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คำนิยม 

 

การดำเนินงานด้านการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  มีสติปัญญา  มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   

 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  โดยคณะ
ครูของโรงเรียนมีความมุ่งมั่น  ปรารถนาดี  ในการพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษา และมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดีและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ทั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ที่จะให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆด้วยดีตลอดมา 
และขอยืนยันว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านมีความปรารถนาดีต่อนักเรียน  มีความตั้งใจและมุ่งหวังในการ
พัฒนานักเรียน เพ่ือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 
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ปรัชญาของโรงเรียน       พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 
 

คติธรรมของโรงเรียน  ปัญญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต 

คำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเด่น  วินัยดี  มีคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ (Vision)       คุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล  
  
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีสุขภาพกายที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้  
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีความสามารถใช้สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย  
มีการจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อผู้เรียน พร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และสร้างภาคี 
เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้  สะอาด สดชื่น  
ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา    มารยาทดี   มีน้ำใจ  พลานามัยสมบูรณ์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา   สะอาด สดชื่น ร่มรื่น ปลอดภัย บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 



เป้าประสงค์ (Corporate Objective) 
                 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายท่ีดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Thinking) และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา 

3. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูงโดยการ
ใช้ ICT  พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นักเรียนทักษะการ
เรียนรู้ มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถพ่ึงพาตนเองได้และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม 

4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการ

สอนตามมาตรฐานสากล 

 

BANLAT   Model : ค่านิยมในการขับเคลื่อนองค์กร  ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
  B : Bravery   กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง 
  A : Achievement    มุ่งความสำเร็จของงาน 
  N : Noble  ดำเนินงานภายใต้คุณธรรม 
  L : Leadership  ความเป็นภาวะผู้นำ 
  A : Attitude  มีเจตคติท่ีดี 
  T : Teamwork  การทำงานเป็นทีม 
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นายอาวุธ  ทัศนา 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา          
 

 
 

   
   
 

         
        นายอุดมศักดิ์  ท่ังเหล็ก                                นางสาววันวิสาข์  พริ้มพราย                               นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์ 
    รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิชาการ                         รองผูอ้ำนวยการ  ฝ่ายอำนวยการ                     รองผูอ้ำนวยการ  ฝ่ายนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
                           
                         นายสิทธิคุณ  เกลื่อนกลาด                                                    นายภาณุวัฒน์  เกตสุริวงค์                          
           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน                                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป     
         
  
 
 
 
 
               
              นายทำนอง  อิ่มท่ัว                                 นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์                                    นางปัณณธร   เหลืองอร่าม                                                          
   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิชาการ              ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายอำนวยการ             ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายนโยบายและแผน      
                      
 
 
        
 
                                 
                      
                            นางสาวประสบสุข   สุขโข                                                     นายธานี   อรุณโรจน์                             
           ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน                         ผู้ช่วยผูร้องอำนวยการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป                  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสิริมา   ประกอบผล            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      นางสาวสิริลัคน์   เกตุเอ่ียม                             

นางเสาวนุช   นุชพันธุ์ 
        นางสาวเจือจันทน์   อิ่มสำราญ                         

นางนิตยา   สวัสดิ์ภิรมย ์
      นางรุ่งฤทัย   สะสวย                                     

นางสาวสุนิษา   เอ่ียมพันธ์ 
          นางปุยณวีร์  จินดานุช 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสาววไลลักษณ์  พัสดร             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                นางสาวสมประสงค์   เพชรสุข                                           
               นางกาญจนา   ไทรงาม 
                นางบุญธรรม   ตุ้มไธสง                                                   
                นางขวัญตา   นาครักษา 
                นายธานี   อรุณโรจน์                                                      
                นางสาวนพมนต์   พรหมประเสริฐ 
                นางสาวเยาวภา   นิลปั่น                                                  
                นางสาวณิชาวรรณ   บุญรอด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
               นางโศรดา   อัมพิลาศรัย        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               นางสาวมัณฑนา   ชูทิพย์                     
  นางสาวจรัสชมน์   พูลพิพัฒน์                
              นางสาวเบญจวรรณ   ยั่งยืน                  
  นางปัณณธร   เหลืองอร่าม                   
               นางเจนจิรา   เบญจวชิรเชิด                  
  นางสาวดุจฤดี   ประเสริฐสวัสดิ์ 
               นายธีรพล   แสนกลม                          
  นายกันตพงศ์   อินทมาตย์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวณัฏฐณิชชญา   กุลทัศน์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นางบุญพา   เกษดี                              
นายทำนอง   อิ่มทั่ว 

  นางกาญจนา   ฉ่ำแสง                          
นางสาวประสบสุข   สุขโข                        

  นางขวัญเรือน   เกศเทศ                        
นางสาวนฤมล   ศรีสุข                           
นายเมธา   ขันเงิน                               
นายวชิรพงศ์   กัลยาณไพศาล               
นายวรงค์   วิโนทกะ                             
นางสาวณัฐกฤตา   สำเภาทอง                 

          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นายสมฤกษ์   รัตนเย็นใจ         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         นายวัชรพงษ์   น่วมมะโน                     

นางสาววิรารัตน์   รอดยิ้ม 
         นายอุดมชัย  ใจซื่อกุล                          

นางสาวปัทมา   ตรีสันเทียะ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      นางสาวญาณาทิพ   ขุนจร      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      นางลัดดา   ภานุมาต                                                            

นางสุทธินันท์   วงศ์ภักดี                                                        
      นางปัญญา   นงค์นวล                                                           

