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ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  

วาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียน  พ.ศ.  2564 
 

 เพื่อใหระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียน  มีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาวะปจจุบัน  และเปนแนวทางใหนักเรียนพึงยึดถือปฏิบัติ  อันจะสงผลใหนักเรียนบรรลุตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  จึงกำหนดระเบียบดังตอไปนี ้

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2564” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ต้ังแตวันท่ีประกาศใชระเบียบนี้เปนตนไป 

ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาทุกฉบับและใหใช

ระเบียบนี้แทน 

ขอ 4.  ใหรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบใหผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยช้ีขาด 

 ขอ 5.  การปฏิบัติตนโดยท่ัวไปของนักเรียน 

  5.1  นักเรียนทุกคนตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบท่ีโรงเรียนกำหนด 

  5.2  นักเรียนทุกคนตองมาโรงเรียนอยางสม่ำเสมอและตรงเวลา การหยุดเรียนจะตองปฏิบัติ    

ใหถูกตอง  ตามระเบียบวาดวยการลาหยุด  (ตองสงใบลาตอครูท่ีปรึกษาทุกครั้งท่ีลา) 

5.3  นักเรียนทุกคนตองเปนผูมีประชาธิปไตยอยูในขอบเขตท่ีถูกตองและเปนผูมีความเขาใจใน

สิทธิหนาท่ีของตนเองและของผูอื่น 

5.4  นักเรียนทุกคนตองไมถือเอาของผูอื่นมาเปนของตนและไมกระทำการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

  5.5  นักเรียนทุกคนตองไมนำอุปกรณการพนันมาโรงเรียน  หรือไมเลนการพนันทุกประเภทใน

บริเวณ  โรงเรียน 

  5.6  นักเรียนทุกคนตองไมครอบครองหรือเสพส่ิงเสพติด  หรือของมึนเมาทุกชนิด 

  5.7  นักเรียนทุกคนตองไมนำส่ือลามกมาไวครอบครอง 

  5.8  นักเรียนทุกคนตองไมนำเครื่องประดับ ของมีคาทุกชนิดและเครื่องมือส่ือสารทุกประเภท 

เวนแตจะไดรับอนุญาตใหนำมาเพื่อประกอบการเรียน หากสูญหายโรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

  5.9 นักเรียนตองปฏิบัติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 

5.10  นักเรียนทุกคนตองไมนำอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด  หรือส่ิงประดิษฐอื่นใดท่ีอาจกอใหเกิด

อันตราย ตอชีวิต และทรัพยสินเขามาในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

  5.11  นักเรียนทุกคนตองไมกระทำการใด ๆ ท่ีเปนการทำรายรางกายและจิตใจของผูอื่น 

  5.12  นักเรียนทุกคน ตองไมกอเหตุการทะเลาะวิวาท  หรือการกระทำใด ๆ ท่ีจะกอใหเกิดความ 

แตกแยกในหมูคณะ ทุกคนตองชวยกันประสานและรักษาความสามัคคีของหมูคณะ 

  5.13  นักเรียนทุกคนตองรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและโรงเรียน 

  5.14  นักเรียนตองเปนผูเสียสละท้ังกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดเพื่อชวยเหลือโรงเรียน  

  5.15  นักเรียนทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะตองชวยกัน  ดูแล  รักษา  ทรัพยสินของโรงเรียน  หากผูใด                                 

ทำใหทรัพยสิน  ชำรุด  เสียหาย  ผูนั้นจะตองชดใชใหกับทางโรงเรียน 
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5.16  นักเรียนตองไมประพฤติตนเส่ือมเสียในทางชูสาว 

  5.17  นักเรียนตองมีเครื่องเขียนแบบเรียน  มาเรียนครบถวน 

  5.18  เมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนทุกคนตองออกจากตัวอาคารกอนเวลา 17.00 น. 

  5.19  ในวันหยุดราชการ วันหยุดเรียน ถาโรงเรียนมีความประสงคใหนักเรียนมาโรงเรียน 

 เพื่อทำกิจกรรมใด ๆ จะตองมีหนงัสือขออนุญาตแจงผูปกครองทราบ และไดรับอนุญาตกอนทุกครั้ง 

5.20 นักเรยีนท่ีมาติดตอราชการกับโรงเรียน ตองแตงกายเครื่องแบบนักเรียนใหเรียบรอย 

  5.21 โรงเรียนไมอนญุาตใหนักเรียนมาพักคางคืนท่ีโรงเรียน โดยไมไดรับอนญุาต 

  5.22  เมื่อนักเรียนไดยินเสียงเพลงมารชโรงเรียน ใหนักเรียนทุกคนเตรียมตัวเขาแถวเคารพธงชาติ 

  5.23  การเดินข้ึน - ลงอาคารเรียน  นักเรียนทุกคนเดินข้ึน - ลงบันได  ชิดทางดานขวามือ    

และหามสวมรองเทาข้ึนบนอาคารเรียน 

  5.24  นักเรียนตองไมทำเสียงอึกทึก  รบกวนช้ันเรียนอื่น ๆ 

  5.25  นักเรียนทุกคน  ตองชวยกันรักษาความสะอาดของหองเรียน  อาคารเรียนและบริเวณ                                  

โรงเรียนโดยรอบและไมนำอาหาร เครื่องด่ืมข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียน เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอมท่ีดี 

  5.26  นักเรียนตองไมนั่งหรือยนืในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุแกนักเรียน 

  5.27  นักเรียนตองรักษาความเปนระเบียบและต้ังใจเรียนขณะครูสอน 

  5.28  นักเรียนจะเขาหรือออกจากหองเรียนตองขออนุญาตครูผูสอน 

  5.29  นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเคารพธงชาติ มิฉะนั้นถือวามาสาย  

  5.30  เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแลวตองอยูในความดูแลของครู  จะออกนอกบริเวณโรงเรียน

ไมได  ท้ังนี้จนกวาจะถึงเวลาเลิกเรียน  หากนักเรียนมีความจำเปนตองออกนอกบริเวณโรงเรียนตองมีผูปกครองมา

รับหรือมีผูปกครองลงนามรับรอง กรณีบุคคลอื่นท่ีไมใชผูปกครอง (พอ แมหรือญาตท่ีระบุในใบรับสมัคร)                          

ใหยื่นสำเนาบัตรประชาชนกอนรับนักเรียนกลับ และตองไดรับบัตรอนุญาตจากกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน                     

เมื่อนักเรียนจะผานออกนอกประตูโรงเรียนใหแสดงบัตรอนุญาตตอยามทุกครั้ง 

5.31  นักเรียนท่ีนำรถจักรยานยนตมาโรงเรียน ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนำ    

รถจักรยานยนตมาโรงเรียน  และจอดรถจักรยานยนตในท่ีท่ีโรงเรียนจัดให 

5.32  นักเรียนท่ีนำโทรศัพทมาโรงเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนำโทรศัพทมาโรงเรียน 

5.33  นักเรียนไมใชส่ือทุกประเภทท่ีทำใหเกิดความเส่ือมเสียตอผูอื่นและเกิดความเสียหายตอโรงเรียน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.2564 

 

 
 

(นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 

ผูอำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
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ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
วาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียน 

และระเบียบวาดวยแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ.  2564 
 
 เพื่อใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน จึงปรับปรุงแกไข
ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียนและระเบียบวาดวยแนวปฏิบัติของ
นักเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ. 2562 โดยกำหนด ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวาดวยการควบคุม
ความประพฤตินักเรียนและระเบียบวาดวยแนวปฏิบัติของนักเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรยีน   
และระเบียบวาดวยแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  พ.ศ.  2564” 
 ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันท่ี  1   มิถุนายน  พ.ศ.2564 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการควบคุมความประพฤตินักเรียนและระเบียบวาดวยแนวปฏิบัติของ 
นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาทุกฉบับและใหใชระเบียบนี้แทน 
          ขอ 4. ในระเบียบนี้ คำวา 

 “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาทุกระดับช้ัน 
  “หัวหนาสถานศึกษา”  หมายถึง  ผูอำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

 “ครู”  หมายถึง  ครูท่ีปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการสอนทุกตำแหนงในโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
  “ผูปกครอง” หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียนไวในความปกครองหรืออุปการะเล้ียงดู  หรือบุคคล 
ท่ีนักเรียนนั้นอาศัยอยู 

“คณะ”  หมายถึง ครูประจำคณะ นักเรียนสังกัดคณะ ซึ่งแบงออกเปน 5 คณะ นักเรียนจะตอง 
สังกัดคณะสี ตามประกาศของโรงเรียน และจะตองปกเครื่องหมายสังกัดคณะสีเปนดาว 5 แฉก  ตามสีประจำคณะ
ดังนี ้

1.  คณะเกี้ยวเกลา สีประจำคณะ  สีแดง 
2.  คณะชองนาง  สีประจำคณะ  สีมวง 
3.  คณะทานตะวัน สีประจำคณะ  สีเหลือง 

    4.  คณะอัญชัน  สีประจำคณะ  สีน้ำเงิน 
5.  คณยูงทอง  สีประจำคณะ  สีแสด 

“คะแนน” หมายถึง คะแนนความประพฤติของนักเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปการศึกษา) นักเรียนจะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง 100 คะแนน 

“การควบคุมความประพฤติ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  
ควบคูกันไปดวย 
 ขอ  5.  ระเบียบนี้แบงออกเปน  13 หมวดดังนี้ 

 



