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สารบัญ 
 
     หนา 
หมวดที ่1  ระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร 1 
หมวดที่ 2  ประเภทการกระทำความผิดและการพัฒนาวินัยนักเรียน 7 
หนวดที่ 3  ระเบียบวาดวยเรื่องการแตงกายของนักเรียนโรงเรยีนวัดบอพระอินทร 12 
หมวดที่ 4  บทเฉพาะกาล 14 
ภาคผนวก    16 
 บันทึกการใหความเห็นชอบระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร 17 

 



 
ระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
วาดวยการพัฒนาวินัยนักเรียน 

พ.ศ. 2563 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และ
อำนาจตามความในขอแหงกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2562  และอำนาจตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548  ระเบียบวาดวยการไวทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแหง
กฎหมาย เพื่อใหการควบคุมความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบ และมีคุณธรรมจรยิธรรมยิ่งขึ้น โรงเรียนวัด
บอพระอินทรจึงไดกำหนดระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
ทั้งหมด เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป ดังนี้ 
 

หมวดที ่1 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร” วาดวยการลงโทษและการตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2563 
  ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  “ผูอำนวยการ” หมายถึง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  “ผูชวยผูอำนวยการ” หมายถึง ครูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งโรงเรียนใหปฏิบัติหนาทีเ่ปน ผูชวย
ผูอำนวยการโรงเรียน 
  “คร”ู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหนาที่ปจจุบันในโรงเรยีนวัดบอพระอินทร 
  “ครูประจำชั้น” หมายถึง ครูที่ไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่เปน ครูประจำชั้น 
  “หัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน” หมายถึง ครูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคำสั่งโรงเรียนใหปฏิบัติ
หนาที่เปน หัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน 
  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปจจุบันของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  “ผูปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา หรือผูอุปการะนักเรียนโรงเรียนวดับอพระอินทร 
  “การประพฤติผิด” หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามท่ีฝาฝนระเบียบขอบังคับของทางโรงเรียน 
  “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของทาง
โรงเรียน 
  “คะแนนความประพฤต”ิ หมายถึง คะแนนท่ีใชควบคมุความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนวดับอ
พระอินทร ซึ่งในแตละชวงชัน้จะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง ๑๐๐ คะแนน 
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  “การควบคุมความประพฤตตินักเรียน” หมายถึง การลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนควบคูกันไป 
  “การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ” หมายถึง การเพ่ิมคะแนนความประพฤติใหกับนักเรียน ในกรณีที่
มีหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ชวยเหลือสังคม สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน เปนแบบอยางที่ดี
แกผูอ่ืนเปนที่ประจักษ 
  “การทำกิจกรรม” หมายถึง การใหนักเรียนที่กระทำความผิดไดกระทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
ตอตนเอง ตอโรงเรียนและ ตอสังคม 
  “การพัฒนาวินัย” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ประพฤต ิหรือฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับของโรงเรียน โดยมีความมุงหมายเพ่ือสั่งสอน ใหปรับปรุงความประพฤติไปในทางที่ดีข้ึน 
 ขอ 2 การลงโทษนักเรียนท่ีกระทำความผิด 
  เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 
2548 โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงกำหนดโทษไว 5 สถาน ดังนี ้
  1. วากลาวตักเตือน 
  2. ทำทัณฑบน 
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
  4. ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  5. ยายสถานศึกษาเพ่ือปรับสภาพแวดลอมใหม 
 ขอ 3 การวากลาวตักเตือน ใชสำหรับนักเรียนที่กระความผิด ขั้นเบา ในครั้งแรก และใหเปนอำนาจของ
ครูที่พบเห็นการกระทำความผิด เปนผูพิจารณาลงโทษ โดยการวากลาวตักเตือน 
 ขอ 4 การทำทัณฑบน และตัดคะแนนความประพฤติ โดยบันทึกไวในทะเบียนประวัติและบันทึกขอมูล
คะแนนความประพฤติ ใชในกรณีท่ีนักเรยีนที่ประพฤติตนไมเหมาะสม หรือฝาฝนระเบียบโรงเรียน หรือกรณีทำให
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือเคยไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลวยังไมเข็ดหลาบ หรือถูกตัด
คะแนนความประพฤติที่ครบ 40 คะแนน ใหเปนอำนาจของหัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียนเปนผูพิจารณา
ลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายบริหารกิจการนักเรียน แลวเสนอผูอำนวยการเปนผูพิจารณา
อนุญาต 
 ขอ 5  การตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไวในทะเบียนประวัติ และบันทึกขอมูลคะแนนความ
ประพฤต ิโดยใหครูทุกคนท่ีพบการกระทำความผิด บันทึกขอมูลการกระทำความผิดลงในใบบันทึกการหักคะแนน
พฤติกรรม เสนอตอฝายบริหารกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณา และเสนอตอผูอำนวยการ เปนผูอนุญาตตัดคะแนน 
และบันทึกขอมูล 
  การตัดคะแนนความประพฤติ ใหพิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแตละกรณคีวามผิด
เปนราย ๆ ไป โดยในแตละชวงชั้นนักเรียนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน การตัดคะแนนความประพฤติแบงออกเปน 
4 ระดับ คือ 
  1. ขั้นเบา  ตัดคะแนน  5 คะแนน 
  2.  ขั้นปานกลาง  ตัดคะแนน      10 – 20  คะแนน 
  3. ขั้นรายแรง  ตัดคะแนน      21 – 50 คะแนน 
  4. ขั้นรายแรงมาก ตัดคะแนน      51 – 100 คะแนน 
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  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีกระทำความผิด คร้ังละ 50 คะแนน ขึ้นไป ให
คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนพิจารณา ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเสนอผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูอนุญาต 
  การลงโทษนักเรยีน ผูลงโทษจะลงโทษได จะตองปรากฏขอเท็จจริงวาผูน้ันกระทำผิดและสมควรถูก
ลงโทษ และการสั่งตัดคะแนนความประพฤติทุกคร้ังตองมีหลักฐานประกอบ 
 ขอ 6  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ใหดำเนินการดังตอไปนี ้
  1. แจงใหนักเรียนผูนั้นทราบ 
  2. แจงการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษใหผูปกครองนักเรียนผูนั้นทราบ (กรณี
นักเรียนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครั้งละ 20 คะแนนข้ึนไป) 
  3. ปดประกาศผลการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤต ิใหนักเรียนในสถานศึกษาทราบ 
  4. ใหหัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียนรวบรวมขอมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียน 
เพื่อแสดงเปนหลักฐานตรวจสอบในกรณีที่มีการรองขอ 
 ขอ 7 การทำกิจกรรมหรือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ/ หรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึก
ขอมูลเปนหลักฐาน ใชสำหรับนักเรียนที่กระทำผิดจนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครบ 50 คะแนน ใหเปนอำนาจของ
หัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน เปนผูพิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน 
แลวเสนอตอผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูอนุญาต 
  การทำกิจกรรม หมายความวา การใหนักเรียนที่กระทำความผิดทำกิจกรรม หรือบำเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอตนเอง โรงเรียนหรือสังคม 
 ขอ 8  การเพ่ิมคะแนนความประพฤต ิในการเพ่ิมคะแนนความประพฤติใหกับนักเรียน ตองมีหลักฐาน
แสดงวาเปนบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมชวยเหลือสังคม สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เปนแบบอยางกับผูอ่ืนเปนที่
ประจักษ ตามเกณฑการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ที่แนบทาย ระเบียบฯ นี้ โดยสามารถนำไปลบลางคะแนน
พฤติกรรมท่ีถูกตัดได ทั้งนี้ใหเปนอำนาจของหัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน เปนผูพิจารณา โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน แลวเสนอผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูอนุญาต 
  ผลของการถูกตัดคะแนนความประพฤติ การแจงผูปกครอง และการเพ่ิมคะแนนความประพฤต ิให
ใชตามความที่แนบทายระเบียบฯ นี ้
 ขอ 9  การใหยายสถานศึกษา  
  1. การกระทำผดิซ้ำ ๆ หรือกระทำผิดข้ันรายแรงตัดคะแนนความประพฤต ิเชิญผูปกครองมาพบ
เพื่อบันทึกรับทราบความผิดรับรองการทำทัณฑบนและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพ่ือปรับพฤติกรรม หากไมดี
ขึ้นใหยายสถานศึกษาใหมเพ่ือปรับสภาพแวดลอมใหม 
  2. กระทำความผิดท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย ชูสาวผิดศีลธรรมอันดีงาม อันเปนที่เสื่อม
เสียชื่อเสียงของโรงเรียน ใหเชิญผูปกครองมาพบเพื่อนำไปบำบัดหรือปรับพฤติกรรมโดยใหยายสถานศึกษาใหม เพื่อ
ปรับสภาพแวดลอมใหมทั้งน้ีใหเปนอำนาจของผูอำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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ระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
 

