณีขอเปล่ียนช่ือ – สกุล  ของนกัเรียนหรือผูป้กครองขอใหติ้ดต่อกบังานทะเบียนโยเร็วท่ีสุด 
12. ควบคุมดูแลการแต่งกายของนกัเรียนใหเ้รียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนท่ีก าหนด 
13. กรณีนกัเรียนมีความประสงคจ์ะออกนอกโรงเรียนด้วยเหตุจ าเป็นจริงๆนกัเรียนจะตอ้งของอนุญาต

ครูประจ าชั้น 
14. ติดต่อกบัครูท่ีปรึกษา  หรือครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนโดยสม ่าเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ  1-2 

คร้ัง 
15. กวดขนัให้นกัเรียนเตรียมเคร่ืองเขียน  แบบนกัเรียน  ให้ครบและน ากลบับา้นทุกวนั ห้ามเก็บไวท่ี้

โรงเรียน 
16. กวดขนัไม่ให้นักเรียนน าส่ิงของท่ีผิดระเบียบมาโรงเรียน  เช่น โทรศพัท์มือถือ  เคร่ืองประดับ  

กระเป๋าท่ีผิดระเบียบของโรงเรียนฯลฯ  ถา้เกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ หรือโรงเรียนจะยึดไว้
และใหผู้ป้กครองมารับคืนภายหลงั 

17. ในกรณีท่ีโรงเรียนจดักิจกรรม เช่น  การอยูค่่ายพกัแรม  ทศันศึกษา  การแข่งขนัทกัษะต่างๆ  นอก
สถานท่ีโรงเรียนจะแจง้ให้ผูป้กครองทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ัง  ไม่ควรอนุญาตให้นกัเรียนไปกบัเพื่อน
ตามล าพงัอาจเกิดอนัตรายได ้

18. กวดขนัไม่ใหน้กัเรียนในความปกครองท าผดิระเบียบของโรงเรียน 
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นโยบายของฝ่ายปกครอง 

 
1. ใหก้ารบริหารโรงเรียนเป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ใหค้รูและนกัเรียนทราบและเขา้ใจในระเบียบท่ีควรปฏิบติั ขจดัขอ้ขดัแยง้ เกิดความสามคัคี 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตอาสาเป็นประชาธิปไตย  และเป็นพลเมืองดี  เหมาะกบัสังคมประชาธิปไตย

ในปัจจุบนั 
4. สร้างทศันคติในการเคารพกติกาสังคม  ระเบียบวนิยั  เคารพกฎหมายบา้นเมือง 
5. ใหน้กัเรียนเคารพครูและผูอ้าวโุสกวา่ มีสัมมาคารวะ เคารพนบนอ้ม 
6. ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีน ้าใจ   มีความสามคัคี และใหค้วามรักหมู่คณะ 

 

       อตัลกัษณ์       -     วนัิยดี  มีความสุข 
       เอกลกัษณ์      -      เรียนรู้คู่คุณธรรม 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของฝ่ายปกครอง 
ค านิยาม 
งานปกครอง  หมายรวมถึง การส่งเสริม อ านวยการให้บุคลากรในองคก์ร รวมถึงนกัเรียน ใหมี้วนิยั เกิด

ความสงบ ก่อใหเ้กิดความสุขแก่ทุกฝ่าย  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. ท าหนา้ท่ีฝ่ายปกครอง  ช่วยกิจกรรมสถานศึกษาในการบริหารงานปกครอง 
2. ปกครองดูแลนกัเรียนใหไ้ดรั้บความอบอุ่น  ปลอดภยัในขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียน 
3. ใหค้  าแนะน าในดา้นความประพฤติของนกัเรียนใหส้ามารถปรับเขา้กบัสังคมและระเบียบประเพณีท่ี

ตนสังกดัอยู ่โดยอบรมสร้างวนิยัทุกๆ เชา้ หลงัเคารพธงชาติ และทุกเยน็วนัศุกร์ ก่อนปล่อยกลบับา้น 
4. วางแผนและควบคุม  การแกไ้ขปัญหาการมาเรียนของนกัเรียน 
5. วเิคราะห์และวนิิจฉยัปัญหาของนกัเรียนท่ีมีปัญหารายบุคคล ร่วมกนักบัครูประจ าชั้น 
6. ประสานงานกบัผูป้กครอง และร่วมกนัแกปั้ญหาของนกัเรียน 
7. จดัใหมี้การรวบรวมขอ้มูล  สถิติ  เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 
8. ติดต่อประสานงานกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นความ

ประพฤติและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
9. ตรวจบนัทึกเวรยามและจดัใหค้รูท าหนา้ท่ีเวร 
10. จดัอบรม  สัมมนา   เพิ่มศกัยภาพการท างานของครูฝ่ายปกครอง 
11. งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ระเบียบโรงเรียนถาวรวทิยา   จังหวดักาญจนบุรี 
ระเบียบว่าด้วยการปฏบิัตตินของนักเรียน 

โรงเรียนถาวรวทิยา   พ.ศ. 2561 
  

                  
                เพื่อให้โรงเรียนถาวรวิทยา  มีกฎเกณฑ์ให้นกัเรียนไดถื้อปฏิบติั เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  นกัเรียนมี
ความรู้ ความประพฤติดี สอดคลอ้งกบัสังคมไทยปัจจุบนั  จึงก าหนดระเบียบปฏิบติัว่าด้วยการปฏิบติัตนของ
นกัเรียนโรงเรียนถาวรวทิยา  ข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 
              ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบโรงเรียนถาวรวทิยา  ว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียน  พ.ศ. 2561” 
              ข้อ 2  ระเบียบใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใชร้ะเบียบน้ีเป็นตน้ไป 
              ข้อ 3  ใหห้วัหนา้ฝ่ายปกครองเป็นผูรั้กษาการณ์ตามระเบียบน้ี  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
ระเบียบน้ี  ใหผู้อ้  านวยการเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด  

 

หมวด  1 
ระเบียบทัว่ไป 

                    1. นกัเรียนตอ้งแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนและตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ย
เคร่ืองแบบนกัเรียน 
                    2. นกัเรียนตอ้งมาโรงเรียนสม ่าเสมอและไม่มาสายคือหลงัเวลา   07.50   น. 
                    3. นกัเรียนตอ้งขยนัหมัน่เพียรไม่หนีเรียน 
                    4. นกัเรียนท่ีไม่สามารถมาโรงเรียนได ้ตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ 
                    5. นกัเรียนตอ้งเคารพ และเช่ือฟังบิดา มารดา ครู อาจารย ์ทุกคนดว้ยกริยาอนัสุภาพอ่อนนอ้ม 
                    6. เม่ือแขกมาเยีย่มโรงเรียนหรือครู เดินผา่น นกัเรียนตอ้งยนืตรง 
                    7. นกัเรียนตอ้งพดูจาสุภาพต่อผูใ้หญ่ตลอดจนถึงนกัเรียนดว้ยกนั 
                    8. นกัเรียนตอ้งมีความรักและความสามคัคีต่อกนั และตอ้งร่วมมือกนัในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
                    9. นกัเรียนตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร ทั้งในและนอกโรงเรียน 
                   10. เม่ืออยูท่ี่บา้นตอ้งขยนัหมัน่เพียรในการเล่าเรียนและงานบา้นตลอดถึงไม่เท่ียวเตร่ในยามค ่าคืน
ตอ้งอยูใ่นโอวาทของบิดามารดาหรือผูป้กครอง 
                   11. นกัเรียนตอ้งรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียนของสาธารณะและไม่ท าลายของๆผูอ่ื้น 
                   12. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตใหน้กัเรียนกลบับา้นเองในช่วงเวลาเรียนยกเวน้ผูป้กครองมาขออนุญาต 
หรือมีหนงัสือถึงครูประจ าชั้น 
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                   13. หา้มนกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
                   14. นกัเรียนตอ้งเคารพเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าตกัเตือนของคณะกรรมการนกัเรียน  
                   15. นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและแนวปฏิบติัของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
                   16. นกัเรียนตอ้งแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนหรือชุดพละ  เม่ือมาติดต่อกบัทางโรงเรียน 

                                                                               
หมวดที ่ 2 

ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย 
             นกัเรียนทุกคนจะตอ้งแต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและท่ี 
โรงเรียนไดก้ าหนดไวต้อ้งเป็นลกัษณะท่ีสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามสภาพ ของโรงเรียน 

 

เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  (ระดับปฐมวยั) 
                 1.  เส้ือ 
                     1.1)  เส้ือเช้ิตคอตั้ง  ผาขาวเกล้ียง  ผา่อกตลอด 
                     1.2)  มีสาบท่ีอกตลอดดา้นนอกกวา้งไม่เกิน  3  เซนติเมตร  กระดุมสีขาวกลมแบบ 
                     1.3)  มีกระเป๋าท่ีอกซา้ย  มีกระดุมส าหรับติดกางเกง 
                     1.4)  สอดชายเส้ืออยูใ่นกางเกงอยา่งเรียบร้อย 
                 2.  กางเกง 
                     2.1)  กางเกงสีกากี  ไม่มีลวดลายใดๆ  ในเน้ือผา้ 
                     2.2)  ขาสั้นเหนือเข่า 
                 3.  รองเท้า 
                     3.1)  รองเทา้ด าหุม้ส้น 
                 4.  ถุงเท้า 
                     4.1)  สีขาวยาวประมาณคร่ึงน่อง  เวลาสวมใหพ้บัปลายลงมา  สูงจากขอ้เทา้ประมาณ 5 เซนติเมตร 
                 5. ทรงผม 
                     5.1)  ใหต้ดัสั้นทรงนกัเรียนชายหรือรองทรง 
                 6. เคร่ืองหมายนักเรียน  ช่ือ – นามสกุล 
                     6.1)  ใหปั้กอกัษร ยอ่ ถ.ว.   ท่ีประเป๋าเส้ือดา้นซา้ย  ปักดว้ยไหมสีแดง 
                     6.2)  ปักช่ือ  สกุลของนกัเรียนท่ีอกเส้ือดา้นขวา  ปักขนาดตวัอกัษร  1  เซนติเมตร  ดว้ยไหมสีแดง 
 

เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  (ระดับปฐมวยั) 
                 1.เส้ือ 
                    1.1) ตวัเส้ือ  ปกคอบวั  ผา้ขาวเกล้ียง 
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                    1.2) ผา่อกตลอด  มีกระเป๋าท่ีอกซา้ย  1  กระเป๋า 
                    1.3) สอดชายเส้ืออยูใ่นกระโปรงเรียบร้อย  มีกระดุมส าหรับติดกบักระโปรง 
                 2.  กระโปรง 
                     2.1)  ผา้สีกรมท่า  ไม่มีลวดลายในตวั  ขอบเอวกวา้งประมาณ 3 เซนติเมตร  มีรัดดุมส าหรับติดกระดุม 
                     2.2)  กระโปรงจีบรอบตวั  ยาวคลุมเข่า 
                 3. รองเท้า 
                     3.1)  รองเทา้หนงัสีด า  หุม้ส้น  มีสายหลงัเทา้ 
                     3.2)  รองเทา้ท่ีเรียนพลศึกษา เป็นรองเทา้ผา้ใบสีขาวลว้น  ชนิดหุ้มส้น 
                 4.  ถุงเท้า 
                     4.1)  ถุงเทา้สีขาวลว้น   ไม่มีลวดลายใดๆ 
                     4.2)  เวลาสวมใหพ้บัปลายลงมา  สูงจากขอ้เทา้ประมาณ  5  เซนติเมตร 
                 5. ทรงผม 
                     5.1)  นกัเรียนตอ้งการไวผ้มสั้น  ให้ตดัทรงเสมอกนัโดยรอบ   ดา้นหลงัจรดปกเส้ือดา้นบน 
                     5.2)  นกัเรียนตอ้งการไวผ้มยาว  ให้รวบมดัแลว้ถกัเปียเดียวหรือ 2 เปียก็ไดแ้ลว้ติดหรือผกูโบวสี์ฟ้าให้ 
เรียบร้อย 
                 ***  หมายเหตุ    การตรวจทรงผมนกัเรียนหญิง ใหคุ้ณครูประจ าชั้นหรือคุณครูในสายชั้นเป็นผูต้รวจทุกวนั 
                6.  เคร่ืองหมายโรงเรียน  ช่ือ –  นามสกุล 
                     6.1)  ใหปั้กอกัษรยอ่  ถ.ว. ท่ีกระเป๋าเส้ือดา้นซา้ย  ปักดว้ยไหมสีแดง 
                     6.2)  ปักช่ือ –  สกุลของนกัเรียนท่ีอกเส้ือดา้นขวา ปักดว้ยไหมสีแดง ขนาดตวัอกัษร 1 เซนติเมตร 
                  7.  กระเป๋าหนังสือ    
                     7.1)  ใหน้กัเรียนใชก้ระเป๋าของโรงเรียนถาวรวทิยาเท่านั้น 
          

เคร่ืองแบบนักเรียนชาย (ระดับประถมศึกษา) 
                    1. เส้ือ 
                      1.1)  เส้ือเช้ิตคอตั้ง  ผา้ขาวเกล้ียง  ผา่อกตลอด 
                      1.2)  มีสาบท่ีอกตลอดดา้นนอกกวา้งไม่เกิน   3  เซนติเมตร  กระดุมสีขาวกลมแบน 
                      1.3)  มีกระเป๋าท่ีอกซา้ย  มีกระดุมส าหรับติดกบักางเกง 
                      1.4)  แผน่ปกไม่มีกระดุม 
                      1.5)  ไม่มีจีบหลงั  ไม่ใหญ่เกินจนน่าเกลียด 
                      1.6)  มีกระเป๋าท่ีอกซา้ย  1  กระเป๋า 
                      1.7)  สอดชายเส้ืออยูใ่นกางเกงอยา่งเรียบร้อย 
                      1.8)  ไม่ดึงเส้ือออกมาคลุมเขม็ขดั 
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                   2.  กางเกง 
                      2.1)  กางเกงสีกากี  ไม่มีลวดลายใดๆ  ในเน้ือผา้  หา้มใชผ้า้ยนี  หา้มใชก้ระดุมโลหะทุกชนิด 
                      2.2)  ขาสั้นเหนือเข่า  พน้กลางสะบา้เข่าประมาณ  5  เซนติเมตร  เม่ือยนืตรง 
                      2.3)  มีจีบดา้นหนา้เป็นจีบกลบั  2  จีบ 
                      2.4)  มีหูร้อยเข็มขดั 
                      2.5)  ปลายขากางเกงกวา้ง  เม่ือดึงวดัเหลือ 8 - 12 เซนติเมตร  ปลายพบัเขา้ดา้นใน  ส่วนท่ีพบั         
                              กวา้ง 5  เซนติเมตร 
                      2.6)  กระเป๋าขา้งตะเขบ็ขา้งละ  1  กระเป๋า  ปากกระเป๋ากางเกงตรงตามแนวตะเขบ็กางเกง 
                      2.7)  มีกระเป๋าหลงัได ้1 ใบ ไม่มีฝาปิด ไม่มีกระดุม ไม่เจาะรังดุม ไม่ใชก้ระเป๋าหลงัแบบปะติด 
                      2.8)  หา้มสวมกางเกงยนีหรือ  ผา้ยนี 
                  3.  เข็มขัด 
                      3.1)  เขม็ขดัสีน ้าตาลกวา้งประมาณ  3 - 4  เซนติเมตร 
                      3.2)  หวัเขม็ขดัท าดว้ยโลหะสีทอง  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มุมบน  ชนิดหวักลดัเขม็เดียว 
                      3.3)  ปลายเขม็ขดัหา้มตดัหรือตกแต่งโดยเด็ดขาด 
                      3.4)  ใชเ้ขม็ขดัลูกเสือแทนได ้
                 4.  รองเท้า   
                      4.1)  รองเทา้ผา้ใบสีน ้าตาล   ชนิดหุม้ส้น   ไม่มีลวดลาย 
                      4.2)  มีรูร้อยเชือก 
                      4.3)  ส้นสูงไม่เกิน  3  เซนติเมตร 
                  5.  ถุงเท้า 
                      5.1)  ใชถุ้งเทา้สีน ้าตาล 
                      5.2)  ขณะสวมใส่  พบัเหนือขอ้เทา้ไม่เกิน 2 น้ิว 
                      5.3)  หา้มใชช้นิดเป็นลุกฟูกหนาเกินไป 
                 6.  ทรงผม 
                      6.1)  ผมรองทรงสูง สะอาด เรียบร้อย 
                      6.2)  ผมสั้นทรงนกัเรียนชาย  ผมรอบศีรษะเกรียนชิดผวิหนงั  หา้มใส่น ้ามนัทุกชนิด  หา้มไวห้นวด 
                              และเครา  หา้มใส่เจล  หา้มกดัสีผม  ไม่หวแีสกกลางศีรษะ 
                             ***  หมายเหตุ  การตรวจทรงผมนกัเรียนชายมีการตรวจทุกจันทร์แรกของเดือน         
                 7.  เคร่ืองหมายโรงเรียน  ช่ือ – สกุล 
                      7.1)  ใหปั้กอกัษร ยอ่   ถ.ว.  ท่ีอกเส้ือดา้นขวาขนาดมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด  ปักดว้ยไหมสีแดง 
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                      7.2)  ปักสัญลกัษณ์แสดงชั้นเรียนเหนือ   ช่ือ  -   สกุล  
                              - ช่วงชั้นท่ี 1  ปักดว้ยไหมสีแดง (ป.1  ปัก 1 จุด  ป.2 ปัก 2 จุด  ป.3 ปัก 3 จุด ) 
                              - ช่วงชั้นท่ี 2  ปักดว้ยไหมสีน ้าเงิน (ป.4 ปัก  1  จุด  ป.5 ปัก 2  จุด  ป.6  ปัก  3 จุด) 
                                 ทั้งน้ีให้อยูต่ามแบบและขนาดท่ีโรงเรียนก าหนด 
                      7.3)  ปักช่ือ - สกุล  ของนกัเรียนท่ีอกเส้ือดา้นซา้ย ขนาดอกัษร 1 เซนติเมตร ปักทึกดว้ยไหมสีแดง 
 

เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  (ระดับประถมศึกษา) 
                  1.  เส้ือ   (ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 4 ) 
                      1.1)  เส้ือกลาสี  ผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินไป  ผา่อกตลอดมีปกขนาด  10 เชนติเมตร  รอยต่อแขน     
พอดีไหล่ปลายแขนจีบ 6 จี แขนยาวเหนือศอก 2 น้ิว 
                      1.2)   ผา่อกตลอด  ท่ีอกเส้ือท าเป็นสาบตลบเขา้ดา้นใน- มีกระดุมแบบสีขาวกลมแบบ 5  เมด็ 
                      1.3)   แขนเส้ือยาวเหนือศอก 2 น้ิว รอยต่อพอดีไหล่  ชายเส้ือไวน้อกกระโปรงต ่ากวา่เอวเล็กนอ้ย    
ไม่มีเกล็ดหลงั ไม่ใหญ่จนน่าเกลียด 
                      1.4)   ริมขอบดา้นล่างขวาติดกระเป๋าขนาดพอดีกบัตวัเส้ือ 1 กระเป๋า 
                      1.5)   ทุกคนตอ้งสวมเส้ือชั้นในอีก    1  ตวั 
    