    4 
 

หมวดท่ี 1 

ระเบียบวาดวยประเภทความผิด 
 

 เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงคท่ีจะใหนักเรียนมีความต้ังใจศึกษาเลาเรียน มีความประพฤติเรียบรอย 
แตงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรอย เหมาะสมเปนนักเรียนท่ีดี ตลอดจนรูจักยับยั้งในการท่ีจะประพฤติช่ัว ปฏิบัติให
ถูกตองในทางท่ีถูกท่ีควร โรงเรียนจึงกำหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียน ไวดังนี้ 
ประเภทความผิด 
 โรงเรียนกำหนดความผิดนักเรียนออกเปน  5  ระดับ  คือ 

ระดับท่ี  1  ความผิดเล็กนอย  ไดแก  ความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากความไมเจตนากระทำ           
และไมไดเกิดจากอุปนิสัยท่ีไมดี ไดแก 

พูดจาหยาบคาย  (ความเคยชิน) จากนิสัยท่ีติดตัวมาจากบาน 
ระดับท่ี  2 ความผิดธรรมดา  ไดแก ความผิดท่ัว ๆ ไปซึ่งเปนความผิดท่ีเกิดจากการท่ีมีอุปนิสัยไมดี                                

 แตไมสงผลเสียหายใหกับบุคคลอื่น 
1. หลบหลีกการเขาแถวเคารพธงชาติ 
2. สวมใสเครื่องประดับเชน สรอยคอ ตางหู แหวน หรือของมีคามาโรงเรียน 
3. รับประทานอาหารกอนและหลังเวลาท่ีกำหนด 
4. ซื้ออาหารจากแมคาท่ีจำหนายนอกโรงเรียนมารับประทานในโรงเรียน 
5. แตงเครื่องแบบนักเรียนไมเรียบรอย เชน ดึงเส้ือยาวเกินไป คาดเข็มขัด ต่ำกวาเอว  กลัดกระดุม

เส้ือไมเรียบรอย ไมสวมเส้ือซับใน เครื่องแบบกิจกรรมบังคับไมเรียบรอย/ต่ำกวาท่ีกำหนด ไมสอด
ชายเส้ือไวในกางเกง (ชุดนักเรียนชาย)  ไมสวมถุงเทาหรือสวมถุงเทาท่ีไมเปนไปตามขอกำหนด 

6. กระเปานักเรียนไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 
7. ขีดเขียนขอความไมเหมาะสมในท่ีสาธารณะหรือในโรงเรียน 
8. ไมนำเอกสารท่ีทางโรงเรียนแจงประกาศใหผูปกครองรับทราบ 
9. สวมรองเทาข้ึนอาคารเรียน/หองเรียน 
10. รับประทานอาหารในหองเรียน/อาคารเรียน 

 ระดับท่ี  3 ความผิดปานกลาง  ไดแก ความผิดท่ีอาจทำใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นตอสวนรวม                   
แตไมรายแรงหรือเปนความผิดตอตนเอง ท่ีอาจสงผลกระทบตอการเรียนหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความผิดข้ันรายแรง  

1. หลีกเล่ียงการอบรม/หลบหลีกการเขารวมกิจกรรม/โฮมรมู หรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนกำหนด/
หลีกเล่ียงการตรวจผมและเครื่องแตงกาย 

2. นำสินคามาจำหนายในโรงเรียน 
3. หยอกลอ/กล่ันแกลงใหบุคคลอื่นไดรับความอับอาย/เส่ือมเสียช่ือเสียงหรือกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
4. มีส่ือลามกไวในครอบครอง 
5. ขับข่ีจักรยานยนตภายในโรงเรียน 
6. ขาดเรียนติดตอกัน 3 วัน/สัปดาห โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือขาดเรียนผิดปกติ 
7. หนีเรียนรายคาบ 
8. มาโรงเรียนสาย   
9. ทะเลาะวิวาททำรายรางกาย บาดเจ็บเล็กนอย 
10.  ไมสนใจเรียนในหองเรียน/กอกวนในหองเรียนจนผูสอนเบ่ือหนาย และเพื่อนในหองเรียนเสียสมาธิในการเรียน 
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ระดับท่ี  4  ความผิดรายแรง  ไดแก  ความผิดซึ่งนำความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสูโรงเรียน  ตนเองหรือ             
สวนรวมอยางรายแรง 

1. กอเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  แสดงตนเปนนักเรียนอันธพาล/รงัแกผูอื่น/รีดไถเงนิ/ขมขู/บังคับ/
รุมทำราย/ทะเลาะวิวาททำรายรางกาย/เปนผูกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทในโรงเรยีน  หรือกอ
ความไมสงบท้ังภายใน - ภายนอกโรงเรียน 

2. แอบอางช่ือโรงเรียน/ บุคคลอื่น ไปกระทำการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งทำใหเกิดความเสียหายข้ีน 
3. ทำลายทรัพยสินของบุคคลอื่นโดยเจตนา 
4. ใชส่ือทุกประเภท  ทำใหเกิดความเส่ือมเสียตอผูอื่นและเกิดความเสียหายตอโรงเรียน 
5. สูบบุหรี่ขณะอยูในเครื่องแบบนักเรียน 
6. เลนการพนันทุกประเภท 
7. เท่ียวเตรกลางคืนเปนนิจ หลังเวลา 22.00 น. 
8. เปนส่ือสัมพันธลอลวงนักเรียนไปใหบุคคลอื่น/เปนส่ือสัมพันธในทางชูสาวใหผูอื่นท้ังในและนอก

โรงเรียน 
9. หนีออกนอกบริเวณโรงเรยีน/ออกจากบานแตไมเขาโรงเรียน 
10. เขารวมเปนตัวการในการชุมนุม ประทวงหรือกระทำ ในส่ิงท่ีนำมาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติยศ

ช่ือเสียงของโรงเรียน 
11. เสพของมึนเมาท้ังในและนอกเครื่องแบบนักเรียน 
12. ทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียน (นักเรียนหญงิ) เชน  ซอยผม  ทำสีผม ผมยาวกวาท่ีกำหนดไวใน

ระเบียบและไมมัดรวบเก็บใหเรียบรอย (นักเรียนชาย) สกินเฮด  ไวหนวด - เครา    ผมยาวกวา 
ท่ีกำหนดไวในระเบียบ 

13. ใชเครื่องสำอางเพื่อการเสริมสวย เชน แตงหนา ทาปาก สักปากถาวรสัก ขอบตาถาวร เขียน                
ขอบตา เขียนค้ิว สักค้ิวถาวร (ยกเวนเวลาท่ีตองทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดง)  ระเบิดหู เจาะล้ิน 
เจาะจมูก เล็บยาว ทำสีเล็บ ตอเล็บ ทำสีผม สักบริเวณตาง ๆ บนรางกาย ใสคอนเทคเลนสแฟช่ัน 
(บ๊ิกอาย)   

14. ใชชารตแบตเตอรรี่โทรศัพท/อุปกรณส่ือสาร/อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดในโรงเรียน 
โดยไมไดอนุญาต    

15. รับส่ิงของนอกรั้วโรงเรียนจากบุคคลภายนอก 

 ระดับท่ี  5  ความผิดรายแรงมาก  ไดแก  ความผิดตามลักษณะอาญากฎหมายตาง ๆ และระเบียบคำส่ัง 
ตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเปนความผิดรายแรงกวาความผิดท้ัง 4 ระดับท่ีกลาวมาแลว 

1. ชักนำบุคคลอื่นเขามามั่วสุม/ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
2. เปนผูใชหรือบงการใหผูอื่นกระทำความผิดรายแรง 
3. ประพฤติตนในทำนองชูสาว มีสามีภรรยาหรือสมรสขณะศึกษาอยูในโรงเรียน 
4. เจตนาขโมย หรือสมรูรวมคิดขโมยทรัพยสินของผูอื่นหรือของโรงเรียนโดยมีการวางแผน                          

มีพยานหลักฐานชัดเจน 
5. มีคดีอาญา ถูกสงฟองศาลหรือศาลพิจารณาวามีความผิดจริง 
6. ซองสุม หรือกอกวนความสงบเรียบรอย กระทำตนเปนอันธพาล ทำรายรางกายผูอื่นโดยใชอาวุธ 
7. พกพาอาวุธปน วัตถุระเบิด สนับมือ หรืออาวุธมีคมทุกชนิด 
8. มียาเสพติดไวในครอบครอง เพื่อจำหนายจายแจก 

หมายเหตุ  ความผิดอื่นใดท่ีไมไดระบุไวในเอกสารนี้ใหอยูในดุลยพินิจของครูและลงโทษตัดคะแนน 
      ตามความเหมาะสมหรือเปรียบเทียบความผิดในประเภทความผิด 5 ระดับ 
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หมวดท่ี  2   วาดวยบทกำหนดโทษนักเรียน 

1. โรงเรียนไดวางกฎเกณฑเก่ียวกับการลงโทษนักเรียนไวเปน  2  ลักษณะควบคูกันไปคือ 
 

1.1  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  
ซึ่งกำหนดโทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนท่ีกระทำความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 
           1.1.1  วากลาวตักเตือน 
           1.1.2  ทำทัณฑบน 
            1.1.3  ตัดคะแนนความประพฤติ 
           1.1.4  ทำกจิกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

โรงเรียนไดเพิ่มเติม ปรับเปล่ียน ใหเหมาะสมกับสภาพการติดตามดูแลสงเสริมและพัฒนานักเรียนตาม
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เปน 6 ข้ันตอนดังนี ้

ข้ันท่ี 1 วากลาวตักเตือน 
ข้ันท่ี 2 ตัดคะแนนความประพฤติกรรมและบำเพ็ญประโยชน 
ข้ันท่ี 3 แจงผูปกครองมารับทราบ/บำเพ็ญประโยชน เมื่อถูกตัดคะแนน 30 คะแนน 
ข้ันท่ี 4 เชิญผูปกครองมารับทราบ/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เมื่อถูกตัดตะแนน 60 คะแนน 
ข้ันท่ี 5 เชิญผูปกครองมาทำทัณฑบน เมื่อถูกตัดคะแนน 90 คะแนน 
ข้ันท่ี 6 เปล่ียนสถานท่ีเรียนเพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู 