นางจุไรรัตน์   พุ่มนาค 
      นางปัทมา   อุบลน้อย                                                           

นางสาวภัคภร   อุบลน้อย 
      นางสาวสุภารัตน์   ไชยอนุกูล                                                   

นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง 
      นายจารุวัฒน์   แก้วใหญ่ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
          นายชูเกียรติ   เกษดี                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์                        

นายภานุวัฒน์   เกตสุริวงค์           
          นายไฉน   ไชยนา                             

นางลักษิกา   โกยสุขโข 
          นางสาววราภรณ์   โตโสภณ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานแนะแนว 
          นางสุภาวดี   ก้านทอง                      

นางสาวสุทธินี   กล่ำกล่อมจิตร์ 
 

ครูอัตราจ้าง 
          นายรพีพงษ์   พูลชนะ                      

นายอดิศักดิ์   เบ็ญจศิล 
          นายจัตุรัส  ทองแดง                        

นางสาวสโรชา   อยู่เปี่ยม                  
          นางสาวเต็มฟ้า  เขียวมณี                  

นางสาวศริญณา   เกียรติพัฒนกุล 
          นายสนเทพ   นิลผึ้ง     
 

ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 
          Mrs.Cho Mi Mi   Zin                     

Mr.Jonni   Ceriani        
          Miss.Tee   Tong             
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
นางบุญพา เกษดี                                 หัวหน้าระดับ   
นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข                    รองหัวหน้าระดับ  

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางปัณณธร เหลืองอร่าม              หัวหน้าระดับ 
นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน                         รองหัวหน้าระดับ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางกาญจนา ไทรงาม                                หัวหน้าระดับ 
นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด                    รองหัวหน้าระดับ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายเมธา ขันเงิน                                หัวหน้าระดับ 
นายธีรพล แสนกลม                              รองหัวหน้าระดับ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสุทธินันท์ วงศ์ภักด ี                          หัวหน้าระดับ 
นางปัทมา อุบลน้อย                      รองหัวหน้าระดับ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นายชูเกียรติ เกษด ี                              หัวหน้าระดับ 
นางสาววไลลักษณ์ พัสดร               รองหัวหน้าระดับ 
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ประวัติโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 

 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขท่ี  111  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  เปิดสอนเป็นการ
ภายในเมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501 และกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2501 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย   

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 36 ไร่ 26 ตารางวา  มีอาคารเรียน 6 หลัง ( จำนวน 96 ห้องเรียน ) 
อาคารอุตสาหกรรมและคหกรรม  1 หลัง   อาคารเกษตร  1  หลัง  อาคารพลศึกษาและหอประชุม  1  หลัง  
หอประชุมเอนกประสงค์  1  หลัง  อาคารศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 หลัง  อาคารพยาบาล  1  หลัง  อาคาร
สำนักงานบริการ  1 หลัง  อาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์  1 หลัง  ศาลาพักผ่อน  6  หลัง  หอพระ  1  หลัง อาคาร
ลูกเสือ  1 หลัง  โรงจอดรถนักเรียน 2 หลัง 

 
ก่อตั้ง               10 มิถุนายน พ.ศ. 2501 
ชื่อย่อ   บ.ว. 
สีประจำโรงเรียน  ม่วง – ขาว 
ตราโรงเรียน  เปลวปัญญา 
ปรัชญา   พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ 
คติธรรม   ปญญา โลกสมิ ปชโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
คำขวัญ   เรียนดี  กีฬาเด่น  วินัยดี  มีคุณธรรม 
พระประจำโรงเรียน พระสิทธารถมหามงคล 
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  เพลงประจำโรงเรียน มาร์ช บ.ว. 
 

คำร้อง  ทำนอง  :  ครูโสภณ  แสงอยู่ 
 
        โรงเรียนบ้านลาดวิทยา                    แหล่งการศึกษาของปวงชน 
       พวกเรานักเรียนทุกคน                     หมั่นคอยฝึกฝนหาวิชา 
        พระสิทธารถมหามงคล                    ที่ทุกคนบูชากราบไหว้ 
       เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ                     ทุกคนจะได้มีใจมั่นคง 
        บ.ว. อักษรย่อของเรา                    สีม่วงขาวเราต้องรักษา 
       เคารพในชาติ ศาสนา                     เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย 
 
 
 
 
   

เพลงดอกเสลา 
 

คำร้อง  ทำนอง  :  ครูโสภณ  แสงอยู่ 
 
    ดอกเสลาเบ่งบานตระการนัก                        สัญลักษณ์งามเด่นเป็นสง่า 
   คู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา                               แหลง่ศึกษาเยาวชนเป็นคนดี 
    พระสิทธารถมหามงคล                              เพ่ิมกุศลคอยปกป้องเกศี 
   เน้นการเรียนกีฬาเด่นวินัยดี                              เสริมศักดิ์ศรีกุลบุตร กุลธิดา 
    เปลวปัญญาคู่ฝ่ามือยึดถือมั่น                        สามัคคีสมานฉันท์หมั่นรักษา 
   บ.ว. ลูกม่วงขาวเทิดกษัตรา                              ปกป้องชาติ ศาสนา สถาบัน 
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เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียน 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยากำหนด 

  
  1. นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
  2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค ์
  3. ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน 
  4. มีทักษะการดำรงชีวิต เห็นคุณค่าของตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  5. รักการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
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ประกาศโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
เรื่อง แนวการปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียนประจำวัน 

