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หน้า 3

ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร 
วา่ด้วยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546  
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร จงึวางระเบียบวา่ด้วยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษาไวดั้งต่อไปน้ี 
 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรยีกวา่ “ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร วา่ด้วยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ. 2548” 
 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใชบ้ังคับต้ังแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวา่ด้วยการลงโทษนักเรยีนหรอืนักศึกษา พ.ศ. 2543 
 ข้อ 4  ในระเบียบน้ี 
   “ผู้บรหิารโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา” หมายความวา่ ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ ผู้อํานวยการ  
   อธกิารบดีหรอืหัวหน้าของโรงเรยีนหรอืสถานศึกษาตําแหน่งท่ีเรยีกชื่ออยา่งอ่ืนของ  
   โรงเรยีนหรอืสถานศึกษาน้ัน 
   “กระทําความผิด” หมายความวา่ การท่ีนักเรยีนหรอืนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ  
   ข้อบังคับของสถานศึกษา หรอืของกระทรงศึกษาธกิาร หรอืกฎกระทรวงวา่ด้วยความ 
   ประพฤติของนักเรยีนและนักศึกษา 
   “การลงโทษ” หมายความวา่ การลงโทษนักเรยีนหรอืนักศึกษาท่ีกระทําความผิด  โดยมี 
   ความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมส่ังสอน 
 ข้อ 5  โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรยีนหรอืนักศึกษาท่ีกระทําความผิดมี 4 สถาน  ดังน้ี 
   (1) วา่กล่าวตักเตือน 
   (2) ทําทัณฑ์บน 
   (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
   (4) ทํากิจกรรมเพ่ือให้ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 
 ข้อ 6   ห้ามลงโทษนักเรยีนและนักศึกษาด้วยวธิรุีนแรง  หรอืแบบกล่ันแกล้ง  หรอืลงโทษด้วยความโกรธ  
  หรอืด้วยความพยาบาท  โดยให้คํานึงถึงอายขุองนักเรยีนหรอืนักศึกษา  และความรา้ยแรงของ 
  พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
   การลงโทษนักเรยีนหรอืนักศึกษาให้เปน็ไปเพ่ือเจตนาท่ีจะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี 
  ของนักเรยีนหรอืนักศึกษาให้รูสํ้านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไป 
   ให้ผู้บรหิารโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา หรอืผู้ท่ีผู้บรหิารโรงเรยีนหรอืสถานศึกษามอบหมาย  
  เปน็ผู้มีอํานาจในการลงโทษนักเรยีน  นักศึกษา 
 ข้อ 7  การวา่กล่าวตักเตือน  ใชใ้นกรณีนักเรยีนหรอืนักศึกษากระทําความผิดไม่รา้ยแรง 
 ข้อ 8  การทําทัณฑ์บนใชใ้นกรณีนักเรยีนหรอืนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรยีนหรอื 
  นักศึกษา  ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา หรอืกรณีทําให้เส่ือมเสีย 
  ชื่อเสียง และเกียรติศักด์ิของสถานศึกษา  หรอืฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา  หรอืได้รบัโทษวา่ 
  กล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยงัไม่เข็ดหลาบการทําทัณฑ์บนให้ทําเปน็หนังสือ  และเชญิบดิามารดาหรอื 
  ผู้ปกครองมาบันทึกรบัทราบความผิดและรบัรองการทําทัณฑ์บนไวด้้วย 
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หน้า 4

 ข้อ 9  การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เปน็ไปตามระเบียบปฏิบัติวา่ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 
  นักเรยีนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากําหนด  และให้ทําบันทึกข้อมูลไวเ้ปน็หลักฐาน 
 ข้อ 10  ทํากิจกรรมเพ่ือให้ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม  ใชใ้นกรณีท่ีนักเรยีนและนักศึกษากระทําความผิดท่ี 
  สมควรต้องปรบัเปล่ียนพฤติกรรม  การจดักิจกรรมให้เปน็ไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธกิาร 
  กําหนด 
 ข้อ 11  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  รกัษาการให้เปน็ไปตามระเบียบน้ีและให้มีอํานาจตีความและวนิิจฉัย 
  ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

       ประกาศ ณ วนัท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2548 

                  อดิศัย  โพธารามิก 
                                    รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร  
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หน้า 5
ระเบียบโรงเรยีนพัฒนานิคม 

วา่ด้วยวนัิยและพฤติกรรมนักเรยีน 

 เพ่ือให้การปกครองดูแลนักเรยีนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรยีนพัฒนานิคมเปน็ไปด้วยความ
เรยีบรอ้ย มีความต่อเน่ือง ครูท่ีปรกึษาได้ดูแลนักเรยีนอยา่งใกล้ชดิท้ังด้านการเรยีนและความประพฤติ อีกท้ังยงั
เปน็การส่งเสรมิวนัิยของนักเรยีนให้เครง่ครดัยิง่ขึ้น จงึอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวา่ด้วยการลงโทษ
นักเรยีน พ.ศ. 2548  
 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรยีกวา่ “ระเบียบโรงเรยีนพัฒนานิคมวา่ด้วยวนัิยและพฤติกรรมนักเรยีน” 
 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใชบ้ังคับต้ังแต่วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2564 เปน็ต้นไป 
 ข้อ 3  คําวา่ “นักเรยีน” หมายถึง นักเรยีนท่ีกําลังศึกษาอยูใ่นโรงเรยีนพัฒนานิคม 
 ข้อ 4  คําวา่ “ครู” หมายถึง ครู ตลอดท้ังพนักงานของราชการปัจจบุันของโรงเรยีนพัฒนานิคม 
 ข้อ 5  คําวา่“คะแนน”หมายถึงคะแนนท่ีเกิดจากการประเมินพฤติกรรมด้านความประพฤติของนักเรยีน 
  ตามแนวเปรยีบเทียบท่ีกําหนด 
 ข้อ 6  ครู มีหน้าท่ีเพ่ิมหรอืตัดคะแนนความประพฤติของนักเรยีนทุกคนตามอํานาจการเพ่ิมหรอืตัด 
  คะแนนในระเบียบน้ีให้กระทําเปน็ปัจจบุัน 
 ข้อ 7  ให้ครู  เสนอการเพ่ิมหรอืการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรยีนท่ีเกินอํานาจตนต่อผู้มีอํานาจ 
  การเพ่ิมคะแนนหรอืตัดคะแนนตามสายงานการเสนอเพ่ิมหรอืตัดคะแนนนักเรยีนให้กระทําเปน็ 
  ลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ 8  ให้ครู รายงานการเพ่ิมคะแนน การตัดคะแนน พรอ้มความดีหรอืความผิดท่ีจาํเปน็ต้องเพ่ิมหรอืตัด 
  คะแนนน้ันตามแบบท่ีกําหนดต่อหัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

  ข้อ 9  หัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนบันทึกความดีหรอืความผิดของนักเรยีนลงในทะเบียนประวติั 
  นักเรยีน 

  ข้อ 10  ครูท่ีปรกึษามีหน้าท่ีพบนักเรยีนท่ีกระทําความผิดเพ่ืออบรม ตักเตือน และรายงานผลการดําเนิน 
  การให้หัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนทราบภายใน  3  วนัและให้หัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการ 
  นักเรยีนบันทึกผลการดําเนินการลงในทะเบียนประวติันักเรยีน 