 1. แนวปฏิบัติทั่วไป 
  1.1 นักเรียนทุกคนตองแตงกายเครื่องแบบและไวทรงผมตามระเบียบเครื่องแตงกายนักเรียนโรงเรียน
วัดบอพระอินทร 
  1.2 มาถึงโรงเรียนกอนเวลา 07.40 น. เพื่อทำกิจกรรมโรงเรียนสะอาดดวยมือเรา  และเตรียมตัวทำ
กิจกรรมหนาเสาธงโดยพรอมเพรียงกัน 
  1.3 ชวยกันดูแลทรัพยสนิสมบัติของโรงเรยีนอันเปนของสวนรวม 
  1.4 เชื่อฟงและอยูในโอวาทของครูอาจารยทุกทาน 
  1.5 รักษาความสามัคคีในหมูคณะ 
  1.6 ชวยกันเพ่ิมพูนชื่อเสียงของโรงเรียน ดวยการแสดงออกซึ่งความสามารถในดานตาง ๆ ที่ดีงาม 
  1.7 ประพฤติตนใหสมกับเปนนักเรียนท่ีดี เชน ไมพูดจาหยาบคาย มีความสุภาพออนโยน และออนนอม
ถอมตนตอคนทั่วไป 
  1.8 ไมนำเพื่อนหรือผูไมเกี่ยวของกับทางโรงเรียนเขามาในบริเวณโรงเรียน หากจำเปนตองขออนุญาต
ผูอำนวยการโรงเรียนกอนทุกครั้ง และเพื่อนหรือผูท่ีนำเขามานั้นตองแตงกายสุภาพ และเปนผูท่ีมีมารยาทเรียบรอย
ดวย 
  1.9 ไมทำการใด ๆ อันนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูโรงเรียน 
 2. ขอปฏิบัตใินขณะที่มีชั่วโมงเรียน 
  2.1 ตั้งใจเรียนและมีสัมมาคารวะ ไมลุกจากที่นั่งโดยไมไดรับอนุญาตจากครูผูสอน 
  2.2 ไมทำกิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากวิชาที่กำลังเรียน และไมนำวิชาอื่นมาดูหรือทำโดยไมขออนุญาต
ครูผูสอน 
  2.3 ระหวางการเรียนถานักเรียนมีปญหาตองการถาม หรือแสดงความเห็นใหยกมือ และขออนุญาต
กอน 
  2.4 ถามีความจำเปนตองออกจากหองเรยีน ใหขออนุญาตครูผูสอนกอน 
  2.5 ในกรณีที่ครูผูสอนไมอยูในหองเรียน ใหนักเรียนทำงานดวยความสงบเรียบรอย 
  2.6 การเปลี่ยนหองเรียนระหวางการเรียนใหกระทำโดยเร็วและเงียบที่สุด 
 3. การลา การขาดเรียนและการติดตาม 
  นักเรียนหยุดเรียนตองสงใบลาถึงครูประจำชั้น และประจำวิชาโดยเร็วที่สุด หรือโทรศัพทแจงใหทราบใน
กรณีไมทราบลวงหนา และใบลาของนักเรียนตองมีลายเซ็นรับรองจากผูปกครองทุกครั้ง โดยใชใบลาที่ถูกตองตาม
แบบฟอรม และใหครูประจำชั้นลงชื่อรับรอง การลากิจ นักเรียนตองสงใบลาลวงหนาอยางนอย 2 วัน  สวนการลา
ปวย ผูปกครองลาดวยวาจาตอครูประจำชั้น หรือฝากใบลาชั่วคราวมากับผูที่ไววางใจได มาใหครูประจำชั้นกอน 
สวนใบลาที่ถูกตองใหนำมาสงหลังจากนักเรียนหายปวย  สวนนักเรียนที่ไมมีใบลาที่ถูกตอง ทางโรงเรียนจะถือวา
ขาดเรียนและ/หรือถือวาหนีเรียนโดยเจตนา หากนักเรียนขาดเรียน โดยไมแจงสาเหตุใหโรงเรียนทราบติดตอกัน 3 
วัน โรงเรียนจะสงหนังสือแจงผูปกครอง เปนครั้งที่ 1 หากนักเรียนยังไมไปโรงเรียน หรือโรงเรียนยังไมไดรับการ
ติดตอจากผูปกครอง ภายใน 3 วัน จะสงหนังสือแจงผูปกครองเปนครั้งที่ 2 และหากภายใน 7 วันนักเรียนยังไมได
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ไปโรงเรียน และยังไมไดรับการติดตอจากผูปกครองอีก โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษนักเรียน ตามระเบียบวาดวยการ
พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร  
 4. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  4.1 นักเรียนที่เขาในบริเวณโรงเรียน จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาตมิได 
  4.2 ผูมีอำนาจในการใหอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน มีดังนี้ 
   4.2.1 ครูประจำชั้น 
   4.2.2 ครูหัวหนาเวรประจำวัน 
   4.2.3 หัวหนาฝายบริหารงานกิจการนักเรียน 
   4.2.4 ผูอำนวยการโรงเรียน 
  4.3 นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไดก็ตอเมือมีความจำเปน และมีผูปกครองมารับ โดยขอ
อนุญาตตอบุคคลในขอ 4.2 
 5. การทำความเคารพ 
  5.1 การทำความเคารพนอกหองเรียน 
   -  นักเรียนตองทำความเคารพครูทุกคน เมื่อไดพบในบริเวณโรงเรียนทั้งครูฝกสอน และครูจาก
โรงเรียนอื่นที่มาราชการ หรือรวมกิจกรรมในโรงเรียน 
