ระเบียบโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
พ.ศ.๒๕๖๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)

งานปกครอง
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
โทรศัพท์ ๐-๕๖๖๙-๙๓๓๑

คานา
ระเบียบ คือ แบบแผน หรือ ข้อกาหนดที่วางไว้เป็นแนวทางให้สมาชิกในองค์กรหนึ่ง ๆ ปฏิบัติ
เพื่อความเรียบร้อยขององค์กรนั้น เช่น นักเรียนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน
โรงเรีย นสากเหล็ กวิทยาเป็ นครอบครัวใหญ่ครอบครัว หนึ่ง ซึ่งมีลูก ๆ ที่ต้องดูแลให้ ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้วยแนวทางการ
ทางาน คือ โปร่งใส่ รั บผิดชอบและให้ทุกคนมีส่วนร่ว ม คงจะทาให้ บุตรหลานของท่านเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพสะอาดเรียบร้อย รักษาสิ่งแวดล้อม มีความกตัญํูรู้คุณ เอื้อ เฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งป๎น เรียนรู้ อย่าง
ตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร สุขภาพจิตแจ่มใส เบิกบาน รู้จักบาปบุญ คุณโทษ แก้ไขป๎ญหาชีวิตได้ด้วยสติ
ป๎ญญา มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ พึ่งตนเองได้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและศักยภาพของ
ครูโรงเรียนสากเหล็กวิทยา จะช่วย ให้นักเรียนของท่านเป็นคนดีมีความรู้ และมีความสุข
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยาคือ ระบบที่จะทาให้ครอบครัวสากเหล็กวิทยา
อยู่ ร่ ว มกัน อย่ างมีความสุ ข เอื้ออาทรต่อกัน รักและสามัคคี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ ปกครองและ
นักเรียน คงให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนชั้นนา
ต่อไปในอนาคต

ปรารถนาดี
งานปกครอง

สารบัญ
เรื่อง
กฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมความประพฤตินักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน
ระเบียบว่าด้วยการกาหนดเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตัวของนักเรียน
ระเบียบการกระทาความดี เพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติ
แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยาและบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก

หน้า
๑
๓
๕
๗
๙
๙
๑๔
๑๖
๒๓
๓๑
๓๕
๔๐

๑

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑ก

หน้า๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา๖และมาตรา๖๔แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อจาหน่ายแลกเปลี่ยนเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมาบุหรี่หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์กรรโชกทรัพย์ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระทาการใดๆอันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี

๒

หน้า๑๘
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑ก
ราชกิจจานุเบกษา
๖ มกราคม ๒๕๔๙
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) และ (๗) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใด ๆ อันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม
เพื่อกระทาการดังกล่าว
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทาการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม
หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๙) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๙) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกาหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนด
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและ
นักศึกษาจึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว้าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ
อธิการบดี หรือ หัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด”หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับ
ของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา
“การลงโทษ”หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิดโดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิดมี ๔ สถานดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๖

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความ
โกรธหรือด้วยความพยาบาทโดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มี
อานาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือกรณีทาให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าว
ตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนดและให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทา
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยป๎ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการในการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
โดยที่ป๎ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจากมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถปูองกันและแก้ไขป๎ญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ทาให้เกิดอุปสรรคในการ
ดาเนินการเพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึงจาเป็นต้องกาหนด
มาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
มีอานาจกักตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุ
ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวไม่เกินหกชั่วโมง เพื่อนาส่งเจ้าพนักงานตารวจ ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้งพฤติกรรม
ที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนต้องไม่
สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาในปกครองรวมกลุ่มเพื่อก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวติดตามและสอดส่องให้มีการดาเนินการอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษารวมกลุ่มเพื่อกระทาการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา
แล้วแต่กรณี และให้เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งให้บิดามารดา
หรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทาของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว
เพื่อให้คาแนะนา ตักเตือน ทาทัณฑ์บน หรือวางข้อกาหนดเพื่อปูองกันมิให้กระทาความผิดอีก
หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกิน
ระยะเวลาสองปี หากเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาได้กระทาความผิดดังกล่าวซ้าอีก
ให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
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ข้อ ๓ ผู้ใดกระทาการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน ให้นักเรียน
หรือนักศึกษาฝุาฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากการกระทาตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้นักเรียนหรือนักศึกษาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท
หรือทาร้ายร่างกายผู้อื่น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับและหากเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายร่างกายนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ ๔ ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่จัดให้มีกิจกรรมในการแนะแนวเพื่อตอบสนอง
ต่อการแก้ไขป๎ญหานักเรียนและนักศึกษาทะเลาะวิวาท โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกวดขันและเร่งรัดจัดทามาตรการเพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการลดป๎ญหาสังคมโดยเร่งด่วน
ข้อ ๕ คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๙

ระเบียบโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงศึกษาธิการกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงศึกษาธิการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดการระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนว ให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนสากเหล็ก
วิทยา จึงวางระเบียบโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน ไว้ดังนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ว่าด้วยการส่งเสริมและความ
คุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และยกเลิกคาสั่ง
หรือข้อบังคับอื่นใดที่โรงเรียนกาหนดไว้แล้วหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ แล้วให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ข้อ ๔ “ ครู ” หมายถึง ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ข้อ ๕ “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ข้อ ๖ “ คณะกรรมการงานปกครองนักเรียน” หมายถึง
ครู พนักงานราชการ ครูอัตรา
จ้าง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ที่หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งขึ้น และมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมความประพฤติ และพิจารณาโทษนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ข้อ ๗ นักเรียนต้องรักษาระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติถือว่าเป็น
ผู้กระทาผิดระเบียบ ต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี้
ข้อ ๘ บทลงโทษนั ก เรี ย นที่ป ระพฤติผิ ดหรือ ฝุ า ฝื นระเบีย บข้ อบั งคั บของโรงเรีย นหรือ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือฝุาฝืนกฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้เป็นไปตาม “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”