 
                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี   14  พฤษภาคม  2564 

        
         (นางณัฏฐนีิ  หอมจนัทร)์ 
                                                            ผู้อํานวยการโรงเรยีนพัฒนานิคม 
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หน้า 6

ระเบียบโรงเรยีนพัฒนานิคม 
วา่ด้วย การลงโทษตัดคะแนน และเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรยีน พ.ศ. 2564 

 เพ่ือให้การป้องกัน ควบคุม และแก้ไข ความประพฤติของนักเรยีนให้อยูใ่นระเบียบ วนัิย มีคุณธรรม 
จรยิธรรม เปน็บุคคลท่ีมีลักษณะตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเปน็ท่ียอมรบัของสังคมและชุมชน มีหลักเกณฑ์
การลงโทษนักเรยีนอยา่งเปน็ระบบและการสรา้งขวญักําลังใจแก่นักเรยีนท่ีประพฤติดี จงึกําหนดระเบียบวา่ด้วย
การลงโทษ และคะแนนความประพฤติของนักเรยีนไวดั้งน้ี 
 ข้อ  1  ระเบียบน้ีเรยีกวา่   “ระเบียบโรงเรยีนพัฒนานิคม”  วา่ด้วยการลงโทษ ตัดคะแนน และเพ่ิมคะแนน 
  ความประพฤติของนักเรยีน พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2  ในระเบียบน้ี 
  “โรงเรยีน”     หมายถึง  โรงเรยีนพัฒนานิคม 

  “ผู้อํานวยการ”    หมายถึง   ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรยีนพัฒนานิคม 
         “รองผู้อํานวยการ”   หมายถึง   ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรยีนพัฒนานิคม 
  “ครู”   หมายถึง ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ครูในปัจจบุันของโรงเรยีนพัฒนานิคม 
          “นักเรยีน”    หมายถึง   นักเรยีนปัจจบุันของโรงเรยีนพัฒนานิคม 
          “ผู้ปกครอง”    หมายถึง   ผู้ท่ีได้ลงชื่อเปน็ผู้ปกครองในเอกสารมอบตัวนักเรยีนท่ี 
       ให้ไวกั้บทางโรงเรยีนพัฒนานิคม   
  “หัวหน้าระดับ”  หมายถึง   ครูท่ีได้รบัการแต่งต้ังหรอืคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
  “คณะกรรมการพิจารณาความพฤติกรรมนักเรยีน” 
     หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนหรอืครูท่ีได้รบั 
       การแต่งต้ังตามคําส่ังหรอืคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
 ข้อ 3   กําหนดให้นักเรยีนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน ใน 1 ปีการศึกษา  
 ข้อ 4   ผู้มีอํานาจเพ่ิมคะแนนหรอืตัดคะแนนความประพฤติของนักเรยีนท่ีกระทําความผิด 
  4.1  ครูทุกคนมีอํานาจ   ครัง้ละไม่เกิน 5   คะแนน 
  4.2 ครูท่ีปรกึษา  ครัง้ละไม่เกิน 10  คะแนน 
  4.3 ครูเวรประจาํวนั   ครัง้ละไม่เกิน 10   คะแนน 
  4.4 หัวหน้างานทุกงาน ครัง้ละไม่เกิน 20   คะแนน 
  4.5 รองผู้อํานวยการ  ครัง้ละไม่เกิน 30   คะแนน 
       4.6 คณะกรรมการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนปฏิบัติตามท่ีประชุมครัง้ละ 100 คะแนน 
            4.7 ผู้อํานวยการ เพ่ิมหรอืลด  ตามความเหมาะสม 
 ข้อ 5  เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 

มาตรการการลงโทษ มีเกณฑ์การพิจารณาโดยจาํแนกเปน็ 5 หมวด ดังน้ี 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  



หน้า 7

ท่ี รายการพฤติกรรม บทลงโทษ ตัดคะแนน

หมวดท่ี 1 หมวดท่ัวไป

1 มาไม่ทันเคารพธงชาติ (มาสาย) 1.  ตักเตือน 

2. ตัดคะแนน 

3. แจง้/เชญิปกครองทําทัณฑ์บน 

4. ทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปล่ียน
พฤติกรรม

5

2 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเชา้ โดยหลบซอ่นตามสถานท่ีต่างๆ (กรณี
มาถึงโรงเรยีนก่อนโรงเรยีนเข้าปกติ) 10

3 จงใจไม่ให้ผู้ปกครองมาพบหรอืเปล่ียนตัวผู้ปกครอง 10

4 กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนเรยีกพบแต่ไม่มาพบและไม่มีเหตุผลอันควร 10

5 ใชก้ระเป๋าไม่ถูกระเบียบของโรงเรยีน 10

6 นําประทัด ดอกไม้ไฟ มาเล่นในโรงเรยีน 20

หมวดท่ี 2 ด้านการเรยีน

1 ขาดเรยีนติดต่อกันเกิน 3 วนั โดยไม่แจง้เหตุผล 1.  ตักเตือน 

2. ตัดคะแนน 

3. แจง้/เชญิปกครองทําทัณฑ์บน 

4. ทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปล่ียน
พฤติกรรม

5

2 ก่อกวนความสงบในห้องเรยีน/ไม่ต้ังใจเรยีน 10

3 หนีเรยีน/ไม่เข้าห้องเรยีน 10

4 ไม่เข้ารว่มกิจกรรมท่ีทางโรงเรยีนจดั 20

5 หนีโรงเรยีน 30

6 ทุจรติในการสอบ 40

หมวดท่ี 3 ด้านการแต่งกาย

1 ไม่ปัก พ.น. /ชื่อ-สกุล/ดาว 1.  ตักเตือน 

2. ตัดคะแนน 

3. แจง้/เชญิปกครองทําทัณฑ์บน 

4. ทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปล่ียน
พฤติกรรม

5

2 ใส่เครื่องประดับท่ีไม่เหมาะสมมาโรงเรยีน 5

3 ไวห้นวดเครา-แต่งหน้า กันค้ิว 5

4 ใส่เส้ือผู้อ่ืนมาโรงเรยีน 5

5 กางเกงหรอืกระโปรงส้ันผิดจากเกณฑ์ของโรงเรยีน 10

6 ชายเส้ือออกนอกกางเกง/กระโปรง    (น.ร.ชาย, 
น.ร.หญงิ ม.ปลาย) ท้ังในและนอกโรงเรยีน

10

7 รองเท้า/ถุงเท้า ผิดระเบียบ 10

8 สวมชุดกีฬา/โปโล ไม่ถูกต้อง 10

9 ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนาร ีตามท่ีกําหนด 10

10 ยอ้ม ดัด เปล่ียนสีผม หรอืซอยผม 10

11 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรยีนโดยเจตนา (ไม่
รบัการตรวจความเรยีบรอ้ย ตรวจแล้วไม่แก้ไข,ตรวจ
แล้วยงัทําผิดระเบียบอีก)

10

12 นักเรยีนชาย-หญงิทรงผมผิดระเบียบ 20

13 การสัก/เขียน/พิมพ์ลายบนรา่งกาย 20

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  



หน้า 8

 หมายเหตุ : หากกรณีพฤติกรรมใดๆ ท่ีไม่ได้ระบุในประเด็นน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของครูและกลุ่ม  
        บรหิารกิจการนักเรยีน 