   -  เมื่อเดินผานคร ูใหทำความเคารพดวยการยนืตรงและไหว 
   -  ถาจะเดินแซงออกหนาครูใหกลาว “ขอโทษ”(ครับ , คะ) แลวเดินกมหลังเล็กนอยพองามผานไป 
   -  เมื่อเดินสวนครูขณะข้ึนลงบันได ใหนักเรียนหลบขางใดขางหนึ่งตามความเหมาะสมและยืนตรง 
   -  ขณะที่ครูยนือยู นักเรียนจะเดินผานไป ใหกมหลังเล็กนอยพองามและเวนระยะหางพอสมควร 
   -  เมื่อเขาพบครู ใหยืนหางพอสมควรและยืนดวยอาการสำรวม 
 6. การรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 
  6.1 ใหรับประทานอาหาร – เครื่องดื่ม ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดเทานั้น 
  6.2 ในชวงเวลาพักใหนักเรยีนรีบรับประทานอาหาร หรือทำธุระอื่นใดใหเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
  6.3 ใหนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร หรือบริเวณที่โรงเรียนจัดให ไมอนุญาตให
นักเรียนไปซื้อ หรือรับประทานอาหารที่อ่ืน 
 7. ความปลอดภัย 
  7.1 เพื่อความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนไมอนุญาตใหนำของเลนที่อาจเกิดอันตราย หรือกอ
ความรำคาญแกผูอ่ืนมาโรงเรียน เชน ปน ดาบ ประทัด วัตถุแหลม มีคม ฯลฯ 
  7.2 ไมอนุญาตใหนำของเลนที่เปนการพนันทุกชนิดมาโรงเรียน 
  7.3 ไม อนุญาตใหใช หร ือนำของม ีค าราคาแพงมาโรงเร ียน ของใช ในการเร ียนที่ม ีราคาแพง 
เครื่องประดับ ฯลฯ และไมนำเงินมาใชจายมากเกินความจำเปน 
  7.4 ไมอนุญาตใหใช หรือนำเครื่องดนตรีทุกชนิด อุปกรณการเลน เครื่องเสียง หรือวิทยุ มาโรงเรียน 
ยกเวนจะไดรับอนุญาตจากครุผูสอนหรือผูอำนวยการโรงเรียน 
  7.5 กรณีท่ีจำเปนตองนำรถจักรยานยนต หรือจักรยาน เขามาในโรงเรียน ตองขับข่ีดวยความระมัดระวัง 
จอดในท่ีที่โรงเรียนจัดให และปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
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 8. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของหองเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน 
  8.1 เมื ่อเขาไปใชหองเรียน ใหนักเรียนนั ่งเปนระเบียบ รักษาโตะ เกาอี้ และหองเรียนใหสะอาด
ตลอดเวลาที่เขาไปใช 
  8.2 ไมขูดขีดเขียนโตะ เกาอี้ ฝาผนัง ประตู หนาตาง ของหองเรียน และอาคารเรียน ใหสกปรกและไม
ทำลายใหชำรดุเสียหาย 
  8.3 ทำความสะอาดหองเรียน ระเบียง บันได ทุกวันโดยผลัดเปลี่ยนกันตามวันเวลาท่ีครูกำหนด 
  8.4 หามเคลื่อนยายโตะ เกาอี้ ออกนอกหองเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 
  8.5 ทำความสะอาดสนาม และบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน โดยผลัดเปลี่ยนกันตามเวรประจำวัน ที่ครู
กำหนด 
  8.6 ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย และรับโทษจากทางโรงเรียนในกรณีที่ทำลายทรัพยสินของโรงเรียน 
 9. ขอปฏิบัตทิั่วไป 
  9.1 หามนักเรียนนำโทรศัพทมาใชในบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ หรือในวันที่โรงเรียนเปดสอน
ตามปกติ อยางเด็ดขาด หากนักเรียนฝาฝนกฎระเบียบจะตองรับโทษ คือ 
   1. ทางโรงเรียนจะยึดโทรศพัทไว และจะมอบคืนเมื่อ 
    1.1  นักเรียนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ เสร็จ หรือลาออก หรือยาย 
    1.2  ตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน 
   2. หากมีการจดักิจกรรมทางฝายบริหารกิจการนักเรียนจะแจงใหทราบ เพ่ืออนุญาตใหนักเรียนนำ
โทรศัพทมาใชได 
   3. ในการเรียนการสอนบางวิชาหากครูผูสอนใหนักเรียนนำโทรศัพทมาเพื่อใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนใหนักเรียนนำโทรศัพทไปฝากไวกับครูประจำวิชานั้น ๆ โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจำวิชาที่ให
นักเรียนนำโทรศัพทมา 
 