1.2 โรงเรียนกำหนดใหนักเรียนแตละคนมีคะแนนความประพฤติ  100  คะแนน ตอระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปการศึกษา) ในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติไมถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน จะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามลักษณะความผิดท่ีกำหนดไว 

 

 เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  30  คะแนน ผูตัดคะแนน (อาจเปนหัวหนากลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน หัวหนาระดับช้ัน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) ตองเชิญผูปกครองมา รับทราบเปน                
ลายลักษณอักษร  บันทึกไวเปนหลักฐาน และไมออกหลักฐานรับรองความประพฤติใหนักเรียน   

 เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ 90 คะแนน ผู ตัดคะแนน (อาจเปนหัวหนากลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน หัวหนาระดับช้ัน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) ตองเชิญผูปกครองมารับทราบเปนลาย
ลักษณอักษร  บันทึกไวเปนหลักฐาน บันทึกทำทัณฑบน และรายงานใหผูอำนวยการรับทราบ 

 เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  100  คะแนน หรือกระทำความผิดอยูในระดับรายแรงมาก  
นักเรียนตองเปลี่ยนสถานศึกษาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนตองรายงาน
ใหผูอำนวยการเพื่อขอความเห็นชอบ และเชิญผูปกครองมารับทราบ  พรอมท้ังเขียนคำรองขอยายสถานศึกษา 
ท่ีงานทะเบียน กลุมบริหารงานวิชาการ   
 

หมายเหตุ   นักเรียนท่ีเรียนอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ถาถูกตัดคะแนน ความประพฤติ 50 คะแนนข้ึนไป 
         โรงเรียนไมรับพิจารณาใหศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 2.  อำนาจการลงโทษ  
 การลงโทษนักเรียนเปนอำนาจสูงสุดของหัวหนาสถานศึกษา โดยหัวหนาสถานศึกษามอบหมายใหครู

ทุกคน วากลาวตักเตือนนักเรียนไดทุกโอกาสท่ีเห็นสมควร  และใหหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน หัวหนา
ระดับช้ัน หรือผูไดรับมอบหมาย ตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑท่ีกำหนด 
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เกณฑการตดัคะแนนความประพฤตินักเรียน 

โรงเรียนสอาดเผดมิวิทยา 
 

1. ความผิดเล็กนอย 

ขอ ลักษณะความผิด 
คร้ังท่ี 1 
ตักเตือน 

คร้ังท่ี 2 
ตักเตือน 

ครั้งท่ี 3 เปนตนไป  ตัดครั้งละ 5 คะแนน 

1. พูดจาหยาบคาย  พูดเท็จ  ไมมีสัมมาคารวะตอครูหรือบุคคลอ่ืน  
ซึ่งไมสุภาพทั้งกิริยาและวาจา   

 
 
 

 
2. ความผิดธรรมดา 

ขอ ลักษณะความผิด 

คร้ังท่ี 1 
ตักเตือน 

คร้ังท่ี 2 
ตักเตือน 

ครั้งท่ี 3 เปนตนไป  ตัดครั้งละ 10 คะแนน 

2  หนีเขาแถวเคารพธงชาติ    
3 ใสเครื่องประดับ  เชน  สรอยคอ  ตางห ู หรือของมีคามาโรงเรียน    
4 รับประทานอาหารกอน / หลังเวลาที่กำหนด    
5 ซื้ออาหารจากแมคาที่จำหนายนอกโรงเรียน,มารับประทานใน

โรงเรียน 
   

6 แตงเครื่องแบบนักเรียนไมเรียบรอย เชน ดึงเสื้อยาวเกินไป คาด
เข็มขัดต่ำกวาเอว  กลัดกระดุมเสื้อไมเรียบรอย ไมสวมเสื้อซับใน 
ผูกผาพันคอ  เครื่องแบบกิจกรรมบังคับไมเรียบรอย / ต่ำกวาที่
กำหนด ไมสอดชายเสื้อ 
ไวในกางเกง(ชุดนักเรียนชาย)  พับถุงเทาสูง/ต่ำกวาที่กำหนด 
กระโปรงแคบ/สั้น ทั้งในและนอกโรงเรียน 

   

7 กระเปาไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน    
8 ขีดเขียนขอความไมเหมาะสมในที่สาธารณะหรือในโรงเรียน    
9 ไมนำเอกสารที่ทางโรงเรียนแจงประกาศไปใหผูปกครอง    
10 ไมสนใจเรียนในหองเรียน/กอกวนในหองเรียนจนผูสอนเบื่อหนาย    
11  ใสรองเทาขึ้นอาคารเรียน / หองเรียน  ที่กำหนดใหถอดรองเทา    
12 รับประทานอาหารในหองเรียน / อาคารเรียน    
 

3. ความผิดปานกลาง 

ขอ ลักษณะความผิด 
ครั้งท่ี 1 
ตักเตือน 

ครั้งท่ี 2 เปนตนไป  
ตัดครั้งละ 15 คะแนน 

13 หลีกเลี่ยงการอบรม หลบหนีการเขารวมกิจกรรม/โฮมรูม  หรอืกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด/ 
หลีกเลี่ยงการตรวจผมและเครื่องแตงกาย 

  

14 นำสินคามาจำหนายในโรงเรียน   
15 หยอกลอ/กลั่นแกลงใหบคุคลอ่ืนไดรับความอับอาย/เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท   
16 มีสื่อลามกไวในครอบครอง   
17 ขับขี่จักรยานยนตภายในโรงเรียน   
18 ขาดเรียนติดตอกัน 3 วัน/สัปดาห โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือขาดเรียนผิดปกติ   
19 หนีเรียนรายคาบ   
20 มาสาย   
21 ทะเลาะวิวาททำรายรางกาย บาดเจ็บเล็กนอย   
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4.  ความผิดรายแรง 

ขอ ลักษณะความผิด 
ตัดคะแนน 

คร้ังละ 30 คะแนน 
ต้ังแตคร้ังท่ี 1 เปนตนไป 

22 กอเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  แสดงตนเปนนักเรียนอันธพาล/รังแกผูอ่ืน/รีดไถเงิน/ขมขู/บังคับ/รุมทำราย/
ทะเลาะวิวาททำรายรางกาย/เปนผูกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  หรือกอความไมสงบทั้งภายใน – 
ภายนอกโรงเรียน 

 

23 แอบอางชื่อโรงเรียน / บุคคลอ่ืน  ไปกระทำการอยางใดอยางหน่ึงซึ่งทำใหเกิดความเสียหายขึ้น  
24 ทำลายทรัพยสินของบุคคลอ่ืนโดยเจตนา  
25 สูบบุหรี่ขณะอยูในเครื่องแบบนักเรียน  
26 เลนการพนันทุกประเภท  
27 เที่ยวเตรกลางคืนเปนนิจ  หลังเวลา 22.00 น.  
28 เปนสื่อสัมพันธลอลวงนักเรียนไปใหบุคคลอ่ืน / เปนสื่อสัมพันธในทางชูสาวใหผูอ่ืนทั้งในและนอกโรงเรียน  
29 เขาประกวดความงามตางๆ ยกเวนกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือ โรงเรียนอนุญาต  
30 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน / ออกจากบานแตไมเขาโรงเรียน  
31 เขารวมเปนตัวการในการชุมนุม  ประทวงหรือการกระทำ  ในสิ่งที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ

ของโรงเรียน 
 

32 เสพของมึนเมาทั้งในและนอกเครื่องแบบนักเรียน  
33 ทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียน(นักเรียนหญิง) เชน ซอยผม ทำสีผม ผมยาวกวาที่กำหนดไวในระเบียบและไม

มัดรวบเก็บใหเรียบรอย (นักเรียนชาย)  เชน สกินเฮด  ไวหนวด – เครา  ผมยาวกวาที่กำหนดไวในระเบียบ 
 

34 ใชเครื่องสำอางเพ่ือการเสริมสวย เชน แตงหนา ทาปาก สักปากถาวรสัก ขอบตาถาวร เขียน                
ขอบตา เขียนคิ้ว สักคิ้วถาวร (ยกเวนเวลาที่ตองทำกิจกรรมเก่ียวกับการแสดง)  ระเบิดหู เจาะลิ้น เจาะจมูก 
เล็บยาว ทำสีเล็บ ตอเล็บ ทำสีผม สักบริเวณตาง ๆ บนรางกาย ใสคอนเทคเลนสแฟชั่น (บิ๊กอาย)   

 

35 ใชชารตแบตเตอรรี่โทรศัพท/อุปกรณสื่อสาร/อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดในโรงเรียน 
โดยไมไดอนุญาต    

 

36 รับสิ่งของนอกรั้วโรงเรียนจากบุคคลภายนอก  

 
5.  ความผิดรายแรงมาก 

ขอ ลักษณะความผิด 
ไมมีการตัดคะแนน 

ใหยายสถานศึกษาเทาน้ัน 
38 ชักนำบุคคลอ่ืนเขามามัว่สุม/ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

39 เปนผูใชหรือบงการใหผูอ่ืนกระทำความผิดรายแรง  

40 ประพฤติตนในทำนองชูสาว (มีสามีภรรยาหรือสมรสขณะศึกษาอยูในโรงเรียน)  

41 ใชสื่อทุกประเภท ทำใหเกิดความเสื่อมเสียตอผูอ่ืนและเกิดความเสียหายตอโรงเรียน  
42 เจตนาขโมยหรือสมรูรวมคิดขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน/ของโรงเรียนโดยมีการวางแผน มีพยานหลักฐานชัดเจน  