๑๐

หมวดที่ ๒
การควบคุมความประพฤติของนักเรียน
ข้อ ๙ ระเบียบการลงโทษนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบวินัย
๙.๑ ว่า กล่า วตั กเตือน ใช้ส าหรับกรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือ
กระทาความผิดไม่ร้ายแรง ครูโรงเรียนสากเหล็กวิทยาทุกท่านมีอานาจในการว่ากล่าวตักเตือน
๙.๒ ทาทัณฑ์บน ให้คณะกรรมการควบคุมความประพฤตินักเรียน ประชุมและ
เสนอแนะความเห็นให้ผู้อานวยการศึกษาโรงเรียนสากเหล็กวิทยาพิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนไม่
สมควรแก่ส ภาพนั กเรี ย น ในกรณีที่ทาให้ เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของโรงเรียนอย่างร้ ายแรงหรือได้รับการ
ตักเตือนแล้วแต่ไม่ยั งเข็ดหลาบ ให้ทาทัณฑ์บนไว้เป็นหลั กฐานและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมา
บันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
๙.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตั ดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนสากเหล็กวิทยา และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
๙.๔ ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษา
กระทาความผิ ดที่ส มควรต้องปรั บ เปลี่ ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ การจั ดกิจกรรมให้ เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

๑๑

หมวดที่ ๓
การกระทาความผิด
ข้อ ๑๐ แนวปฏิบัติ ว่า ด้ วยการลงโทษ เพื่อให้ การปฏิบัติงานของครูในการพิจารณาโทษ
นักเรียนเป็นไปในทางเดียวกัน โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้กาหนดลักษณะความผิดไว้ดังนี้
๑๐.๑ ความผิดสถานเบา ได้แก่ ความผิดที่แสดงออกถึงอุปนิสัย ความประพฤติ
การแต่งกาย การใช้คาพูด ที่ไม่เหมาะสมกับสถานะของนักเรียน ได้แก่ความผิดลักษณะดังต่อไปนี้
 ขาดเรียนไม่ชี้แจงเหตุผลอันสมควร
 มาสาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 ไม่สวมหมวกนิรภัย ขี่รถที่ไม่ใส่กระจก
 แต่งกายผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
 ไว้ผมยาว ดัด ซอย ย้อมสีผม หรือใส่เจล
 ไว้หนวด ไว้เครา ไว้จอน ไว้เล็บ
 ใช้เครื่องสาอางทุกชนิด
 หลีกเลี่ยงไม่ทากิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า
 หลีกเลี่ยงการเรียน โดยไม่เข้าห้องเรียน
 แสดงกิริยาวาจาหยาบคายต่อนักเรียน ครู หรือผู้อื่น
 ขัดคาสั่งครูเกี่ยวกับการเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
 ใช้โทรศัพท์นอกเวลาที่โรงเรียนกาหนด
 รับประทานอาหารนอกเวลาที่กาหนด
 รับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบนอาคารเรียน รวมทั้งการเดิน
รับประทานอาหารตามถนน
 มีเจตนาที่จะทาให้ห้องเรียนหรือโรงเรียนเกิดความสกปรก เช่น ทิ้งขยะไม่
เป็ น ที่ ขี ด เขี ย น ขู ด ลบ ปู า ยประกาศ ฝาผนั ง ห้ อ งเรี ย น โต๊ ะ เรี ย น
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน
 ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน (เตือนแล้วยังใส่มาอีก ให้พิจารณาโทษและริบ
ไว้ จะคืนก็ต่อเมื่อผู้ปกครองที่แท้จริงมารับคืนในเวลาราชการ ภายใน ๑
สัปดาห์หลังจากถูกริบ) เครื่องประดับที่อนุญาต คือ สร้อยคอที่สแตนเลสข้อ
เล็กสาหรับแขวนพระ และนาฬิกา
 ใช้กระเป๋านักเรียนของโรงเรียนอื่น หรือกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายแฟชั่น
 ความผิดลักษณะอื่น ๆ ที่เข้าข่ายความผิดดังกล่าวข้างต้น

๑๒

๑๐.๒ ความผิดชั้นกลาง ได้แก่ ความผิดที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อื่น หรือ
ส่วนรวม ทาให้เสียชื่อเสียงแก่คณะและโรงเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้กาหนดลักษณะความผิดไว้
ดังนี้
 ความผิดในข้อ ๑๐.๑ ตักเตือนแล้ว ยังปฏิบัติอีกบ่อยครั้ง
 มีพฤติกรรมชอบรังแกเพื่อนหรือผู้อื่น
 ออกจากโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ประพฤติตนในทานองชู้สาว
 ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม
 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๕ วันโดยไม่ทราบเหตุผล
 กล่าวเท็จ หรือล้อเรียนครู
 ก้าวร้าว กลั่นแกล้ง รังแก หรือบีบบังคับเพื่อนนักเกรียน
 ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นทาผิด
 ปลอมลายเซ็นครูหรือผู้ปกครอง
 ทุตจริตในการสอบ
 ความผิดอืน่ ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับความผิดดังกล่าวข้างต้นหรือความผิด
ที่เกิดขึ้นประจา
๑๐.๓ ความผิด ร้ า ยแรง ได้แก่ความผิ ดที่ทาให้ เกิดความเสี ยหายแก่ผู้ อื่น แก่
ส่วนรวม หรือหมู่คณะหรือโรงเรียนอย่างร้ายแรง โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้กาหนดลักษณะไว้ดังนี้
 มีพฤติกรรมชู้สาว
 จัดงานแต่งงาน หรือผูกข้อมืออันเป็นการประกาศให้สาธารณชนรับรู้รับทราบ
 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
 จงใจไม่นาผู้ปกครองมาพบตามที่โรงเรียนนัดหมาย
 ลักทรัพย์ หรือกรรโชกทรัพย์
 แสดงพฤติกรรมเป็นอันธพาล ข่มขู่ รีดไถ หรือทาร้ายร่างกายผู้อื่น
 เล่นการพนันทุกชนิดทั้งใน และนอกสถานศึกษา
 ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา
 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดมาโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
 ประพฤติชั่วหรือกระทาการใด ๆ ที่นาความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน
หรือกระทาการอันเป็นความผิดอาญา
 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกชนิด เช่น จาหน่าย เสพ และเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติดและของมึนเมา

๑๓

 กระทาการใด ๆ ที่นาความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน หรือกระทาการอัน
เป็นความผิดทางอาญา
 ความผิ ดที่ไม่ได้กาหนดและคณะกรรมการควบคุมความประพฤตินักเรียน
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีความผิดเทียบเท่าความผิดดังกล่าวข้างต้น
๑๐.๔ เกณฑ์การตัดสินและการลงโทษ
๑๐.๔.๑ ความผิดสถานเบา
 ครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน
 ครั้งที่ ๒ ทาทัณฑ์บน
 ครั้งที่ ๓ ขึ้นไป ตัดคะแนนความประพฤติ และทากิจกรรม
เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑๐.๔.๒ ความผิดระดับกลาง
 ครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน และทาทัณฑ์บน
 ครั้งที่ ๒ ขึ้นไป ตัดคะแนนความประพฤติ และทากิจกรรม
เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑๐.๔.๓ ความผิดร้ายแรง
 ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน, ทาทัณฑ์บน, ตัดคะแนน
ความประพฤติ และทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๑๔

ระเบียบว่าด้วยการกาหนดเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

ทาทัณฑ์บน

๑
๒

๑-๒
๑-๒

๓
๓

๔
๔

๔
๔

๑-๒
๑-๒

๓
๓

๔
๔

๔
๔

๕
๖

แสดงกิริยาวาจาหยาบคายต่อนักเรียน ครู หรือผู้อื่น
ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนว่าด้วยการแต่งกายของ
นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
หลีกเลี่ยงการเรียนโดยไม้เข้าห้องเรียน
รับประทานอาหาร – เครื่องดื่มนอกเวลาที่กาหนด หรือ
นาอาหารมารับประทานนอกโรงอาหาร
หลีกเลี่ยงไม่ทากิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า
ขัดคาสั่งครูเกีย่ วกับการเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม

๑-๒
๑-๒

๓
๓

๔
๔

๔
๔

๗
๘

ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล
มาโรงเรียนสาย (หลังเคารพธงชาติ ถือว่ามาสาย)

๑-๒
๑-๒

๓
๓

๔
๔

๔
๔

๙

ขีดเขียนข้อความต่าง ๆ บนโต๊ะ ม้านั่ง หรือผนังอาคาร

๑-๒

๓

๔

๔

๑-๒
๑

๓
๒

๔
๓

๔
๓

๑๒ รังแกเพื่อน หรือผู้อื่น
๑๓ ประพฤติตนในทานองชู้สาว

๑
๑

๒
๒

๓
๓

๓
๓

๑๔ ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๕ สูบบุหรี่ หรือจาหน่ายจ่ายแจกให้กับเพื่อนนักเรียน

๑
๑

๒
๒

๓
๓

๓
๓

๑๖ เทีย่ วกลางคืนหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. เว้นแต่ไปกับผู้ปกครอง ๑
๑๗ ทาลายสมบัติของโรงเรียนและของผู้อื่น
๑

๒
๑

๓
๒

๓
๒

๑๘ เล่นการพนันหรือการกระทาที่มีลักษณะพนันภายใน –
นอกสถานศึกษา
๑๙ การเล่นที่ส่อไปในทางอนาจาร และสกปรก ทาให้ผู้อื่น
ได้รับความอับอายและเสียหาย

๑

๑

๒

๒

๑

๑

๒

๒

๓
๔

๑๐ หลักเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน
๑๑ แสดงกิริยาก้าวร้าว หยาบคาย ต่อครู อาจารย์

ทากิจกรรมเพื่อให้
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ความผิดที่กระทา

ตัดคะแนน
ความประพฤติ

ที่

ว่ากล่าวตักเตือน

ครั้งที่กระทาความผิด

๑๕

ทาทัณฑ์บน

๒๐ พกพาสุราเข้ามาในสถานศึกษาโดยไม่ได้เสพ

๑

๑

๑

๑

๒๑ เสพสุราทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒๒ มีพฤติกรรมชู้สาว

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๒๓ พกอาวุธหรือสิ่งที่มีลักษณะส่อว่าเป็นอาวุธ
๒๔ พกอาวุธหรือสิ่งที่มีลักษณะส่อว่าเป็นอาวุธและใช้สิ่งนั้น
เป็นเครื่องมือในการทะเลาะวิวาททั้งภายในและนอก
สถานศึกษาและถูกดาเนินคดี
๒๕ ทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา
๒๖ รังแก กลั่นแกล้ง ข่มขู่ บังคับ รีดไถผู้อื่น

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๒๗ มั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๒๘ ลักขโมย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือสมรู้ร่วมคิด ทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา
๒๙ เสพสารเสพติดใด ๆ ก็ตามทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑

๑

๑

๑

ที่

ความผิดที่กระทา

ตัดคะแนน
ความประพฤติ

ว่ากล่าวตักเตือน

ทากิจกรรมเพื่อให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ครั้งที่กระทาความผิด

เกณฑ์การตัดคะแนน
- กรณีความผิดไม่ร้ายแรง
ตัดคะแนนครั้งละ ๕ คะแนน
- กรณีความผิดชั้นกลาง
ตัดคะแนนครั้งละ ๑๐ คะแนน
- กรณีความผิดร้ายแรง
ตัดคะแนนครั้งละ ๒๐ คะแนน
การกระทาความผิดทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ
๑. กระทาความผิด น้อยกว่า ๓๐ คะแนน ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับร่วมกันแก้ไข
๒. กระทาความผิดคะแนนครบ ๓๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครองทราบ และฝุายปกครองร่วม
ดาเนินการแก้ไข
๓. กระทาความผิดคะแนนครบ ๖๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองพบเพื่อกาหนดวิธีการแก้ไข
๔. กระทาความผิดคะแนนครบ ๘๐ คะแนน ทาทัณฑ์บน และร่วมพัฒนาแก้ไข
๔. กระทาความผิดคะแนนครบ ๑๐๐ คะแนน ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๖

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นักเรียนชาย
๑.๑ การไว้ทรงผม
๑.๑.๑ ให้ไว้ทรงผมสั้น ด้านบนยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังเกรียน
๑.๑.๒ ห้าม หวีผมปิดหน้าผากและแสกกลาง
๑.๑.๓ ห้าม ไว้จอน ไว้หนวด ไว้เครา
๑.๑.๔ ห้าม ใช้อุปกรณ์และเครื่องสาองทุกชนิดตกแต่งทรงผม
๑.๒ เสื้อ
๑.๒.๑ แต่งกายเหมือนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๓ กางเกง
๑.๓.๑ ผ้าสีกากี เนื้อผ้าให้ใช้ผ้าโทเร เนื้อหนาเรียบ ไม่ใช้ผ้ามันหรือผ้าเวสปอยด์
หรือผ้าคล้ายคลึงกับผ้าเวสปอยด์
๑.๓.๒ แบบกางเกง แบบกางเกงไทย ผ่าด้านหน้าติดซิบบาย ๕ ถึง ๗ นิ้ว พับจีบ
ด้านหน้าซ้าย และขวาด้านละ ๒ จีบ ขาสั้นเหนือเข่าเล็กน้อย พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ ๕
เซนติเมตร เมื่อยืนตรงปลายขากว้างห่างจากขาประมาณ ๘ ถึง ๑๒ เซนติเมตร ตามขนาดของขาเมื่อ
ยืนตรง มีกระเป๋าด้านข้างข้างละ ๑ ใบ ปากกระเป๋าตรงชายตะเข็บข้าง ไม่มีฝากระเป๋า หรือตกแต่ง
อย่างอื่น ไม่มีกระเป๋าหลัง
๑.๔ เข็มขัด
๑.๔.๑ สายหนังสีน้าตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ (เข็มขัดลูกเสือ) เป็นโลหะสีทอง มี
ปอกหนังสีเดียวกับสายเข็มขัด ปลายเข็มขัดยาว (โดยวัดจากหัวเข็มขัด) ไม่ต่ากว่า ๔ นิ้ว ตัดปลาย
ส่วยแหลม เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ไม่มีลวดลายบนสายเข็มขัด
๑.๔.๒ ขณะแต่งชุดนักเรียน ต้องให้เห็นเข็มขัดตลอดเส้น
๑.๕ ถุงเท้า
๑.๕.๑ สีน้าตาล ไม่มีลวดลาย ไม่พับชาย
๑.๕.๒ ถุงเท้าจะต้องสูงกว่าตาตุ่มระหว่าง ๖ ถึง ๘ นิ้ว
๑.๖ รองเท้า
ให้ใช้ผ้าใบสีน้าตาลไม่หุ้มข้อ เป็นหุ้มส้นชนิดผูก ไม่มีลวดลาย ขอบพื้นรองเท้า
สีเดียวกับรองเท้า มีเชือกสีเดียวกับรองเท้า
๑.๗ กระเป๋า
๑.๗.๑ ให้ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๗.๒ ห้าม ใช้กระเป๋าสะพายที่เป็นกระเป๋าแฟชั่น