  ขอปฏิบัติในการรับโทรศัพท 
   1. ทางฝายกิจการนักเรยีนจะแจงใหนักเรียนทราบลวงหนา 1 สัปดาห 
   2. การมารบัโทรศัพทคืน ผูปกครองตองนำหลักฐานและเอกสารดังนี้ 
    2.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครอง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
    2.2  สำเนาทะเบียนบานของผูปกครอง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
  9.2 หามสวมใสเครื่องประดับตาง ๆ มาโรงเรียน เชน กำไลขอมือ แหวน สรอยคอ ตุมห ูหรือ
เครื่องประดับอื่น ๆ ยกเวนนาิกาขอมือ 
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หมวดที ่2 
ประเภทการกระทำความผิดและการพัฒนาวินัยนักเรียน 

 
 โดยแบงประเภทการทำความผิด และการพัฒนาวินัยนักเรียนไดกำหนดการตัดคะแนนความประพฤติไว
ตามลักษณะของการกระทำความผิดไวดงันี้ 
 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

ความผิดขั้นเบา 
 1. มาสายไมทันทำกิจกรรมเวรเขตรับผิดชอบ/ไมเขาแถวเคารพธง
ชาติตอนเชาโดยไมมีเหตุผลสมควร 
 2. ไมเขาออกทางประตูโรงเรียน 
 3. เขาหองเรียนชาเปนประจำ โดยไมมีเหตุผลสมควร 
 4. ไมสนใจเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน 
 5. ไมสนใจรวมทำกิจกรรมกลุมในการเรียน 
 6. ไมมีหนังสือหรืออุปกรณการเรียน 
 7. หลบหนี หรือไมเขารวมชั่วโมงอบรมหรือชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม 
 8. ขาดเรียนโดยไมทราบสาเหตุและไมมีใบลา 
 9. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 
 10. เสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเทา รองเทา เข็มขัด ผิดระเบียบ 
 11. แตงกายผิดระเบียบ เชน ปลอยชายเส้ือออกนอกกางเกง (เปน
ประจำหรือทุกเวลา) 
 12. ไมแตงเคร่ืองแบบลกูเสือ ตามวันเวลา ที่กำหนด หรือแตง
เครื่องแบบไมถูกระเบียบ 
 13. การแตงกายดวยชุดพละ ไมถูกตองตามแบบที่โรงเรยีนกำหนด 
 14. ไมแตงเคร่ืองแบบนักเรียนมาติดตอราชการ (กรณียังมีสภาพ
เปนนักเรียนอยู) 
 15. ใสเครื่องประดับนอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนด 
 16. ใสรองเทาไมเรียบรอย หรือเหยียบสนรองเทา 
 17. นักเรียนชายไวทรงผมผิดระเบียบ และไวหนวดเครา 
 18. นักเรียนหญิงท่ีไวผมยาวไมถักเปยใหเรียบรอย 
 19. นักเรียนหญิงใชโบวหรืออุปกรณติดผมที่ผดิระเบียบ 
 20. ไมทิ้งขยะในที่ที่จัดให 
 21. ไมทำความสะอาดหรือไมรักษาความสะอาดหองเรียนและ
บริเวณรอบๆ 
 22. ไมรักษาความสะอาดเมื่อใชหองน้ำหองสวม 