43 มีคดีอาญา  ถูกสงฟองศาล  หรือศาลพิจารณาวามีความผิดจรงิ  

44 ซองสุมหรือกอกวนความสงบเรียบรอย  กระทำตนเปนอันธพาล  ทำรายรางกายผูอ่ืนโดยใชอาวุธ  

45 พกพาอาวุธปน  วัตถุระเบิด  สนับมือ  หรืออาวุธมคีมทุกชนิด  

46 มียาเสพติดไวในครอบครองเพ่ือจำหนายจายแจก  
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หมวดท่ี  3    วาดวยการมาสาย (ความผิดปานกลาง) 

 

 มาสาย  หมายถึง  นักเรียนท่ีมาไมทันเขาแถว  เพื่อทำกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชาพรอมกับเพื่อน ๆ            
ในหอง  ถานักเรียนมาถึงโรงเรียน  หลังเวลา  07.50 น. หรือเริ่มเคารพธงชาติ จะถือวา  มาสาย 
 การมาสาย โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนนิจ  โรงเรียนจะดำเนินการ ตามมาตรการ ดังนี้ 
  ครั้งท่ี  1   วากลาวตักเตือน  บันทึกพฤติกรรม   
  ครั้งท่ี  2   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/บำเพ็ญประโยชนและแจงผูปกครอง 
  ครั้งท่ี  3   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/บำเพ็ญประโยชนและเชิญผูปกครอง 
  ครั้งท่ี  4   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/บำเพ็ญประโยชนและเชิญผูปกครอง 
  ครั้งท่ี  5   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ทำกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
      และเชิญผูปกครอง    

  ครั้งท่ี  6   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ทำกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
      และเชิญผูปกครอง    
  ครั้งท่ี  7   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม และทำทัณฑบนและเชิญผูปกครอง 
  ครั้งท่ี  8   ตัดคะแนน  และเปล่ียนสถานท่ีเรียนและเชิญผูปกครอง 
  

หมวดท่ี  4  วาดวยการหนีเรียน      
 

หนีเรียน หมายถึง การหนีเรียนรายคาบ หรือเขาหองเรียนชา 15 นาที หรือมาโรงเรียนแลวหนีออก
นอกโรงเรียน หรือออกจากบานแตไมถึงโรงเรียน ดำเนินการตามมาตรการดังนี ้

1. การหนีเรยีนรายคาบ หรือเขาหองเรียนชา 15 นาที (ความผิดปานกลาง) ดำเนินการตามมาตรการดังนี ้
  ครั้งท่ี  1   วากลาวตักเตือน  บันทึกพฤติกรรมและแจงผูปกครองรับทราบ   
  ครั้งท่ี  2   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและแจงผูปกครองรับทราบ  
  ครั้งท่ี  3   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง  
  ครั้งท่ี  4   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/บำเพ็ญประโยชน และเชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  5   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/บำเพ็ญประโยชน และเชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  6   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  7   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม แจงผูปกครอง 
         รับทราบและทำทัณฑบน  
  ครั้งท่ี  8   ตัดคะแนน  รายงานผูอำนวยการ ขอความเห็นชอบ และเปล่ียนสถานท่ีเรียน    

2. มาโรงเรียนแลวหนีออกนอกโรงเรียน หรือออกจากบานแตไมถึงโรงเรียน (ความผิดรายแรง)  
ดำเนินการตามมาตรการดังนี ้

  ครั้งท่ี  1   ตัดคะแนน 30 คะแนน บันทึกพฤติกรรม/บำเพ็ญประโยชน   
  ครั้งท่ี  2   ตัดคะแนน 30 คะแนน บันทึกพฤติกรรม / ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และแจงผูปกครองรับทราบ 
  ครั้งท่ี  3   ตัดคะแนน 30 คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม /แจงผูปกครอง 
        รับทราบและทำทัณฑบน 
  ครั้งท่ี  4   ตัดคะแนน รายงานผูอำนวยการ ขอความเห็นชอบ และเปล่ียนสถานท่ีเรียน    
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หมวดท่ี  5  วาดวยการขาดเรียน(ความผิดปานกลาง) 
 

 การขาดเรยีน หมายถึง นักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน  3  วัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือขาดเรียนโดย
ท่ีครูเห็นวาผิดปกติ  (เชนขาดเรียน 2 วัน มา 1  วัน และขาดเรยีนอีก  2  วัน  เพื่อไมใหขาดเรียนติดตอกัน 3 วัน) 
  ครั้งท่ี  1   วากลาวตักเตือน  บันทึกพฤติกรรม   
  ครั้งท่ี  2   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและแจงผูปกครองรับทราบ   
  ครั้งท่ี  3   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  4   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ทำกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ 
      เชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  5   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ทำกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
       แจงผูปกครองรับทราบและเชิญผูปกครอง 
  ครั้งท่ี  6   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ทำกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ 
      เชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  7   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม แจงผูปกครองรับทราบและทำทัณฑบน  
  ครั้งท่ี  8   ตัดคะแนน  รายงานผูอำนวยการ ขอความเห็นชอบ และเปล่ียนสถานท่ีเรียน    
 

หมวดท่ี  6  วาดวยการหยุดเรียน 
 

1.  การหยุดเรียนทุกครั้ง  นักเรียนจะตองยื่น  “ใบลากิจ”  หรือ  “ลาปวย”  ตอครูท่ีปรึกษา  ตาม   
เหตุผลท่ีเปนจริง  โดยยื่นใบลากอนวันลา  ในกรณีลากิจ หรือในวันแรกท่ีมาโรงเรียนในกรณีท่ีลาปวย  ถาลาเกิน 
3  วัน  ตองมีใบรับรองแพทยดวย 
 2.  ผูปกครองเขียนขอความรับรองวา  “ขาพเจาขอรับรองวาเปนความจริง” พรอมลงลายมือช่ือใน
ตอนทายใบลาของนักเรียน  โดยตองเปนลายมือช่ือของผูปกครองท่ีมาทำการมอบตัว 
 3.  ถาปรากฏวานักเรียนคนใดปลอมลายมือช่ือของผูปกครอง  ตองถูกลงโทษฐานรายงานเท็จ 
 4.  นักเรียนท่ีหยุดเรียนโดยไมสงใบลา  ใหถือวาขาดเรียน 
           5.  ขาดเรียนติดตอกัน 3 วัน/สัปดาห โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือขาดเรียนผิดปกติ และโรงเรียนได
เชิญผูปกครองมาพบครูถาหากผูปกครองไมมา กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนจะเสนอเรื่องตอหัวหนาสถานศึกษา
เพื่อพิจารณาส่ังการตามความเหมาะสม 
  ครั้งท่ี  1   วากลาวตักเตือน  บันทึกพฤติกรรม   
  ครั้งท่ี  2   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและแจงผูปกครองรับทราบ   
  ครั้งท่ี  3   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  4   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  5   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม แจงผูปกครองรับทราบ  
                         และเชิญผูปกครอง 
  ครั้งท่ี  6   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง   
  ครั้งท่ี  7   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม แจงผูปกครองรับทราบและทำทัณฑบน  
  ครั้งท่ี  8   ตัดคะแนน  รายงานผูอำนวยการ ขอความเห็นชอบ และเปล่ียนสถานท่ีเรียน    
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หมวดท่ี  7  วาดวยการนำรถจักรยานยนตมาโรงเรียน 

 

 1.  การนำรถจักรยานยนตมาโรงเรียน ใหปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
 2.  นักเรียนท่ีนำรถจักรยานยนตมาโรงเรียนตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนในเรื่องการนำ 

รถจักรยานยนตมาโรงเรียนอยางเครงครัด 
 3.  นักเรียนตองจอดรถในสถานท่ีท่ีโรงเรียนกำหนดให 
 4.  เมื่อนักเรียนนำรถจักรยานยนตมาจอดในท่ีท่ีโรงเรียนกำหนดแลว จะไมอนญุาตใหนักเรียนเขาไป

ในบริเวณท่ีจอดรถกอนเวลาเลิกเรียน 
 5.  นักเรียนตองมีใบอนุญาตขับข่ี และตองสวมหมวกนิรภัย   

 6.  นำรถเขา-ออก ทางประตูโรงรถ ดานขางสนามกีฬา  (ประตู 3 ) และขางสระวายน้ำ (ประตู 4)    
ไมอนุญาตใหนักเรียนขับข่ีรถภายในโรงเรียน ในวันอังคารนักเรียนท่ีตองไปเรียน นศท.  ใหจอดรถท่ีหลังอาคาร  10  เทานั้น 
 7.  นักเรียนตองดูแลรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตและหมวกนิรภัยของตนเอง 
 8.  โรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  หากรถหรือหมวกนิรภัยชำรุด  สูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ  
 9. ถานักเรียนขับข่ีรถจักรยานยนตในโรงเรียน ตัดคะแนนความประพฤติ (ความผิดปานกลาง)  ดังนี้   

ครั้งท่ี 1 วากลาวตักเตือน  บันทึกพฤติกรรม   
  ครั้งท่ี  2   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและแจงผูปกครองรับทราบ     
  ครั้งท่ี  3   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง     
  ครั้งท่ี  4   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง     
  ครั้งท่ี  5   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับพฤติกรรมแจงผูปกครองรับทราบ  
  ครั้งท่ี  6   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง     
  ครั้งท่ี  7   ตัดคะแนน  15  คะแนน  บันทึกพฤติกรรม แจงผูปกครองรับทราบและทำทัณฑบน  
  ครั้งท่ี  8   ตัดคะแนน  รายงานผูอำนวยการ ขอความเห็นชอบ และเปล่ียนสถานท่ีเรียน   

หมายเหตุ ในการปรับพฤติกรรมผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของนักเรียนในการจัดกิจกรรม  
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หมวดท่ี  8   วาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกายของนกัเรียน 

