
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
  
            คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอ  
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เล่มน้ี จัดทำขึ้นเพ่ือประสานความเข้าใจให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว
นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ คำช้ีแจงข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน นักเรียนจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบ
ความสำเร็จในการศึกษาตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ    
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือนักเรียนเล่มน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครองและ    
ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป  
  
                                                
                                                                          คณะผู้จัดทำ 
            โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   กลุ่มหริหารกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งท่ีสำคัญของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ของ
นักเรียน ให้กว้างขวางยิ่งข้ึนและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  พัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามใน
ทุกด้าน ท้ังทางด้าน อารมณ์ สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2554และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2555 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบ  
องค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนท่ีครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหาร
จัดการ เพ่ือสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการ
และกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างมีภูมิรู้ และภูมิธรรมโดยมี
มาตรการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
  ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สามารถว่ากล่าวตักเตือน อบรมนักเรียน  
หวังท่ีจะเห็นนักเรียนเป็นผู้มีความงดงามท้ังทางกาย วาจา ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย 
ประพฤติ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน พูดจาไพเราะ มีจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม สมกับเป็นนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เป็นท่ีชื่นชมแก่คนท่ัวไป วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ทุกคนให้มีความเป็นนักเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และคนดีของสังคม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

วิสัยทัศน์ 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน มุ่งม่ันพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

พันธกิจ 
1.. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม 

  2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
4. จัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



2 
 

5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. พัฒนางานและสำนักงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. นักเรียนมีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน และไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
4. นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเป็นระบบ  
5. นักเรียนยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 
นโยบายกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

  1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

3. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและค่านิยม 
ท่ีดีงาม 
  4. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ 
ประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน บ้าน  ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดีของนักเรียน 

6. มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
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ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พ.ศ.2563 
ตามกฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้มีความประพฤติท่ีดีเหมาะสมกับความเป็นนักเรียน  อาศัยอำนาจตาม 
ความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ.2546 อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา ๓๙ มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย บัญญัติ 
ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จึงได้กำหนดระเบียบ 
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมข้ึน  โดยระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พ.ศ.2561  โดยอาศัยตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดความ 
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548”  ซ่ึงมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้ 
 
นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนให้ผิดระเบียบต่างๆในเรื่องดังต่อไปนี้  
 ( 1 ) การแต่งกาย 
 ( 2 ) ทรงผมนักเรียน  
 ( 3 ) การแต่งหน้า/เล็บ 
 ( 4 ) เครื่องประดับ 
 ( 5 ) การปฏิบัติตนมาเม่ือมาถึงโรงเรียน 
 ( 6 ) การปฏิบัติตนในการเข้าเรียน 
 ( 7 )การปฏิบัติตนเม่ือมาโรงเรียนสาย 
 ( 8 ) การปฏิบัติตนเม่ือหยุดเรียน 
 ( 9 ) การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 ( 10 ) การใช้สื่อสังคม(โซเชียล มีเดีย) 
 ( 11 ) การปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์และบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน 
 ( 12 ) ปฏิบัติตนในเรื่องอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 ( 13 ) การกระทำผิดในเรื่องร้ายแรงต่างๆ 
โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดของระเบียบดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  

ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
1. การแต่งกาย นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบเรียบร้อย

ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางไป
กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เครื่องแบบมี   
4 แบบเท่านั้น คือ 
1. เครื่องแบบนักเรียน (ตามระเบียบ
กระทรวงฯ) 
2. เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี, ยุวกาชาด 
3. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
4. เครื่องแบบชุดพละ ใส่เฉพาะวันที่มีเรียน
เท่านั้น (ตามระเบียบของโรงเรียน) 
5. การมาติดต่อราชการในวันหยุดเรียน  
ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบด้วยทุกครั้ง 
6. นักเรียนหญิงทุกคนสวมถุงเท้าสีขาวไม่พับ  
ความยาวเหนือตาตุ่มขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว  
(5 เซนติเมตร) 
7. นักเรียนชาย ม.ต้นทุกคนสวมถุงเท้า 
สีน้ำตาลเข้มไม่พับ เหนือตาตุ่มขึ้นมาประมาณ  

  กรณีนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไป 
ตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรก) 
 
2. ทำทัณฑ์บน 
เรียนเชิญผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครอง
ทราบ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนน 
ความประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ตลอดภาคเรียน 

- ถ้าพบว่าไม่เรียบร้อยให้
นักเรียนดำเนินการแก้ไข 
ให้เรียบร้อย 
- ดำเนินการตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
2 นิ้ว (5 เซนติเมตร) 
8. นักเรียนชาย ม.ปลายทุกคนสวมถุงเท้าสีขาว
ไม่พับ เหนือตาตุ่มขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว  
(5 เซนติเมตร) 
9. นักเรียนหญิงรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น  
ปลายเท้ามน มีสายรัด 
10. นักเรียนชายม.ต้น รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล
หุ้มส้น มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย 
11. นักเรียนชายม.ปลายรองเท้าผ้าใบสีดำ 
หุ้มส้น มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย 
12. นักเรียนทั้งม.ต้นและม.ปลาย สวมถุงเท้า 
สีขาวไม่พับ เหนือตาตุ่มขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว 
(5 เซนติเมตร) และสวมรองเท้าสีขาวในวันที่
สวมใส่ชุดพละ 
13. ปักอักษรย่อ บ.พ. สีน้ำเงินบนอกเสื้อ
ด้านขวาปักเลขประจำตัวนักเรียนด้วยเลขไทย 
สีน้ำเงินใต้อักษรย่อ บ.พ. ปักชื่อ นามสกุล 
บนอกเสื้อด้านซ้ายเหนือชื่อ สกุล ปักชั้นปี 
ตามระดับที่เรียนอยู่ด้วยเลขไทยให้เรียบร้อย 
ตัวอักษรทุกชนิด ให้ปักด้วยขนาด ๑ เซนติเมตร 
14. ไม่ใส่เสื้อคลุม ยกเว้นวันที่มีอากาศเย็น 