 
5 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

5 
 

5 
5 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

5 

1. ความผิดข้ันเบา 
จะมีการบันทึกวา
กลาวตักเตือน 2 
ครั้ง และแจงให
ผูปกครองทราบ               
เมื่อทำผิดครั้งที ่3 
จะหักคะแนน 5 
คะแนน 
2. ทำผิดเกิน 3 
ครั้งโดยไมมีการ
แกไข ทำทัณฑบน 
3. ถามีครูพบเจอ
การทำความผิด
เดียวกันในวัน
เดียวกัน ถือวาผิด 
1 ครั้ง ซึ่งแลวแต
กรณี 



8 
 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

 23. ไมรักษาความสะอาดเมื่อใชโรงอาหาร 
 24. ไมทำความสะอาดเขตบริเวณที่รับผิดชอบ 
 25. นำภาชนะ อาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
หรือสถานที่ที่จัดไวให 
 26. ไมจอดยานพาหนะในสถานท่ีที่โรงเรียนกำหนด 
 27. ไมปฏิบัติตามกฎจราจรในโรงเรียน 
 28. ใชกิริยาหยาบคายไมสุภาพ โดยการพูด เขียน หรือแสดงทาทาง
ไมสภุาพ 
 29. แสดงทาทางไมสุภาพหรือกาวราวตอผูอื่น โดยมิไดทำใหเกิด
ความเสียหาย 
 30. นำอาหารไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือในหองเรียนหรือใน
เวลาเรียน 
 31. ไมรักษามารยาทในการเขารวมประชุม 
 32. เลนหรือสงเสียงดังอึกทึกกอความรำคาญแกสวนรวม 
 33. เลนในบริเวณพ้ืนที่หามเลน 
 34. นำของเลนที่อาจเกิดอันตราย หรือกอความรำคาญแกผูอ่ืนมา
โรงเรียน เชน ปน ดาบ ประทัด วัตถุแหลม มีคม ฯลฯ 

5 
5 
5 
 

5 
5 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
5 
5 
5 

ความผิดขั้นปานกลาง 
 1. หลบหลีกหนีเรียน (ไมเขาหองเรียน ไมเขาโรงเรียน ) 
 2. เที่ยวเตร็ดเตรตามศูนยการคาหรือสถานที่ ๆ ไมเหมาะสม ใน
เวลาเรียน 
 3. ไมเขารวมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด โดยไมเหตุผลสมควร 
 4. ขัดคำสั่งหรือไมปฏิบตัิตามคำแนะนำของครู - อาจารย 
 5. ไมแสดงความเคารพหรอืไมมีสัมมาคารวะตอคร ู– อาจารย 
 6. ยุยงหรือทาทายทำใหเกิดการทะเลาะวิวาท หรือสรางความ
แตกแยกสามัคคี 
 7. ประพฤติตัวไมเหมาะสมภายนอกโรงเรียนทำใหเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง 
 8. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ หรือ 
มาตรา ๑๓ 
 9. ทะเลาะวิวาทเล็ก ๆ นอย ๆ ไมบาดเจ็บหรือไดรับอันตราย 
 10. กัดสีผม ยอม โกรกสีผม ซอยผมหรือดัดผม 

 
10 
10 

 
10 
10 
10 
10 

 
10 

 
10 

 
 

10 
10 

 

ทำผิดครั้งแรก วา
กลาวตักเตือน 
และใหทำกิจกรรม 
พรอมหักคะแนน 
ผิดเกิน 3 ครั้ง ทำ
ทัณฑบน 
ผิดเกิน 5 ครั้ง สั่ง
พักการเรียนเปน
เวลา 1 สัปดาห 
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พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

 11. สักตามสวนตาง ๆ ของรางกาย ขีดเขียนลวดลายบนรางกาย ใช
เครื่องสำอางแตงหนามาโรงเรียน 
 12. ไมนำเอกสารทางโรงเรียนใหผูปกครอง 
 13. กลาวเท็จตอครู – อาจารย 
 14. แตงกายไมเหมาะสมเขาโรงเรียนในวันหยุด 
 15. แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพหรือกาวราวตอครู – อาจารย 
 16. ขัดขวางหรือมิใหความรวมมือตอการปฏิบัติหนาที่โดยชอบที่
ไดรบัมอบหมายจากคร ูซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรง 
 17. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔  
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ 
 18. กลั่นแกลง รังแก ขมขู บุคคลอ่ืนใหเกิดความเสียหาย 
 19. ทำลายทรัพยสินของผูอ่ืนหรือของโรงเรียนใหเกิดความเสียหาย 
 20. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง 
 21. ประพฤติตนเปนอันธพาล 
 22. ทำอนาจาร หรือการกระทำที่ไมสมควรทางเพศอยางไม
เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
 23. ใชเครื่องมือสื่อสารถายภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหวผูอ่ืนแลว
นำไปเผยแพรจนทำใหไดรับความเสียหาย 
 24. แอบอางชื่อเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร หรือประพฤติผิดซึ่ง
อาจนำความเสื่อมเสียมาสูโรงเรียนหรือบุคคลอ่ืน 
 25. เขาไปในสถานท่ี ๆ กฎหมายหามใหเด็กและเยาวชนเขา เชน 
ไนตคลับ บาร ดิสโกเทค คาราโอเกะ เปนตน 
 26. ปลอมแปลงลายมือ หรือเอกสาร หรือปลอมแปลงตนเพ่ือ
ประโยชน อยางใดอยางหนึ่ง 
 27. จงใจปลอมแปลงบุคคลท่ีไมใชผูปกครองมาติดตอราชการกับ
ทางโรงเรียน 
 28. ทุจริตในการสอบ 
 29. กระทำการใด ๆ ที่กอใหเกิดความสกปรกตามผนังตึก หรือ
อาคาร หรือสถานที่ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน 
 
  

10 
 

10 
10 
10 
20 
20 

 
 

20 
 
 