 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ  6  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงกายของนักเรียน                   
พ.ศ.  2554  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จึงกำหนดเครื่องแบบของนักเรียน ดังนี้ 
 

1.  วาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกายของนักเรียน 
   1.1 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
       เสื้อ  ใชผาขาวเนื้อเกล้ียง  ไมมีลวดลายและไมบาง  ตัดเปนแบบเส้ือหลวม  เอวตรง ปกกลาสีปกยาว
ประมาณ  10  เซนติเมตร จากกลางคอหลัง แขนยาวเหนือศอกปลายแขนจีบเขา  หาตัวหนาหลังขางละ 3 จีบ    
ขอบปลายแขนเปนผาทบ  2  ช้ัน  กวาง  3  ซ.ม.  ปลายเส้ือยาวเลย  ขอบกระโปรงลงไป  10 – 20 ซ.ม.                
พับชายเขาดานในกวาง  3 ซ.ม.  มีกระเปาแบบปะขนาด  10 x 12  ซ.ม.  1  ใบ  ท่ีตะเข็บชายเส้ือดานขวาขอบ
ปากกระเปา  พับเขาดานในกวาง  3  ซ.ม. ปกอักษรยอ “ส.อ.”  ระดับหนาอกดานขวามือ  ปกช่ือเปนภาษาไทยใต
อักษรยอ  “ส.อ.”  และปกดาว 5 แฉก ใชสีตามคณะสีท่ีนักเรียนสังกัดใตช่ือนักเรียน ระดับช้ัน ม.1 ปกดาว 1 ดวง 
ระดับช้ัน ม.2   ปกดาว 2 ดวง และระดับช้ัน ม.3 ปกดาว 3 ดวง (นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP 
ใหปกช่ือเพิ่มเปนภาษาอังกฤษ ระดับหนาอกดานซายมือ) 
 เส้ือมัธยมศึกษาตอนตนนี้ใชประกอบกับผาผูกคอปลายสามเหล่ียม  2  ดาน  สีกรมทาผูกเงื่อนกลาสี  
(นักเรียนหญิง  สวมเส้ือซับในดวย) 
 กระโปรง  ใชผาเนื้อเกล้ียงไมมีลวดลาย  สีกรมทา  เนื้อผาหนาพอสมควรตัดแบบ  กระโปรงจีบใหมีจีบ
หันออกจากตัว ซาย – ขวาขางละ  3  จีบ  ท้ังดานหนาและดานหลัง  เวนระยะระหวางจีบ  3  ซ.ม.  แตละจีบ             
ตีเกล็ดจากขอบลางของเอวกระโปรง  6  ซ.ม.  ขอบเอว  กระโปรงหลวม  พอดี  ความยาวคลุมเขาเล็กนอย  เมื่อยืน
ตรงชายกระโปรงพับเขาดานใน ปลายกระโปรงกวางพองาม  ปลายไมสอบแคบ 
 รองเทา-ถุงเทา  ใหใชรองเทาหนังหรือหนังเทียมสีดำ  แบบหุมสนมีสายรัดหลังเทาหัวมน  สนสูง                  
ไมเกิน 2  เซนติเมตร  ใชประกอบกับถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย ความยาวของถุงเทาจากตาตุมถึงขอบถุงเทาไมต่ำ
กวา 2 นิ้ว 
 ผม  โรงเรียนกำหนดใหไว 2 แบบ 

1. ผมส้ัน  ผมทรงหนามาตรง เหนือค้ิวเล็กนอย ดานหลังตัดตรงความยาวเสมอปาก หามถักเปย  
ไมซอย ไมสไลด ไมดัด ไมเปล่ียนสีผม  

2. ผมยาว ผมยาวใหตัดตรงเสมอกันท้ังแนวโดยดูจากดานหลัง ความยาวเมื่อปลอยผมแลวไมเกินขอบ
ลางของปกกะลาสี ผูกรวบใหเรียบรอยบริเวณกึ่งกลางทายทอย ผูกดวยโบวสีกรมทาของโรงเรียน ขนาดไมเกิน 1 นิ้ว 
หามถักเปย หามตัดหนามา ไมซอย ไมสไลด ไมดัด ไมเปล่ียนสีผม  

1.2 เคร่ืองแบบนกัเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     เสื้อ ใชผาขาวเนื้อเกล้ียงไมมีลวดลายและไมบาง  ตัดแบบปกเช้ิต  ตัวหลวมผาอกตลอดสาบตลบเขา
ดานในติดกระดุมสีขาว ขนาด  1  ซ.ม.  หรือ 2  ซ.ม.  จำนวน  5  เม็ด  รังกระดุมเปน  แบบเจาะ  แขนเส้ือยาว
เหนือขอศอก ปลายแขนจีบเขา-ลำตัวหนาหลังขางละ 3 จีบ ปลายแขนเปนผาทบ  2  ช้ัน กวาง 2 ซ.ม. ความยาว
เส้ือถึงแนวตะโพกบนไมเวาชายหรือผาขาง นักเรียนหญิงตองสวมเส้ือทับในดวย  เวลาสวมใหสอดชายเส้ือไวใน
กระโปรงและไมดึงเส้ือ ใหหอยลงมาจนปดเข็มขัด ปกตราโรงเรียนติดเหนือ ช่ือ “ส.อ.” สีน้ำเงินและปกดาว 5 แฉก 
ใชสีตามคณะสีท่ีนักเรียนสังกัด ระดับช้ัน ม.4 ปกดาว 1 ดวง ระดับช้ันม.5 ปกดาว 2 ดวง และระดับช้ันม.6 ปก
ดาว 3 ดวง (นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP ใหปกช่ือเพิ่มเปนภาษาอังกฤษ ระดับหนาอกดาน
ซายมือ) 
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 กระโปรง  ใชเชนเดียวกันกับนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   
 เข็มขัด  ใหใชเข็มขัดหนังหรือหนังเทียมดำ  ขนาด  3-3.5  ซ.ม.  เปนแบบหัวกลัดหัวเข็มขัดเปน
ส่ีเหล่ียมผืนผาแนวต้ังมีหนังสีดำหุมตลอด  ตัวเข็มขัดไมมีลวดลายใด ๆ  
 รองเทา-ถุงเทา  ใชเชนเดียวกับนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 ผม  โรงเรียนกำหนดใหไว 2 แบบ 
 1. ผมส้ัน ผมตัดตรงธรรมดาเสมอกัน ไมซอย ไมสไลด ไมดัด ไมเปล่ียนสีผม ยาวเสมอปลายคาง  
หวีปดไปดานใดดานหนึ่งแลวติดกี๊ปขนาดเล็กสีดำ หรือตัดหนามาตัดตรงเหนือค้ิว ถึงหางค้ิวหรือท้ังสองขาง
 2. ผมยาว ผมยาวใหตัดตรงเสมอกันท้ังแนวโดยดูจากดานหลัง ผูกรวบใหเรียบรอยบริเวณกึ่งกลางทายทอย 
ผูกดวยโบวสีกรมทาของโรงเรียน ขนาดไมเกิน 1 นิ้ว หามถักเปย ไมซอย ไมสไลด ไมดัด ไมเปล่ียนสีผม  
 1.3 เคร่ืองแบบนกัเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน 
      เสื้อ  ใชผาขาวเนื้อเกล้ียงไมมีลวดลายและไมบาง ตัดเปนแบบปกเช้ิต ผาอกตลอดมีสาบดานนอกกวาง 
4  ซ.ม.  ติดกระดุมกลมแบบสีขาว  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  1  ซ.ม. ตัวเส้ือหลวมเล็กนอย  แขนเส้ือเหนือขอศอก
ประมาณ  5  ซ.ม.  ดานหลังเส้ือไมมีจีบ  ท่ีแนวเส้ือ  ดานซายมีกระเปาแบบปะไมมีผา ขนาด  8  x  10 ซ.ม. เวลา
สวมตองกลัดกระดุมทุกเม็ดยกเวนเม็ดบนสุดท่ีคอปกอักษรยอ  “ส.อ.” ระดับหนาอกดานขวามือ ปกช่ือใตอักษรยอ  
“ส.อ.” เปนภาษาไทยและปกดาว 5 แฉกใชสีตามคณะสีท่ีนักเรียนสังกัดใตช่ือนักเรียน ระดับช้ัน ม.1 ปกดาว 1 ดวง 
ระดับช้ันม. 2 ปกดาว 2 ดวง และระดับช้ันม. 3 ปกดาว 3 ดวง (นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP 
ใหปกช่ือเพิ่มเปนภาษาอังกฤษ ระดับหนาอกดานซายมือ) 
 กางเกง  ใชผาเนื้อเกล้ียงสีกรมทาไมมีลวดลาย  เนื้อผาหนาพอสมควร  ตัดแบบกางเกงทรงไทย
ดานหนามีจีบดานละ  2  จีบ  ตัวหลวมเล็กนอยยาวเหนือเขาประมาณ  3-5  ซ.ม.  ปลายขากวางดึงตึง จากขา
ประมาณ 7 – 10 ซ.ม.ปลายขาพับเขาดานใน ดานขางมีกระเปาตะเข็บขางละ 1 กระเปา ไมมีกระเปาหลัง                
เวลาสวมสะเอวกางเกงตองอยูท่ีสะเอวพอดี 
 เข็มขัด  ใชเข็มขัดหนังหรือหนังเทียมไมมีลวดลายใด  ๆ ขนาดกวาง  3 -4  ซ.ม.  หัวเข็มขัดเปนโลหะ
ขัดมันสีขาวรูปส่ีเหล่ียมผืนผาแนวต้ัง  หัวเจาะชนิดหัวหลัด  มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดใชสำหรับสอดปลายเข็มขัด
หามประดับตกแตงใด  ๆ ท่ีเข็มขัด 
 รองเทา-ถุงเทา  ใหใชรองเทาหุมสนสีดำแบบผูกเชือกทำดวยหนังเทียมหรือผาใบใชประกอบกับถุงเทา
ส้ันสีขาวไมบางไมมีลวดลาย ดึงสูง ความยาวของถุงเทาจากตาตุมถึงขอบถุงเทา ไมต่ำกวา 2 นิ้ว ไมตองพับ 