๑๗

๒. นักเรียนหญิง
๒.๑ การไว้ทรงผม
๒.๑.๑ การไว้ผมสั้นให้เลยติ่งหูได้ไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร หรือ ๑ นิ้ว ตัดเสมอกัน
ไม่เทหน้า – หลัง ให้แสกกลางหรือข้างเท่านั้น
๒.๑.๒ ห้าม ไว้ทรงผมหน้าม้า ซอยทั้งหน้าและหลัง ใช้หวีสับหรือที่คาดผม
๒.๑.๓ ห้าม ใช้กิ๊บหรือที่ติดผมอื่น ๆ นอกจากกิ๊บสีดาเล็กเท่านั้น
หมายเหตุ หากต้องการไว้ผมยาวให้ขออนุญาตเป็นรายบุคคลไปและให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับทรงผมนักเรียนหญิงระดับ ม.ปลาย
๒.๒ เสื้อ
แบบคอพับปกกะลาสี ปกในตัวคอลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวกสบายตลบเข้าข้างใน ส่วนบน
ของสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บด้านใน มีปกขนาด ๑๐ เซนติเมตร ใช้ผ้าสองชั้นเย็บตะเข็บเข้า
ถ้า แขนยาวเพียงเหนือศอก จีบปลายแขนมีขอบที่ปลายแขน กว้างประมาณ ๑ นิ้ว ชายเสื้อด้านล่างพับ
เย็บเข้าด้านใน กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ขนาดตัวเสื้อหลวมสบายพองาม ตัวปล่อยไม่รัดรูปหรือรัดเอว มี
กระเป๋าแบบปะด้านขวาช่วงล่างลายเสื้อ กระเป๋ากว้างประมาณ ๕ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ปากกระเป๋าพับเข้าด้าน
ในกว้างไม่เกิน ๒ เซนติเมตร
๒.๓ กระโปรง
๒.๓.๑ ให้ใช้กระโปรงสีกรมท่า ห้ามใช้ผ้าฝูาย หรือผ้าโทเร เนื้อเรียบหนา
๒.๓.๒ แบบกระโปรง แบบธรรมดา แบบเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจีบ
ทบออก กลางตัวจีบกว้างประมาณ ๓ – ๔ นิ้ว จับจีบด้านหลังออกซ้ายและขวา ข้างละ ๒ จีบ จีบ
กว้าง ๑.๕ นิ้ว จีบลึกประมาณ ๑ – ๑.๕ นิ้ว เย็บเกล็ดทับจีบจากขอบกระโปรงลงมาทุกจีบ ยาว ๕
– ๑๒ เซนติเมตร โดยใช้ด้ายสีเดียวกับกระโปรง
๒.๓.๓ ความยาวของกระโปรง ลึกคลุมเข่าลงมาพองามและสมส่วน
๒.๔ ถุงเท้า
- ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย พับขอบยาวให้เหนือตาตุ่ม ๑.๕ นิ้ว
- กรณีที่สวมถุงเท้าสั้น (ยูนิซอฟท์) ให้ขอบล่างของถุงเท้าอยู่เหนือกึ่งกลางของตาตุ่ม
และมีความกว้างของขอบถุงเท้าโดยประมาณ ๑.๕ – ๒ นิ้ว
๒.๕ กระเป๋า
๒.๕.๑ ให้ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกาหนด
๒.๕.๒ ห้าม ใช้กระเป๋าสะพายที่เป็นกระเป๋าแฟชั่น
หมายเหตุ
๑. เครื่องประดับ
๑.๑ นักเรียนหญิง อนุโลมให้ใช้กิ๊บลวดสีดาเท่านั้น
๑.๒ อนุญาตให้มี หรือสวมนาฬิกาได้

๑๘

๑.๓ กรณีสร้อย อนุญาตให้สวมสร้อยเงิน สร้อยสแตนเลส เพื่อห้อยพระ (ห้ามนักเรียนสวม
สร้อยคอทองคา) สายสร้อยต้องยาวขณะสวมใส่ต้องให้มิดชิด
๑.๔ กรณีแหวน อนุญาตให้สวมเฉพาะแหวนพระเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่แหวนพระทองคา)
๑.๕ เครื่องประดับนอกเหนือจากนี้ห้ามสวมใส่
การแต่งกายที่มีชั่วโมงเรียนพลศึกษาภาคปฏิบัติ
๒.๑ เสื้อพละของโรงเรียนให้ป๎กชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทยเท่านั้น) ที่หน้าอกขวาตามแบบที่
โรงเรียนกาหนด โดยซื้อจากโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
๒.๒ กางเกงวอร์ ม ตามที่โ รงเรียนกาหนด โดยซื้อจากโรงเรียน และห้ ามนากางเกงไป
ดัดแปลงขาแต่อย่างใด
๒.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวทั้งนักเรียนทั้งชายและหญิง
๒.๔ รองเท้า ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงทุกนะดับชั้น ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน
ไม่มีลวดลาย
๒.๕ ให้สวมชุดพลศึกษามาจากบ้านได้ในวันที่มีชั่วโมงเรียนพลศึกษา หรือวันที่ได้รับการนัด
หมายจากทางโรงเรียน
๒. ห้าม สวมรองเท้าฟองน้าหรือรองเท้าลักษณะคล้ายคลึงกับรองเท้าฟองน้ามาโรงเรียนโดยเด็ดขาด
๓. การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ถือว่า เป็นการผิดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของ
นักเรียน
การแต่งกายที่มีชั่วโมงเรียนกิจกรรมชุมนุม
ให้นักเรียนแต่งกายตามกิจกรรมที่ได้เลือก คือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน และเรียบร้อย