ท่ี รายการพฤติกรรม บทลงโทษ ตัดคะแนน

หมวดท่ี 4 ด้านความประพฤติ

1 ไม่พกบัตรประจาํตัวนักเรยีน 1.  ตักเตือน 

2. ตัดคะแนน 

3. แจง้/เชญิปกครองทําทัณฑ์บน 

4. ทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปล่ียน
พฤติกรรม

5

2 กล่าววาจาหยาบคาย ไม่สุภาพ 10

3 แสดงกิรยิามารยาทไม่สุภาพนอกโรงเรยีนในเครื่อง
แบบนักเรยีน

10

4 มีส่วนรว่มในการกระทําผิด 10

5 นักเรยีนออกไปกับบุคคลภายนอกโดยไม่ขออนุญาต 10

6 ปลอมแปลงลายเซน็ผู้ปกครอง/ครู-อาจารย์ 10

7 ใชเ้ครื่องมือส่ือสารผิดเวลาท่ีกําหนด 20

8 ทะเลาะววิาทแต่ไม่ใชกํ้าลังทํารา้ยกัน 20

9 ทําลายทรพัยสิ์นของโรงเรยีน/ผู้อ่ืน 20

10 แสดงการข่มขู่เพ่ือหวงัทรพัย์ 20

11 กล่ันแกล้งเพ่ือนโดยเจตนา 20

12 วางตัวไม่เหมาะสมกับเพ่ือนต่างเพศ 20

13 ทะเลาะววิาทและใชกํ้าลังทํารา้ยกัน 30

14 เท่ียวเตรใ่นสถานท่ีไม่เหมาะสม 30

15 ลักขโมยหรอืแอบอ้างเอาของผู้อ่ืน 30

16 มีพฤติกรรมใชส้ารเสพติด 30

17 เล่นการพนัน 30

18 สูบบุหรี ่มีไฟแชค็/ไม้ขีดไฟ/บุหรีไ่วใ้นครอบครอง 30

19 ด่ืมของมึนเมาหรอืพกพามาโรงเรยีน 30

20 แสดงกิรยิาลบหลู่ดูหม่ินครู-อาจารย์ 40

21 มีเรื่องชูส้าว 40

22 พกพาอาวุธมาโรงเรยีน 40

หมวดท่ี 5 ด้านอาคารสถานท่ี

1
นํา/รบัประทานอาหารและขนมบนอาคาร/ในห้องเรยีนไม่เก็บภาชนะหลัง
รบัประทานอาหารในโรงอาหารทําความสกปรกรกรุงรงัให้กับสถานท่ี

1.  ตักเตือน 

2. ตัดคะแนน 

3. แจง้/เชญิปกครองทําทัณฑ์บน 

4. ทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปล่ียน
พฤติกรรม

5

2 เล่นกีฬาทุกประเภทในห้องเรยีน 5

3 ไม่รกัษาความสะอาดห้อง/บรเิวณโรงเรยีน 10

4 สวมรองเท้าขึ้นบนอาคารเรยีน 10

5
เขียนหรอืทําอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีทําความสกปรกผนังอาคาร/โต๊ะเรยีน/
เก้าอ้ีและส่วนต่างๆ 20

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  



หน้า 9
  
 ข้อ 6  เกณฑ์ความดี ความชอบ เพ่ิมคะแนนความประพฤติ มีหลักฐานแสดงให้เห็นวา่เปน็บุคคลท่ีมี 
  คุณธรรมจรยิธรรม ชว่ยเหลือสังคม เปน็ท่ีประจกัษ์ดังน้ี 

หมายเหตุ :  1.  นักเรยีนท่ีมีความประพฤติดี มีคะแนนต้ังแต่  50 ขึ้นไปจะได้รบัเกียรติบัตรจากทางโรงเรยีน 
   2. ได้รบัเกียรติบัตรกรณีพิเศษให้อยูใ่นดุลพินิจคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมนักเรยีน 

 ข้อ 7    วธิกีารลงโทษ 
 7.1 ผู้มีอํานาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรยีนท่ีกระทําผิด ต้องพิจารณาสอบสวนให้ ได้ความจรงิ  
  และให้นักเรยีนรบัทราบความผิดน้ัน 
 7.2  เม่ือพิจารณาความผิดน้ันเกินอํานาจของตนท่ีต้องตัดคะแนนความประพฤติได้ ให้เสนอเรื่องต่อ 
  คณะกรรมการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 
 7.3  ทุกครัง้ท่ีมีการลงโทษนักเรยีน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องรบัทราบ ได้แก่ ผู้อํานวยการ  
  รองผู้อํานวยการ คณะกรรมการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน  ครูท่ีปรกึษา  ผู้ปกครองนักเรยีน 

ลําดับท่ี ลักษณะพฤติกรรม เพ่ิมคะแนน

1 เก็บส่ิงของ หรอืเงิน – มีมูลค่าไม่เกิน 200 5

– มีมูลค่าไม่เกิน  500 10

– มีมูลค่าไม่เกิน  1000 20

– มีมูลค่าไม่เกิน  2000 25

2 เปน็ตัวแทนนักเรยีนเข้ารว่มการแข่งขันต่างๆภายนอกโรงเรยีน 15

3 ชนะรายการแข่งขันรายการต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน ลําดับท่ี  1-3 10

4 ชนะรายการแข่งขันรายการต่าง ๆ ภายนอกโรงเรยีน ลําดับท่ี 1-3 25

5 เปน็หัวหน้าห้องของแต่ละปีการศึกษา 15

6 เปน็รองหัวหน้าห้องของแต่ละปีการศึกษา 10

7 เปน็กรรมการห้องของแต่ละปีการศึกษา 10

8 เปน็ประธานคณะกรรมการสภานักเรยีน 30

9 เปน็รองประธานคณะกรรมการสภานักเรยีน 20

10 เปน็คณะกรรมการสภานักเรยีน 15

11 เปน็ประธาน หรอืรองคณะสีต่าง ๆ 20

12 เปน็คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะสี 10

13 ได้รบัการยกยอ่งชมเชยจากชุมชน 30

14 ชี้ชอ่งทางให้ครู-อาจารย ์ทราบเบาะแสการกระทําผิดของนักเรยีน 20

15 นําชื่อเสียงมาสู่โรงเรยีนเปน็ท่ียอมรบั และศรทัธาต่อสังคม 30

16 อุทิศตนเสียสละชว่ยงานโรงเรยีนชว่ยงานครูอาจารยจ์นเปน็ท่ียอมรบั 20

17 ปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 5

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  



หน้า 10

 ข้อ  8  การออกใบรบัรองความประพฤติ 
 เพ่ืออํานวยประโยชน์แก่นักเรยีนท่ีมีความประสงค์ท่ีจะขอใบรบัรองความประพฤติเพ่ือใชใ้นโอกาสต่างๆและ 
เพ่ือการขอใบรบัรองความประพฤติเปน็ไปด้วยความเรยีบรอ้ย จงึกําหนดแนวปฏิบัติดังน้ี 
 8.1   โรงเรยีนจะออกใบรบัรองความประพฤติให้เฉพาะผู้ท่ียงัไม่ขาดจากสภาพการเปน็นักเรยีนของ 
  โรงเรยีนพัฒนานิคมเท่าน้ัน 
 8.2  นักเรยีนท่ีต้องการขอใบรบัรองความประพฤติ ให้แจง้ความประสงค์และขอรบัแบบฟอรม์การขอ 
  ใบรบัรองความประพฤติได้ท่ีกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน พรอ้มท้ังกรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบ 
  ถ้วนสมบูรณ์  
 8.3  เม่ือรองผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนพิจารณาเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ให้หัวหน้างาน  
  สารสนเทศกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนหรอืผู้ท่ีได้รบัมอบหมายรวบรวมแบบฟอรม์การขอใบรบัรอง 
  ความประพฤติเสนอผู้อํานวยการโรงเรยีนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 8.4   นักเรยีนท่ีจะได้รบัใบรบัรองความประพฤติ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