ผม  (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563) 
นักเรียนชายจะไวผมส้ันหรือผมยาวก็ได กรณีไวผมยาวดานขาง ดานหลังตองยาวไมเลยตีนผม 

ดานหนาและกลางศีรษะใหเปนไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบรอย ไมดัดผม ไมยอมสีผมใหผิดไปจากเดิม 
ไมไวหนวดหรือเครา หรือการกระทำอื่นใด ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน เชน การตัดแตงทรงผม 
เปนรูปทรงสัญลักษณหรือเปนลวดลาย 

1.4 เคร่ืองแบบนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      เสื้อ  ใชเชนเดียวกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและปกตราโรงเรียน เหนือช่ือยอ “ส.อ.”(สีน้ำเงิน) 
และปกดาว 5 แฉก ใชสีตามคณะสีท่ีนักเรียนสังกัดใตช่ือนักเรียน ระดับช้ัน ม.4 ปกดาว 1 ดวง ระดับช้ัน ม.5          
ปกดาว 2 ดวง และระดับช้ัน ม.6 ปกดาว 3 ดวง (นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP ใหปกช่ือเพิ่ม
เปนภาษาอังกฤษ ระดับหนาอกดานซายมือ) 
 กางเกง  ใชเชนเดียวกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 เข็มขัด  ใชเชนเดียวกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 รองเทา-ถุงเทา  ใชเชนเดียวกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
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ผม  (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไวทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563) 
นักเรียนชายจะไวผมส้ันหรือผมยาวก็ได กรณีไวผมยาวดานขาง ดานหลังตองยาวไมเลยตีนผม 

ดานหนาและกลางศีรษะใหเปนไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบรอย ไมดัดผม ไมยอมสีผมใหผิดไปจากเดิม 
ไมไวหนวดหรือเครา หรือการกระทำอื่นใด ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน เชน การตัดแตงทรงผม 
เปนรูปทรงสัญลักษณหรือเปนลวดลาย 

หมายเหตุ    1.  ชุดพละศึกษา  นักเรียนชาย   ใสรองเทาผาใบสีดำและถุงเทาสีขาวไมมลีวดลาย 
            นักเรียนหญิง  ใสรองเทาผาใบสีขาวและถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย 
      2.  การตรวจการแตงกายของนักเรียน จะทำตอเนื่องตลอดท้ังปแตจะมีการตรวจเนนทรงผมในคาบ
จริยธรรมสัปดาหแรกของเดือน  ดำเนินการตรวจโดยครูท่ีปรึกษาและคณะกรรมการระดับช้ัน  พรอมกับติดตาม
นักเรียนท่ีไมผานการตรวจ  หรือไมมาตรวจในวันท่ีกำหนด  นักเรียนคนใดฝาฝนระเบียบการแตงกายของโรงเรียน 
ใหหัวหนาระดับช้ันบันทึกและลงโทษไดตามระเบียบการลงโทษท่ีปรากฏในคูมือนักเรียน 
      3.  สำหรับนักเรียนท่ีสังกัดกิจกรรมนาฏศิลป มโนรา และ TO BE NUMBER ONE หรืออื่น ๆ ใหครูผู
ควบคุมในกิจกรรมนั้นๆ และใหมีสัญลักษณของแตละกิจกรรมแสดงอยางชัดเจน โรงเรียนยกเวนใหนักเรียนไวผม
ยาวและอยูในความควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ เมื่อนักเรียนยายชมรมหรือหมดสภาพการเปน
นักเรียนในสังกัดกิจกรรมดังกลาว นักเรียนจะตองตัดผมทรงนักเรียนปกติ    
      4.  การแตงกายในวันศุกรนักเรียนทุกคนตองสวมกางเกงพลศึกษาและเส้ือคณะสีท่ีนักเรียนสังกัด 
(สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณหรือกิจกรรมตามท่ีทางโรงเรียนแจง) นักเรียนท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวย 
เครื่องแบบและการแตงกายของนักเรียนตัดคะแนนความประพฤติดังนี ้
  ครั้งท่ี  1   ตัดคะแนน 30 คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/บำเพ็ญประโยชนและแจงผูปกครองรับทราบ 
  ครั้งท่ี  2   ตัดคะแนน 30 คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง 
  ครั้งท่ี  3   ตัดคะแนน 30 คะแนน  บันทึกพฤติกรรม/ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเชิญผูปกครอง 
      และทำทัณฑบน 
  ครั้งท่ี  4   ตัดคะแนน รายงานผูอำนวยการ ขอความเห็นชอบ และเปล่ียนสถานท่ีเรียน    

หมายเหตุ  หากไมผานการตรวจผมและเคร่ืองแตงกาย ตองแกไขใหถูกตองตามระเบียบภายใน 3 วัน  
หลังจากวันตรวจ 
2.  วาดวยการใชกระเปาหนังสือ 
 นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาทุกคน  ตองใชกระเปาหนังสือของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาซึ่งมีตรา
สัญลักษณของโรงเรียนติดท่ีกระเปาหนังสือเทานั้น  ซึ่งอาจเปนกระเปาหนังหรือกระเปาเปสะพายหลังสีกรมทา  
หากมีสัมภาระมากใหใชกระเปาผาหูห้ิวท่ีมีตราสัญลักษณโรงเรียนสอาดเปนใบท่ี 2 ได 

 หามใชกระเปาใบท่ี 2  โดยไมมีกระเปาใบท่ี 1  หากนักเรียนฝาฝนใชกระเปาผิดระเบียบจาก               
ท่ีกำหนด  โรงเรียนจะริบกระเปาพรอมท้ังตัดคะแนนตามระเบียบ  และใหมารับคืนกอนกลับบานในวันเดียวกัน 
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หมวดท่ี  9   วาดวยการใชโทรศัพทในโรงเรียน (แกไขเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562) 

 

 1. หามนำโทรศัพทมาโรงเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนจำเปนตองนำโทรศัพทมาโรงเรียนตองปฏิบัติดังนี้ 
หามใชโทรศัพท ต้ังแตคาบท่ี 1 ถึง คาบท่ี 8 หรือคาบท่ี 9 ตามตารางเรียน ใหครูประจำวิชาเก็บโทรศัพทของ
นักเรียนใสกลองไวท่ีโตะครูทุกคาบ 
 2. ในกรณีท่ีครูประจำวิชาหรือครูท่ีปรึกษาตองการใหนักเรียนใชโทรศัพทในคาบเรียน/คาบกิจกรรม/   
คาบโฮมรูม/คาบจริยธรรม ใหอยูในดุลยพินิจของครูประจำวิชา ครูท่ีปรึกษาหรือหัวหนาระดับช้ัน 

 3. โรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ินในกรณีท่ีโทรศัพทของนักเรียนชำรุดหรือสูญหาย 
       4. ถานักเรียนฝาฝนนักเรียนจะมีความผิดและดำเนินการดังตอไปนี ้
ครั้งท่ี 1 เก็บโทรศัพท บันทึกสงท่ีหองกิจการนักเรียน เชิญผูปกครองมารับคืน (ภายในเวลา 16.30 น.) 
ครั้งท่ี 2 เก็บโทรศัพท บันทึกสงท่ีหองกิจการนักเรียน เชิญผูปกครองรับคืน นักเรียนบำเพ็ญประโยชน จำนวน 10 ชม 
และเม่ือครบเวลาการบำเพ็ญประโยชนใหผูปกครองมารับคืน  
ครั้งท่ี 3 เก็บโทรศัพท บันทึกสงท่ีหองกิจการนักเรียน ผูปกครองและนักเรียนบำเพ็ญประโยชนรวมกัน จำนวน 10 ชม. 
และรับโทรศัพทคืนภายหลังจากบำเพ็ญประโยชนเรียบรอย 
                             

หมวดท่ี  10   วาดวยการทำความเคารพของนักเรียน 
 

 การทำความเคารพของนักเรียน  เปนการแสดงออกถึงความเปนผูไดรับการฝกอบรมมาแลวเปน 
อยางดีโดยทางโรงเรียนถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองฝกอบรมใหนักเรียนไดปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปนปกติวิสัยจึงได
กำหนดใหนักเรียนปฏิบัติในวาระและโอกาสตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ 
 1.1  การยืนตรง  ใหปฏิบัติในโอกาสตอไปนี้คือ 
  -   เมื่อครูเดินผานในขณะท่ีนักเรียนนั่งหรือยนือยู 
  -   เมื่อเดินสวนกับครู 
 1.2  การไหว  ใหปฏิบัติในโอกาสตอไปนี้คือ 
  -   เมื่อเดินเขาประตูโรงเรียนพบครู เวรท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
  -   เมื่อเขาพบคร ูใหนักเรียนทักทายโดยการไหวท้ังไป-กลับ 
  -   เมื่อครู  เขาหองเรียนเพื่อทำการสอน  ใหหัวหนาช้ันบอก  “นักเรียนเคารพ”  ใหทำความ
เคารพ  โดยการไหวท้ังชายและหญิงและกลาวคำวา  “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

-   เมื่อนักเรียนพบปะครูนอกโรงเรียน  นักเรียนแสดงความเคารพโดยการไหว หากอยูบน
ยานพาหนะ ใหนอมศีรษะโดยไมตองหยุด 
หมายเหตุ 
 1.  เมื่อยืนสนทนากับครู  ตองยืนในทาสำรวม  ไมแสดงกิริยาไมสุภาพ  เชน  ขบเค้ียว ลวงกระเปา  ฯลฯ 