                  -  เส้ือ  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 - 6 ) 
                      1.6)  เส้ือกลาสี  ผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินไป  ผา่อกตลอดมีปกขนาด  10 เซนติเมตร 

      รอยต่อแขนพอดีไหล่  ปลายแขนจีบ 6 จีบ  แขนยาวเหนือศอก 2 น้ิว 
                      1.7)  ความยาวของตวัเส้ือ  ต ่ากวา่เอวเล็กนอ้ย 
                      1.8)  ชายขอบเส้ือดา้นล่างมีรอยพบัไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
                      1.9)  ขนาดเส้ือพอดีกบัตวั ไม่รัดรูป 
                      1.10)  ริมขอบดา้นล่างขวาติดกระเป๋า พอดีกบัเส้ือ 1 กระเป๋า 
                      1.11)  ผกูคอดว้ยผา้สีกรมท่าสามเหล่ียมทรงกลาสี  ขนาดกวา้ง 7-9  เซนติเมตร ยาว  80-100     
                               เซนติเมตรใชเ้ง่ือนกลาสี(ป.5  ป.6) 
                  2.  กระโปรง  (ส าหรับนักเรียนหญงิทุกคน) 
                       2.1)  ผา้สีกรมท่าไม่มีลวดลายในตวั ขอบเอว  กระโปรงไม่มีหู  กวา้งประมาณ 3 เซนติเมตร 
                       2.2)  ดา้นหนา้ และดา้นหลงั พบัจีบขา้งละ 3 จีบ  หนัจีบออกดา้นนอก ความลึกของจีบ ไม่ต ่า    
                                  กวา่ 1 น้ิวคร่ึงเยบ็ทบัจีบลงมา1-12 เซนติเมตร 
                       2.3)  กระโปรงยาวเพียงใตเ้ข่า วดัจากกลางสะบา้เข่าประมาณ  15 เซนติเมตร 
                 3. รองเท้า (ส าหรับนักเรียนหญงิทุกคน) 
                       3.1)  เป็นรองเทา้หนงัสีด า  ชนิดหุม้ส้น  หวัมน  พื้นราบ ไม่หนา 
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                       3.2)  มีสายรัดหลงัเทา้  ชนิดเช่ือมติดกบัรองเทา้ 
                       3.3)  รองเทา้ท่ีใชเ้รียนพลศึกษาเป็นรองเทา้ผา้ใบสีขาวลว้นชนิดหุม้ส้น ไม่มีอกัษรหรือ แถบสีใดๆ     
                               ทั้งส้ินพื้นราบไม่หนา 
                  4.  ถุงเท้า (ส าหรับนักเรียนหญงิทุกคน) 
                      4.1)  ถุงเทา้ชนิดสีขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลายใดๆ 
                      4.2)  ขณะสวมใส่ พบัเหนือขอ้เทา้แถบกวา้งไม่เกิน 2 น้ิว 
                      4.3)  หา้มใชช้นิดลูกฟูก 
                   5. ทรงผม   
                       5.1)  นกัเรียนหญิงท่ีตอ้งการไวผ้มสั้น ไม่ดดั หรือซอย  หรือตกแต่งดดัแปลงใหผ้ดิจากธรรมชาติ    
                                ตดัใหเ้สมอกนัโดยรอบ 

 5.2)  นกัเรียนท่ีตอ้งการไวผ้มยาวใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 
- นกัเรียนท่ีตอ้งการไวผ้มยาวมดัผมแลว้ถกัเปียเดียวใหสุ้ดปลายผม หรือถกัเปียคู่ 

ผกูแลว้ใชโ้บวสี์ฟ้าติดใหเ้รียบร้อย 
                        ***  หมายเหตุ  การตรวจทรงผมนกัเรียนหญิงมีการตรวจทุกจันทร์แรกของเดือน         

   6.   เคร่ืองหมายโรงเรียน ช่ือ – สกุล 
                         6.1)  ใหปั้กอกัษรยอ่  ถ.ว. ท่ีอกเส้ือดา้นขวาขนาดมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด ปักดว้ยไหมสีแดง 
                         6.2)  ปักแสดงสัญลกัษณ์ชั้นเรียนเหนือ ช่ือ-สกุล 
                                  - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3   ปักดว้ยไหมสีแดง (ป.1 ปัก 1 จุด, ป.2 ปัก 2 จุด, ป.3 ปัก 3 จุด) 
                                  -  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6   ปักดว้ยไหมสีน ้าเงิน (ป.4 ปัก 1 จุด, ป.5 ปัก 2 จุด,  ป.6 ปัก 3     
                                     จุด) ทั้งน้ีใหอ้ยูต่ามแบบและขนาดท่ีโรงเรียนก าหนด 
                         6.3)  ปักช่ือ-สกุลของนกัเรียนท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยขนาดอกัษร 1 เซนติเมตร ปักทึบดว้ยไหมสีแดง 
                    7.  ชุดพลศึกษา 
                         7.1)  ใหใ้ชชุ้ดพลศึกษาของโรงเรียนถาวรวทิยาเท่านั้น 
                    8.  เคร่ืองแบบลูกเสือและยุวกาชาด 
                         8.1)  เคร่ืองแบบลูกเสือ-ยุวกาชาด ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ                    
ยวุกาชาด 
                     9.  กระเป๋าหนังสือ 
                         9.1)  ใหใ้ชก้ระเป๋าหนงัสือของโรงเรียนถาวรวทิยาเท่านั้น 
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                                                                     หมวดที ่ 3 

    การปฏบัิติตนของนักเรียนเมือ่อยู่ในโรงเรียน 
      การเข้าแถวและการเดินแถว 

               1)  นกัเรียนเดินเขา้โรงเรียน  ใหท้  าความเคารพคุณครูโดยการไหว ้ และกล่าววา่  “สวสัดีค่ะ/ครับ 
คุณครู”  และ กรณีนกัเรียนแต่งชุดลูกเสือ  ยวุกาชาด ใหท้  าความเคารพตามระเบียบของลูกเสือ 
         2)  นกัเรียนเดินผา่นคุณครูใหห้ยดุท าความเคารพคุณครูโดยการไหว ้และกล่าววา่“สวสัดีค่ะ/ครับคุณครู” 
กรณีนกัเรียนแต่งชุดลูกเสือ  ยวุกาชาด ใหท้  าความเคารพ ตามระเบียบของลูกเสือ  และกล่าววา่  “สวสัดีค่ะ/ครับ 
คุณครู 
                3)  นกัเรียนท่ีมาถึงโรงเรียน  หลงัจากเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาแลว้  ถือวา่มาสาย นกัเรียนท่ีมาสาย              
ใหข้ออนุญาตครูเวรประจ าวนัก่อนทุกคร้ัง  เพื่อสอบถามและแนะน า ตกัเตือน 
               4)  นกัเรียนท่ีไม่ลงมาเขา้แถว   ครูเวรประจ าวนัและคณะกรรมการนกัเรียนตอ้งติดตาม  ควบคุมให ้           
เขา้แถวทุกคน   

                                                                     กจิกรรมข้าแถวหน้าเสาธง 
                        เวลา  07.50 น.  ใหน้กัเรียนทุกคนเตรียมตวัเขา้แถวเคารพธง 
                        เวลา 08.00 น.  นกัเรียนทุกคนยืนตรงเขา้แถวร้องเพลงชาติ  สวดมนต ์ กล่าวศีล  5  กล่าวค่านิยม
หลกัของคนไทย 12 ประการ  ยนืสงบน่ิง  นกัเรียนชั้น  ป. 1 สวสัดี  พี่ ป. 2,  พี่ ป. 2  สวสัดี พี่ ป.3,   พี่ ป. 3  
สวสัดี พี่ ป.4,  พี่ ป.4  สวสัดี พี่ ป.5,   พี่ ป.5  สวสัดี พี่ ป.6   หลงัจากนั้นสวสัดีคุณครูพร้อมๆ กนั  แลว้ฟัง                
การอบรมหนา้เสาธงจากครูเวรประจ าวนั 
                        เวลา  08.20 น.นกัเรียนยนืข้ึนถอดรองเทา้แลว้เก็บมือเดินแยกแถวข้ึนอาคารเรียน (ขณะเดินข้ึน
บนัไดใหเ้ดินชิดขวามือ)ไปห้องเรียนถึงหนา้ห้องเรียนแลว้วางรองเทา้อยา่งเป็นระเบียบ 
                                                              

                                                                  การปฏบิัติเมือ่เข้าห้องเรียน 
1) นกัเรียนเขา้นัง่ประจ าท่ี  เพื่อรอคุณครูประจ าชั้นหรือคุณครูประจ าวชิาท่ีจะเขา้สอน(ถา้คุณครูยงั

ไม่มาเขา้สอนใหห้วัหนา้ห้องไปตามครูหรือไปบอกหวัหนา้สายชั้น) 
     

                                      การปฏบัิติเมือ่พกักลางวนั – พกัรับประทานอาหาร 
1) นกัเรียนเขา้แถวหนา้หอ้งเรียนแลว้เดินเป็นแถวไปโรงอาหารพร้อมทั้งเขา้แถวซ้ืออาหาร อยา่ง

เป็นระเบียบ  
2) นกัเรียนนัง่รับประทานอาหารอยา่งเรียบร้อย(ไม่ยนืหรือเดินรับประทานอาหาร) 



11 
 

3) นกัเรียนรับประทานอาหารเสร็จแลว้ใหทิ้้งเศษอาหารในภาชนะท่ีจดัไว ้ วางถาดอาหารใหเ้ป็น
ระเบียบ 