 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนน 
ความประพฤติ 40 คะแนน   
ทำกิจกรรมแก้ไขคะแนนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงและ
หากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรม 
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
2. ทรงผมนักเรียน 1. นักเรียนชาย ม.ต้น ตัดรองทรงสูง ความยาว

ด้านหน้าไม่เกินกลางหน้าผาก หรือตัดสั้น   
ไม่ทำลวดลายหรือแต่งขอบตีนผม 
2. นักเรียนชาย ม.ปลาย ตัดรองทรงสูง หรือ
รองทรงต่ำ  ความยาวด้านหน้ายาวสูงกว่าคิ้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ซม. ความยาวด้านบนตาม 
รองทรงต่ำ 
3. นักเรียนชายห้ามไว้หนวด/เครา 
4.นักเรียนหญิงทั้งม.ต้น และม.ปลาย ไว้ผมสั้น
หรือผมยาว กรณีไว้ผมสั้น  ต้องไม่เลยแนวคาง 
หากไว้ผมยาวต้องมัดรวบให้เรียบร้อย  และยาว
ไม่เกินกลางหลัง  มัดรวบที่จุดเหนือท้ายทอย
ด้านหลัง (ไม่มัดรวบที่จุดด้านข้างหรือด้านบน
ของศีรษะ) รวบด้วยยางรัดสีดำ ติดโบว์ของ
โรงเรียน  ไม่ซอย ย้อมสี ดัด สไลด์ผม  ไม่ถัก
เปีย  ไม่มัดจุกแกละ ไม่ปล่อยชายผมด้านข้าง 
ด้านหน้ากรณีไว้ผมหน้าม้าต้องไม่เลยคิ้วลงมา 
กรณีมีปัญหาเรื่องเส้นผมหยิก และฟู จะ
พิจารณาแก้ไขเป็นรายกรณี 
5. ไม่นำอุปกรณ์หนีบผม เป่าผม หรือ
อุปกรณ์เสริมความงามเข้ามาใช้ในโรงเรียน 

  กรณีนักเรียนมีทรงผมไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน  
ให้ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ภายในเวลา 2 วันหลังการตรวจ 
 
2. ทำทัณฑ์บน  
แจ้งผู้ปกครองทราบ 
ให้ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ภายในเวลา 2 วันหลังการตรวจซ้ำ 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ  
เชิญผู้ปกครอง/ ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าระดับตัด 20 คะแนน และให้ไป
ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องภายในเวลา  
1 วันหลังการตรวจซ้ำ 
 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
และให้ไปดำเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในเวลา 1 วัน 

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน   
หากเดือนใดตรงกับวันหยุด  
ให้ดำเนินการตรวจในวันทำการ
ถัดไป 
 
 

- ถ้าพบว่าไม่เรียบร้อยให้
นักเรียนดำเนินการแก้ไขให้
เรียบร้อยตามลำดับขั้นของ
การลงโทษนักเรียน 
- ดำเนินการตามระเบียบ
ของโรงเรียนและ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
หลังการตรวจซ้ำ หากยังไม่ดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องอีก เชิญผู้ปกครอง/
หัวหน้าระดับตัดคะแนน ครั้งละ 20-25 
คะแนน ให้ทำกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรม 
10 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือเข้าค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3. การแต่งหน้า/ 
ทาเล็บ 

1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนใช้เครื่องสำอาง
แต่งหน้า/ทาปาก/เขียนคิ้ว ยกเว้นแป้งฝุ่น
ธรรมดา 
2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนไว้เล็บยาว/ทาสีเล็บ 

  กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรก) 
 
2. ทำทัณฑ์บน 
เรียนเชิญผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครอง
ทราบ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ตลอดภาคเรียน 

- ถ้าพบว่าไม่เรียบร้อย 
ให้นักเรียนดำเนินการแก้ไข
ให้เรียบร้อยโดยทันที 
- ดำเนินการตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนน 
ความประพฤติ 40 คะแนน  ทำกิจกรรม
แก้ไขคะแนนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
และหากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรม
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

4. เครื่องประดับ 1.ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนสวมใส่
เครื่องประดับ /ต่างหู/กำไล/สร้อยคอ/แหวน/
และห้ามเจาะหูหรืออวัยวะ/ห้ามสักตามร่างกาย 
2. ถ้านักเรียนจำเป็นต้องคล้องพระให้ใช้เชือก 
สีดำหรือสเตนเลส ความยาวประมาณ 8 นิ้ว 
(20 เซนติเมตร) เมื่อสวมใส่แล้วต้องมองไม่เห็น
สายคล้องพระ 
3. การสวมใส่นาฬิกา สีสุภาพไม่ฉูดฉาด 

  กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรก) 
 
2. ทำทัณฑ์บน 
เรียนเชิญผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครอง
ทราบ (หากมีการกระทำซ้ำอีก 