2. เมื่อเขา – ออกดานประตู 1 ใหนักเรียนหยุด  เพื่อไหวพระพุทธรูปและทำความเคารพ 
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หมวดท่ี  11   วาดวยข้ันตอนการดำเนินการเม่ือนักเรียนกระทำความผิด 

 

ข้ันตอนการดำเนินการเม่ือนักเรียนกระทำความผิด 
 1.1  หากเปนการลงโทษโดยการวากลาวตักเตือน ดวยวาจา ไมมีการตัดคะแนนความประพฤติ               

ใหผูลงโทษ แจงครูท่ีปรึกษา เพื่อบันทึกขอมูลไวติดตามดูแลใหคำปรึกษาไมใหนักเรียนกระทำความผิดซ้ำอีก 
 1.2 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนต้ังแต 20 – 29 คะแนน ตองทำบำเพ็ญประโยชนในโรงเรียน 

 1.3  เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  30 คะแนน ข้ึนไปตองทำจิตอาสา หัวหนากลุม
บริหารงานกิจการนักเรียนหัวหนาระดับช้ัน หรือผูไดรับมอบหมาย แจงผูปกครองมารับทราบเปนลายลักษณอักษร 
และบันทึกไวเปนหลักฐาน     
 1.4  เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  60 คะแนน  หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหนาระดับช้ัน หรือผูไดรับมอบหมาย เชิญผูปกครองมารับทราบเปนลายลักษณอักษร บันทึกไวเปนหลักฐาน และ
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน / กิจกรรมปรับพฤติกรรม / ใหผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดกิจกรรม 
 1.5  เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  90 คะแนน  หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหนาระดับช้ัน หรือผูไดรับมอบหมาย เชิญผูปกครองมารับทราบเปนลายลักษณอักษร บันทึกไวเปนหลักฐาน
บันทึกทำทัณฑบนและรายงานใหผูอำนวยการรับทราบ 
 1.6  เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน นักเรียนตองเปล่ียนสถานศึกษา 
เพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนตองรายงานใหผูอำนวยการเพื่อขอความเห็นชอบ
และเชิญผูปกครองมารับทราบ  พรอมท้ังเขียนคำรองขอยายสถานศึกษาท่ีงานทะเบียน กลุมบริหารงานวิชาการ   

 

หมวดท่ี  12  การดำเนินการเม่ือนักเรียนทำความดี 
 

เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน  เปนคนดี  คนเกง  อยูรวมกันไดอยางมีความสุข  มีขวัญ กำลังใจ 
เมื่อกระทำความดี  โรงเรียนจึงกำหนดใหมีรายงาน  หมวดความดีเพื่อถือปฏิบัติ  ดังนี้  

ขอ รายละเอียด คะแนน 
การพิจารณาและ 

วิธีการปฏิบัติ 
1 เปนประธานคณะกรรมการนักเรียน 20 (1)  เพิ่มคะแนน 

(2)  เมื่อนักเรียนกระทำ
คุณงามความดีและไดรับ 
คะแนนรวม 20 คะแนน
ข้ึนไปโรงเรียนมอบเกียรติ
บัตรบันทึกประวัติ 
และประกาศยกยอง/
ชมเชย 
(3)  รายละเอียด/กรณี
อื่นๆ อาจแตงต้ังคณะ 
กรรมการพิจารณา
ดำเนินการ 

2 เปนคณะกรรมการนักเรียน 15 
3 เปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันและชนะเลิศระดับจังหวัด-ภาค 20 

4  เปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันและชนะเลิศระดับประเทศ 25 
5  เปนตัวแทนประเทศเขาแขงขันระดับนานาชาติ 30 

6  ไดรับเกียรติบัตรจากโรงเรียนหรือกลุมบริหารท่ีไดรับมอบหมาย    
 หรือหนวยงานอื่น  กรณีทำคุณงามความดีหรืออื่น ๆ  

10 

7  พบและหรือมอบเงิน  ส่ิงของท่ีมีราคา  50  บาทข้ึนไป 5 
8 ช้ี/แจงเบาะแสใหสามารถทราบผูท่ีกระทำความผิดข้ันรายแรง 

โดย  เจตนา หรือผูกอเหตุราย 
10 

 
9 อาสาสมัครชวยเหลือปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียนหรือสวนรวมตาม

โอกาสหรือเมื่อโรงเรียนรองขอ 
5 

10 มีน้ำใจชวยเหลือผูดอยโอกาสอยางสม่ำเสมอและเดนชัด 5 

11 ไดรับการยกยอง/คัดเลือกใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  
ระดับจังหวัดข้ึนไปอื่น ๆ (ท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร) 

20 
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หมวดท่ี  13   วาดวยสารเสพติด 
 กรณีบุหร่ี 
 -  พกพาหรือสูบบุหรี่  
  ครั้งท่ี 1 ตัดคะแนน 30 คะแนน แจงผูปกครองสงไปบำบัดท่ีโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ/ 
            ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปรับเงิน 5,000 บาท 
  ครั้งท่ี 2 ตัดคะแนน 30 คะแนน แจงผูปกครองพรอมทำทัณฑบน 
  ครั้งท่ี 3 ยายสถานศึกษา 
 กรณีสารเสพติดชนิดอื่นๆ เชน กัญชา ยาบา ยาไอซ โซแลม ฯลฯ 
 - ตรวจปสสาวะพบสารเสพติด 
  ครั้งท่ี 1 ตัดคะแนน 30 คะแนน เชิญผูปกครอง พักการเรียนและสงบำบัด/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
  ครั้งท่ี 2 ถาบำบัดแลวตรวจพบอีกครั้งใหยายสถานศึกษา 
 มียาเสพติดไวในครอบครองเพื่อเสพหรือจำหนาย จาย แจก ใหยายสถานศึกษา   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ2564 
 

 
 
 

(นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 
ผูอำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
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ผูปกครองควรใหความสนใจและใหความรวมมือกับโรงเรียนตอไปนี ้
 1.  ดานการศึกษา   
      1.1  ติดตามการมาโรงเรียนและการเรียนของนกัเรียนอยางสม่ำเสมอ 
      1.2  ใหโอกาสนักเรียนใหมีเวลาอานหนังสืออยางเพียงพอ  แตไมควรใหอยูดึกเกินไป 
     1.3  ควรดูแลในเรื่องเครื่องเขียนและแบบเรียนของนักเรียนไมใหบกพรอง  เพราะจะเปนอุปสรรค
สำคัญในการเรียน 
      1.4  ไมควรใหนักเรียนมีหรืออานหนงัสืออานเลน  ท่ีชวนใหเพลิดเพลินไปในทางกามารมณหรือขัดตอ
ศีลธรรมอันดีหรือหลงเช่ือในทางท่ีผิด 
 1.5 ควรดูแลในเรื่องของการใชโทรศัพทและเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
      1.6 ควรใหโอกาสแกนักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี  ในเวลาปดภาคเรียนบางตามโอกาส 
      1.7 ใหคำปรึกษา แนะนำ ดูแล ควบคุมการบริโภคส่ือท่ีเหมาะสมและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 1.8 ติดตอประสานงานกับครูท่ีปรึกษา 
 2.  ดานความประพฤติ 
  2.1  ควรระมัดระวังทางการเงินอยาใชจายฟุมเฟอย  แตไมถึงกับการใหแรนแคนจนเดือดรอน             
ถาบิดามารดา  อยูตางจังหวัดหรือตางอำเภอ  ตองฝากฝงใหผูปกครองและอาจารยทางโรงเรียนชวยกวดขันแทน 
      2.2  ควรกวดขันเวลามาโรงเรียนและกลับใหตรงเวลา  
      2.3  ควรเอาใจใสดานการคบเพื่อนของนักเรียนควรใหคบเพื่อนท่ีมีความประพฤติท่ีดี 
      2.4  นักเรียนไมควรสูบบุหรี่  ด่ืมเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล เสพสารเสพติดใหโทษและเลนการพนัน      
โดยเด็ดขาด 
      2.5  คอยสอดสองและปองกันอยาใหนักเรียนกระทำการใด  ๆ ท่ีเกี่ยวไปในทางชูสาวและหากเกิดข้ึน  
ตอง พยายามช้ีแจงใหกลับตัวใหได 
      2.6  คอยแนะนำตักเตือนและอบรมส่ังสอนใหนักเรียนดำรงตนอยูในศีลธรรมอันดีมีกิริยามารยาท
เรียบรอย มีสัมมาคารวะ 
      2.7  คอยดูแลนักเรียนไมใหเท่ียวในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน  เชน อาบ  อบ  นวด            
บานหญิงโสเภณี  ไนทคลับ  เปนตน   
      2.8  ควรฝกอบรมใหนักเรียนชวยงานบานตามสมควรแกกำลังและเวลารับผิดชอบภาระตอสวนตัว 