๑๙

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นักเรียนชาย
๑.๑ การไว้ทรงผม ให้ตัดผมทรงสูงหรือแรเงาทรงสูงแบบนักเรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔
เซนติเมตร
๑.๑.๑ ห้าม หวีผมปิดหน้าผากและแสกกลาง
๑.๑.๒ ห้าม ไว้จอน ไว้หนวด ไว้เครา
๑.๑.๓ ห้าม ใช้อุปกรณ์และเครื่องสาอางทุกชนิดตกแต่งทรงผม
๑.๒ เสื้อ
๑.๒.๑ ให้ใช้เสื้อสีขาว เนื้อผ้าหนาเรียบไม่บางเกินสมควร ไม่มีลาย ใช้เนื้อผ้าโทเร
๑.๒.๒ แบบเสื้อ แบบปกเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด สาบหน้าตลอดอกด้านนอกกว้าง ๓
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข้อศอก มี
กระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกลาง ตั้งแต่ ๘ – ๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับ
ขนาดของเสื้อ ไม่มีสาบหลัง
๑.๒.๓ อกเสื้ อด้านขวาป๎กอักษรย่อ ส.ว. และเลขประจาตัว ด้วยเลขไทย อกเสื้ อ
ด้านซ้ายป๎กชื่อ – นามสกุล แบบพิมพ์ธรรมดาหรือแบบราชการ ขนาดตัว อักษรสูงระหว่าง ๑-๑.๕
เซนติเมตร ป๎กแบบทึบ ด้วยด้ายสีน้าเงินหรือสีกรมท่า
๑.๓ กางเกง
๑.๓.๑ ให้ใช้ผ้าสีดา เนื้อผ้าให้ใช้ผ้าโทเร เนื้อหนาเรียบ ไม่ใช้ผ้ามันหรือผ้าเวสปอยด์
หรือผ้าคล้ายคลึงกับผ้าเวสปอยด์
๑.๓.๒ แบบกางเกง ให้ใช้แบบกางเกงไทย ผ่าด้านหน้าติดซิปยาว ๕ – ๗ นิ้ว พับจีบ
ด้านหน้าซ้ายและขวา ด้านละ ๒ จีบ ขาสั้นเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ ๕ เซนติเมตร เมื่อ
ยืนปลายขากว้างห่างจากขาประมาณ ๘ – ๑๒ เซนติเมตร ตามขนาดของขาเมื่อยืนตรง มีกระเป๋าอยู่
ด้านข้างข้างละ ๑ ใบ ปากระเป๋าตรงแนวตะเข็บข้างไม่มีฝากระเป๋า หรือตกแต่งอย่างอื่น ไม่มีกระเป๋า
หลัง
๑.๔ เข็มขัด
๑.๔.๑ สายหนังสีดา หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นโลหะสีเงิน ตามแบบชนิดหัว
กลัด มีปอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปอก สาหรับสอดปลายเข็มขัด ปลายเข็มขัดยาวไม่ต่ากว่า ๔ นิ้ว
(โดยวัดจากหัวเข็มขัด) ปลายส่วยแหลม เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ไม่มีลวดลายบนสายเข็มขัด
๑.๔.๒ ขณะแต่งกายชุดนักเรียนต้องให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น
๑.๕ ถุงเท้า
สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่พับชาย ถุงเท้าต้องสูงจากตาตุ่มระหว่าง ๖ – ๘ นิ้ว

๒๐

๑.๖ รองเท้า
ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดา ไม่หุ้มข้อ เป็นแบบหุ้มส้นชนิดผูกไม่มีลวดลาย ขอบพื้นรองเท้า
สีเดียวกับรองเท้ามีเชือกสีเดียวกับรองเท้า
๑.๗ กระเป๋า
๑.๗.๑ ให้ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๗.๒ ห้าม ใช้กระเป๋าสะพายที่เป็นกระเป๋าแฟชั่น
๒. นักเรียนหญิง
๒.๑ การไว้ทรงผม
๒.๑.๑ การไว้ทรงผมสั้น
- ให้ไว้เกินติ่งหูได้แต่ไม่ยาวเกินกว่าระดับของริมฝีปาก ตัดเสมอกัน ไม่เทหน้า
– เทหลัง ไม่แสกลงหรือข้างเท่านั้น
- ห้าม ไว้ทรงหน้าม้า ห้ามซอยทั้งหน้าและหลัง ห้ามใช้หวีสับหรือที่คาดผม
- ห้ามใช้กิ๊บหรือที่ติดผมอื่น ๆ นอกจากกิ๊บสีดาเล็กเท่านั้น
๒.๑.๒ การไว้ผมยาว
- ถ้าความยาวของเส้นผมเลยติ่งหูมากกว่า ๒ นิ้วต้องรวบไว้ด้านหลังและเก็บ
ไรผมด้วยกิ๊บสีดาเล็ก การรวบผมต้องรวบให้เรียบร้อยด้วยยางสีดาเส้นเล็ก
- การมัดโบว์ให้ไว้โบว์สีดาเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างไม่เกิน ๑ นิ้ว
ยาวไม่เกิน ๒๐ นิ้ว หรือโบว์ของโรงเรียน
- ความยาวของผมวัดจากปมที่มัดถึงปลายผมไม่เกิน ๑๒ นิ้ว การมัดต้องมัด
ระดับใบหู เมื่อมัดแล้วต้องปล่อยปลายผมและตัดให้เสมอกัน
- ห้าม ไว้ทรงผมหน้าม้าและไรผมข้าง ดัด ซอย เซ็ท ไล่ปลายผม ย้อมสีผม
- ห้ามถักเปียหรือมัดแกละ
หมายเหตุ ห้ามทาการเสริมแต่งทรงผมใด เช่น การต่อผม หรืออื่น ๆ ให้เป็น
การผิดธรรมชาติ
๒.๒ เสื้อ
๒.๒.๑ ให้ใช้เสื้อสีขาว เนื้อผ้าหนาเรียบ ไม่บางเกินควร ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลาย ใช้ผ้า
โทเร
๒.๒.๒ ให้ใช้แบบเสื้อคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าด้านใน กว้าง
๓ เซนติเมตร ไม่มีสาบหลัง มีกระดุมแบนสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ๕ เม็ด
แขนยาวเพีย งเหนือศอกปลายแขนจี บเล็ กน้อย ประกอบด้ว ยผ้ าสองชั้นกว้าง ๓ เซนติเมตร สอด
ชายเสื้อแบบอื่นแทนซับใน