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ตลอดภาคเรียน 

- ถ้าพบว่ามีการสวมใส่มา 
ให้นักเรียนถอดออกแล้วฝาก
ไว้ที่สำนักงานฝ่ายปกครอง
แล้วมารับคืนในช่วงเย็นหลัง
ปล่อยกลับบ้าน 
- ดำเนินการตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
4. ไม่นำอุปกรณ์ เกม โทรศัพท์มือถือ  
มาเล่นระหว่างการเรียนการสอนโรงเรียน 
5. ห้ามนักเรียนนำหนังสือ หรือสื่อลามก
อนาจารมาโรงเรียน 
6. ให้นักเรียนใช้กระเป๋าของทางโรงเรียน 
ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดอนุญาตเท่านั้น 

เป็นครั้งที่ 2) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนน 
ความประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนน 
ความประพฤติ 40 คะแนน   
ทำกิจกรรมแก้ไขคะแนนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และ
หากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรม 
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
5. การปฏิบัติตน 
เมื่อมาถึงโรงเรียน 

1.  นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน 07.40 น. 
เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
2. เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนทำความเคารพครู
เวรและเดินแถวเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
3. นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้
หยุดจอดรถบริเวณจุดหยุดรถแล้วทำความ
เคารพครูเวรโดยการโค้งคำนับ 
4. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเพลงโรงเรียน  
(เพลงมาร์ช บพ.) ให้เข้าแถว เวลา 07.40 น. 
นักเรียนทุกคนหยุดภารกิจทุกอย่างเพื่อเตรียม
เข้าแถว เวลา 07.50 น. 
5. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ด้วยความเรียบร้อย 
และตั้งใจ  
6. รับฟังประกาศ หรือการอบรมของพิธีกร  
ครูเวรประจำวันด้วยความตั้งใจ มีสติและสงบ  
7. เดินแถวขึ้นชั้นเรียน เพื่อพบครูที่ปรึกษาใน
ห้องโฮมรูม กิจกรรมรักการอ่าน ฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีระเบียบ 
8.การจอดรถ ให้จอดรถในบริเวณที่โรงเรียน 
จัดให้อย่างเป็นระเบียบ (โรงรถของโรงเรียน)  
ไม่จอดรถนอกโรงเรียนสร้างความเดือดร้อน

กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรก) 
 
 
 
2. ทำทัณฑ์บน 
เรียนเชิญผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครอง
ทราบ(หากมีการกระทำซ้ำอีก 
เป็นครั้งที่ 2) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

- ตรวจความเรียบร้อยโดยครู
เวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษาและ
ครูหัวหน้าระดับตลอดภาคเรียน 

- ให้นักเรียนเข้าแถวให้
เรียบร้อย  โดยมีครูที่ปรึกษา 
ลงกำกับการเข้าแถวของ
นักเรียน 
- ครูที่ปรึกษานำนักเรียน 
เข้าปฏิบัติกิจกรรมรักการ
อ่าน ฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
ระเบียบ 
- หากพบว่านักเรียนจอด
รถจักรยานยนต์ไว้ด้านนอก
โรงเรียน  ฝ่ายงานปกครอง
นักเรียนจะดำเนินการ 
นำเข้ามาในโรงเรียนหรือ 
ล็อคล้อไว้ก่อน  แล้วให้
นักเรียนผู้เป็นเจ้าของรถ
หรือผู้ขับขี่มาติดต่อและแจ้ง
ผู้ปกครองมาติดต่อรับรถคืน 
- ฝ่ายบริหารงานปกครอง
นักเรียนดำเนินการตาม
ระเบียบโรงเรียนต่อไป 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
รำคาญแก่ผู้อื่น 
9. นักเรียนทุกคนต้องทำความเคารพครู  
ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยตามลำดับก่อนหลัง 
วิธีทำความเคารพใช้วิธีการไหว้ พร้อมกล่าว 
คำว่า สวัสดีครับ, สวัสดีค่ะ  
10. นักเรียนต้องกลับบ้านเมื่อได้รับอนุญาต
และไม่กลับก่อนเวลา 16.00 น. และออกจาก
โรงเรียนไม่เกิน 17.00 น. 
11. นักเรียนเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็น
ระเบียบ ทำความเคารพครูเวรก่อนออกจาก
โรงเรียน 
12. นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาให้จูงรถ
ออกจากโรงรถไปติดเครื่องนอกบริเวณโรงเรียน
และทำความเคารพครูเวร ก่อนออกจาก
โรงเรียน 

(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 40 คะแนน   
ทำกิจกรรมแก้ไขคะแนนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และ
หากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรมเข้า
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

 

6. การปฏิบัติตนใน
การเข้าเรียน 

1. เข้าเรียนตามกำหนดเวลาและไม่หนีเรียน 
2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมทุกรายวิชา
ตามตารางสอน 
3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างมีสติ และมีสมาธิ  
ไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่น 
4.  ห้ามทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

  กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรก) 
 
2. ทำทัณฑ์บน 

- ดูแลความเรียบร้อยโดยครู
ประจำวิชาตลอดภาคเรียน 

-  ครูประจำวิชาเช็คจำนวน
นักเรียนที่เข้าเรียนและ 
ไม่เข้าเรียน  หากพบว่ามี
นักเรียนไม่เข้าเรียนให้ 
ครูประจำวิชาแจ้ง 
ครูหัวหน้าระดับทราบ 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
การเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน เรียนเชิญผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครอง

ทราบ (หากมีการกระทำซ้ำอีก 
เป็นครั้งที่ 2) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 40 คะแนน  ทำกิจกรรมแก้ไข
คะแนนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
และหากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรม
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