-------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตน ส่งเสริมและร่วมมือกันดูแลเพื่อเป็น
นักเรียนที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี มีประโยชน์ แก่โรงเรียนและ
ประเทศชาติ  โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนของนักเรียน  ดังนี้ 
 
1. ด้านการมาโรงเรียนประจำวันปกติ 
   เพ่ือให้การมาโรงเรียนของนักเรียนประจำวันปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ชื่นชมของบุคคล
ทั่วไป  เกิดความสง่างามแก่บุคลิกภาพของนักเรียนและสถาบัน โรงเรียนจึงขอกำหนดแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้ 
     1. การมาโรงเรียนด้วยรถประจำ เมื่อมาถึงบริเวณหน้าประตูโรงเรียน  ให้นักเรียนเดินเข้าประตูไหว้ครูเวร
ประจำวัน  เดินเป็นลำดับเพ่ือเข้าบันทึกเวลาโดยสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าของตนเอง   
 2. นักเรียนที่มาโรงเรียน โดยรถจักรยานยนต์ (ประตูหน้า)  เมื่อถึงประตูหน้าโรงเรียนให้ดับเครื่องเดินจูงรถเข้า
ประตูหน้าโรงเรียน ชิดทางขวามือ  ไหว้ครูเวรประจำวัน เข้าบันทึกเวลาที่เครื่องหน้าห้องประชาสัมพันธ์   โดยสแกน
ลายนิ้วมือหรือใบหน้าของตนเอง  เดินจูงรถเข้าโรงเรียน และนำรถไปจอดบริเวณในสถานที่ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้เท่านั้น 
 3. นักเรียนที่มาโรงเรียน โดยรถจักรยานยนต์(ประตูข้าง)  เมื่อถึงประตูหน้าโรงเรียนให้ดับเครื่อง ไหว้ครูเวร
ประจำวัน เดินจูงรถเข้าโรงเรียน และนำรถไปจอดบริเวณในสถานที่ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้  เข้าบันทึกเวลาที่เครื่องตามจุด
ที่โรงเรียนกำหนด โดยสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าของตนเอง 
      4. นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียน  ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด และใส่แบบเรียน อุปกรณ์
การเรียน ครบถ้วน 
 5. นักเรียนที่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ประจำตัว อนุญาตให้ซื้อได้ แต่โดยไม่ชักช้ารีรอให้รีบ
เข้าโรงเรียน 
 6. นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.55 น.และทันเวลาเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. 
 7. นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่ว่าด้วยการแต่งกายชุดนักเรียน ชุดพล
ศึกษา และชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ห้ามตัดซอย โกรกสี ผม แต่งหน้า เครื่องประดับ ให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายโดยเคร่งครัด   
 
2. ด้านการมาโรงเรียนในวันหยุดเพื่อติดต่อครู-อาจารย์ 
 นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องมาโรงเรียนในวันหยุด เพ่ือมาเรียนพิเศษ เรียนซ่อมเสริม หรือเพ่ือมาทำกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่มีการนัดหมายกับครู- อาจารย์ไว้ ขอให้ปฏิบัติตนดังนี้ 
 1. ต้องมีใบอนุญาตผู้ปกครองจากครู – อาจารย์ผู้นัดหมาย เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้งที่การนัดหมาย 
เพ่ือผู้ปกครองจะได้ทราบเวลากลับที่แน่นอน 
 2. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดพลศึกษาเสื้อสีม่วงหรือเสื้อกีฬาสี  โดยชุดดังกล่าวต้องแต่ง
กายให้เรียบร้อยถูกต้อง เหมือนปกติ ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะทรงผมเกล้ารัดให้ถูกต้องเรียบร้อย 
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 3. นักเรียนต้องมีอุปกรณ์การเรียน ปากกา นำติดตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายให้มาเรียน มาติดต่อ
หรือมาปฏิบัติกิจกรรม 
 4. ให้นักเรียนนำรถจักยานยนต์มาโรงเรียน  ให้จอดไว้ที่บริเวณด้านข้าง – หลังห้องประชาสัมพันธ์บริเวณ
เกาะกลางถนนให้เป็นระเบียบ ใส่กุญแจรถให้เรียบร้อยแล้วเดินเข้าสู่โรงเรียน ไม่อนุญาตให้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าสู่
ภายในโรงเรียน 
 5. นักเรียนที่มาโรงเรียนโดยไม่มีการนัดหมายกับครู-อาจารย์ แต่นัดหมายกับเพ่ือนเพ่ือมาทำกิจกรรมหรือมา
ศึกษาค้นคว้าร่วมกัน นักเรียนสามารถมาได้ แต่ต้องแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบล่วงหน้าและต้องแต่งกา ยให้สุภาพ
เรียบร้อย  สวยงามสมควรตามกาลเทศะและสถานที่ราชการ (นักเรียนหญิงไม่ควรสวมใส่กางเกงกีฬาขาสั้น) 
 
3. ด้านการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 การเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่แสดงความรักในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
เสริมสร้างการตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าห้องพบครูประจำชั้น 
โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนจะเปิด เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน เวลา 07.55 น. และเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น นักเรียนจะต้องรีบไป
เข้าแถว  บริเวณหน้าเสาธง  และจัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2. เวลา 08.00 น. นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงดังนี้ 
  - ผู้นำจะเชิญธงชาติ นักเรียน  ทุกคนร้องเพลงชาติ 
  - สวดมนต์  สงบนิ่ง 
  - กล่าวคำปฏิญาณ 
  - ตัวแทนนักเรียนพูดเรื่อง 1 นาทีมีประโยชน์ 
  - ฟังคำชี้แจงกับครูเวรประจำวัน / กิจกรรมอ่ืน ๆ 
 3. นักเรียนเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าห้องเรียนเพ่ือพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน 
 4. ปฏิบัติกิจกรรม Home room กับครูประจำชั้นหรือหัวหน้าระดับจนถึงเวลาประมาณ 08.30 น. จึงเริ่มเรียน
คาบท่ี 1 
        หมายเหตุ 
  นักเรียนที่ทำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น ประเมินห้องเรียนรายวัน (5ส) นักเรียนเวรห้องสมุด  นักเรียนที่ซ้อม
ดนตรีและอ่ืน ๆ  ให้ครูผู้ควบคุมขออนุญาต  โดยส่งรายชื่อนักเรียนที่กิจการนักเรียน 
 