8.4.1 ไม่เคยถูกลงโทษขั้นทําทัณฑ์บนหรอืสูงกวา่น้ีทุกกรณี 
8.4.2 ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 40  คะแนน 

8.5   ในกรณีท่ีนักเรยีนขาดคุณสมบัติ ข้อ 8.4.1 และข้อ 8.4.2 ถ้ามีความประสงค์จะขอใบรบัรองความ 
  ประพฤติ นักเรยีนผู้น้ันต้องผ่านการปรบัพฤติกรรม ตามหลักสูตรท่ีโรงเรยีนกําหนด 

 8.6   ให้รองผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนรกัษาการให้เปน็ไปตามระเบียบน้ี  

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

                           (นางณัฏฐนีิ  หอมจนัทร)์ 
                                    ผู้อํานวยการโรงเรยีนพัฒนานิคม 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  



หน้า 11

หลักปฏิบติัในการลงโทษ 

 1.   การตัดคะแนนพฤติกรรม ให้คุณครูทุกคนสามารถตัดคะแนนพฤติกรรมตามหลักเกณฑ์วา่ด้วย  
  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรยีน 
 2. กรณีนักเรยีนกระทําความผิดเปน็ครัง้แรก ให้คุณครูทุกคนตักเตือน หรอือบรมส่ังสอน ชี้นําแนวทาง 
  ปฏิบัติให้ถูกต้องแก่นักเรยีนได้ตามแต่ดุลพินิจของครูหรอืผู้พบเห็น และบันทึกไวเ้ปน็หลักฐานวา่กล่าว 
  ตักเตือน   
 3. กรณีนักเรยีนกระทําความผิดในเรื่องเดียวกันจาํนวนหลายคน แต่การลงโทษจะแตกต่างกันออกไปตาม 
  ความผิดของนักเรยีนท่ีกระทําผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนัก-เบาของพฤติกรรมด้วย 
 4. กรณีนักเรยีนกระทําความผิดซํ้าๆ และถูกตัดคะแนนจนถึง 45 คะแนน แสดงถึงการไม่ปรบัปรุงตนเอง 
  ให้ดีขึ้น และไม่เคารพเชื่อฟังครู  ต้องเชญิผู้ปกครองมาพบกับทางโรงเรยีนและทําทัณฑ์บน 
 5.  กรณีนักเรยีนกระทําความผิดซํ้า ไม่วา่จะเปน็ความผิดสถานเบา/ปานกลาง/หนัก หรอืรา้ยแรง ต้องให้ 
  คณะกรรมการในกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนสรุป และเสนอความคิดเห็นต่อรองผู้อํานวยการกลุ่ม 
  บรหิารกิจการนักเรยีน 
 6. ในการเชญิผู้ปกครองมารบัทราบและทําทัณฑ์บน  ให้เปน็อํานาจของรองผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารกิจการ 
  นักเรยีน 
 7.  ในกรณีความผิดรา้ยแรงให้ดําเนินการดังน้ี  คณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมนักเรยีน  โดยพิจารณา 
  จากระเบียบของโรงเรยีนและเสนอต่อรองผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน เพ่ือหาข้อสรุป   
  หากยงัไม่ได้ข้อสรุปให้คณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมนักเรยีนนําเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรยีนเพ่ือ 
  หาข้อยติุ 
 8. ให้คณะกรรมการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนพิจารณาจดักิจกรรมเพ่ือปรบัเปล่ียนพฤติกรรมให้กับ 
  นักเรยีนท่ีกระทําความผิดในทุกกรณี  โดยได้รบัความเห็นชอบจากรองผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารกิจการ 
  นักเรยีนตามความเหมาะสม 
   นักเรยีนท่ีประพฤติความผิด  ฝ่าฝืนความผิดตามระเบียบวา่ด้วยข้อบังคับของโรงเรยีน 
  จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรยีนพัฒนานิคม ปี พ.ศ. 2564  ดังต่อไปน้ี 
   1. วา่กล่าวตักเตือน 
   2. ทําทัณฑ์บน 
   3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
   4. ทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 
    4.1 ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมภายในโรงเรยีน 
    4.2 เปล่ียนบรรยากาศทางการเรยีน 
          
         ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

                           (นางณัฏฐนีิ  หอมจนัทร)์ 
                                    ผู้อํานวยการโรงเรยีนพัฒนานิคม 
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ระเบียบโรงเรยีนพัฒนานิคม 
วา่ด้วยเครื่องแบบ  การแต่งกายและทรงผมของนักเรยีน  พ.ศ.  2564 

  
 โรงเรยีนพัฒนานิคม  เห็นสมควรวางระเบียบเก่ียวกับเครื่องหมาย  การแต่งกายและทรงผมของนักเรยีน
ให้เปน็แนวปฏิบัติรว่มกัน  เพ่ือส่งเสรมิ  พัฒนาความประพฤติด้านการมีระเบียบ  วนัิย  ความสะอาด  ความ
เรยีบรอ้ย  เหมาะสมกับสภาพการเปน็นักเรยีน  จงึได้วางระเบียบไวดั้งน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา่  “ระเบียบโรงเรยีนพัฒนานิคม  วา่ด้วยเครื่องแบบการแต่งกายและทรงผมของ 
  นักเรยีน  พ.ศ.  2564” 
 ข้อ 2   ระเบียบน้ีให้ใชบ้ังคับแก่นักเรยีนโรงเรยีนพัฒนานิคม  ต้ังแต่ปีการศึกษา  2564  เปน็ต้นไป 
 ข้อ 3    ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ  ในส่วนท่ีบัญญัติไวแ้ล้วในระเบียบน้ีหรอืขัดแยง้กับ  
  ระเบียบน้ี 
 ข้อ 4    เครื่องแบบ  การแต่งกายและทรงผมของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 
  
 1.  นักเรยีนชาย 
            (ก) เส้ือ  ผ้าสีขาว เน้ือเรยีบ ไม่บางเกินควร แบบเส้ือเชิต้ ปกกวา้ง 5 เซนติเมตร ใชก้ระดุม  
    แบนสีขาว  เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ  1  เซนติเมตร  แขนเพียงศอก  มีกระเป๋าท่ี  
    อกราวนมด้านซา้ย  1  กระเป๋าขนาดกวา้ง  3 – 10  เซนติเมตร  ลึก  10 – 15    
    เซนติเมตร  ให้พอเหมาะกับตัวเส้ือ ผ่าอกตลอด สาบเส้ือตลบออก  กวา้ง   
    3  เซนติเมตร  ให้ต่อไหล่ด้านหลังไม่มีจบี  ไม่มีเกล็ดหรอืสาบด้านข้าง ไม่รดัคอ  