เพื่อดำเนินการติดตามต่อไป 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
7. การปฏิบัติตน
เมื่อมาโรงเรียนสาย 

1. เมื่อนักเรียนมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ทัน  
หรือมาถึงโรงเรียนหลังเวลา 07.50 น. ให้ถือว่า 
“มาสาย”  ต้องรายงานตัวกับครูเวรประจำวัน 
หรือ ฝ่ายบริหารงานปกครองนักเรียน  
2. ให้นักเรียนลงชื่อในสมุดลงชื่อนักเรียน 
มาสายหน้าโรงเรียน 
3. หากมาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ทัน
กล่าวคือมาถึงโรงเรียนในช่วงเวลา 07.50 น. – 
08.00 น. ให้รายงานตัวต่อครูเวรแล้วทำ
กิจกรรมหน้าเสาธงเองหรือให้ครูเวรพามาทำ
กิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน 
4. ถ้ามาสายโดยผู้ปกครองรับทราบ จะต้องมี
จดหมายของผู้ปกครองมาด้วย  
5. การมาสายหลังจากเวลา 08.30 น. ทุกครั้ง 
ต้องขอรับอนุญาตเข้าชั้นเรียนจากกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน หรือครูเวรประจำวัน และนำไป
แสดงต่อครูผู้สอน หรือมอบให้ครูที่ปรึกษาเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 

  กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรกหรือไม่เกิน 2 ครั้ง) 
หรือให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใน
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของวันที่มาสาย
โดยไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันนั้นๆ 
 
2. ทำทัณฑ์บน เรียนเชิญผู้ปกครองหรือ
แจ้งผู้ปกครองทราบ (หากมีการกระทำ
ซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากยังมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (หากยังมีการกระทำซ้ำอีก

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ตลอดภาคเรียน และดำเนินการ
ตามกระบวนการทำโทษ 
ตามระเบียบต่อไป 

- ครูเวรประจำวันให้
นักเรียนลงชื่อในสมุดบันทึก
นักเรียนมาสายหน้าโรงเรียน 
- ฝ่ายบริหารงานปกครอง
นักเรียนดำเนินการตาม
ระเบียบโรงเรียน 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
เป็นครั้งที่ 5)เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัด
คะแนนความประพฤติ 40 คะแนน  ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และ
หากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรมเข้า
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

8. การปฏิบัติ 
เมื่อหยุดเรียน 
 

1. นักเรียนต้องส่งใบลาหยุดเรียน 
ต่อครูที่ปรึกษา  
2. ถ้าหยุดเรียนติดต่อกัน 3 วัน ผู้ปกครอง 
ควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนทางโทรศัพท์  
ถ้าไม่แจ้งสาเหตุ ทางโรงเรียนจะติดต่อ
ผู้ปกครองทางไปรษณียบัตร หรือทางโทรศัพท์ 
หรือช่องทางอื่นที่ติดต่อได้ 
3. กรณีหยุดโรงเรียนนาน โรงเรียนจะติดต่อ
ผู้ปกครอง เพื่อสอบถามหาสาเหตุหรือเชิญ
ผู้ปกครองมาปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร  
2 ครั้ง ถ้าไม่ได้รับการติดต่อมาทางโรงเรียนจะ
จำหน่ายชื่อนักเรียนออกจากทะเบียน
ตามลำดับ 

กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรก) 
 
 
2. ทำทัณฑ์บน 
เรียนเชิญผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครอง
ทราบ (หากมีการกระทำซ้ำอีก 
เป็นครั้งที่ 2) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 

- รับเรื่องจากนักเรียนโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา  
ครูประจำวิชา  และ 
ครูหัวหน้าระดับ 
- ติดตามนักเรียนโดย 
ครูที่ปรึกษา   
ครูประจำวิชา  และ 
ครูหัวหน้าระดับ 

- ครูผู้เกี่ยวข้องรับเรื่องแล้ว
ดำเนินการตามมาตรการ
ของโรงเรียน 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 40 คะแนน   
ทำกิจกรรมแก้ไขคะแนนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
และหากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรม
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

9. การขออนุญาต 
ออกนอกบริเวณ
โรงเรียน 
 

1. ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
2. เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกนอก
บริเวณโรงเรียน ให้ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง 
หรือเขียนจดหมายขออนุญาตทางโรงเรียน  

  กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ/คัดกรอง 
(กระทำเป็นครั้งแรก) 
 

- รับเรื่องและอนุญาตนักเรียน
โดยครูเวรประจำวัน   
ครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา   
ครูหัวหน้าระดับและ 
ครูฝ่ายปกครองนักเรียน

- นักเรียนต้องมาเขียนขอ
อนุญาตออกนอก
สถานศึกษาที่ห้องสำนักงาน
ฝ่ายปกครอง และ ติดต่อให้
ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
โดยนักเรียนนำจดหมายนั้นมาเป็นหลักฐาน 
เพื่อขออนุญาตจากกลุ่มบริหารงานปกครอง
นักเรียน  
3. กรณีต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียน
เร่งด่วน ต้องให้ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ
ทราบทุกครั้ง และลงนามในแบบฟอร์มการขอ
อนุญาต 
จากกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียนต่อไป  
4. เมื่อได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารงาน
ปกครองนักเรียนแล้ว สามารถออกนอก
โรงเรียนได้ โดยรับบัตรอนุญาตเมื่อผ่านยาม
รักษาการณ์ต้องยื่นให้ตรวจสอบและนักเรียน
ต้องรับผิดชอบ 
สวัสดิภาพของตนเอง 