4. ด้านการมาโรงเรียนสายของนักเรียน 
 โรงเรียนมีความปรารถนาดีที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าที่นักเรียน 
เพ่ือวางรากฐานของลักษณะชีวิตที่ดี  โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้  ดังนี้ 
 1. นักเรียนคนใดที่มาโรงเรียนไม่ทันการเข้าแถวเคารพธงชาติคือตั้งแต่หลังเวลา 08.15 น.  ถือว่านักเรียนมา
สาย 
 2. นักเรียนที่มาสายต้องยืนเข้าแถวบริเวณหน้าประตู  ร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง  และฟังคำชี้แจงต่าง ๆ 
หน้าเสาธงรอจนกว่ากิจกรรมหน้าเสาธงจะเสร็จสิ้น 
 3. นักเรียนที่มาสายจะถูกบันทึกข้อมูลเวลาการมาเรียนตลอดหลังเวลา 08.15 น.ลงในระบบออนไลน์ 

 23 



 4. ในกรณีที่มาสายเกินเวลา  08.30 น. และไม่พบครูเวรประจำวัน  ให้นักเรียนรายงานตัวที่ยามหน้าประตู  
และรายงานตัวที่ฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน  ห้ามเข้าห้องเรียนก่อนโดยเด็ดขาด  ถ้าเข้าห้องเรียนก่อนถือว่า
ขาดเรียนในวันนั้น 
 5. นักเรียนที่มาสายอยู่เป็นประจำ  ข้อมูลจะถูกบันทึกด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์   
 
5. ด้านการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนปกติ 
 นักเรียนเมื่อมาโรงเรียนแล้ว  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณ  โดยไม่จำเป็น  เนื่องจากเกรงว่า
นักเรียนจะประสบอุบัติเหตุ  หรือไปปฏิบัติตนในทางท่ีเสื่อมเสีย  แต่ถ้านักเรียนมีความจำเป็นจริง ๆ   โรงเรียนก็จะ
อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้  โดยโรงเรียนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ว่า  เมื่อพบเห็น
นักเรียนคนใดแต่งเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา  หรือชุดกิจกรรม  ในเวลาเรียน  ให้ดำเนินการสอบถามและจด
รายชื่อ  แล้วแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที  โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้  ดังนี้ 
 1. นักเรียนต้องมาขอแบบบันทึก  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน จากฝ่ายกิจการนักเรียน  แล้ว
บันทึกกรอกข้อความให้เรียบร้อย และนำมาขออนุญาตจากครูผู้สอน  หรือครูประจำชั้น  ถ้าไม่พบทั้ง 2 ท่าน  ให้ขอ
อนุญาตหัวหน้าระดับ  และขออนุญาตต่อผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 2. นำแบบบันทึกการขออนุญาตไปแจ้งยามป้อมประตู  เพ่ือให้ยามหรือครูเวรตรวจสอบ   แล้วให้นักเรียน
บันทึกไว้ในสมุดการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

3. ในกรณีผู้ปกครองมารับนักเรียนต้องแสดงบัตรและครูผู้อนุญาตต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 4. ให้นำต้นฉบับมาคืนยามประตู  เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายกิจการนักเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน 
 5. กรณีท่ีนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วกลับเข้ามาเรียน  ให้นักเรียนรายงานตัวกับครูคนสุดท้ายที่เป็นผู้
อนุญาต 
หมายเหตุ 
 กรณีที่มีผู้มาขอพบนักเรียนด่วน  ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ติ ดตามให้มาพบที่ห้องฝ่ายกิจการ
นักเรียน  หากเป็นกรณีพิเศษจึงจะประกาศเสียงตามสาย 
 
6. ด้านการลาหยุดเรียน (ลาป่วย , ลากิจ) 
     เมื่อนักเรียนเจ็บป่วย  หรือมีธุรกิจจำเป็น  นักเรียนก็สามารถลาหยุดได้ตามความจำเป็น  โดยให้นักเรียน
เขียนใบลาตามแบบที่โรงเรียนกำหนดให้ถูกต้อง  เพื่อให้การดูแลคุ้มครองนักเรียน ในระหว่างการลา  ดังกล่าว  เป็นไป
เพ่ือการสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองเกิดความเข้าใจที่ดี  ไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการเรียนการสอน  จึง
กำหนดแนวทางการลาหยุดเรียนของนักเรียน  ดังนี้ 
 1. เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน  นักเรียนต้องส่งใบลาทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด  ที่
ครูประจำชั้น 
 2. การลาป่วย  ให้ผู้ปกครองแจ้งทางโรงเรียน หรือครูประจำชั้นตามที่ตกลงกันไว้โดยแจ้งทางโทรศัพท์หรือมา
พบด้วยตนเองท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน  และให้ส่งใบลาที่ครูประจำชั้นทันที  ที่มาโรงเรียนวันแรก 
 3. การลากิจ  ให้เขียนใบลาล่วงหน้าก่อนที่จะลา  อย่างน้อย 3 วัน  เพ่ือจะได้ทราบเหตุผลและความจำเป็นของ
นักเรียน 
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 4. การลาป่วยเกิน 3 วัน ให้มีใบรับรองแพทย์ด้วยทุกครั้ง  หรือให้ผู้ปกครองมาพบและแจ้งครูประจำชั้น หรือ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