20 
20 
20 
20 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 
20 

ความผิดขั้นรายแรง  
 



10 
 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จำนวนคะแนน

ที่ถูกหัก 
หมายเหตุ 

 1. เลนการพนันทุกชนิด โดยมีอุปกรณการเลน 
 2. ลักทรัพย ยักยอกทรัพยหรือสมรูรวมคิดในการลักทรัพย มี
เจตนาทำใหทรัพยสินของผูอื่นไดรับความเสียหาย 
 3. นำโทรศพัทหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาใชในโรงเรียน 
 4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ชักชวนใหผูอื่นรวมดื่ม มีสวนรวม
ในการดื่มหรือมีเครื่องด่ืมทีมี่แอลกอฮอลไวในครอบครอง 
 5. แสดงพฤติกรรมชูสาว หรือกระทำในทำนองชูสาว หรือกระทำ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในวัยเรียน 
 6. พกหรือนำอาวุธหรืออุปกรณใดท่ีเจตนาจะใชเปนอาวุธหรือซอน
เรนไวเพ่ือประทุษรายผูอ่ืน 
 7. ทะเลาะวิวาท/มีสวนรวมในการใชกำลังทำรายกันทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียน 
 8. มีสื่อลามกอนาจารทุกชนิดอยูในครอบครอง 
 9. มั่วสุมเพ่ือกระทำการท่ีไมเหมาะสมเปนปฏิปกษตอการเปน
นักเรียนที่ดี 
 10. ดูหมิ่นครูอาจารหรือผูมีพระคุณ 
 11. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร มาตรา ๑๒ 
 12. บีบบังคับ ขมขู ผูอ่ืนเพ่ือประสงครายหรือประสงคตอทรัพย
หรือเจตนาอ่ืนใดที่ไมไดรับการยินยอม 

25 
25 

 
25 
25 

 
30 

 
40 

 
40 

 
30 
30 

 
40 
30 

 
30 

ความผิดขั้นรายแรงมาก 
 1. กระทำความผิดใด ๆ ถูกแจงความหรือถูกจับกุม 
 2. รวมกลุมลักขโมยทรัพยสนิของผูอ่ืน 
 3. ลอลวง หนวงเหนี่ยว ลักพา 
 4. กอการทะเลาะวิวาทหรือชักนำบุคคลภายนอกมารวมกอการ
ทะเลาะวิวาท 
 5. เสพยาเสพติด หรือมีสารเสพติดทุกชนิดอยูในครอบครอง หรือ
เปนผูจัดหาหรือจำหนายสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 6. ทำรายรางกายบุคลากร ครูอาจารยในโรงเรียน 
 7. ยุยง ชักชวน ทำการประทวงคร ูหรือโรงเรียน 
 8. คาประเวณีหรือเปนคนชักนำใหมีการคาประเวณี 

 
55 
55 
55 
55 

 
60 

 
60 
60 
60 

 

 
 เกณฑการเพิ่มคะแนนความประพฤติ แนบทายระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร วาดวยการควบคุมความ
ประพฤติ  การลงโทษ การตัด และการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2563 
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 การพิจารณาใหคะแนนความประพฤติ ตองมีหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือ
สังคม สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เปนแบบอยางกับผูอื่นเปนท่ีประจักษ จึงกำหนดเกณฑไวดังน้ี 
 

ลำดับ
ท่ี 

ลักษณะพฤติกรรม 
เพิ่ม

คะแนน 
1 เก็บสิ่งของ หรอืเงิน สงคืนเจาของ 5 
2 เปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมรายการตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน

รายการละ 
5 

3 ไดรับรางวัลอันดับท่ี 1 – 3 ในรายการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน 10 
4 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที ่รองหัวหนาชั้นเรียนของแตละปการศึกษา 10 
5 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที ่คณะกรรมการฝายตาง ๆ ในกลุมเขตรับผิดชอบ หรือ

กลุมส ี
10 

6 ใหขอมูลการกระทำความผิดตาง ๆ  10 
7 อุทิศตน เสียสละชวยงานของโรงเรียน งานของครู จนเปนท่ียอมรับ 10 
8 ไดรับรางวัลอันดับท่ี 1 – 3 ในรายการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ  ภายนอกโรงเรียน 15 
9 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที ่หัวหนาชั้นเรียนของแตละปการศึกษา 15 

10 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที ่คณะกรรมการนักเรียนฝายตาง ๆ 15 
11 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที ่รองประธานคณะกรรมการนักเรียน 20 
12 ไดรับการยกยองชมเชยจากชุมชน 20 
13 รับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน 25 
14 สรางชื่อเสียงท่ีดีดานตาง ๆ ใหกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม 25 
15 อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนพิจารณา - 
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หมวดที ่3 
ระเบยีบวาดวยเรื่องการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 