2. ทำทัณฑ์บน 
เรียนเชิญผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครอง
ทราบ (หากมีการกระทำซ้ำอีก 
เป็นครั้งที่ 2) 
 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 20 คะแนน  และให้ทำ
กิจกรรมแก้ไขคะแนนความประพฤติ 
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
 
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
(หากมีการกระทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 4) 
เรียนเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 40 คะแนน  ทำกิจกรรมแก้ไข
คะแนนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
และหากยังกระทำซ้ำอีก ให้ทำกิจกรรม
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ตามลำดับ 
 

โดยฝ่ายงานปกครองจะ
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดฃอบค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 

10.การใช้สื่อสังคม 
(โซเชียล  มีเดีย) 

1. ห้ามนักเรียนทุกคนโพสต์ ข้อความ/ ภาพ/
คลิปวิดิโอ ที่ไม่เหมาะสม  หรือทำให้ผู้อื่นหรือ
โรงเรียนเสื่อมเสีย 
2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 

กรณีที่นักเรียนกระทำความผิดต้อง
รับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

- กำกับและดูแลนักเรียนโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา  
ครูประจำวิชา  และครูหัวหน้า
ระดับ 
 

- หากเกิดกรณีเกิดความ
เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่
บุคคลหรือโรงเรียนเกิดขึ้น 
ให้ดำเนินการตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

11. การปฏิบัติตน
ต่อครูอาจารย์และ
บุคลากรอื่นใน
โรงเรียน 

1. นักเรียนต้องปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์และ
บุคลากรในโรงเรียนด้วยความเคารพ สุภาพ
เรียบร้อยทั้งกาย วาจา และใจ ไม่แสดงกิริยา
กระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าว  ไม่เคารพต่อครู
อาจารย์และบุคลากรอื่น 

กรณีนักเรียนกระทำการล่วงเกิน  
ไม่เหมาะสมต่อครูอาจารย์และบุคลากร
อื่น 
1.ทุกลักษณะความผิดฝ่าฝืนให้ตัด
คะแนนครั้งละ 40 คะแนน/เชิญ
ผู้ปกครอง/หัวหน้าระดับรับผิดชอบ/
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักเรียน ใช้ดุลพินิจในการดำเนินการ
ลงโทษตามกฎกระทรวงฯ 
 
2. กระทำความผิดซ้ำ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าสถานศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ตลอดภาคเรียน 

- ฝ่ายบริหารงานปกครอง
นักเรียนดำเนินการตาม
ระเบียบโรงเรียน 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
12. การปฏิบัติตน
ในเรื่องอื่นๆตามที่
ได้รับมอบหมาย
หรือตามที่โรงเรียน
กำหนด 

1. ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามที่โรงเรียนกำหนดอาจเป็นครั้งคราว  
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตลอดภาคเรียน
ตามแต่ที่โรงเรียนกำหนด 

กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.ทุกลักษณะความผิดฝ่าฝืนให้ตัด
คะแนนครั้งละ 5-20 คะแนน/เชิญ
ผู้ปกครอง/หัวหน้าระดับรับผิดชอบ/
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักเรียน ใช้ดุลพินิจในการดำเนินการ
ลงโทษตามกฎกระทรวงฯ 
 
2. กระทำความผิดซ้ำ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าสถานศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ตลอดภาคเรียน 

- ฝ่ายบริหารงานปกครอง
นักเรียนดำเนินการตาม
ความเหมาะสม 

13. การกระทำผิด
ในเรื่องร้ายแรง
ต่างๆดังนี้  ก้าวร้าว
ต่อครูอาจารย์/ 
การทะเลาะวิวาท/
ยุยงวางแผนให้ผู้อื่น
กระทำความผิด 
ขั้นร้ายแรง/ทำร้าย

1. ห้ามนักเรียนกระทำการที่เป็นไปตาม
ลักษณะการกระทำความผิดดังที่กล่าว ถ้าฝ่าฝืน 
มีความผิดสถานหนัก  

กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
1.ทุกลักษณะความผิดตัดคะแนน 
ครั้งละ 40 คะแนน/เชิญผู้ปกครอง/
หัวหน้าระดับรับผิดชอบ/คณะกรรมการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ใช้ดุลพินิจใน
การดำเนินการลงโทษตามกฎกระทรวงฯ 
 
2. กระทำความผิดซ้ำ ให้อยู่ในดุลพินิจ

- ตรวจความเรียบร้อยโดย 
ครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษา
และครูหัวหน้าระดับ 
ตลอดภาคเรียน 

- ฝ่ายบริหารงานปกครอง
นักเรียนดำเนินการตาม
ระเบียบโรงเรียน เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมสอบสวน 
และพิจารณาดำเนินการ 
เป็นรายกรณีต่อไป 
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ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียน การดำเนินการ/ลงโทษ มาตรการดำเนินการ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
ร่างกาย/ลักขโมย 
เล่นการพนัน/
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด/มีอาวุธ/ทำลาย
ทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยเจตนา/
กระทำการชู้สาวที่
ส่อเจตนาชู้สาว 

ของหัวหน้าสถานศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
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แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน 
 

 นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองดูแลเม่ืออยู่ท่ีบ้าน และอยู่ในความดูแลของครู เม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน  
1. ด้านการเรียน 