   ชื่อโรงเรยีน  พ.น. ปกัท่ีอกเส้ือด้านขวามือด้วยไหมสีนํ้าเงิน  ขนาด 1.5 เซนติเมตร  
      และตราสัญลักษณ์โรงเรยีนปักด้านบนของ พ.น. ห่าง 1 เซนติเมตร  
      ขนาดของตราสัญลักษณ์ความสูง 3  เซนติเมตร ฐานรบิบิน้  3.5   
      เซนติเมตร  ปักด้วยไหมตามสีตราสัญลักษณ์ 

   ชื่อ-สกุล  ปักท่ีอกด้านซา้ยห่างจากกระเป๋าเส้ือ 1  เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร   
      1  เซนติเมตรด้วยไหมสีนํ้าเงิน   

   รูปดาว   ปักเหนือชื่อ ห่างจากชื่อ-สกุล 1 เซนติเมตร  ด้วยไหมตามคณะสี 
   เลขประจําตัว   ปักด้านล่าง พ.น. ขนาด  1  เซนติเมตร  ด้วยไหมสีนํ้าเงิน 

  (ข) กางเกง  ผ้าสีกากี เน้ือผ้าเรยีบไม่มีลาย ไม่ใชผ้้ายนีส์ ขาส้ันคลุมลูกสะบ้าเข่า เม่ือยนืตรงขา  
    กางเกง กวา้งห่างจากขาประมาณ 8-12 เซนติเมตร ปลายขากางเกงพับด้านใน กวา้ง 
    ประมาณ 3 เซนติเมตร ผ่าตรงกลางส่วนในใชซ้ปิติดต่อซอ่นไวภ้ายใน มีกระเป๋าด้าน 
    ข้างตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ขอบกางเกงมีหู 7 หู สวมทับชายเส้ือ 
    ให้เรยีบรอ้ย (ไม่ดึงมาปิดเข็มขัด) 
  (ค) รองเท้า-ถุงเท้า  ใชร้องเท้าหุ้มส้นผ้าใบ สีนํ้าตาล ไม่มีลวดลาย หัวมน ใชเ้ชอืกผูกรองเท้า  
    เปน็ไนล่อนสีนํ้าตาล ถุงเท้าสีนํ้าตาล ไม่มีลวดลาย ไม่เปน็ลูกฟกูหรอืขนสัตว ์ดึงขึ้น 
    มาประมาณ  4  น้ิว หรอืครึง่น่อง ไม่พับ (ห้ามใชถุ้งเท้าส้ัน) 
  (ง) เข็มขดั   ใชเ้ข็มขัดหนังแบบหัวส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ขนาดกวา้งต้ังแต่ 2-4 เซนติเมตร  เข็มขัด      
    นักเรยีนต้องไม่มีลวดลาย สีนํ้าตาล หัวเข็มขัดเปน็ทองเหลือง มีปลอกหนังสีเดียวกับ 
    เข็มขัด กวา้งประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร สําหรบัสอดสายเข็มขัด  เวลาสอดให้สอดไว ้
    ในหูกางเกงให้เรยีบรอ้ย ไม่ดึงเส้ือมาปิดบังเข็มขัด 
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  (จ) ทรงผม   รองทรงสูงหรอืรองทรงหวส้ัีน สุภาพ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านบนศีรษะ 
    ยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร  ไม่ไวห้นวด ไม่ไวเ้ครา ไม่ไวจ้อน ไม่ใส่นํ้ามัน ไม่ยอ้มสีผม  
    ตามรูปในหน้า 18  ห้ามเจาะหู 
 2.   นักเรยีนหญิง 
  (ก) เส้ือ  ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร เส้ือแบบคอปกทหารเรอื ปกเส้ือกวา้งไม่เกิน  
    14 เซนติเมตร ผ่าแค่อก  สาบเส้ือตลบด้านใน  แขนยาวเพียงเหนือศอก  
    ปลายแขนจบีเล็กน้อย เปน็ขอบกวา้งไม่เกิน 3 เซนติเมตร  ตัวเส้ือไม่วาดเอว   
    ชายขอบเส้ือด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร  ด้านขวามือมีกระเป๋าระดับเอว  
    ขนาดพอดีกับตัวเส้ือ  1  ใบ ผูกคอด้วยโบว ์สีกรมท่า ส่วนยาวเม่ือผูกคอแล้วให้ได้  
    ขนาดพอดีของแต่ละบุคคล ผูกเง่ือนกะลาสี ให้ปมท่ีผูกห่างจากลําคอประมาณ  
    1 ฝ่ามือ  สวมเส้ือซบัใน   

   ชื่อโรงเรยีน  พ.น. ปกัท่ีอกเส้ือด้านขวามือด้วยไหมสีนํ้าเงิน  ขนาด 1.5 เซนติเมตร 
      และตราสัญลักษณ์โรงเรยีนปักด้านบนของ พ.น. ห่าง 1 เซนติเมตร  
      ขนาดของตราสัญลักษณ์ความสูง  3  เซนติเมตร  ฐานรบิบิน้  3.5   
      เซนติเมตร  ปักด้วยไหมตามสีตราสัญลักษณ์ 

   ชื่อ-สกุล  ปักท่ีอกด้านซา้ย ขนาด  1 เซนติเมตร  ให้อยูร่ะดับเดียวกับ พ.น. ด้วย 
      ไหมสีนํ้าเงิน  

   รูปดาว   ปักเหนือชื่อ ห่างจากชื่อ-สกุล 1 เซนติเมตร ด้วยไหมตามคณะสี 
   เลขประจําตัว  ปักด้านล่าง พ.น. ขนาด  1 เซนติเมตร  ด้วยไหมสีนํ้าเงิน 

  (ข) กระโปรง   ผ้าสีกรมท่า  เน้ือเกล้ียงไม่มีลวดลาย ตัดแบบธรรมดา ห้ามใชผ้้าฝ้าย ด้านหน้าและ 
    ด้านหลังพับเปน็จบี ข้างละ 3 จบี พับจบีออกด้านนอก เยบ็ตะเข็บจบีลงมาระหวา่ง  
    6 –7 ซ.ม. จบัจบีลึก 3 – 4 เซนติเมตร   เวน้ระยะความกวา้งตรงกลางพองาม ความ  
    ยาวของกระโปรงคลุมเข่า เม่ือยนืตรง  และเม่ือสวมใส่ขอบกระโปรงต้องไม่ตํ่ากวา่  
    ระดับสะดือ 
  (ค) รองเท้า-ถุงเท้า  ใชร้องเท้าหนังหุ้มส้นปลายเท้ามน สีดํา มีสายรดัหลังเท้าไม่มีลวดลาย 
    ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร  ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย พับเหนือตาตุ่ม 2 น้ิว (วดัจาก 
    ตาตุ่มขึ้นไป)  ห้ามใชช้นิดเปน็ขนสัตวห์รอืลูกฟกู 
  (ง) ทรงผม   กรณีไวผ้มส้ัน ความยาวของผมเลยต่ิงหู 3 เซนติเมตร  กรณีไวผ้มยาว ต้องมัดรวบ 
    ให้เรยีบรอ้ยติดด้วยโบวสี์ดําเท่าน้ัน และความยาวของเส้นผมต้องไม่เกิน 1 ฟตุ  
    ตามรูปในหน้า 19  ห้ามซอย ห้ามดัดผม ห้ามยอ้มสีผม  ห้ามใชเ้ครื่องสําอางและใส่ 
    นํ้ามันทุกชนิด  ไม่ฉีดสเปรยห์รอืติดเครื่องประดับใดๆบนศีรษะ   
  