5. การไม่ส่งใบลา หรือไม่มีผู้ปกครองมาพบไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ   ถือว่านักเรียนมีความผิด  โรงเรียนจะ
ดำเนินการตามมาตรการคุ้มครอง  ดูแลการช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหานักเรียนต่อไป 

 
 นักเรียนจะต้องพกบัตรประจำตัวนักเรียนติดตัวตลอดเวลา  เพื่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดตรวจสอบ  โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนไว้ดังนี้ 
 1. นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน 
 2. นักเรียนต้องพกบัตรประจำตัวนักเรียนทุกวันในวันเรียนปกติหรือวันอื่น ๆ เพื่อให้ครู อาจารย์  เจ้าหน้าที่
ตำรวจ  หรือคณะกรรมการคุ้มครองนักเรียนได้ตรวจสอบ 
 3. บัตรประจำตัวนักเรียน   จะเป็นไปตามรูปแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด  มีรูปถ่าย  รายละเอียดข้อมูล
ประจำตัวนักเรียน เช่น เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล  หมู่โลหิต เลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น 
 4. เมื่อบัตรประจำตัวชำรุดเสียหาย  ให้ติดต่อขอทำบัตรใหม่กับทางฝ่ายกิจการนักเรียน 
 5. นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดงทุกครั้ง  ตั้งแต่การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  การแสดง
ตนมาสาย  และอ่ืน ๆ นักเรียนคนใดไม่มีบัตร  จะมีมาตรการดูแล  คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน  มาดำเนินการต่อไป 
 
7. ด้านการใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
 1. โรงเรียนมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการแก่นักเรียน  โรงเรียนไม่มีนโยบายให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ  หาก
นักเรียนคนใดนำมาใช้  แล้วเกิดการสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ   
 2. การใช้ได้เฉพาะเวลาพัก หรือ ก่อนหรือหลังเลิกเรียนเท่านั้น ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะเดินในบริเวณโรงเรียน 
 3. ห้ามชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่โรงเรียน  
 4. ทางโรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาว่าด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 ( ปรับปรุงแก้ไข ) 

 
   เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จึงวางระเบียบ ว่า
ด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ไว้ดังนี้  
 
ข้อ 1 ระเบียบนี้  เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาว่าด้วยการลงโทษ และตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
พ.ศ.  2562 ” 
 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 
 “การลงโทษ” หมายถึงการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยมุ่ ง
หมายเพื่อให้มีความประพฤติดีหรือเท่ือให้เข็ดหลาบ 
 
            “การตัดคะแนนความประพฤติ” หมายถึง  คะแนนความประพฤติของนักเรียน คนละ 100 คะแนนในแต่
ละปีการศึกษา นักเรียนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์ความผิดนั้นๆ ตามที่
โรงเรียนกำหนดไว้ 
 
 “ทำกิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ได้ทำกิจกรรมหรือ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาหรือสังคม โดยโรงเรียนกำหนดไว้ในระดับความผิดที่นักเรียนกระทำ 
 
ข้อ 4 บทลงโทษนักเรียน 
 4.1 ว่ากล่าวตักเตือน 
 4.2 ทำทัณฑ์บน 
 4.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
 4.4 ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
ข้อ 5 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับกรณีท่ีนักเรียนกระทำผิดที่ไม่ร้ายแรง 
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มาตรการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  
  

ข้อที่ ประเภทความผิด  ค่าคะแนน  

หมวดที่ 1 การมาเรียน  
01 มาสาย  (ครั้งละ)  5 
 02 หลีกเลี่ยงการมารายงานตัว หรือไม่เข้ารายงานตัว  เมื่อมาสาย

เจตนาหนีการเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไม่ร่วมกิจกรรมโฮมรูม 
10 

 03 หนีเรียนในบางคาบเรียน   หนีคาบโฮมรูม, คาบจริยธรรม หรือ
คาบกิจกรรม ฯลฯ          

10 

04 ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด หนังสือ ฯลฯ 10 
05 ไม่ส่งใบลาหรือแจ้งเหตุการณ์หยดุเรียน 5 
06 ปลอมแปลงลายเซ็นผู้ปกครอง      10 
07 เจตนาไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรยีนกำหนด                 10 
08 ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ขออนุญาต                 20 
09 ไม่พกบัตรประจำตัวนักเรียนมาโรงเรียน       5 
10 แต่งกายนักเรียนมาโรงเรียน โดยเจตนาหนีโรงเรียน          20 

หมวดที่ 2 การแต่งกายและทรงผม 
11 แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน         5 
12 ไม่ใส่เสื้อซับใน 5 
13 เจตนานำเสื้อบุคคลอื่นมาใส่  ใส่เสื้อชั้นในหลากสี   10 
14 สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด (ยกเว้นนาฬิกา)                    5 
15 ไม่ตัดผมตามตารางเวลาท่ีกำหนด                            5 
16 แต่งหน้า  ไว้เล็บยาวหรือแต่งเล็บ   10 
17 ผูกโบว์ผิดขนาดหรือสีท่ีโรงเรียนกำหนด  ใชอุ้ปกรณ์แต่งผม   