 1.1 ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาแจ้งให้ครูท่ีปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมี ปัญหาในคาบ  
นั้น ๆ เช่น ไม่สนใจ ไม่ทำงานตามสั่ง ก่อกวน เข้าห้องเรียนสายเป็นประจำ ขาดเรียน บ่อยครั้ง ฯลฯ 
 1.2 นักเรียนท่ีมีปัญหาพบครูท่ีปรึกษา เพ่ือหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
 1.3 หากครูท่ีปรึกษาพบปัญหาท่ียุ่งยาก ปรึกษาร่วมกับครูแนะแนว ส่งต่อหัวหน้าระดับ หัวหน้างาน
ปกครองนักเรียน คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.4 ครูท่ีปรึกษา ติดตามผล โดยการสังเกต สอบถามจากครูประจำวิชาหรือครูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
ทราบผลการแก้ไขปัญหา แล้วบันทึกไว้ในทะเบียนประวัตินักเรียน 
 2. ด้านควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
 2.1 นักเรียนท่ีกระทำความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และเพ่ิมคะแนนบันทึกไว้ เป็นประวัติ
นักเรียน 
  2.1.1 ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการทำเวรประจำของตนเอง (เพ่ิม 
5 คะแนน) 
  2.1.2 แจ้งเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดการทะเลาะวิวาทให้ครูทราบทันที (เพ่ิม 5 คะแนน) 
  2.1.3 เก็บเงินหรือทรัพย์สินได้ นำไปแจ้งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือประกาศ หาเจ้าของ 
(เพ่ิม 5 คะแนน) 
  2.1.4 ชี้ช่องทางหรือแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครูทราบ เพ่ือป้องกันแก้ไขต่อไป (เพ่ิม 5 คะแนน) 
  2.1.5 แจ้งชื่อผู้กระทำผิดหรือทำให้เกิดความเสียหายให้กับโรงเรียนหรือส่วนรวม ให้ครูทราบ 
(เพ่ิม 5 คะแนน) 
  2.1.6 ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนหรือโรงเรียน (เพ่ิม 5 คะแนน) 
  2.1.7 กระทำความดีอ่ืนใดท่ีเทียบได้กับข้อ 2.1.1 - 2.1.6 (เพ่ิม 5 คะแนน)  

2.2 นักเรียนท่ีทำความดี สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ และเพ่ิมคะแนนดังนี้ 
  2.2.1 นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทำให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากข้ึน (เพ่ิม 10-40 
คะแนน ตามดุลยพินิจของกรรมการ) 
  2.2.2 เก็บเงินหรือทรัพย์สินได้มีราคาต้ังแต่ 100 บาท นำไปแจ้งกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 
เพ่ือประกาศหาเจ้าของ (เพ่ิม 10 คะแนน) 
  2.2.3 กระทำความดีอ่ืนใดท่ีเทียบได้กับข้อ 2.2.1–2.2.2 (เพ่ิม 10-40 คะแนน ตามดุลยพินิจ
ของกรรมการ) 
 3. การปรับพฤติกรรมนักเรียน  

เม่ือครูพบนักเรียนท่ีทำผิดระเบียบหรือทำพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ปฏิบัติดังนี้  
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3.1 เข้าระงับเหตุในทันที  
3.2 แจ้งเหตุไปยังคุณครูท่ีปรึกษา, หัวหน้าระดับ, หรือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3.3  คุณครูท่ีรับแจ้งเหตุ สอบถามเหตุการณ์ความเป็นมาต้ังแต่ต้นจนจบ 
3.4 ให้นักเรียนเขียนบันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรม ตามเหตุการณ์ ความเป็นจริงในข้อ 3.3 
3.5 คุณครูอบรม ตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนพฤติกรรม ให้ทำกิจกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม โดยพิจารณาตามแต่เหตุการณ์ความหนักเบาของพฤติกรรม (ตามมาตรการลงโทษ) 
3.6 ครูท่ีปรึกษาบันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว้เป็นประวัตินักเรียน  
4. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ต้องมีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน  
  5. ในกรณีการออกใบรับรองความประพฤติของโรงเรียน จะใช้เกณฑ์คะแนนดังนี้ 
 คะแนน 100 ข้ึนไปความประพฤติ ดีมาก  

คะแนน 80 – 100 ความประพฤติ ดี 
คะแนนต่ำกว่า 80 ให้ปรับพฤติกรรมก่อน จึงออกใบรับรองความประพฤติได้  

หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนเม่ือเริ่มต้นปีการศึกษา โรงเรียนให้คะแนนไว้คนละ 100 คะแนน ถ้ามีพฤติกรรม 
ท่ีไม่พึงประสงค์ นักเรียนจะได้รับการลงโทษ ตามมาตรการการลงโทษตามเกณฑ์ของแต่ละหมวด 
 

ข้อปฏิบัติของนักเรียน 
 

 1. การมาเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 นักเรียนจะต้องแตะบัตรแสดงการมาโรงเรียนและการกลับออกจากโรงเรียนทุกครั้ง และสามารถ
แสดงบัตรประจำตัวนักเรียนได้ตลอดเวลา 

การมาเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพ่ือให้ทันพิธีเคารพธงชาติ และ ทำกิจกรรม   
หน้าเสาธง ถ้ามาเกินกว่าเวลา 07.50 น. ถือว่ามาสาย และถ้าเกินเวลา 10.00 น. ถือว่าขาดเรียนท้ังวัน 

1.1 กำหนดเวลาทำการปกติของโรงเรียน  
โรงเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนดังนี้ 
07.45 น. เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียน เพ่ือเตือนนักเรียนเตรียมความพร้อม  