4)  นกัเรียนไม่น าอาหารต่างๆออกมารับประทานนอกโรงอาหาร     
                                             

การเดินแถวไปเรียนวชิาต่างๆ (วชิาคอมฯ  วชิาดนตรีไทย  วชิาพละ ) 
          1)  นกัเรียนเขา้แถวหนา้หอ้งเรียน  แลว้เดินไป- กลบัเป็นแถวเรียงหน่ึงไปอยา่งเป็นระเบียบ 

 

                                                                         การกลบับ้าน 

                        1)  เม่ือหมดเวลาเรียนชัว่โมงสุดทา้ย  (เวลา 15.30 น.) นกัเรียนทุกคน ให้ออกมานัง่หนา้ห้องเรียน
ของตนแลว้ท่องแม่สูตรคูณ   ท่องจ าบทเรียน  สวดมนตแ์ผเ่มตตา กล่าวขอบพระคุณ  คุณพอ่ – คุณแม่และคุณครู 
                       2)  นกัเรียนทุกคนยนืข้ึนแลว้เดินลงมาเป็นแถว 
                       3)   เขา้แถวประจ าชั้นท่ีของชั้นท่ีหนา้เสาธง 
                       4)  นกัเรียนยนืตรงเคารพธงชาติเพื่อเชิญธงลง 
                       5)   นกัเรียนท าความเคารพคุณครูพร้อมกนั 
                       6)  นกัเรียนยนืข้ึนแลว้เดินแยกแถวเดินตามทางเดินจนถึงประตูทางเขา้โรงเรียนใหเ้ป็นระเบียบ 
โดยเร่ิมใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามดว้ยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 ส่วนนกัเรียนท่ีรอผูป้กครองท่ียงัไม่
มารับใหไ้ปนัง่รอท่ีจุดรับนกัเรียน ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนพิเศษใหเ้ดินแถวกลบัเขา้ห้องเรียน 
                       7)   ผูป้กครองตอ้งมารับนกัเรียนภายในเวลา 17.00 น. กรณมีีปัญหาหรือมีกจิธุระจ าเป็นให้แจ้งได้
ทีห้่องธุรการ (โทร.0-3451-1679) 

 

หมวด  4 
ระเบียบว่าด้วยการท าความเคารพ 

        การปฏบิัติในการอญัเชิญธงและชักธงชาติขึน้เสา 
                       1)  ในวนัเปิดเรียน ใหช้กัธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาเวลา  08.00 น. และเชิญธงลงเวลา  16.00  น. 
                       2)  ในวนัปิดเรียน ใหช้กัธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาเวลา  08.00 น.และเชิญธงลงเวลา  18.00 น. 
                       3)  เวลาก่อนเขา้เรียนตอนเชา้  ใหจ้ดันกัเรียนใหเ้ขา้แถวตามล าดบัชั้น  โดยมีครูเวรประจ าวนั  ครู
ประจ าชั้นและกรรมการนกัเรียน  เป็นผูค้วบคุมดูแล 
                       4)  เม่ือถึงเวลาใหน้กัเรียน   3  คน  ตามท่ีครูเวรประจ าวนัไดจ้ดัไว ้ ทั้ง 3 คนไปยนืหนา้ห้องธุรการ
คนยนืกลางจะเป็นคนไป เชิญธงท่ีพานวางตั้งตอ้งท าความเคารพ 1 คร้ัง  (ไหว ้,โคง้ค านบั ,ถอนสายบวั)ผูถื้อพาน
กลบัมายนืตรงกลางหนา้หอ้งธุรการจากนั้นทั้งหมดเดินมายงับริเวณหนา้เสาธงพร้อมกนันกัเรียนทั้ง 3  คนเดินมา
ตรงหนา้เสาธงผูถื้อพานยนืตรงกลาง  ในเวลาเดียวกนัครูนกัเรียนตั้งแถวพร้อมกนัเพื่อเขา้สู่พิธีการเชิญธงข้ึนสู่
ยอดเสาเวลา  08.00 น. ผูช้กัธงดา้นขวาท่ีหนัหนา้เขา้หาเสาธงเป็นผูป้ลดเชือกธง ผูช้กัธงชาติดา้นซา้ยหยบิธงชาติ
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จากผูท่ี้อยูต่รงกลางน าพานไปวางไว ้ ผูช้กัธงชาติดา้นขวาผกูเชือกกบัธงชาติ  ผูผ้กูเชือกดา้นขวาส่งเชือกใหผู้ช้กั
ธงดา้นซา้ย โดยใหผ้นืธงชาติอยูด่า้นขวาของผูช้กัธง ผูอ้ยูต่รงกลางถือเชือก ทั้ง 3 ห่างกนัพอประมาณ  จากครู
ประจ าเวรกล่าว  เตรียมตวั“เคารพธงชาติ ธงขึน้ตรง “  จากนั้นนกัเรียนทุกคนร้องเพลงชาติคลอตามเสียงดนตรี
กองดุริยางคบ์รรเลงเพลงชาติธงชาติไปพร้อมกนั ข้ึนสู่ยอดเสาแลว้  ผูช้กัธงดา้นซา้ยส่งเชือกใหผู้ช้กัธงดา้นขวา  
ผูช้กัธงชาติดา้นขวาผกูเชือกใหตึ้ง เพื่อป้องกนัไม่ธงลดหยอ่นลงมา  ผูถื้อพานหยบิพานเขา้ประจ าท่ี  หลงัจากนั้น
ผูท่ี้เชิญธงทั้ง 3 คนเดินกลบัน าพานไปเก็บท่ี 
      

 การท าความเคารพโดยทัว่ไป 
               1) ใหน้กัเรียนท าความเคารพดว้ยการไหวท้ั้งชายและหญิง ยกเวน้ในกรณีท่ีอยูใ่นเคร่ืองแบบลูกเสือ            
ยวุกาชาด 
               2) การท าความเคารพเม่ือครูท่ีอยูเ่วรหนา้ประตูโรงเรียนในตอนเชา้ และตอนเยน็ใหย้กมือไหวก้ล่าวค า   
“สวสัดีครับ/คะคุณครู” 
              3)  การท าความเคารพ  เม่ือมีผูใ้หญ่หรือเม่ือมีบุคคลมาเยีย่มเยอืนโรงเรียนเม่ือนกัเรียนเดินสวนทาง  ให้
ท าความเคารพโดยการไหว ้และกล่าวค าวา่  “สวสัดีครับ/ค่ะ” 
             4)  เม่ือผูใ้หญ่หรือผูม้าเยีย่มเยอืนโรงเรียน  เขา้พบนกัเรียนในหอ้งเรียนอยา่งเป็นทางการ   
                    -  ใหห้วัหนา้หอ้งบอก   “นกัเรียน  ท าความเคารพ” 
                    -  ใหน้กัเรียนกล่าว  “สวสัดีครับ/ค่ะ” 
             5)  เม่ือผูใ้หญ่หรือผูม้าเยีย่มเยอืนออกจากห้องเรียน 
                      -  ใหห้วัหนา้ห้องบอก   “นกัเรียน  ท าความเคารพ” 
                      -  ใหน้กัเรียนกล่าว  “ขอบพระคุณครับ/ค่ะ” 
             6)  การท าความเคารพเม่ือเขา้พบผูใ้หญ่ 
                      -  ถา้เขา้พบครูหรือผูใ้หญ่ขณะท่ียนืใหน้กัเรียนยนืห่างพอประมาณมือประสาน หรือก าหลวมๆไว ้  
ขา้งหนา้ต ่ากวา่เอวเล็กนอ้ยกริยาส ารวม 
                       -  ถา้เขา้พบครู หรือผูใ้หญ่ขณะท่ีนัง่ ใหน้กัเรียนนัง่คุกเข่าห่างจากโตะ๊/เกา้อ้ีท่ีครู หรือผูใ้หญ่นัง่
พอสมควร มือประสานหรือก าหลวมๆ ไวข้า้งหนา้กริยาส ารวม 
                       -  เม่ือเขา้พบครูหรือผูใ้หญ่ขณะท่ีนัง่อยูก่บัพื้น ใหน้กัเรียนนัง่พบัเพียบมือประสานหรือก าหลวมๆ
ไวข้า้งหนา้ กิริยาส ารวม 
                    7)  การท าความเคารพ เม่ือนกัเรียนเดินผา่นครูหรือผูใ้หญ่ 
                          -  ใหค้อ้มตวักิริยาส ารวม 
                     8)  เม่ือนกัเรียนรับของจากครูหรือผูใ้หญ่ ให้นกัเรียนท าความเคารพโดยการไหวแ้ละกล่าวค าวา่ 
“ขอบพระคุณครับ/ ขอบพระคุณค่ะ”   และใหรั้บของดว้ยมือขวา 
                     9)  เม่ือนกัเรียนส่งของใหค้รูหรือผูใ้หญ่ ใหค้อ้มตวัเล็กนอ้ย ใชมื้อขวาส่งของแลว้ยกมือไหว ้
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    การท าความเคารพเมือ่อยู่ในห้องเรียน 
                    1)  เมื่อครูผู้สอนเข้าสอนในห้องเรียน 
                          -  ใหห้วัหนา้หอ้งบอก   “นักเรียน  ท าความเคารพ” 
                          -  ใหน้กัเรียนประนมมือ  กม้หนา้แลว้กล่าวพร้อมๆ  กนั  “สวสัดีครับ/ค่ะ คุณครู” 
                   2)   เมื่อคุณครูผู้สอนออกจากห้องเรียน 
                           -  ใหห้วัหนา้หอ้งบอก   “นกัเรียน  ท าความเคารพ” 
                           -  ใหน้กัเรียนกล่าว  “ขอบพระคุณครับ/ค่ะ  คุณครู” 
                          วชิาภาษาต่างประเทศ การท าความเคารพให้เป็นไปตามประเพณขีองชาติน้ันๆ 
                           -  กรณีท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน การท าเคารพใหเ้ป็นไปตามระเบียบของกิจกรรมนั้นๆ 
                   3) เมื่อนักเรียนขออนุญาตไปท าธุระนอกห้องเรียน 
                          -  ใหข้ออนุญาตกบัครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวชิา  ใหก้ล่าวค าขออนุญาต เม่ือครูอนุญาตให้
แลว้ไหวอี้ก 1  คร้ัง จึงไปไดเ้ม่ือเสร็จธุระเรียบร้อยแลว้ กลบัเขา้หอ้งเรียนใหย้กมือไหว ้1 คร้ัง แลว้กลบัเขา้ไปนัง่
ประจ าท่ี 