ใส่เจล น้ำมันหรือเครื่องสำอางอื่นๆ 
5 

18 เจตนาซอยผม ย้อมสีผม สำหรับนักเรียนหญิงหรือตัดผมผิดทรงท่ี
โรงเรียนกำหนด                 

30 

19 เจตนาใส่รองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบ ทุกชนิด หรือใส่รองเท้าเหยียบส้น 
(ชุดพลศึกษาใส่ถุงเท้าขาวดำหรือสีน้ำตาลได้)     

5 

หมวดที่ 3  ความประพฤติ 
20 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนนักเรียน เช่น ด่า ส่อเสียดล้อเลียนชื่อ

พ่อแม่  กล่าวคำหยาบ  พูดลามกและอื่นๆ                                                
5 

21 เล่นการพนันในหรือนอกโรงเรียน 50 
22 สูบหรือมีบุหรี่ในครอบครองทั้งในหรือนอกโรงเรียน         50 
23 ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์                                  50 
24 ยุยงให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีหรือต่อต้านกฎระเบียบของ

โรงเรียน 
30 

25 มีเจตนาไม่นำเอกสารจากโรงเรียนมอบให้ผู้ปกครอง 10 
26 ทะเลาะวิวาท 50 - 100 
 26.1 ตัวต่อตัวกับเพื่อนนักเรียน                               20 - 30 
 26.2 ทะเลาะวิวาทเป็นกลุม่หลายคน 50 
 26.3 รุมทำร้ายเพื่อนนักเรยีน เช่น 2 :  1                         50 
 26.4 ชักชวนบุคคลภายนอกมาก่อเรื่องทะเลาะวิวาท          100 
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ข้อที่ ประเภทความผิด  ค่าคะแนน  
27 ใช้อาวุธทำร้ายเพื่อนนักเรียนด้วยกัน                        100 
28 กลั่นแกล้งรังแกข่มขู่ ล่วงเกินใช้วาจาหรือการกระทำต่อเพื่อน

นักเรียนด้วยกัน 
20 - 50 

29 วิ่งเล่น ส่งเสยีงดังบนห้องเรียน ตามกฎข้อห้ามของโรงเรียน 5 
30 เล่นเกมบนห้องเรียนทุกชนิดตามกฎข้อห้ามของโรงเรยีน ในเวลา

เรียน และใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินเรียนหรือเพื่อความบันเทิง
และไม่เสียบสายชาร์ตขณะใช้โทรศัพท์   

10 

31 เจตนาท้ิงขยะทำให้เกดิความสกปรกต่อโรงเรียน 5 
หมวดที่ 4  ความสะอาด 

32 เจตนาขีดเขียน โตะ๊ เก้าอี้ ผนัง กำแพงของโรงเรียน             10 
33 ห้ามนำ ขนม น้ำ นมกล่องไปรับประทานในห้องเรียนหรือในที่ท่ี

โรงเรียนห้าม  (อาหารที่นำจากบ้าน  ให้รับประมานได้ที่โรงอาหาร
,ลานไทรหรือสวนไทร)    

10 

หมวดที่ 5 ข้อห้ามเบ็ดเตล็ด 
34 โรงเรียนเชิญผูป้กครองมาโรงเรยีน แต่ไม่มาพบตามกำหนดนัดและ

ไม่แจ้งเหตุให้ทางโรงเรยีนทราบ 
10   

35 นำหนังสือหรือสื่อลามกมาโรงเรียน และมไีว้ในครอบครอง 10 
36 ขับข่ีรถทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน 10 
37 ไม่นำรถจักรยานยนต์จอดในท่ีโรงเรียนกำหนด                  5 
38 ใส่ร้องเท้าขึ้นอาคารเรียน(ยกเว้นสำหรับ รด.)           5 
39 ลักลอบซื้อของจากร้านคา้นอกโรงเรียน              10 
40 ฝ่าฝืนตามข้อปฏิบตัิของการมาทำกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน           

ในวันหยุดราชการ 
10 

 40.1 ไม่เขียนขออนุญาตต่อฝ่ายปกครอง 10 
 40.2 ไม่เขียนขออนุญาตผู้ปกครองตามแบบท่ีกำหนด 10 
 40.3 ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรม 10 
 40.4 ไม่แต่งกายเครื่องแบบนักเรยีน ชุดพลศึกษาหรือเสื้อกีฬาสี 

สวมรองเท้านักเรียนหรือรองเท้าพละ  (ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
10 

 40.5 ไม่ลงช่ือและเวลาเข้าและออกเมื่อมาทำกิจกรรม  10 

หมวดที่ 6 การใช้อุปกรณ์สื่อสาร 
41 เล่นเกมส์ทุกชนิดในเวลาเรยีนตามกฎข้อห้ามของโรงเรยีน และใช้

ในโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน/สอบ และใช้เพื่อความบันเทิงและ
เสียบสายชารต์โทรศัพท์ 

10 

42 ใช้สื่อโซเซียลในทางไม่เหมาะสม เช่น ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย 
แสดงรูปภาพที่ไมเ่หมาะสม เป็นตน้ และผดิ พรบ.คอมพิวเตอร ์

30 
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หมวดที่ 7 ความผิดร้ายแรง 
43 ทำร้ายร่างกายครูอาจารย์หรือนักการโรงเรียน         100 
44 ชักชวนบุคคลภายนอกมาก่อเรื่องทะเลาะวิวาท 100 
45 พกพาอาวุธปืน วัตถุระเบิดหรืออาวุธอื่นๆ ในโรงเรียน        100 
46 มีพฤติกรรมเป็นโจร ขโมย หรือจี้ชิงทรัพย์ผู้อื่น ความผดิชัดแจ้ง 