๒๑

๒.๒.๓ ต้องสวมเสื้อซับใน/ทับใน สีขาว เสื้อกล้าม ชนิดเต็มตัว (ห้ามใช้เสื้อสายเดี่ยวหรือ
เสื้อแบบอื่นแทนซับใน)
๒.๒.๔ อกเสื้อด้านขวาป๎กสัญลักษณ์โรงเรียน ส.ว. และเลขประจาตัว ตามแบบอักษร
ที่กาหนด
๒.๓ กระโปรง
๒.๓.๑ ให้ใช้กระโปรงสีดาหรือกรมท่า ห้ามใช้ผ้าฝูาย ให้ใช้ผ้าโทเร ไม่มีลาย เนื้อเรียบหนา
๒.๓.๒ กระโปรงแบบธรรมดา เหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจีบทบออกกลางตัว
จีบกว้างประมาณ ๓ – ๔ นิ้ว จับจีบด้านข้างออกซ้ายและขวาข้างละ ๒ จีบ จีบกว้าง ๑.๕ นิ้ว จีบลึก
ประมาณ ๑ – ๑.๕ นิ้ว เย็บเกล็ดทับจีบจากขอบกระโปรงลงมาทุกจีบยาว ๘ – ๑๒ เซนติเมตร โดยใช้
ด้ายสีเดียวกับขอบกระโปรง
๒.๓.๓ กระโปรงต่อขอบเอวกว้าง ๑ – ๑.๕ นิ้ว
๒.๓.๔ ความยาวของกระโปรง ยาวคลุมเข่าลงมาพองาม ไม่ควรเกินกึ่งกลางแข้ง
๒.๔ เข็มขัด
ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดา แบบชนิดหัวกลัด ใช้หนังสีดา มี
ปอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัดหรือใช้คลิปเก็บปลายสายให้เรียบร้อย
๒.๕ ถุงเท้า
- ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย พับขอบยาวให้เหนือตาตุ่ม ๑.๕ นิ้ว
- กรณีที่สวมถุงเท้าสั้น (ยูนิซอฟท์) ให้ขอบล่างของถุงเท้าอยู่เหนือกึ่งกลางของ
ตาตุ่ม และมีความกว้างของขอบถุงเท้าโดยประมาณ ๒ นิ้ว
๒.๖ รองเท้า
ให้ใช้รองเท้าหนังสีดาหัวมนหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร มีสายคาดรองเท้า
ด้านบนหลังเท้า
๒.๗ กระเป๋า
๒.๗.๑ ให้ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกาหนด
๒.๗.๒ ห้าม ใช้กระเป๋าสะพายที่เป็นกระเป๋าแฟชั่น

การแต่งกายเครื่องแบบพลศึกษา
ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ให้แต่งเครื่องแบบดังนี้
๑. เสื้อ ใช้เสื้อพละของโรงเรียนโดย ม.ต้น สีเหลือง และ ม.ปลาย สีเทา มีกระเป๋าข้างซ้าย ๑
ใบ ที่กระเป๋ามีเครื่องหมายโรงเรียน ป๎กชื่อที่หน้าอกด้านขวา(ภาษาไทยเท่านั้น) ด้วยไหมสีน้าเงิน
๒. กางเกงเป็นกางเกงวอร์มขายาวตามที่โรงเรียนกาหนด ปลายขามีที่รัดข้อเท้าทั้งสองข้าง (ห้ามตัด
ที่รัดข้อเท้าออก)
๓. รองเท้านักเรียนชายและนักเรียนหญิง ให้ใช้รองเท้านักเรียนผ้าใบสีขาว ไม่มีสีอื่นแซม
๔. ถุงเท้า นักเรียนชายให้ใช้ถุงเท้าสีขาว นักเรียนหญิงให้ใช้ถุงเท้าสีขาว

๒๒

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ว.
เลขไทยสาหรับปักเลขประจาตัวของนักเรียน
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๒๓

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัตติ ัวของนักเรียน
๑. การปฏิบัติตัวโดยทั่วไปของนักเรียน
๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยาพึงรู้สึกว่านักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ
ของโรงเรียน ซึ่งกาหนดไว้โดยเคร่งครัด ไม่ฝุาฝืนระเบียบ เพราะระเบียบก่อให้เกิดความดีงามแก่บุคคล
และในหมู่คณะ
๑.๒ นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยาทุกคน ต้องมาโรงเรียนตามเวลาอย่างสม่าเสมอ การ
หยุดเรียนด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม นักเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการลาหยุด
๑.๓ นักเรียนพึงปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นคน
ดีของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู – อาจารย์ เพื่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป ไม่ประพฤติตัวในเรื่อง
ต่อไปนี้ เช่น ลักทรัพย์ เล่นการพนัน สูบบุหรี่ เสพยาเสพติ ด ของมึนเมา ประพฤติตัวไปในทางชู้สาว
เที่ยวเตร่ในเวลาค่าคืนหรือในที่ที่ไม่ควร
๑.๔ นักเรียนพึงรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ การแตกแยก การทะเลาะวิวาทในระหว่าง
เพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือบุคคลภายนอกถือเป็นความผิดร้ายแรง
๑.๕ นักเรียนพึงเป็นผู้ดี มีกิริยาวาจาสุภาพ กล้าหาญ อดทน มีสัมมาคารวะต่อบิดา มารดา
ครู – อาจารย์ มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป มีวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม
๑.๖ นักเรียนพึงช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนทุกสิ่งมิให้บุบสลายแตกหัก ถ้าหากทา
ความเสียหายต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงเรียน
๑.๗ นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง แก่ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วยกัน
ส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เจริญขึ้น
๑.๘ นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตยอยู่ในขอบเขตที่ถูกที่ควร เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
และต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น
๑.๙ นักเรียนพึงต้องเสียสละช่วยเหลือทางานโยธา เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนและให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียน
๑.๑๐ เมื่อเลิกเรียนแล้วให้รีบกลับบ้าน เว้นแต่จะมีครูควบคุมการฝึกซ้อมการทางานหรือการ
เล่น
๑.๑๑ การมาโรงเรียนในวันหยุดเรีย นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้งในกรณีที่ครู
นัดหมายให้มาต้องนาหนังสืออนุญาตผู้ปกครองไปให้ผู้ปกครองรับทราบด้วย
๑.๑๒ นั กเรี ย นต้อ งปฏิ บั ติตามคาสั่ งของทางโรงเรียนหรือ คาสั่ ง อันชอบธรรมของครู อย่ า ง
เคร่งครัด