                                                                   หมวดที ่ 5 
                                       ระเบียบว่าด้วยการรักษาความสะอาดในโรงเรียน 
                                                                 1. ในห้องเรียน 
                   1)  ถอดรองเทา้ วางไวบ้นชั้นวางรองเทา้ ใหเ้ป็นระเบียบก่อนเขา้ห้องเรียน 
                   2) ไม่กระท าส่ิงใดใหห้อ้งเรียนมีขยะและเกิดความสกปรก 
                   3)  ทิ้งขยะใหถู้กท่ีลงในท่ีรองรับหรือถงัขยะเท่านั้น 
                   4)  นกัเรียนทุกคน ท าความสะอาดโตะ๊ เกา้อ้ี และบริเวณพื้นท่ีของตวัเอง ใหมี้ความสะอาดอยูเ่สมอ 
                   5)  ในหอ้งเรียนจดัใหมี้เวรรับผิดชอบ รักษาความสะอาดประจ าวนั 
                   6)  อุปกรณ์รักษาความสะอาด ตอ้งจดัเก็บใหเ้รียบร้อย มิดชิด และอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม 

 

       2.  การใช้ห้องน า้ ห้องส้วม 
                    1)   สวมรองเทา้นกัเรียนทุกคร้ังเม่ือเขา้ห้องน ้ า หอ้งส้วม 
                    2)  ใชห้อ้งน ้า ห้องส้วมแยกชายหญิง 
                    3)  ไม่ทิ้งวสัดุต่างๆลงในโถส้วม 
                    4)  ไม่เล่นหยอกลอ้กนัในขณะใชห้อ้งน ้าหอ้งส้วม 
                    5)  ไม่ขีดเขียนฝาผนงัหรือท าความสกปรกอ่ืนใด 
                    6)  ราดน ้าก่อนและหลงัใชห้อ้งส้วมใหส้ะอาดทุกคร้ัง 
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                    7)  ปิดน ้าทุกคร้ังหลงัจากเปิดน ้าใชแ้ลว้ 
 

                                                              3.  บริเวณโรงเรียน 
                   1)  มีถงัขยะวางประจ าไวห้นา้อาคารเรียน โดยแยกประเภทถงัขยะเปียกและถงัขยะแหง้ 
                   2)  หา้มเคล่ือนยา้ยถงัขยะออกจากบริเวณท่ีก าหนดไว ้
                   3)  ใหทิ้้งขยะลงในถงัขยะใหถู้กประเภท ถงัขยะเปียกและถงัขยะแหง้เท่านั้น 
                   4)  ใหมี้เวรดูแล  โดยมีนกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  แบ่งเขต รักษาความสะอาด
ดูแลความเรียบร้อยประจ าวนั ในบริเวณรับผิดชอบของตนเอง 

 

                                                                             หมวดที ่ 6 
แนวปฏบิัติในการเสริมสร้างระเบียบวนัิยและจริยธรรม 

1.  การรับประทานอาหาร 
                     1.1)  รับประทานอาหารตรงต่อเวลาทุกม้ือตามท่ีก าหนดไว ้
                     1.2)  ลา้งมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร 
                     1.3)  นกัเรียนเขา้แถวเรียงหน่ึง ซ้ืออาหาร 
                     1.4)  กรณีนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล ก่อนเร่ิมรับประทานอาหารครูประจ าชั้น ควรแนะน าช่ืออาหาร
ในแต่ละวนัใหถู้กตอ้งหรือค ากล่าวอ่ืนๆ เช่น ค าคลอ้งจอง เพลง ตามความเหมาะสม 
                     1.5) ในการรับประทานอาหาร ใหพ้ึงระวงัมารยาท ในการรับประทานอาหาร คือ 
                            - ไม่ยนืหรือเดินรับประทานอาหาร (ควรนัง่รับประทานอาหารใหเ้รียบร้อย) 
                            - ไม่คุยกนัในขณะท่ีอาหารอยูใ่นปาก 
                            - ขณะรับประทานอาหารไม่พดูคุยเสียงดงั ไอ หรือจามรดผูอ่ื้น 
                            - ไม่เค้ียวเสียงดงัและรับประทานอาหารใหห้กเลอะเทอะหรือใชมื้อหยบิอาหารจากจานอาหารใส่ปาก 
                            - รับประทานอาหาร ใหต้กัอาหารดว้ยชอ้น 
                            - ควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์มารับประทานและรับประทานใหห้มดทุกคร้ังไม่
ควรเลือกรับประทานอาหารท่ีตนเองชอบเท่านั้น 
                            -  เม่ือรับประทานอาหารอ่ิมแลว้ ใหน้ าจานอาหารไปวางไวใ้นท่ีก าหนดให้ 
                            -  เศษอาหาร  ถุงพลาสติก  หรือเปลือกผลไมต่้างๆ ใหทิ้้งลงในท่ีเตรียมไวแ้ลว้  
                             - ควรแปรงฟัน หรือบว้นปากใหส้ะอาดทุกคร้ัง หลงัจากรับประทานอาหาร 

 

2.  การเข้าห้องประชุมหรือทีป่ระชุม 
                    2.1)  ใหเ้ขา้แถวตามล าดบัหอ้งของชั้นเรียนหนา้หอ้งประชุม 
                    2.2)  นกัเรียนเดินแถว คู่ชาย-หญิงเขา้ห้องประชุม ไปยนืตามจุดท่ีก าหนด 
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                    2.3)  เดินเขา้ท่ีประชุมเป็นแถว ดว้ยความส ารวม พร้อมทั้งกาย วาจา 
                    
                    2.4)  ไม่พดูคุย ส่งเสียงเอะอะหยอกลอ้ หรือหวัเราะเกินความจ าเป็น 
                    2.5)  ไม่ลุกเดินเขา้ เดินออก ในระหวา่งการประชุม 
                    2.6)  หากจ าเป็นตอ้งลุกออกไปจากหอ้งประชุมใหท้ าความเคารพ ประธานท่ีประชุมก่อนและ
กลบัมาทุกคร้ัง 
                    2.7)  ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการท าลายสมาธิ ของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม 
                    2.8)  หากตอ้งการซกัถามใหใ้ชว้าจาสุภาพชดัเจน และกล่าวขอบพระคุณทุกคร้ังท่ีไดรั้บค าตอบ 
ตอบค าถามทุกคร้ัง 
                    2.9)  กรณีท่ีประชุมมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยให้นกัเรียนทุกคนพนมมือไหวต่้อจากนั้นฟัง
ค าสั่งพิธีกร  หลงัเสร็จการประชุม หรือจากวทิยาการใหก้ารอบรม ใหห้วัหนา้บอก  “นกัเรียนท าความเคารพ”   
นกัเรียน กล่าว   “ขอบคุณครับ/ค่ะ” 

    

   3.  มารยาทในการปฏบิัติตนในห้องเรียน 

                     3.1)  ควรถอดรองเทา้ก่อนเขา้ห้องเรียน 
                    3.2)  ไม่ส่งเสียงดงัเป็นท่ีรบกวนผูอ่ื้น และคุยกนัในเวลาเรียน 
                    3.3)  การเคล่ือนยา้ยโตะ๊ เกา้อ้ี ควรใชว้ธีิยก ไม่ควรลาก 
                    4.4)  จดัหนงัสือ สมุด และส่ิงของในโตะ๊เรียนใหเ้ป็นระเบียบอยูเ่สมอ 
                    3.5)  เม่ือเขา้ห้องเรียนแลว้ ให้เตรียมอุปกรณ์การเรียน ไวใ้หพ้ร้อมบนโตะ๊เรียน 
                    3.6)  หา้มรับประทานอาหาร หรือของคบเค้ียวอ่ืนในห้องเรียน 
                    3.7) ไม่อ่านหนงัสือการ์ตูน หรือน าของเล่นทุกชนิดมาเล่นในเวลาเรียน 
                    3.8) ในเวลาเรียนควรขออนุญาตครูผูส้อนทุกคร้ังก่อนเขา้หอ้งเรียนหรือออกจากหอ้งเรียน 
                    3.9) ไม่ขีดเขียน ท าลายหรือหรือท าสกปรกอ่ืนใดลงบนโตะ๊ เกา้อ้ี ฝาผนงั ประตู หนา้ต่างหรือ
กระดาน 
                  3.10) ไม่น าวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้างๆในหอ้งเรียนมาขวา้งปาเล่น 
                  3.11)  เม่ือรุกจากโตะ๊และเกา้อ้ีควรยกกระเป๋าหนงัสือไวบ้นโตะ๊ยกเกา้อ้ีไวใ้ตโ้ตะ๊อยา่งเรียบร้อย 
                 3.12)  ปิดไฟหรือพดัลมทุกคร้ังเม่ืออกจากห้องเรียน 
                 3.13)  ยกเกา้อ้ีวางบนโตะ๊หรือเก็บเกา้อ้ีพลาสติกไปไวห้ลงัหอ้งเรียนทุกคร้ัง หลงัเลิกเรียนชัว่โมง
สุดทา้ย              
                 3.14)  ไม่วิง่เล่นในหอ้งเรียน         