หรือกระทำผิดใดๆ ที่เป็นความผิดอาญาและศาลพิพากษาว่าผิด 
100 

47 แสดงท่าทาง กิริยา วาจา ก้าวร้าวหรือลบหลู่ ดูหมิ่นครูและ
บุคคลากรของโรงเรียน 

100 
 

48 มียาเสพติดในครอบครอง  จำหน่ายยาเสพติด 70-100 
 49 เสพยาเสพตดิชนิดร้ายแรงท้ังในและนอกโรงเรียน     50-100 
50 ทำลายทรัพยส์ินของโรงเรยีนและผู้อื่น 

(ต้องชดใช้ค่าเสียหาย)  
50 

51 มีพฤติกรรมทำอนาจารหรือล่วงเกนิทางเพศ                  50-100 
52 มีพฤติกรรมชู้สาวชัดแจ้งมีหลักฐาน 50-100 

  
 

แนวทางการปฏิบัติจากการตัดคะแนนความประพฤติ 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ที่จะสร้างสรรค์ให้นักเรียนเกิด
ความมีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ โรงเรียนจึงกำหนดเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
 
 ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป    =    0  ไม่ผ่านการประเมิน 
 ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 36-49 คะแนน       =    1  ผ่านการประเมิน  
      ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 11-35 คะแนน       =    2  ดี 
       ถูกตัดคะแนนไม่เกิน     10 คะแนน      =    3  ดีเยี่ยม 
 
ข้อปฏิบัติเม่ือถูกตัดคะแนน 

    1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบและทำทัณฑ์บน และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน  

2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน ในภาคเรียนที่ 1 จะติด 0  เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม ทำ
หนังสือสัญญากับทางโรงเรียน พิจารณาให้นักเรียนทำกิจกรรม เข้าค่ายอบรมโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงปิดภาค
เรียนโดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

  3. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าค่ายพัฒนา
คุณลักษณะ 2 คืน  3 วัน โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนน  
 

สำหรับนักเรียนที่ประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนทางโรงเรียนพิจารณาเพิม่คะแนน ดังนี ้
 

ข้อที่ ประเภทความดี  ค่า
คะแนน 

01 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 5 

02 ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน  5 
03 เก็บของได้มลูค่าไม่เกิน 50 บาท 5 

04 เก็บของได้มลูค่าเกิน 50 บาท 15 

05 ช้ีช่องทางแหล่งอบายมุข 10 

06 ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมระดับจังหวัด 20 

07 ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมระดับเขต 30 

08 ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมระดับประเทศ 40 

 

 

รางวัลคนดีศรบี้านลาด 
 

   จากสภาพของสังคมที่มีความเจริญและพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุ   แต่ความเจริญทางด้าน
จิตใจเสื่อมลงทุกวัน  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการพัฒนาคุณธรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น  สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้น  ก็คือการ
แข่งขันการทำความดี  ฉะนั้นในแต่ละวัน แต่ละเดือน  นักเรียนต้องสะสมความดี  คนดีต้องมีทักษะหลายอย่าง ได้แก่ ทักษะการมีชีวิต
อย่างคนมีคุณค่า  ทักษะในด้านความคิดที่ดี ทักษะในการวางตนในสังคม  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยามีการพัฒนาจิตใจ และ
คุณธรรมในการแข่งขันทำความดี  จึงมีโครงการนี้ 
 
 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้  คือ  
 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการกระทำความด ี
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคณุค่าของตนเอง และเห็นคณุค่าของผู้อื่น 
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับผดิชอบตอ่สังคม 
 เกณฑ์การพิจารณาการไดค้ะแนน นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนสะสมอยู่แล้ว 100 คะแนน 
 1. เรียนดี มผีลการเรียน 3.0 ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 
 2. เก็บของได้ 
  2.1 มูลค่า 50 บาท ข้ึนไป ครั้งละ 10 คะแนน 
  2.2 มูลค่าไม่ถึง 50 บาท ครั้งละ 5 คะแนน 
 3. ช่วยเหลือกิจกรรมหรืองานโรงเรียน ครั้งละ 5 คะแนน 
 4. ช้ีช่องทางอบายมุขให้ครู – อาจารย์ทราบ ครั้งละ 10 คะแนน 
 5. ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมตา่ง ๆ ในระดับจังหวัด ได้ 20 คะแนน 
 6. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัจังหวัด ได้ 15 คะแนน 
 7. รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดบัจังหวัด ได้ 10 คะแนน 
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 8. รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ได้ 5 คะแนน 
9. ชนะเลิศระดับเขต ได้ 30 คะแนน 

10.รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต ได้ 25 คะแนน 

11. รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต ได้ 20 คะแนน              

12. รางวัลชมเชยระดับเขต ได้ 15 คะแนน 

13. ชนะเลิศระดับประเทศ ได้ 40 คะแนน 

14. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ได้ 35 คะแนน 

15. รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ได้ 30 คะแนน 

16. รางวัลชมเชยระดับประเทศ ได้ 25 คะแนน 

17. นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันต่าง ๆ จะได้คะแนนคนละ 5 คะแนนทุกคน 

 