  

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  



หน้า 14

 ข้อ 5   เครื่องแบบ  การแต่งกายและทรงผมของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  
 1.  นักเรยีนชาย 
  (ก) เส้ือ  ผ้าสีขาว  เน้ือเรยีบ ไม่บางเกินควร  แบบเส้ือเชิต้ ปกกวา้ง 5  เซนติเมตร  ใชก้ระดุม  
    แบนสีขาว  เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ  1  เซนติเมตร  แขนเพียงศอก  มีกระเป๋าท่ีอก 
    ราวนมด้านซา้ย  1  กระเป๋า  ขนาดกวา้ง  3 – 10  เซนติเมตร  ลึก  10 – 15  เซนติเมตร   
    ให้พอเหมาะกับตัวเส้ือ    ผ่าอกตลอด  สาบเส้ือตลบออก   กวา้ง  3  เซนติเมตร   
    ให้ต่อไหล่ด้านหลังไม่มีจบี  ไม่มีเกล็ดหรอืสาบด้านข้าง ไม่รดัคอ  

   ชื่อโรงเรยีน  พ.น. ปกัท่ีอกเส้ือด้านขวามือด้วยไหมสีนํ้าเงิน  ขนาด 1.5    
      เซนติเมตร และตราสัญลักษณ์โรงเรยีนปักด้านบนของ พ.น. ห่าง   
      1 เซนติเมตร ขนาดของตราสัญลักษณ์ความสูง  3  เซนติเมตร   

     ฐานรบิบิน้  3.5 เซนติเมตร  ปักด้วยไหมตามสีตราสัญลักษณ์ 
   ชื่อ-สกุล  ปักท่ีอกด้านซา้ยห่างจากกระเป๋าเส้ือ 1  เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร   
     1  เซนติเมตร ด้วยไหมสีนํ้าเงิน   
   รูปดาว   ปักเหนือชื่อ ห่างจากชื่อ-สกุล 1 เซนติเมตร  ด้วยไหมตามคณะสี 

    เลขประจําตัว   ปักด้านล่าง พ.น. ขนาด  1  เซนติเมตร  ด้วยไหมสีนํ้าเงิน  

(ข)  กางเกง  เน้ือผ้าเรยีบไม่มีลาย สีดํา จบีหันไปด้านหลังข้างละ 2 จบี ขาส้ันคลุมเข่า เม่ือยนืตรง  
  ขากางเกงกวา้งห่างจากขาประมาณ 8- 12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าในกวา้ง  

   ประมาณ 5 เซนติเมตรผ่าตรงกลางส่วนในใชซ้ปิติดต่อซอ่นไวภ้ายใน มีกระเป๋าตาม 
   แนวตะเข็บกางเกงข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ขอบกางเกงมีหู  7 หูสวมทับ 

  ชายเส้ือให้เรยีบรอ้ย 
   (ค) รองเท้า- ถุงเท้า ใชร้องเท้าผ้าใบหุ้มส้น  สีดํา ไม่มีลวดลายใชเ้ชอืกผูกรองเท้าไนล่อนไม่มี  
    ลวดลายสีดํา ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ไม่เปน็ลูกฟกูหรอืขนสัตว ์ดึงขึ้นมาประมาณ 
    ครึง่น่อง  ไม่พับถุงเท้า 
              (ง) เข็มขดั   หัวเข็มขัดเปน็โลหะสีเงินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  สายเข็มขัดสีดํา เปน็หนังเรยีบ  ไม่มี  
    ลวดลายขนาดกวา้ง  3 – 6 เซนติเมตร  มีปลอกหนังสีดํา  ขนาดกวา้ง  1.5  เซนติเมตร   
    สําหรบัสอดปลายเข็มขัด เวลาสอดให้สอดไวใ้นหูกางเกงให้เรยีบรอ้ย ไม่ดึงเส้ือมา  
    ปิดบังเข็มขัด 
   (จ) ทรงผม    รองทรงสูง หรอืทรงผมตามแบบนักศึกษาวชิาทหาร หรอืทรงรองหวส้ัีน  สุภาพ   
    ด้านหน้ายาว ไม่เกิน  5 เซนติเมตร. ด้านบนศีรษะยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร ไม่ไวห้นวด  
    ไม่ไวเ้ครา ไม่ไวจ้อน ไม่ใส่นํ้ามัน ไม่ยอ้มสีผม ตามรูปหน้า 18  ห้ามเจาะหู 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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 2.  นักเรยีนหญิง 
  (ก) เส้ือ   ผ้าสีขาวเน้ือเกล้ียง  ไม่บางเกินควร  เส้ือแบบคอเชิต้ผ่าอกตลอด  สาบเส้ือตลบเข้า 
    ในตัวกวา้ง  3  เซนติเมตร  มีกระดุมแบนสีขาว  5  เม็ด  แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก   
    ปลายแขนจบีเล็กน้อย  จบี 2 จบี  ห้ามรูดหรอืยกไหล่  ขนาดต้องพอเหมาะกับผู้สวมใส่  
    ไม่รดัรูปและต้องสวมเส้ือซบัใน   

   ชื่อโรงเรยีน  พ.น. ปกัท่ีอกเส้ือด้านขวามือด้วยไหมสีนํ้าเงิน  ขนาด 1.5 เซนติเมตร  
      และตราสัญลักษณ์โรงเรยีนปักด้านบนของ พ.น. ห่าง 1 เซนติเมตร  
      ขนาดของตราสัญลักษณ์ความสูง  3  เซนติเมตร  ฐานรบิบิน้  3.5   
      เซนติเมตร  ปักด้วยไหมตามสีตราสัญลักษณ์ 

   ชื่อ-สกุล  ปักท่ีอกด้านซา้ย ขนาด  1 เซนติเมตร  ให้อยูร่ะดับเดียวกับ พ.น. ด้วย 
      ไหมสีนํ้าเงิน  

   รูปดาว   ปักเหนือชื่อ ห่างจากชื่อ-สกุล 1 เซนติเมตร ด้วยไหมตามคณะสี 
   เลขประจําตัว  ปักด้านล่าง พ.น. ขนาด  1 เซนติเมตร  ด้วยไหมสีนํ้าเงิน 