 

4.  มารยาทในการปฏบิัตตินนอกห้องเรียน 
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                   4.1)  ไม่ส่งเสียงดงัหนา้ห้องเรียนในขณะท่ีผูอ่ื้นก าลงัเรียนอยู ่
                   4.2)  ไม่วิง่เล่นบนระเบียงหรือขั้นบนัไดอาคารเรียน 
                   4.3)  ไม่นัง่หรือยืนบนราวระเบียง ราวบนัไดอาคารเรียน 
                   4.4)   เขา้คิวเม่ือรอรับ หรือซ้ือส่ิงของหรือบริการดา้นอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนั 
                   4.5)  การยนืตรงระเบียง ควรหนัหนา้เขา้หาทางเทา้ขณะท่ีครูเดินผา่น 
                   4.6)  ไม่ยนืหรือวิ่งเล่นบนโตะ๊ เกา้อ้ี บนมา้นัง่หินอ่อนหรือท่ีพกัอ่ืนๆ 
                   4.7)  ไม่เดินรับประทานอาหาร และใหรั้บประทานอาหารหรือด่ืมนมในสถานท่ีท่ีโรงเรียนจดัไวใ้ห้
เท่านั้น 
                  4.8)  สวมรองเทา้ใหเ้รียบร้อยก่อนกลบับา้น  
                                                           

5. มารยาทในการพูด 
                  5.1)  การพดู ควรพดูดว้ยถอ้ยค าสุภาพ เหมาะสมกบัวยั บุคคลถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
                  5.2)  ไม่น าช่ือพ่อ ช่ือแม่ มาพดูลอ้เล่น 
                  5.3)  ไม่พดูเสียงดงั หรือตะโกน ไม่ด่า พดูจาส่อเสียดและใชค้  าหยาบ 
                  5.4)   ควรพูดจามีหางเสียง (ครับ/ค่ะ)เช่น การตอบค าถามของครู การพูดจากบัผูใ้หญ่หรือเพื่อน 
                  5.5)  การกล่าวขอบคุณและขอโทษ 
                      -  เม่ือไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ไดรั้บค าชมเชยหรือผูอ่ื้นใหข้องใหก้ล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ 

                         - ในกรณีท่ีผูใ้หญ่ใหข้องควรยกมือไหว ้พร้อมกล่าว ขอบคุณครับ/ค่ะ 
                         -  นกัเรียนกระท าผดิ เช่น เดินชนผูใ้หญ่/เพื่อนหรือท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนใหย้กมือไหวแ้ละกล่าว
ค า   “ขอโทษครับ/ค่ะ” 
                                                          

6.  มารยาททัว่ไป 
                  6.1)  เม่ือผูอ่ื้นไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร/ประกาศเกียรติคุณ/ไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยใหน้กัเรียนแสดง
ความยนิดี ดว้ยการปรบมือ 
                  6.2)  ถา้มีการแนะน าวทิยากร แนะน าครูใหม่ หรือแขกผูมี้เกียรติใหน้กัเรียนท าความเคารพ โดยการ
ยนืตรง ยกมือไหวพ้ร้อมกล่าว สวสัดีครับ/ค่ะ และหลงัจากวทิยากรใหค้วามรู้เสร็จส้ินแลว้ใหท้  าความเคารพโดย
การยนืตรงยกมือไหว ้และกล่าว ขอบคุณครับ/ค่ะ 
                 6.3)  ควรแสดงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นตามโอกาส 
                 6.4)  ใหป้ฏิบติัตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด 
                 6.5)  ไม่ขโมยของผูอ่ื้น 
                 6.6)  ไม่รังแกผูอ่ื้น 
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7.  การเล่นของนักเรียน 

  7.1)  ใหน้กัเรียนวิง่เล่นในโดมหนา้เสาธง  และบริเวณสนามเด็กเล่น   
  7.2)  หา้มวิง่เล่นหรือเล่นกีฬาทุกชนิดในอาคารเรียนยกเวน้กรณีกิจกรรมนนัทนาการ ท่ีอยูใ่นการ
ควบคุมของครู 
  7.3)  หา้มเล่นกีฬาชนิด โลด โผน อนัอาจเป็นอนัตรายหรือปีนป่ายส่ิงใดๆเวน้ไวแ้ต่ไดรั้บอนุญาตหรือมี
ครูควบคุมดูแล 
  7.4)  ไม่เล่นเกะกะ ผลกัไสผูอ่ื้น ตลอดจนการเล่นรุนแรงทุกชนิด 
  7.5)  หา้มเล่นในห้องเรียนไม่วา่เวลาใด นอกจากไดรั้บอนุญาตจากครู 
  7.6)  ตอ้งเคารพสิทธิผูอ่ื้นในการเล่น ไม่ล่วงเกิน กลัน่แกลง้ ข่มขู่หรือบงัคบัผูอ่ื้น 
  7.7)  ไม่ทะเลาะววิาท เม่ือมีเร่ืองใหแ้จง้ครูเวรหรือครูประจ าชั้น 
  7.8)  ตอ้งรักษาความสะอาด ในบริเวณท่ีเล่น หา้มทิ้งเศษกระดาษ หรืออ่ืนๆลงในบริเวณโรงเรียน 
  7.9)  ตอ้งรับผดิชอบ และรักษาอุปกรณ์การเล่นของโรงเรียนโดยการยมืเล่นแลว้ส่งคืน ถา้เกิดการสูญ
หายตอ้งชดใช ้
  7.10) ไม่น าของเล่นท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายมาเล่นในโรงเรียน เช่น วตัถุระเบิด  
ของแหลม  ของมีคม เป็นตน้ 
  7.11)  ขณะเล่นใหใ้ชกิ้ริยาท่ีสุภาพไม่กล่าววาจาหยาบคาย หยอกลอ้กนัอนัอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดการ
ทะเลาะววิาทได ้
   7.12) ไม่เล่นออกก าลงักายหกัโหม เพราะอาจเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียต่อการเรียนได ้
  7.13)  หา้มน าหรือจ าหน่ายของเล่น เพื่อการพนนั และหา้มเล่นการพนนัทุกชนิด 
              7.14)  หลงัท าความเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.แลว้ใหน้กัเรียนหยุดเล่น 
              7.15)  โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมนนัทนาการหรือการละเล่นอ่ืนๆในช่วงเวลาพกักลางวนั นกัเรียนพึง
ปฏิบติัตามกฎ กติกา การเล่นกิจกรรมเหล่านั้นดว้ยความมีระเบียบ ถูกตอ้ง 
 

หมวดที ่7 
แนวปฏบัิติในการจัดกจิกรรมช่วงพกักลางวนั หลงัเลกิเรียนและวนัหยุดเรียน 

1. กจิกรรมพกักลางวนั 
1.1)  จดักิจกรรมหลายๆรูปแบบ ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมตามความถนดั ความสนใจตามเหตุการณ์หรือวนั

ส าคญั 
  1.2)  กิจกรรมท่ีจดัตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีใหค้วามรู้ ความบนัเทิง สนุกเพลิดเพลิน ปลุกจิตส านึกคุณธรรม
จริยธรรมและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
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  1.3)  ก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบ ในการจดักิจกรรมระหวา่งพกักลางวนั ผลดัเปล่ียน หมุนเวยีนกนัตาม
กลุ่มประสบการณ์หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  1.4)  ใหฝ่้ายกิจการนกัเรียนก าหนดตารางการจดักิจกรรมพกักลางวนัเป็นของโรงเรียน 
  1.5)   นกัเรียนทุกระดบัชั้นประถมศึกษาไปท าความสะอาดตามจุดแบ่งเขตท่ีรับผิดชอบ 

 

2.  กจิกรรมหลงัเลกิเรียน 
  2.1)  การจดักิจกรรมวนัหยดุเรียน ทางโรงเรียนจะตอ้งมีหนงัสือของทางโรงเรียนแจง้ขออนุญาตเท่านั้น 
จึงจะใหน้กัเรียนมาร่วมกิจกรรม 

                                                      

หมวดที ่ 8 
 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 

1.  การลงโทษ หมายความวา่ การลงโทษนกัเรียนท่ีประพฤติผดิหรือฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของ
โรงเรียน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ สั่งสอนใหมี้ความประพฤติดี หรือเพื่อใหเ้ขด็หลาบ 

2.  การกระท าผดิ หมายความวา่ การท่ีนกัเรียนประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน 
3.  ท ากิจกรรม หมายความวา่ การท่ีนกัเรียนท่ีกระท าผดิ ท ากิจกรรม บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง สถานศึกษาหรือสังคม 
  4.  โทษท่ีนกัเรียนกระท าผดิ ควรจะไดรั้บ 
                             4.1)  วา่กล่าวตกัเตือน 
                             4.2)  ท ากิจกรรม 
                             4.3)  ท าทณัฑบ์น 
  5.  การลงโทษนกัเรียน ผูล้งโทษจะลงโทษไดต้อ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงชดัแจง้วา่ผูน้ั้นไดก้ระท าผดิ และ
สมควรถูกลงโทษ การลงโทษตามขอ้   4.2  และ  4.3 
  6.  ก่อนการลงโทษใหค้รูผูล้งโทษเสนอความเห็นพร้อมกบัเหตุผลประกอบเสนอต่อผูอ้  านวยการ
โรงเรียน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงใหล้งโทษได ้
    7. หา้มลงโทษนกัเรียนดว้ยวิธีรุนแรง หรือแบบกลัน่แกลง้ หรือลงโทษดว้ยความโกรธ หรือมีความ
พยาบาท หรือลงโทษนกัเรียนหรือก าลงัมีปัญหากระทบกระเทือนใจอยา่งแรงและใหค้  านึงถึงอายขุองนกัเรียน
ดว้ย 
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ระเบียบโรงเรียนถาวรวทิยา   จังหวดักาญจนบุรี 
ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน 