 
1. การแตงกาย นกัเรียนจะตองแตงกายตามเครื่องแบบท่ีกำหนดไวดงัตอไปน้ี 
 1.1 เครื่องแบบปกติสำหรับนักเรียนชาย 
  1.1.1 ระดับกอนประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
   1.1.1.1 กางเกงขาสั้นลายสะกอตเขียว  
   1.1.1.2 เสื้อ ผาสตีองเขียว แบบคอเชิ้ตลายสะกอตเขียว แขนสั้น ผาอกตลอด มีกระเปาที่
หนาอกดานซาย ติดกระดุม  
   1.1.1.3 รองเทา หนังสีดำ แบบหุมสนปลายเทา มีสายรัดหลังเทา 
   1.1.1.4 ถุงเทาสั้นสีขาว หุมขอเทา 
  1.1.2 ระดับประถมศึกษา มลีักษณะดังนี ้
   1.1.2.1 กางเกงขาสั้นสีกากี ซิปหนา หูรอบ 6 หู ยาวเลยหัวเขาขึ้นมาไมเกิน 3 นิ้ว กระเปา
ดานขางสองขาง ดานละ 1 กระเปา 
   1.1.2.2 เสื้อ ผาสีขาว แบบคอเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น ผาอกตลอด มีกระเปาที่หนาอกดานซาย 
เหนือกระเปาปกชื่อ–สกุล ดานขวาปกชื่อยอของโรงเรียน “บ.อ.” ขนาดประมาณ 2 ซม. ดวยดายหรือไหม สีน้ำเงิน
กรมทา ดานซายปก ชื่อ – สกุล นักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม. นำชายเสื้อสอดเขาในกางเกงโดยใหเห็นเข็มขัดได
รอบตัว 
   1.1.2.3 เข็มขดัหนังสีน้ำตาล หัวโลหะสี่เหลี่ยมธรรมดา ไมมีลวดลายหรือเข็มขัดลูกเสือ 
   1.1.2.4 รองเทาผาใบสีน้ำตาล ชนิดผูกเชือก ไมมีลวดลาย 
   1.1.2.5 ถุงเทาสั้นหุมขอเทา สีน้ำตาลไมมีลวดลาย เม่ือสวมแลวความยาวประมาณคร่ึงนอง 
ไมพับขอบ 
   1.1.2.7 ไมสวมเครื่องประดับใด ๆ ยกเวน นาิกา   
 1.2 เครื่องแบบปกติสำหรับนักเรียนหญิง 
  1.2.1  ระดบักอนประถมศึกษา   มีลักษณะดังน้ี 
   1.2.1.1 กระโปรง ลายสะกอตเขียว 
   1.2.1.2 เสื้อ ผาสตีองเขียว คอบัว แขนสั้น ผาอกตลอด มีกระเปาที่หนาอกดานซาย 
   1.2.1.3 รองเทาหนังสีดำ มีสายรัดหลังเทา 
   1.2.1.4 ถุงเทาสีขาว ความยาวหุมขอเทา ไมมีลวดลาย 
  ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
   1.2.2.1 กระโปรง สีกรมทา ดานหนาและดานหลังจีบดานละ 6 กลีบ ไมตองตีเกล็ดยาว 
ความยาวคลุมเขาลงมา เมื่อสวมใหขอบกระโปรงอยูระดับเอว ยาวไมเกินครึ่งนองและตองไมอยูเหนือเขา 
   1.2.2.2 เสื้อ ระดับประถมศึกษาปที่ 1-4 เสื้อสีขาว คอบัว แขนสั้น ผูกโบวไขว ผาอกตลอด 
ปกอักษรยอของสถานศึกษาที่อกเบื้องขวา บนเนื้อผาดวยดายหรือไหมสีน้ำเงิน ระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 เสื้อสี
ขาว ปกกลาส ีแขนสั้น ผูกโบวสีกรมทา ปกอักษรยอของสถานศึกษา “บ.อ.” ขนาดประมาณ 2 ซม.  ท่ีอกเบ้ืองขวา 
ดวยดายหรือไหมสีน้ำเงิน ดานซายปก ชื่อ – สกุล นักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม. 
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   1.2.2.3 รองเทาหนังสีดำ มีสายรัดหลังเทา 
   1.2.2.4 ถุงเทาสีขาว ความยาวหุมขอเทา ไมมีลวดลาย พับขอบ ไมมีขอบสีอื่นหรือลวดลาย 
   1.2.2.5 ไมสวมเครื่องประดับ ยกเวนนาิกา 
 1.2 ทรงผม 
  1.2.1 นักเรียนชายจะไวผมสั้นหรือผมยาวก็ได กรณีไวผมยาวดานขาง ดานหลังตองยาว ไมเลยตีนผม 
ดานหนาและกลางศีรษะใหเปนไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบรอย 
  1.2.2 นักเรียนหญิงจะไวผมสั้นหรือผมยาวก็ได กรณีไวผมยาวใหเปนไปตามความเหมาะสมและรวบให
เรียบรอย 
  1.2.3 นักเรียนตองหามปฏิบัติตน ดังน้ี 
   -  ดดัผม 
   -  ยอมสีผมใหผิดไปจากเดิม 
   -  ไวหนวดหรือเครา 
   -  การกระทำอ่ืนใดซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน เชน การตดัแตงทรงผมเปนรูปทรง
สัญลักษณหรือเปนลวดลาย หรือใสน้ำมันหรือเจลแตงผม 
 1.3 ชดุพละชาย – หญิง 
  ใสตามแบบที่โรงเรียนกำหนด สำหรับรองเทาพละ นักเรียนชาย เปนรองเทาผาใบสีน้ำตาล หรือสีขาว มี
เชือกผูก ไมมีลวดลาย นักเรียนหญิง รองเทาผาใบสขีาว มีเชือกผูก ไมมีลวดลาย 
 1.4 ชุดลูกเสอื–เนตรนารี 
  ระดับประถมศึกษาปที่ 1–3 ชุดลูกเสือ-เนตรนารสีำรอง ตามแบบที่กำหนด 
  ระดับประถมศึกษาปที่ 4–6 ชุดลูกเสือ–เนตรนารสีามัญ ตามแบบที่กำหนด 
 1.5 ชดุพ้ืนเมือง 
  ใสตามแบบที่โรงเรียนกำหนด สำหรับรองเทาใหสวมรองเทาแบบรัดสน ไมสวมรองเทาแตะ สีสันไม
ฉูดฉาด 
 
2. การแตงกายประจำวัน 
 2.1 วันจันทร และอังคาร แตงกายดวยชุดนักเรียน 
 2.2 วันพุธ ชุดพละตามแบบของโรงเรียน 
 2.3 วันพฤหัสบดี ชุดลูกเสือ–เนตรนาร ี
 2.4 วันศุกร ชุดพ้ืนเมืองตามแบบของโรงเรียน 
 