  (ข) กระโปรง  ใชผ้้าเน้ือเกล้ียงไม่มีลวดลาย  สีกรมท่า ตัดแบบธรรมดา ห้ามใชผ้้าฝ้าย ด้านหน้าและ 
    ด้านหลังพับเปน็จบี  ข้างละ  3  จบี  พับจบีออกด้านนอก เยบ็ตะเข็บจบีลงมาประมาณ   
    6 – 7 เซนติเมตร  จบัจบีลึก 3 – 4 เซนติเมตร   เวน้ระยะความกวา้งตรงกลางพอ  
    ประมาณ  ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า เม่ือยนืตรง  และเม่ือสวมใส่ขอบกระโปรง 
    ต้องไม่ตํ่ากวา่ระดับสะดือ 
  (ค) รองเท้า – ถุงเท้า  ใชร้องเท้าหนังหุ้มส้นปลายเท้ามน สีดํา มีสายรดัหลังเท้าไม่มีลวดลาย  ส้นสูง 
    ไม่เกิน 3 เซนติเมตร   ถุงเท้าสีขาว  ไม่มีลวดลาย พับเหนือตาตุ่ม 2 น้ิว (วดัจากตาตุ่ม 
    ขึ้นไป)  ห้ามใชช้นิดเปน็ขนสัตวห์รอื  ลูกฟกู 
  (ง) เข็มขดั   เปน็เข็มขัดหนังสีดํา  กวา้ง  3 – 6  เซนติเมตร  ตามส่วนขนาดตัวของนักเรยีน   
    หัวเข็มขัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด  ใชห้นังสีดําหุ้ม  มีปลอกหนังสีดํา  ขนาด 
    กวา้ง  1.5  เซนติเมตร  สําหรบัสอดปลายเข็มขัด  ให้คาดเข็มขัดทับขอบกระโปรง  ไม่ดึง 
    เส้ือมาปิดบังเข็มขัด 
  (จ) ทรงผม   กรณีไวผ้มส้ัน ความยาวของผมเลยต่ิงหู 3 เซนติเมตร  กรณีไวผ้มยาว ต้องมัดรวบให ้
    เรยีบรอ้ยติดด้วยโบวสี์ดําเท่าน้ัน และความยาวของเส้นผมต้องไม่เกิน 1 ฟตุ  
    ตามรูปในหน้า 19  ห้ามซอย ห้ามดัดผม ห้ามยอ้มสีผม  ห้ามใชเ้ครื่องสําอางและใส่ 
    นํ้ามันทุกชนิด  ไม่ฉีดสเปรยห์รอืติดเครื่องประดับใดๆบนศีรษะ   

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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 ข้อ 6  เครื่องแบบพลศึกษา   
 1.  เส้ือ ใชเ้ส้ือพละตามแบบท่ีโรงเรยีนกําหนด 
 2.  กางเกง ใชก้างเกงวอรม์ตามแบบท่ีโรงเรยีนกําหนด  
 3.  รองเท้า นักเรยีนหญงิใชร้องเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ชนิดผูกเชอืก  
  ขอบและตาไก่สําหรบัรอ้ยเชอืกต้องเปน็สีขาว  
 4.  ถุงเท้า ใชถุ้งเท้ายาวสีขาวล้วน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ห้ามใชถุ้งเท้าท่ีทําด้วยผ้า ลูกฟกูชนิดหนา 
 ข้อ 7   เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนาร ีให้แต่งตามท่ีโรงเรยีนกําหนด 
 ข้อ 8   กระเปา๋หนังสือ  ให้ใชก้ระเปา๋ใส่หนังสือมาโรงเรยีนตามแบบท่ีโรงเรยีนกําหนดเท่าน้ัน 
 ข้อ 9   เครื่องแบบนักศึกษาวชิาทหาร    ให้นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเปน็นักศึกษาวชิาทหาร  
  แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวชิาทหารตามระเบียบของกรมการรกัษาดินแดน 
 ข้อ 10  ให้รองผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน    โรงเรยีนพัฒนานิคม รกัษาการให้เปน็ไปตาม 
                    ระเบียบน้ี 

         ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

                           (นางณัฏฐนีิ  หอมจนัทร)์ 
                                    ผู้อํานวยการโรงเรยีนพัฒนานิคม 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ทรงผมนักเรยีนชาย 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ทรงผมนักเรยีนหญิง 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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เส้ือนักเรยีนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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เส้ือนักเรยีนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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เส้ือนักเรยีนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เส้ือนักเรยีนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ตัวอย่าง เครื่องแบบนักเรยีน ชาย - หญิง โรงเรยีนพัฒนานิคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ตัวอย่าง เครื่องแบบนักเรยีน ชาย - หญิง โรงเรยีนพัฒนานิคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ชุดโปโล นักเรยีนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ชุดโปโล นักเรยีนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ชุดโปโล นักเรยีนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ชุดโปโล นักเรยีนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ตัวอย่าง ชุดโปโล ชาย - หญิง โรงเรยีนพัฒนานิคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ตัวอย่าง ชุดโปโล ชาย - หญิง โรงเรยีนพัฒนานิคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ตัวอย่าง ชุดพละ โรงเรยีนพัฒนานิคม 
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ตัวอย่าง ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ีสามัญรุน่ใหญ่ โรงเรยีนพัฒนานิคม 
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ตัวอย่าง ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ีสามัญรุน่ใหญ่ โรงเรยีนพัฒนานิคม 
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ระเบียบโรงเรยีนพัฒนานิคม 
วา่ด้วย การประพฤติและการปฏิบติัของนักเรยีน พ.ศ. 2564 

 1. การมาโรงเรยีนและกลับบ้านตอนเย็น  
  1.1  ต่ืนแต่เชา้ แต่งกายให้เรยีบรอ้ย พรอ้มกระเป๋าอุปกรณ์การเรยีนให้พรอ้ม  

 1.2  ขึ้น-ลงรถ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร บรเิวณหน้าโรงเรยีนให้เรง่รบีเข้ามาในโรงเรยีนทันที  
  เพ่ือความปลอดภัยและลดการแออัดของการจราจร ห้าม ยนืบรเิวณฟตุบาทหน้าโรงเรยีน   

   ไม่ซื้อไม่นําอาหาร ขนม นํ้าด่ืมท่ีวางขายหน้าโรงเรยีนเข้ามาในโรงเรยีน 
 1.3  ทําความเคารพครูเวร ไหวพ้ระประจาํโรงเรยีน และเดินแถวบนฟตุบาท จนถึงส่ีแยกหน้า 
  หอประชุมโรงเรยีน ไม่เดินออกนอกแถว  
 1.4  เวลากลับบ้าน 15.45 น. เข้าเขตพ้ืนท่ีทําความสะอาด  สํารวจนักเรยีน  เดินแถวกลับบ้าน    

   เคารพครูเวรหน้าประตูโรงเรยีน  
2. หน้าท่ีในโรงเรยีนท่ีนักเรยีนต้องปฏิบติั  
 2.1  ทําความสะอาดห้องโฮมรูม ทําความสะอาดเขตพ้ืนท่ีทุกวนั  
 2.2  เวลา 07.45 น. นักเรยีนทุกคนทํากิจกรรมหน้าเสาธง รอ้งเพลงชาติ สวดมนต์ เข้าโฮมรูมพบ 
       ครูท่ีปรกึษา ประมาณ 10 นาที  
 2.3  ขึ้นเรยีนให้ตรงเวลา ไม่มาสาย ไม่หนีเรยีน ไม่ใชโ้ทรศัพท์  ลากิจ ลาป่วย ให้ขออนุญาตจาก 
  ผู้ปกครองถึงครูท่ีปรกึษาเท่าน้ัน  
 2.4  ชว่ยกันดูแลทรพัยสิ์นส่วนรวมของโรงเรยีน  นักเรยีนท่ีทําลายทรพัยสิ์นของโรงเรยีน 
  ต้องรบัผิดชอบค่าเสียหาย  
 2.5  ไม่อนุญาตให้นักเรยีนออกนอกบรเิวณโรงเรยีน ยกเวน้ จาํเปน็จรงิๆ ต้องขออนุญาตตาม 
  ระเบียบท่ีสํานักงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน  
 2.6  พักกลางวนัเวลา 12.00 น. รบัประทานอาหาร ขนม ในโรงอาหารเท่าน้ัน ไม่นําอาหาร ขนม  
  ขึ้นไปรบัประทานบนอาคารเรยีน  
 2.7  นักเรยีนทุกคนต้องเข้ารว่มกิจกรรมของโรงเรยีนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของกิจกรรม  
3. ความผิดและการลงโทษ  
 3.1  ความผิดไม่รา้ยแรง เชน่ ผิดระเบียบของโรงเรยีน มาสาย หนีเรยีน เล่นการพนัน ผิดศีลธรรม 