โรงเรียนถาวรวทิยา   พ.ศ. 2561 
                  

 เพื่อให้การดูแลควบคุมนกัเรียนโรงเรียนถาวรวิทยาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  โรงเรียนถาวรวิทยาจึง
เห็นสมควรก าหนดระเบียบวา่ดว้ยความประพฤติของนกัเรียนข้ึนโดยอาศยัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ย
การลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.2548  ใหอ้อกระเบียบดงัน้ี 

 1.  ระเบียบใหช่ื้อวา่ “ ระเบียบวา่ดว้ยความประพฤตินกัเรียนโรงเรียนถาวรวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี”   
 2.  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 16  พฤษภาคม  2561  เป็นตน้ไป 
 3.  “นักเรียน”  หมายถึง  นกัเรียนโรงเรียนถาวรวทิยา 
 4.  “ครู” หมายถึง  ครูสอนวิชาสามญัท่ีประจ าการสอนท่ีโรงเรียนถาวรวทิยา 

 

หมวดที ่ 1 
แนวปฏบัิติในการดูแลนักเรียน 

   1. ครูมีหนา้ท่ีตดัคะแนน – เพิ่มคะแนน  ความประพฤติของนกัเรียนพร้อมรายงานความจ าเป็นท่ีตอ้งตดั
คะแนน  เพิ่มคะแนนใหฝ่้ายกิจการนกัเรียนทราบ 
         2. ครูผูส้อนประจ าวิชาตอ้งแจง้ให้ครูประจ าชั้นทราบพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละคนในแต่ละรายวิชา 
ในขณะเรียนวา่มีพฤติกรรมอยา่งไร  เช่น  ก่อกวนไม่สนใจเรียน  หนีเรียน  ขาดเรียน ฯลฯ 
   3. ครูท่ีพบนกัเรียนท่ีกระท าความผดิใหส้อบสวน อบรม ตกัเตือน หาวธีิแกไ้ขปรับปรุง 
  4. ครูประจ าชั้น ครูสอนประจ าวชิา  แกไ้ขปัญหาไม่ได ้ใหข้อความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนตามล าดบั คือ 
หัวหน้าสาย  หัวหน้างานปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  รองผูอ้  านวยการ  ผูอ้  านวยการ   ไม่ควรเก็บ
ปัญหาไวจ้นแกไ้ขไม่ได ้
 

             หมวดที ่ 2 
งานด าเนินงานด้านความประพฤติ 

   1. นกัเรียนกระท าความผิดคร้ังแรกและเป็นความผดิประเภทท่ี 1  ให้ครูท่ีพบเห็นด าเนินการตดัคะแนน
ความประพฤติ  บนัทึกความผดิไวเ้ป็นหลกัฐานและ/หรือท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
         2. นักเรียนกระท าผิดถูกตดัคะแนนไม่เกิน 30 คะแนน  ให้ครูท่ีพบเห็นด าเนินการตดัคะแนนความ
ประพฤติ บนัทึกความผดิไวเ้ป็นหลกัฐานและ/หรือท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ แจง้ผูป้กครองใหท้ราบ 
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   3. นกัเรียนกระท าผิดถูกตดัคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนข้ึนไป  ให้ครูท่ีพบเห็นด าเนินการตดัคะแนนความ
ประพฤติ บนัทึกความผิดไวเ้ป็นหลกัฐาน เชิญครูประจ าชั้นและนกัเรียนท่ีมีปัญหาพบหวัหนา้สายระดบัชั้นเพื่อ
หาวธีิแกปั้ญหา 
  4. นกัเรียนกระท าผิดถูกตดัคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนข้ึนไป  เชิญผูป้กครอง  ครูประจ าชั้น ครูหัวหน้า
ระดบัสายชั้น  และครูแนะแนว พบรองผูอ้  านวยการเพื่อหาทางแกไ้ขร่วมกนั  ท าทณัฑ์บนคร้ังท่ี 1  ร่วมกิจกรรม
เขา้ค่ายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  โดยผูป้กครองตอ้งสนบัสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดระยะเวลาในการเขา้ค่าย 
 5. นกัเรียนกระท าความผิดตดัคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  เชิญผูป้กครอง  ครูประจ าชั้น ครูหวัหนา้
ระดบัสายชั้น และครูแนะแนวพบรองผูอ้  านวยการ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน  ท าทณัฑ์บนคร้ังท่ี 2  และพกั                 
การเรียน 
 6. นกัเรียนกระท าความผดิตดัคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
ประชุมเพื่อพิจารณาลงโทษและเสนอผลการพิจารณาต่อท่านผูอ้  านวยการ เพื่อวนิิจฉยัและสั่งการต่อไป 
 7. คะแนนความประพฤติน้ีคิดรวมกนัระหวา่งท่ีเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
 

             หมวดที ่ 3 
การก าหนดโทษ 5 สถาน 

   1. การวา่กล่าวตกัเตือน/บ าเพญ็ประโยชน์/บนัทึกความผิด 
         2. ท าทณัฑบ์น 
   3. ตดัคะแนนความประพฤติ 
  4. ท ากิจกรรมเพื่อใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม 
 5. พกัการเรียน 
 

             หมวดที ่ 4 
เกณฑ์การท าความผดิและการลงโทษ 

 
ความผดิประเภทที ่1  ด าเนินการดงัน้ี 
 ตัดคะแนนความประพฤติ  ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกความผิดไวเ้ป็นหลักฐาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ไดแ้ก่ความผดิดงัต่อไปน้ี 
   1. ไม่มีใบลาหรือไม่มีการรับแจง้จากผูป้กครอง    ตดั 5 คะแนน 
         2. ส่งเสียงดงัหรือกระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความร าคราญในห้องเรียน ตดั 5 คะแนน 
   3. ไม่ปักสัญลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีเส้ือ     ตดั 5 คะแนน 
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  4. รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมบนอาคารเรียน    ตดั 5 คะแนน 
 5. ท าความสกปรกหรือไม่รักษาความสะอาด    ตดั 5 คะแนน 
   6. ใชก้ระเป๋าหนงัสือท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากโรงเรียน   ตดั 5 คะแนน 
         7. กล่าววาจาหยาบคาย       ตดั 5 คะแนน 
   8. เล่นในท่ีซ่ึงโรงเรียนหา้มเล่น      ตดั 5 คะแนน 
  9. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัสภาพและวยัของนกัเรียนในโรงเรียนและท่ีสาธารณะ ตดั 5 คะแนน 
 10. กระท าความผดิอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บัความผดิในขอ้ 1 - 9   ตดั 5 คะแนน 
 

ความผดิประเภทที ่2  ด าเนินการดงัน้ี 
 ตดัคะแนนความประพฤติ    บนัทึกความผิดไวเ้ป็นหลกัฐาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   ได้แก่
ความผดิดงัต่อไปน้ี 
   1. มาโรงเรียนเกินเวลาท่ีก าหนดโดยไม่ทราบสาเหตุ (08.10 น.)  ตดั 10 คะแนน 
         2. ขาดเรียนติดต่อกนั 3 วนั โดยไม่แจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ   ตดั 10 คะแนน 
   3. แสดงกิริยาวาจาซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ขาดความเคารพครู   ตดั 10 คะแนน 
  4. สวมเส้ือ กระโปรง กางเกง ถุงเทา้ รองเทา้ผดิระเบียบ ไม่ตรงตามขอ้ก าหนด 
     ของโรงเรียน        ตดั 10 คะแนน 
 5. ไม่เขา้เรียนตามตารางสอนของตนเอง (ต่อ 1 คาบเรียน)   ตดั 10 คะแนน 
   6. ใชเ้คร่ืองประดบัไม่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นนกัเรียน 
     (สร้อย  แหวน  ก าไลขอ้มือ ต่างหู)     ตดั 10 คะแนน 
         7. ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ไอแพด สมาร์ทโฟนในหอ้งเรียน   ตดั 10 คะแนน 
   8. ใชแ้ละชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในโรงเรียน ตดั 10 คะแนน 
  9. ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด โดยไม่ทราบสาเหตุ  ตดั 10 คะแนน 
 10. แต่งกายไม่เหมาะสมเขา้โรงเรียนในวนัหยดุ    ตดั 10 คะแนน 
 11. กระท าความผดิอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บัความผดิในขอ้ 1 – 10   ตดั 10 คะแนน 
 

ความผดิประเภทที ่3  ด าเนินการดงัน้ี 
 ตดัคะแนนความประพฤติ    บนัทึกความผิดไวเ้ป็นหลกัฐาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และแจง้
ผูป้กครองรับทราบ  ไดแ้ก่ความผดิดงัต่อไปน้ี 
   1. มาโรงเรียนเกินเวลาท่ีก าหนดโดยไม่ทราบสาเหตุ (08.10 น.) มากกวา่ 2 คร้ัง     ตดั     20       คะแนน 
         2. ไวผ้มไม่เหมาะสม  (นกัเรียนชายผมยาว   ผมยอ้มสี)            ตดั     20       คะแนน 
   3. ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน ขีดเขียนโตะ๊ เกา้อ้ี  ผนงั   ตดั 20 คะแนน 
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  4. ปลอมแปลงลายเซ็นของครู  ผูป้กครอง หรือแกไ้ขท าลายเอกสาร  
     ของโรงเรียน        ตดั 20 คะแนน 
 5. ชกัจูงบุคคลภายนอก เขา้มาในโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ตดั 20 คะแนน 
   6. กระท าความผดิอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บัความผดิในขอ้ 1 - 5   ตดั 20 คะแนน 
 