รางวัลที่ได้รับ 

1. นักเรียนที่ทำคะแนนสะสมได้ 150 คะแนน จะไดร้ับเกียรติบัตรของโรงเรียน 

 2. นักเรียนท่ีทำคะแนนสะสมได้ 170 คะแนน จะไดร้ับเกียรติบัตรใสก่รอบทองของโรงเรียน 

 3. นักเรียนที่ทำคะแนนสะสมได้สงูสุดมากกว่า 170 คะแนน จะได้รบัเสื้อสามารถของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 



ประกาศโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
เรื่อง ระเบียบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2564 

 

เพื ่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเป็นนักเรียนที ่มีระเบียบวินัย  มีความประพฤติที ่ดีงาม สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 
และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาจึงกำหนดโทษที่จะลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด  5 ประการ ประกอบด้วย   
1) ว่ากล่าวตักเตือน  2) ทำทัณฑ์บน  3) ตัดคะแนนความประพฤติ  4) ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5) พักการเรียน หรือย้าย
สถานท่ีเรียน การกำหนดความผิด และเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน จำแนกได้ดังนี้  

 
ข้อ 1 ความผิดขั้นเบา หมายถึง การเป็นผูม้ีนิสยัไมม่ีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อหน้าท่ี ประกอบด้วย (ถูกตัดครั้งละ 5 คะแนน)  

1. มาโรงเรยีนสาย      
2. แต่งกายผิดระเบียบ  
3. ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน และบรเิวณโรงเรียน  
4. จอดรถนอกโรงรถกีดขวางการจราจร    
5. แสดงกิริยา วาจาไมสุ่ภาพ  
6. ไม่เข้าแถวหน้าเสาธง      
7. ผมยาว เลบ็ยาว  
8. สวมรองเท้าขึ้นอาคาร      
9. ใช้ห้องน้ำครู  

                      10. ขีดเขียนอาคารเรยีน โตะ๊ เก้าอี ้หน้าต่าง   
                      11. ความผิดอื่นท่ีเทียบเท่า  
 
ข้อ 2 ความผิดขั้นปานกลาง หมายถึง เป็นความผดิที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง และส่วนรวม ไม่รุนแรงมาก แต่อาจนาไปสู่
ความผิดขั้นร้ายแรงได้ ประกอบดว้ย (ถูกตัดครั้งละ 10 คะแนน)  
             1. หนีเรียน                                    6. ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต                                                                              
             2. แต่งหน้า                         7. ขับข่ีรถในโรงเรียน   
             3. นำสื่อลามกมาโรงเรยีน                           8. ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรยีน 
             4. เจตนานำเสื้อบุคคลอื่นมาใส ่            9. ลักลอบซื้อของนอกโรงเรียน 
             5. ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน                  10. ความผิดอื่นท่ีเทียบเท่า           

การลงโทษ  
สองสัปดาห์แรกจะแจ้งให้ทราบและตักเตือน หลังจากนั้นถ้าพบนักเรียนกระทำผิด จะบันทึกความผิดเป็นหลักฐานและตดั

คะแนนความประพฤติ  
 

ข้อ 3 ความผิดขั้นร้ายแรง หมายถึง ความผิดที่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อช่ือเสียงโรงเรยีน มีผลกระทบต่อสังคม ส่วนรวม ประกอบด้วย 
(ถูกตัดคะแนน 20 คะแนน)  

1. ลักทรัพย์สินผู้อื่น   
2. ทำร้ายร่างกายผู้อื่น   
3. เล่นการพนัน    
4. เสพสุรา ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้าและยาเสพติดอื่น ๆ   
5. แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่น ก้าวร้าวครู   
6. แสดงตนเป็นอันธพาล พกอาวุธมาโรงเรียน   
7. ทำลายทรัพย์สินส่วนรวม   
8. ทุจริตในการสอบ   
9. ขาดเรียนตดิต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีสาเหตุ  
10. ความผิดอื่นเทียบเท่า  
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การลงโทษ  
 สองสัปดาห์แรกจะแจ้งให้ทราบและตักเตือน หลังจากนั้นจะบันทึกความผิดไว้เป็นหลักฐาน และตดัคะแนนความประพฤติ  
ข้อ 4 ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน 15 คะแนน จะทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ  
ข้อ 5 ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน 30 คะแนน จะเชิญผู้ปกครองมารับทราบการทำทัณฑ์บนของนักเรียน  
ข้อ 6 ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน 40 คะแนน จะปรับพฤติกรรมให้ทำกิจกรรม  
ข้อ 7 ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน 50 คะแนน จะต้องถูกดำเนินการเขา้ค่ายเพื่อปรับพฤติกรรม โดยผู้ปกครองเป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายทั้งหมด 
 
การออกใบรับรองความประพฤติ  

นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาที่จะได้รับใบรับรองความประพฤติ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตน
อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ดังนั้น จึงกำหนดเกณฑ์การออกใบรับรองความประพฤติ
นักเรียน ดังนี ้

 
ข้อ 1 ความประพฤติเรียบร้อยดีมาก  
นักเรียนจะต้องมีคะแนนอยู่ในระหว่าง 80 – 100  คะแนน  
 
ข้อ 2 ความประพฤตเิรียบร้อยดี      
นักเรียนจะต้องมีคะแนนอยู่ในระหว่าง  70 – 79   คะแนน  
 
ข้อ 3 ความประพฤตเิรียบร้อย         
นักเรียนจะต้องมีคะแนนอยู่ในระหว่าง  60 – 69  คะแนน  
 
ข้อ 4 ไม่ได้ใบรับรองความประพฤติ  
นักเรียนมีคะแนนความประพฤตริะหว่าง  0 – 59  คะแนน  
 

  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี 14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

     
                                                  

(นายอาวุธ   ทัศนา) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านลาดวิทยา 
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