   เปน็ต้น  
 3.2  ความผิดรา้ยแรง เชน่ ม่ัวสุมยาเสพติดทุกชนิด โทษทางอาญา  ความผิดทําให้โรงเรยีน 
  เสียหายประพฤติตนเปน็อันธพาล เปน็ต้น  
 3.3  บทลงโทษมี 4 สถาน คือ ตักเตือน ทําทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ทํากิจกรรม  

          สาธารณะประโยชน์ตามท่ีโรงเรยีนเห็นสมควร  
 4. ข้อห้ามสําหรบันักเรยีนโรงเรยีนพัฒนานิคม ถ้าฝืนจะต้องถูกตัดคะแนน  
  4.1  ห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบของโรงเรยีน  
  4.2  ห้ามตัดผมผิดระเบียบ และผิดรูปทรงตามท่ีกําหนด  
  4.3  ห้ามนํากระเป๋าท่ีไม่ใชข่องโรงเรยีนมาใช ้เพ่ือฝึกความเปน็ระเบียบ  
  4.4  ห้ามนําโทรศัพท์มาใชใ้นโรงเรยีน ยกเวน้ได้รบัอนุญาต หากเกิดการสูญหายทางโรงเรยีน 

                 ไม่รบัผิดชอบ 
 4.5  ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรยีนหรอืเปน็ผู้ปกครอง  
 4.6  ห้ามซื้อ นําอาหาร ขนม นํ้าด่ืม ภายนอกเข้ามารบัประทานในโรงเรยีน  

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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 4.7  ห้ามทําลายทรพัยสิ์นของทางราชการ หากทําลายต้องชดใชค่้าเสียหาย  
 4.8  ห้ามม่ัวสุมเก่ียวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  

     5. คุณลักษณะของนักเรยีนท่ีโรงเรยีนต้องการ ตามวฒันธรรมและเอกลักษณ์ของโรงเรยีน  
 5.1  เปน็ผู้มีระเบียบวนัิย เน้นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถว เดินแถว    

   วางรองเท้า อยา่งเปน็แถว เปน็ระเบียบ 
 5.2  เปน็ผู้มีความรบัผิดชอบ การรกัษาความสะอาดห้องเรยีนและเขตพ้ืนท่ี เน้นการ 
  เข้าแถวให้ตรงต่อเวลา ส่งงานให้ตรงเวลา  
 5.3  เปน็ผู้มีความซื่อสัตย ์สุจรติ เน้นการปฏิบัติตามหลักของศีล 5  
 5.4  เปน็ผู้มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 5.5.  เปน็ผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจติ กิรยิามารยาทดีงามท้ังต่อหน้าและลับหลัง  

      6. รายละเอียดให้ถือปฏิบติัตามคู่มือนักเรยีนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรยีนจะประกาศ
ไวบ้นเวบ็ไซด์ของโรงเรยีน www.ptnk.ac.th 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน 

 ขั้นตอนท่ี 1  รบัแบบฟอรม์ขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนท่ีสํานักงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน  

ขั้นตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วน  

ขั้นตอนท่ี 3  ครูท่ีปรกึษาลงนามรบัทราบ  

ขั้นตอนท่ี 4  นักเรยีนลงชื่อในสมุดควบคุมการขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีน  

                          (ในกรณีท่ีผู้ปกครองมารบัให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรบันักเรยีนด้วย)  

ขั้นตอนท่ี 5   นําเอกสารการขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนให้รองผู้อํานวยการโรงเรยีน  

                          กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนลงลายมือชื่ออนุญาต  (ผู้ชว่ยรองผู้อํานวยการโรงเรยีน 

                          ลงลายมือชื่ออนุญาตได้ในกรณีท่ีรองผู้อํานวยการไปราชการ)  

ขั้นตอนท่ี 6  นักเรยีนนําใบขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนคืนไวท่ี้สํานักงานกลุ่มบรหิาร 

  กิจการนักเรยีน เม่ือกลับมาถึงโรงเรยีน 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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ขั้นตอนการขอใบรบัรองความประพฤติ 

 การให้บรกิารในการขอใบรบัรองความประพฤติ กําหนดไว ้8 ขั้นตอนใชเ้วลา 5 วนัทําการ 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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คําบูชาพระรตันตรยั 

 อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา 
  พระผู้มีพระภาคเจา้เปน็พระอรหัน  ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ิ์นเชงิตรสัรูช้อบได้โดยพระองค์เอง 
  พุทธงั  ภะคะวนัตัง  อะภิวาเทมิ 
  ข้าพเจา้ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจา้  ผู้รู ้ ผู้ต่ืน  ผู้เบกิบาน (กราบ) 
 สวากขาโต ภะคะวะตา  ธมัโม 
  พระธรรม  เปน็ธรรมะ  ท่ีพระผู้มีพระภาคเจา้  ตรสัไวดี้แล้ว 
 ธมัมัง นะมัสฺสามิ  
  ข้าพเจา้  ขอนมัสการพระธรรม (กราบ) 
 สุปะฏิปนัโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 
  พระสงฆ์  สาวกของพระผู้มีพระภาคเจา้  ปฏิบัติดีแล้ว 
 สังฆังนะมามิ 
  ข้าพเจา้ขอนอบน้อมพระสงฆ์  (กราบ) 

บทแผ่เมตตา 

         สัพเพสัตตา   สัตวท้ั์งหลาย-ท่ีเปน็เพ่ือนทุกข์-เกิดแก่เจบ็ตาย-ด้วยกันท้ังหมดท้ังส้ิน 
 อะเวราโหนตุ   จงเปน็สุขเปน็สุขเถิด - อยา่ได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย 
 อัพพะยาปชัชาโหนตุ      จงเปน็สุขเปน็สุขเถิด - อยา่ได้อาฆาตพยาบาทแก่กันและกันเลย 
 อะนีฆาโหนตุ   จงเปน็สุขเปน็สุขเถิด - อยา่ได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
 สุขีอัตตานัง  ปะรหิะรนัตุ จงมีความสุขกายสุขใจ - และรกัษาตน-ให้พ้นจากทุกข์ภัยท้ังส้ินเถิด 

คําปฏิญาณตนตามหลักศีล 5 

 ข้อ 1 ข้าพเจา้จะไม่ฆ่าสัตวแ์ละไม่ทําลายชวีติผู้อ่ืน 
 ข้อ 2 ข้าพเจา้จะไม่ลักทรพัยแ์ละไม่คดโกง 
 ข้อ 3 ข้าพเจา้จะไม่ประพฤติทางเพศต่อบุตรและภรรยาผู้อ่ืน 
 ข้อ 4  ข้าพเจา้จะไม่พูดปด และพูดคําหยาบ 
          ข้อ 5 ข้าพเจา้จะไม่เสพสุราและยาเสพติด 

คู่มือนักเรยีน โรงเรยีนพัฒนานิคม  
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