ความผดิประเภทที ่4  ด าเนินการดงัน้ี 
 ตดัคะแนนความประพฤติ    บนัทึกความผิดไวเ้ป็นหลกัฐาน แจง้หรือเชิญผูป้กครองพบครูประจ าชั้น
และหวัหนา้สายชั้น   ไดแ้ก่ความผดิดงัต่อไปน้ี 
         1. ก่อการทะเลาะววิาทระหวา่งเพื่อนในโรงเรียนดว้ยกนั            ตดั     30       คะแนน 
   2. เล่นการพนนั        ตดั 30 คะแนน 
  3. เผยแพร่ขอ้มูล  ข่าวสาร ไม่วา่ช่องทางใด อนัท าใหเ้สียช่ือเสียงต่อบุคคล  
     และสถาบนั        ตดั 30 คะแนน 
 4. นกัเรียนจบัคู่ตามล าพงัและประพฤติตนไม่เหมาะสมภายในโรงเรียน ตดั 30 คะแนน 
   5. กระท าความผดิอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บัความผดิในขอ้ 1 - 4   ตดั 30 คะแนน 
 

ความผดิประเภทที ่5  ด าเนินการดงัน้ี 
 ตดัคะแนนความประพฤติ    บนัทึกความผิดไวเ้ป็นหลกัฐาน ท าทณัฑ์บน  เชิญผูป้กครองพบท่านรอง
ผูอ้  านวยการและพกัการเรียน   ไดแ้ก่ความผดิดงัต่อไปน้ี 
   1. ลกัขโมย        ตดั 50 คะแนน 
         2. ไม่เขา้เรียนตามตารางสอนของตนเองมากกวา่ 3 คร้ัง   ตดั 50 คะแนน 
   3. สูบบุหร่ี  ด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทท่ีมีแอลกอฮอล ์ ส่ิงมึนเมาทุกชนิด  ตดั 50 คะแนน 
  4. ผมซอยผดิระเบียบ       ตดั 50 คะแนน 
 5. พกพาอาวธุเขา้มาในโรงเรียน      ตดั 50 คะแนน 
   6. ก่อการทะเลาะววิาทระหวา่งหรือเก่ียวกบับุคคลภายนอก    ตดั 50 คะแนน 
         7. ประพฤติชัว่หรือกระท าการใดๆ ท่ีน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศ 
     สู่โรงเรียน        ตดั 50 คะแนน 
   8. ยยุง ก่อกวน หรือชกัชวนใหเ้กิดความแตกแยกความสามคัคี  ตดั 50 คะแนน 
  9. กระท าความผดิซ ้ าๆ คร้ัง ต่อภาคเรียน     ตดั 50 คะแนน 
 10. กระท าความผดิอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บัความผดิในขอ้ 1 – 9   ตดั 50 คะแนน 
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ความผดิประเภทที ่6  ด าเนินการดงัน้ี 
 คณะกรรมการงานกิจการนกัเรียนพิจารณาลงโทษสถานหนกัโดยใหพ้น้จากสภาพนกัเรียนของโรงเรียน
ถาวรวทิยา ไดแ้ก่ความผดิดงัต่อไปน้ี        
 - จ  าหน่าย  ครอบครองยาเสพติด 
ผลจากการถูกตัดคะแนน  เกณฑ์ความประพฤติ 
50  คะแนน หวัหนา้สายชั้นและคณะกรรมการงานกิจการนกัเรียน ท าทณัฑบ์น (คร้ังท่ี 1) 
60  คะแนน ตดัสิทธ์ิในการเสนอช่ือเขา้รับเกียรติบตัรคุณงามความดีของทางโรงเรียน  งดเสนอช่ือรับ 

ทุนการศึกษาและท าทณัฑบ์น (คร้ังท่ี 2) พกัการเรียน 
100  คะแนน ด าเนินการใหย้า้ยสถานศึกษา 
 

             หมวดที ่ 5 
เกณฑ์ความดีทีค่วรเพิม่คะแนน 

 
 เพื่อเป็นก าลงัใจและแรงจูงใจให้นกัเรียนไดมี้ความภาคภูมิใจในการกระท าความดี ว่าผูท่ี้ท  าความดีก็
สมควรไดรั้บการยกยอ่ง   
 1.  การกระท าความดีต่อไปน้ีเพิ่มคะแนน 10 คะแนน 

1.1 ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียนนอกเหนือจากการท าเวรประจ าวนัของตน 
1.2 เก็บเงินหรือส่ิงของท่ีตกได ้ราคาไม่เกิน 100 บาท และน าไปแจง้ครูเวรประจ าวนั หรือ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อประกาศหาเจา้ของต่อไป 
1.3 ช่วยเหลือเพื่อนนกัเรียนท่ีดอ้ยกวา่ตน เช่น ใหห้นงัสือ หรือให้ชุดนกัเรียน เป็นตน้ 
1.4 ช่วยระงบัยบัย ั้งการทะเลาะววิาทของเพื่อนนกัเรียน 
1.5 เป็นคณะกรรมการนกัเรียน  เป็นเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด  เป็นเจา้หนา้ท่ีธนาคาร  เป็นนกัเรียนแกนน า 

เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข  
 2.  การกระท าความดีต่อไปน้ีเพิ่มคะแนน 20 คะแนน 

2.1 ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ เช่น เป็นตวัแทนโรงเรียนเขา้ประกวดหรือ
แข่งขนั 

2.2 เป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน 
2.3 เก็บเงินหรือส่ิงของท่ีตกได ้มีราคาตั้งแต่ 101 - 500 บาท ข้ึนไป และน าไปแจง้ครูเวรประจ าวนั 

หรือประชาสัมพนัธ์เพื่อประกาศหาเจา้ของต่อไป 
2.4 แจง้ช่ือผูก้ระท าความผดิหรือความเสียหายใหก้บัโรงเรียน  หรือผูมี้ส่วนร่วมใหค้รูทราบ 
2.5 ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน  
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 3.  การกระท าความดีต่อไปน้ีเพิ่มคะแนน 30 คะแนน 
3.1 น าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน ท าใหบุ้คคลภายนอกรู้จกัโรงเรียนมากข้ึน เช่น นกักีฬาระดบัเขต 

ประกวดหรือแข่งขนัไดรั้บรางวลัระดบัเขตข้ึนไป 
3.2 เก็บเงินหรือส่ิงของท่ีตกได ้มีราคาตั้งแต่ 501 บาท ข้ึนไป และน าไปแจง้ครูเวรประจ าวนั หรือ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อประกาศหาเจา้ของต่อไป 
3.3 ท าความดีอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บั ขอ้ 3.1 – 3.2 
การแกไ้ขระเบียบน้ีเป็นหนา้ท่ีของงานกิจการนกัเรียน พิจารณาร่วมกบังานปกครอง  เพื่อเสนอขอ

อนุมติัแกไ้ขต่อหวัหนา้สถานศึกษาต่อไป 
 

             หมวดที ่ 6 
การออกใบรับรองความประพฤติ 

 นักเรียนโรงเรียนถาวรวิทยาท่ีจะได้ใบรับรองความประพฤติ จะตอ้งเป็นนักเรียนท่ีมีความประพฤติ
สุภาพ  เรียบร้อย  ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 ดงันั้น  จึงก าหนดเกณฑก์ารออกใบรับรองความประพฤติ ดงัน้ี 

ความประพฤติเรียบร้อย ดีมาก  80 – 100  คะแนน 
ความประพฤติเรียบร้อย ดี   70 – 79  คะแนน 
ความประพฤติเรียบร้อย พอใช ้  60 – 69  คะแนน 
นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บใบรับรองความประพฤติ    0 – 59   คะแนน 

 

ผลจากการถูกตัดคะแนน  เกณฑ์ความประพฤติ 
ตดั  20  คะแนน แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
ตดั  30  คะแนน เชิญผูป้กครองพบหวัหนา้สายชั้น  และคณะท างานกิจการนกัเรียน  ท าทณัฑบ์น  
ตดั  40  คะแนน ท ากิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ 
ตดั  50  คะแนน ท ากิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ตดั  60  คะแนน ตดัสิทธ์ิในการเสนอช่ือเขา้รับเกียรติบตัรคุณงามความดีของทางโรงเรียน  งดเสนอช่ือรับ 

ทุนการศึกษา  
ตดั  70  คะแนน เชิญผูป้กครองรับทราบ และด าเนินการใหย้า้ยสถานศึกษา 
 
                                              ประกาศ    ณ    วนัท่ี     1    พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 

                                                                  (นางจรรยา  พลายเพช็ร) 
                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนถาวรวทิยา 
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ตัวอย่างการแต่งกายของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เคร่ืองแบบนกัเรียน      เคร่ืองแบบชุดพลศึกษา 
ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3             ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3 

 
 
 
 
 
  

                                                                
 

     เคร่ืองแบบนกัเรียน              เคร่ืองแบบนกัเรียน        เคร่ืองแบบชุดพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6    
                                      
 
                                                                                 
 
                                                               
 
                                                                      
 

เคร่ืองแบบชุดลูกเสือส ารอง และยวุกาชาด                             เคร่ืองแบบชุดลูกเสือสามญั และยวุกาชาด  
            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6                