หมายเหตุ 1.  การแตงกายประจำวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาส โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา 
  2.  ในวันที่มีการสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคใหนักเรียนแตงกายดวยชุดนักเรียนเทานั้น 
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หมวดที ่4 
บทเฉพาะกาล 

 
 1. แนวการปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานของครู 
  1.1 ครูทุกคนมีอำนาจและหนาท่ีในการวากลาวตักเตือนที่นักเรียนกระทำผิด 
  1.2 ในกรณีที่ครูพบนักเรียนกระทำความผิดใหดำเนินการวากลาวตักเตือน และแจงตอหัวหนาระดับชั้น
หรือหัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อบันทึกและพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิดท่ี
กระทำ 
  1.3 ให ครูประจำชั้นและหัวหนาระดับชั้นเปนผูดำเนินการเบื้องตนที่ฝายบริหารกิจการนักเรียน โดยลง
บันทึกการกระทำความผิดของนักเรียนไวเปนหลักฐานในแฟมประวัตินักเรียนและแจงใหผูปกครองนักเรียนทราบ
ทุกครั้ง 
  1.4 การใหนักเรียนที่กระทำความผิดใหทำกิจกรรม ให ครูประจำชั้นหรือหัวหนาระดับชั้นหรือฝาย
บริหารกิจการนักเรียนเปนผูมอบหมายใหทำกิจกรรมและควบคุมดูแล 
  1.5 การทำทัณฑบนหรือการพักการเรียน นักเรียนที่กระทำความผิดใหหัวหนาฝายบริหารกิจการ
นักเรียนไดรวมดำเนินการเสนอผูอำนวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งการตอไป 
  1.6 การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา นักเรียนที่กระทำความผิดถึงขั ้นเปลี่ยนสถานศึกษา ใหดำเนินการ
พิจารณาความผิดในรปูคณะกรรมการฝายบริหารกิจการนักเรยีนแลวนำเสนอตอผูอำนวยการโรงเรียน 
  1.7 ครพูึงประพฤติตัวใหเปนแบบอยางแกนักเรียน จึงกำหนดการแตงกายของครูประจำวันดังนี ้
   1.7.1 วันจันทร แตงชุดขาราชการ 
   1.7.2 อังคาร แตงกายดวยชุดสภุาพ 
   1.7.3 วันพุธ ชุดพละ 
   1.7.4 วันพฤหัสบดี ชุดผูกำกับ ลูกเสือ–เนตรนาร ี
   1.7.5 วันศุกร ชุดพ้ืนเมือง 
 2. การพัฒนาวินัยนักเรียน จะตองปรากฏหลักฐาน และขอเท็จจริงชัดแจงวานั้นไดกระทำความผิดจริงและ
สมควรไดรับการพัฒนาวินัยโดยตองนำเสนอตอผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูใหความเห็นชอบสั่งการ 
 3. การพัฒนาจะตองไมใชความรุนแรง หรือกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ หรือความพยายาม หรือ
ลงโทษนักเรียนที่กำลงเจ็บปวยหรือมีปญหากระทบเทือนใจอยางรุนแรงและใหคำนึงถึงอายุของนักเรียนดวย 
 4. การพัฒนาวินัยนักเรียนแตละครั้งใหเปนไปดวยการวากลาวสั่งสอนโดยเจตนาที่จะแกไขนิสัยและความ
ประพฤติในทางที่ไมดีของนักเรียนใหสำนึกในความผิด และเวนการประพฤติชั่ว ปฏิบัติตนในทางที่ดีเพื ่อเปน
พลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป 
 5. การพัฒนาวินัยนักเรียนทุกครั้ง ตองบันทึกไวเปนหลักฐาน และแจงใหบิดา–มารดา หรือผูปกครองรับทราบ
เปนหนังสือทุกครั้ง 
 6. การพัฒนาวินัยนักเรียน ตามข้ันตอนของประเภทการกระทำความผิด เมื่อไดดำเนินการแลวนักเรียนยังไม
ปฏิบัติตาม ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน พิจารณาดำเนินการพัฒนาวินัย ในระดับตอไป
โดยเสนอผูอำนวยการโรงเรียนใหความเห็นชอบสั่งการ 
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 7. การแกไขระเบียบนี้เปนหนาที่ของ คณะกรรมการฝายบริหารกิจการนักเรียน ผูแทนครู คณะกรรมการ
นักเรียน ผูแทนนักเรยีน เพ่ือเสนออนุมัติแกไขตอผูอำนวยการโรงเรียน และใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกอนทุกคร้ัง 
 
    ประกาศ ณ วันที ่  20   เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
  

        ลงชื่อ             
            (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
       ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร   
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บันทึกการใหความเห็นชอบระเบียบโรงเรยีนวัดบอพระอินทร 
วาดวยการพัฒนาวินยันักเรียน พ.ศ. 2563 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
 

*********************************************************** 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีมติเห็นชอบระเบียบโรงเรียนวัดบอพระ
อินทร วาดวยการพัฒนาวินัยนักเรียนพ.ศ. 2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่  3   
/๒๕63   เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเกิดจากความรวมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร และเห็นวาเปนประโยชนแกนักเรียนและโรงเรียนเปน
อยางมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอขอบคุณคณะทำงาน 
 และใหใชเปนกรอบแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร  ใหบรรลุ
วัตถุประสงคเปาหมายท่ีกำหนดไวตอไป จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 

      (ลงชื่อ)         
         (นายสำเนาว  อภิพงษ)   
                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนวดับอพระอินทร 
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