3.  การมาโรงเรียน 
      3.1  นักเรียนท่ีมีผูปกครองขับรถสวนตัวมาสงหามจอดรถสงนักเรียนหนาประตูโรงเรียนทางเขา-ออก 
      3.2  กอนเขาโรงเรียนนักเรียนตองไหวพระพทุธรูปประจำโรงเรียนและทำความเคารพครท่ีูยืนตอนรับ 
      3.3  นักเรียนจะตองมาโรงเรียนทันพิธีหนาเสาธงในตอนเชา เวลา  07.50 น. หากมาโรงเรียนสาย
นักเรียนจะถูกลงโทษตามระเบียบ หากมีความจำเปนตองมีหนังสือรับรองจากผูปกครองนำไปเปนหลักฐานตอครู
หรือกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน      
      3.4  นักเรียนทุกคนตองมีเวลาเรียนแตละรายวิชาไมต่ำกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในแตละ
ภาคเรียน  นักเรียนท่ีไมมาโรงเรียนติดตอเกิน 3  วัน  โดยไมแจงใหโรงเรียนทราบ โรงเรียนจะประสานผูปกครอง
ทางโทรศัพท  ถาผูปกครองไมติดตอกลับมา  โรงเรียนจะสงจดหมายลงทะเบียนเตือนเปนครั้งท่ี 2 ถาผูปกครองยังไม
มาติดตออีกเปนครั้งท่ี 2 ทางโรงเรียนจะพิจารณาตามท่ีระเบียบของโรงเรียน 
      3.5  หามกลับรถหนาประตู ทางเขา-ออก ของโรงเรียน 
 
 

ขอเสนอแนะสำหรับผูปกครองนักเรียน 



    19 
 
 
 
4.  การลาหยุดโรงเรียน 
      หากนักเรียนตองหยุดโรงเรียนจะดวยเหตุผลใดก็ตามสงใบลาแจงใหครูท่ีปรึกษาทราบโดยใบลาทุกฉบับ
จะตองมีผูปกครองท่ีแทจริงลงช่ือรับรองการสงใบลา  หากลากิจใหสงลวงหนาหรือในวันหยุด  หากลาปวยใหสงใบลา
ในวันแรกท่ีลาหรือนำสงดวยตนเองในวันแรกท่ีมาเรียนได 

5.  การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
      ปกติโรงเรียนจะไมอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน เวนแตกรณีท่ีมีความจำเปน เชน ปวย  
มีกิจธุระสำคัญ ใหปฏิบัติดังนี้ 
      5.1  ไปโรงพยาบาลชุมพร (ซึ่งอยูใกลโรงเรียน) เพื่อตรวจและรักษาโรค หรือแพทยนัดหมายตองมี          
หลักฐานการนัดหมายมาแสดงและมีการประสานงานจากผูปกครองกอนขออนุญาต เมื่อไดรับอนุญาต จะมีการ
บันทึกไวเปนหลักฐาน รับบัตรอนุญาตจากกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  หรือครูท่ีไดรับมอบหมาย ณ หองกิจการ
นักเรียนและยื่นบัตรอนุญาตท่ียามรักษาความปลอดภัย  ท้ังนี้ตองเดินไปเทานั้น หามใชพาหนะใด ๆ ท้ังส้ิน 
     5.2  ผูปกครองมารับดวยตนเอง ใหขออนุญาต บันทึกไวเปนหลักฐานและรับบัตรอนุญาตจากกลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน  หรือครูท่ีไดรับมอบหมาย ณ หองกิจการนักเรียนและยื่นบัตรอนุญาตท่ียามรักษาความ
ปลอดภัย ผูปกครองท่ีมารับนักเรียน ตองเปน บิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานท่ีมอบตัวไวกับทางโรงเรียน
เทานั้น หากไมใชบุคคล ดังกลาว จะไดรับการพิจารณาเปนราย ๆ และผูมารับตองยื่นบัตรประชาชนไวกับทางโรงเรียน  
หมายเหตุ 
 1.  ในกรณีท่ีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาตโรงเรียนจะลงโทษในความผิดครั้งแรกหากยัง
ปฏิบัติ โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษในสถานหนักตอไป  เพราะถือวาหนีโรงเรียน 
 2.  นักเรียนท่ีมาโรงเรียนแตไมเขาโรงเรียนถือวาหนี  จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
 3.  นักเรียนท่ีขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง   ตองมาขออนุญาตท่ีหองกิจการนักเรียนเพื่อ 
รับบัตรอนุญาตใหออกนอกโรงเรียน เพื่อนำไปแสดงกกับยามรักษาความปลอดภัย 

1. ในกรณีท่ีโรงเรียนสืบทราบวานักเรียนปลอมแปลงลายมือผูปกครอง  ถือวาเปนความผิดจะตองถูก 
ลงโทษ และเชิญผูปกครองมาพบเพื่อรับทราบ 
 6.  การอนามัย  
      6.1 ชวยดูแลความสะอาดของรางกาย เส้ือผา เครื่องเลาเรียนและเครื่องใชสอยทุกอยางของนักเรียน
ตลอดจน สถานท่ีอยูอาศัย 
      6.2 ควรใหนักเรียนไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย  เพื่อความเจริญเติบโตและแข็งแรง  
และใหรับประทานอาหารตรงเวลาเสมอ 
      6.3 ควรจัดใหนักเรียนไดออกกำลังกายบางตามสมควร  ดวยการชวยเหลืองานบานหรือออกกำลังกาย
อื่นใดเทาท่ีจัดให 
      6.4 สังเกตและเอาใจใสตอสุขภาพของนักเรยีนใหเปนปกติ หากผิดปกติตองนำไปปรึกษาแพทยทันที 
 7.  การแตงกาย 
      7.1 ชวยดูแลใหนักเรียนแตงกายใหสะอาดอยูเสมอ  ถูกตองตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  และ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      7.2 การตัดหรือไวผม  ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและของกระทรวงศึกษาธิการ 
      7.3 นักเรียนทุกคนหามใชเครื่องประดับ  อนุญาตใหใชนาิกาไดเพียงเรือนเดียวแตสายนาิกาตอง
เรียบรอย 
      7.4  เส้ือกีฬาใชแบบตามท่ีโรงเรียนกำหนด ใชในกิจกรรมกีฬา  กรีฑาหรือในโอกาสอันสมควรท่ี
โรงเรียนจัดกิจกรรมไมควรใหผูอื่นนำไปใช 
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8.  ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 
      8.1  เมื่อนักเรียนมีเหตุตองหยุดโรงเรียนไมวากรณีใด  ๆ ทานตองลงช่ือรับรองในใบลาทุกครั้ง 
      8.2  ถานักเรยีนหยุดโรงเรียนติดตอกัน  3  วัน  ทานจะตองแจงใหโรงเรียนทราบดวยตนเอง 
      8.3  ถานักเรียนหยุดเรียน  เนื่องจากปวยเกิน  5 วัน  ตองมีใบรับรองแพทยไปแสดงตอโรงเรียนดวย 
      8.4  ผูปกครองท่ีไมเขารวมประชุมในวันท่ีโรงเรียนกำหนดนักเรียนจะยงัไมได ปพ.6  และไมอนุญาต
ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตอไป 
      8.5  เมื่อผูปกครองไดรับหนังสือจากโรงเรียนแจงใหทราบเกี่ยวกับการขาดเรียนของนักเรียน หรือดาน 
ความประพฤติเรื่องอื่น ๆ ผูปกครองตองรีบติดตอกับทางโรงเรียนทันที 
      8.6  ในกรณีท่ีผูปกครองใหนักเรียนในปกครองออกจากโรงเรียน  ผูปกครองตองมาลาออกจาก
โรงเรียนดวยตนเอง 
      8.7  ถาโรงเรียนตองการใหนักเรียนมารวมกิจกรรมของโรงเรียน  โรงเรียนจะมีหนังสือขออนุญาต
ผูปกครองทุกครั้ง 
      8.8  ถามีขอของใจหรือปญหาตางๆ โปรดติดตอโรงเรียนดวยตนเอง  เพื่อไตถามหรือปรึกษาหารือกบั
ครูท่ีปรึกษา  หัวหนาระดับช้ัน  คณะทำงานประจำวัน  หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  หรือผูอำนวยการ
เพื่อรวมมือกันแกปญหานัน้ๆ ใหลุลวงไป 
      8.9  ในกรณีท่ีโรงเรียนมีหนังสือเชิญผูปกครองมาพบ  เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนถาไมมาพบ  
2  ครั้ง  ทางโรงเรียนถือวาไมมีผูปกครอง  โรงเรียนไมอนญุาตใหนักเรียนเขาเรียน  จนกวาโรงเรียนจะติดตอกับ
ผูปกครองของนักเรียนได 
 9. ข้ันตอนการขอใบรับรองความประพฤติของนักเรียน 
  9.1 นักเรียนรับแบบคำรองขอใบรับรองความประพฤติไดท่ีกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน               
และตองเขียนคำรองตามรายการท่ีกำหนดดวยลายมือตัวบรรจง สวยงาม ลงช่ือผูยื่นคำรองพรอมระบุเหตุผล                     
ท่ีขอหนังสือรับรองใหเรียบรอย 
  9.2 ตรวจสอบความถูกตองและยื่นคำรองท่ีกรอกขอมูลแลวพรอมรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว                       
ตองเปนรูปถายท่ีทรงผม การแตงกายชุดนักเรียนถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน พื้นหลังรูปสีฟา ตามจำนวน
เท ากับจำนวนหนังสือรับรองท่ีตองการขอ สงคำรองลวงหนา 3 วันทำการ (ไมนับ วันหยุดราชการ)                    
ไดท่ีกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ในวันและเวลาราชการเทานั้น  นักเรียนตองสงรูปถายพรอมคำรองทุกครั้ง                         
ท่ีตองการหนังสือรับรองความประพฤติ  
  9.3 รับหนังสือรับรองความประพฤติท่ียื่นคำรองไว โดยลงช่ือรับทุกครั้ง ในเลมบันทึกการรับ
หนังสือรับรอง นักเรียนตองรับดวยตัวเอง ไมอนุญาตใหเพื่อนรับแทน ยกเวนผูปกครองติดตอรับหนังสือรับรองแทน
นักเรียน ขอใหแสดงบัตรประชาชน 
 

 
ถาไมสามารถมาพบไดดวยตนเอง  ใหโทรศัพทถึงโรงเรียน 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
หมายเลขโทรศัพท  077-501-278 

 