เพ่ือเข้าแถว 
07.45-07.50 น.  สัญญาณออดครั้งท่ี 1นักเรียนเข้าแถว 
07.50-08.20 น.   พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ ระลึกถึงผู้มีพระคุณ 

แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณถวายเป็นพระราชกุศล 
รับฟังการแจ้งข่าวสารและการอบรมต่าง ๆ  

08.20-08.40 น.  HOME ROOM (วันอังคาร  วันพฤหัสบดี) 
   กิจกรรมรักการอ่าน (วันจันทร์ วันศุกร์) 
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   กิจกรรมอ่ืนๆ  (วันพุธ) 
08.40-15.30 น.  เข้าเรียนตามตารางเรียน 
เม่ือนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว จะต้องอยู่ในโรงเรียนจนถึงเวลา 16.00น. (ถ้ามี 

ความจำเป็นอยู่ได้ไม่เกินเวลา 17.30 น.  
 1.2 การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ นักเรียนมาทำกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณโรงเรียน ต้องแต่ง
เครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพให้เรียบร้อย และต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนด้วยเสมอ 
 1.3 เพ่ือความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน ห้ามนักเรียนนำรถยนต์ มาโรงเรียน 
 1.4 นักเรียนต้องไม่นำของมีค่า มาโรงเรียน หากเกิดการสูญหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบ ใด ๆ ท้ังสิ้น 
 2. การมาโรงเรียนสาย 
 โรงเรียนมีความประสงค์ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย ถ้ามา
โรงเรียนหลังเวลา 07.50น. ถือว่ามาโรงเรียนสาย มาโรงเรียนเป็นเวลา 10.00 น. ถือว่าขาดโรงเรียนท้ังวัน 
นักเรียนท่ีมาโรงเรียนสายต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 ต้องมีผู้ปกครองมาส่งหรือมีจดหมายรับรองท่ีมีลายมือชื่อผู้ปกครองท่ีให้ไว้ โรงเรียนตามแบบ
บันทึกข้อมูลนักเรียนและหนังสือรับรองความประพฤติและมีเอกสารหลักฐานยืนยัน ความจำเป็น พร้อมท้ัง
แตะบัตรประจำตัวนักเรียน เพ่ือแสดงการมาเรียน 
 2.2 หากนักเรียนมาโรงเรียนสาย ไม่มีผู้ปกครองมาส่งหรือไม่มีจดหมายรับรองจากผู้ปกครอง ถือว่ามี
ความผิด ต้องได้รับการพิจารณา เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
 2.3 ถ้านักเรียนมาสาย 3 ครั้ง โรงเรียนรายงานถึงผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้แก้ไข และรับรองกับ
ทางโรงเรียนว่าจะไม่ให้นักเรียนในปกครอง มาสายอีก ถ้ามาสายเกิน 3 ครั้ง โรงเรียน เชิญผู้ปกครองมาพบกับ
คุณครูผู้ดูแลเพ่ือร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
 3. การลา (ไม่มีการนับเวลาเรียนให้ การลาคือการขาดเรียนแต่มีการแจ้งเหตุให้ทราบ) 
 การส่งใบลาทุกชนิด (ตามแบบใบลาท่ีโรงเรียนกำหนด รับได้ท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือใน
เว็บไซต์ของโรงเรียน) ให้ส่งใบลากับครูท่ีปรึกษา หรือการลาทางโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ลา 
 3.1 การลาป่วย ให้ส่งใบลาในวันท่ีลาหรือวันท่ีกลับมาเรียนวันแรก โดยมีลายมือชื่อ รับรองของ
ผู้ปกครองคนเดียวกับท่ีลงลายมือชื่อไว้ในแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนและหนังสือรับรอง ความประพฤติ 
 3.2 การลากิจ ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อนวันลา แต่ถ้าไม่สามารถส่งได้ อนุญาตให้ดำเนินการ ได้
เช่นเดียวกับลาป่วย 
 3.3 การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน (ก่อนเวลา 15:00 น.) เม่ือนักเรียนมาอยู่ในบริเวณ โรงเรียนแล้ว 
หากมีความจำเป็นท่ีจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.3.1 ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง (ผู้ปกครองคนเดียวกับท่ีลงลายมือชื่อในแบบ บันทึกข้อมูล
นักเรียนและรับรองความประพฤตินักเรียน) และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 
  3.3.2 นักเรียนนำใบลาท่ีผู้ปกครองเขียนและลงลายมือชื่อท่ีตรงกับลายมือชื่อใน แบบบันทึก
ข้อมูลนักเรียนและรับรองความประพฤตินักเรียน ไปให้ครูท่ีปรึกษารับทราบ แจ้งครูผู้สอน รายวิชาต่าง ๆ ใน
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วันนั้นให้ทราบ (ครูผู้สอนเฉพาะชั่วโมงท่ีลา) แล้วนำมาขออนุญาตออกนอกบริเวณ โรงเรียนท่ีสำนักงานกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
  3.3.3 นักเรียนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกกรณี  

3.3.4 ข้อกำหนดสำคัญในการใช้บัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  - นักเรียนต้องแสดงบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีได้รับจาก กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน ต่อยาม เพ่ือยืนยันว่าผู้ขออนุญาตกับผู้ออก นอกบริเวณโรงเรียนเป็นคน
เดียวกัน 
  - นักเรียนต้องรักษาเวลาออกนอกบริเวณโรงเรียน ตามท่ีระบุในบัตร  

- การออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% 
 3.4 การหยุดเรียน นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 40% จะหยุดเรียนได้ตาม วันหยุดราชการ 
และท่ีโรงเรียนให้หยุดเรียนแล้วแต่กรณี(โรงเรียนมีจดหมายแจ้งผู้ปกครอง) หรือ นักเรียนขอลาหยุด 
ถ้านักเรียนหยุดเรียน โดยไม่ทราบสาเหตุเกิน 3 วัน ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง เพ่ือขอทราบสาเหตุ ถ้าหยุด
เรียนเกิน 7 วัน ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ เพ่ือทราบเหตุผล และหาทางแก้ไขร่วมกัน 

4. การทำกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 โรงเรียนมีจุดประสงค์มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียน ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกคน ทุกด้าน 
เม่ือมีโอกาส นักเรียนท่ีจะออกไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬา ตอบปัญหา ทัศนศึกษา      
อยู่ค่ายพักแรม การแสดงต่าง ๆ ฯลฯ มีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1. โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองเพ่ือแจ้งให้ทราบ  

4.2. นักเรียนนำหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองมาส่งคืนโรงเรียน 
 4.3. โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาต เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 5. การรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน นักเรียนพึงปฏิบัติดังนี้ 
 5.1. ท้ิงสิ่งท่ีไม่ต้องการ ลงในถังขยะท่ีรองรับให้ถูกประเภท  

5.2. ไม่เด็ด หัก หรือทำลายไม้ดอก ไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นของโรงเรียน  
5.3. ไม่ขีดเขียนผนังอาคาร โต๊ะ เก้าอ้ี ม้าหิน ห้องน้ำของโรงเรียน 

 5.4. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและผนังอาคารเรียน  
5.5. ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีบริการน้ำด่ืม น้ำใช้  
5.6. ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หากพบเห็นสิ่งใดชำรุด แจ้งให้ครูทราบ 

 5.7. ถ้านักเรียนคนใดทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ในลักษณะใดก็ตามนักเรียน จะได้รับการปรับ
พฤติกรรมตามระเบียบของโรงเรียน และชดใช้ค่าเสียหายในการนั้น ๆ 
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 6. การใช้เครื่องมือส่ือสารของนักเรียน 
 โรงเรียนไม่มีนโยบายให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารใด ๆ มาใช้ในโรงเรียน อนุโลมให้ใช้ได้ ในช่วงเวลา
ก่อนและหลังเลิกเรียนเท่านั้นใช้ผิดจากข้อกำหนดจะถูกยึดไว้ 7 วันทำการ และหากเกิด ความสูญหายทาง
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนชาร์ตแบตเตอรี่ เครื่องมือสื่อสาร และ 
Power Bank ในโรงเรียนเด็ดขาด หากพบการกระทำดังกล่าวปรับครั้งละ 100 บาท 
 7. การเดินบนถนนหรือระเบียง และข้ึนบันไดในโรงเรียน 
 การเดินในบริเวณโรงเรียนให้เดินชิดขวาเสมอ โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนคาบเรียนให้เดินเป็นแถว 
ให้เรียบร้อย ไม่พูดคุยกันเสียงดัง 

8. การมาพบและเย่ียมนักเรียน 
 การขอพบนักเรียน ผู้มาขอพบต้องแต่งกายสุภาพเป็นแบบอย่างท่ีดีกับ ให้ติดต่อขอพบท่ีห้อง
ประชาสัมพันธ์ การอนุญาตให้พบข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปกครองตามใบมอบตัว และอยู่ในดุลยพินิจของ
โรงเรียนเท่านั้น 
 9. การติดต่อกับผู้ปกครอง 
 เม่ือนักเรียนมีปัญหาเรื่องความประพฤติ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะแจ้งผู้ปกครองและเชิญมาพบ 
ท่ีโรงเรียนเพ่ือปรึกษาหารือในการท่ีจะช่วยดูแลนักเรียน 
 10. ด้านการเรียน 
 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมจัดการเรียนการสอนเป็นระบบเดินเรียน นักเรียนต้อง 
เข้าเรียน ให้ทันเวลาท่ีกำหนด สนใจในการเรียน เชื่อฟังและปฏิบัติตามท่ีครูแนะนำ ไม่วางอุปกรณ์การเรียน 
หรือกระเป๋าหนังสือท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ไม่นำอาหาร เครื่องด่ืมข้ึนบนอาคารเรียน ถ้านักเรียนมี พฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์จะบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนประจำวัน เพ่ือรับการแก้ไข/ตัดคะแนน พฤติกรรม 
 นักเรียนทุกคนจะอยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษา เม่ือมีปัญหาใด ๆ นักเรียนสามารถ ปรึกษา 
กับครูท่ีปรึกษาของนักเรียน และครูแนะแนว  
หมายเหตุ 
 คุณสมบัติของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

1. เป็นบิดามารดา หรือผู้แสดงเจตจำนงไว้กับทางโรงเรียนขอผู้เป็นผู้ปกครองนักเรียน  
2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นนิสิต นักศึกษา สามารถตัดสินใจเก่ียวกับตัวนักเรียนได้  
3. ต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับนักเรียน  
4. ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และมาพบกับทางโรงเรียนได้เสมอเม่ือทางโรงเรียนเชิญ 

มาพบ 
 5. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เม่ือเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เพ่ือเป็นแบบอย่างอันดีงามกับนักเรียน 
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