๒๔

๒. การปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเช้า
๒.๑ เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี เวลา ๐๗.๔๐ น. ให้นักเรียนทุกคนร่วมกัน
ทาเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย และเมื่อได้ยินเสียงมาร์ชโรงเรียน เวลา ๐๗.๕๐ น. นักเรียนทุก
คนต้องเดินเป็นแถวจากเขตพื้นที่เพื่อมาเข้าแถวหน้าเสาธงให้เรียบร้อย ภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อ
เตรียมเคารพธงชาติ ทุกคนต้องร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคาปฏิญาณ โดยพร้อมเพรียงกัน
และฟ๎งการอบรมหน้าเสาธงด้วยความสงบเรียบร้อย
๒.๒ การเข้าห้องเรียน นักเรียนต้องเดินเป็นแถวเข้าพ้องเรียนอย่างมีระบบ ไม่คุยหรือเล่นขณะ
อยู่ในแถว
๒.๓ ถอดรองเท้าและเคาะเศษดินทราย แล้วถอดรองเท้าหิ้วไปเรียงไว้หน้าห้องเรียนอย่างเป็น
ระเบียบทุกครั้ง
๓. การปฏิบัติตัวในห้องเรียน
๓.๑ เมื่อนักเรียนเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนชั่วโมงแรก
๓.๒ นั ก เรี ย นต้ อ งรั ก ษาความเป็ นระเบี ยบ ไม่คุ ย ไม่ เ ล่ น ในห้ อ งเรีย น ตั้ง ใจเรีย น ฟ๎ ง
คาอธิบายของครูทุกท่านด้วยความเคารพ ไม่ลุกจากที่นั่งหรือออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓.๓ ไม่นาวิชาอื่นขึ้นมาทาโดยที่ครูผู้สอนไม่ได้อนุญาต
๓.๔ เมื่อครูไม่เข้าห้องเกิน ๕ นาทีไปแล้ว ให้หัวหน้าห้องแจ้งให้ครูหัวหน้างานวิชาการว่าไม่
อยู่ เพื่อมอบหมายครูสอนแทนหรือมอบหมายงานใด ๆ ให้ทา
๓.๕ หากครูประจาวิชาไม่อยู่แต่สั่งงานไว้ นักเรียนต้องทางานนั้น ๆ อย่างเรียบร้อย
๓.๖ ในระหว่างที่มีชั่วโมงเรียนนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน จะไปอยู่ในห้ องสมุด หรือโรง
อาหาร หรือไปที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนในชั่วโมงนั้น
๓.๗ ถ้ามีความจาเป็นต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตจากครูผู้สอน ไม่ควรลาออกนอก
ห้องเรียนในชั่วโมงแรกที่เข้าเรียน ทั้งตอนเช้าและหลังพักกลางวัน
๓.๘ ในกรณีที่ครูไม่อยู่ในห้อง ให้ทุกคนอยู่ในห้องอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงหรือ
กระทาการใด ๆ จนเป็นการรบกวนการเรียนของห้องข้างเคียง
๔. การมาสาย
๔.๑ นักเรียนทุกคนควรมาถึงโรงเรียนประมาณ ๐๗.๓๐ น. เพื่อมีเวลาเตรียมตัวในการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน หรือปฏิบั ติงานในเขตพื้นที่ที่นักเรียนรับผิดชอบ
หรืออย่างช้าควรเป็น
๐๗.๕๐ น. ก่อนเคารพธงชาติ
๔.๒ หากนักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังเวลา ๐๗.๕๐ น. ถือว่ามาสาย นักเรียนต้องเข้าแถว
แยกต่างหากเพื่อพบครูเวร หรือหัวหน้างานปกครอง เพื่อสอบถามเหตุผลและลงโทษ หากไม่มี เหตุผล
เพียงพอ ทั้งนี้ต้องทาสถิติการมาสายประจาวันเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วยทุกครั้ง

๒๕
๔.๓ นักเรี ยนที่มาสายต้องดาเนินกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างครบถ้ว นทุกขั้นตอน โดยความ
ควบคุมของครูเวร หรือหัวหน้างานปกครอง
๕. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
๕.๑ เมื่อนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว มีความจาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน
หากยังไม่ถึงเวลาโรงเรียนขึ้น ให้ขออนุญาตกับครูเวรที่หน้าโรงเรียนก่อน
๕.๒ หากเป็นเวลาเรียน นักเรียนต้องนาหนังสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไปให้
ครูผู้สอนประจาวิชา ครูเวร และหัวหน้างานปกครองพิจารณาอนุญาตตามลาดับ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
ให้รับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนด้วยทุกครั้ง เมื่อ
นักเรียนกลับมาแล้วให้มารายงานตัวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมคืนบัตรอนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียนด้วยทุกครั้ง
๕.๓ ถ้าผู้ปกครองมาขอลาเอง ให้ขอลาจากครูเวรและงานปกครอง
๖. การขอลากิจ – ลาป่วย
๖.๑ การขอลาหยุดเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องยื่นใบลากิจ หรือลาปุวยต่อครูประจาชั้นตาม
เหตุผลที่เป็นจริง เมื่อมาโรงเรียนในวันแรก หรือฝากผู้ใดมาขณะลาก็ได้
๖.๒ ท้ายของใบลา ให้ผู้ปกครองเขียนข้อความว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริง ”
แล้วลงชื่อกากับ
๖.๓ ถ้านักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง ให้ลงโทษสถานหนัก ฐานปลอมแปลงเอกสาร
และแจ้งความเท็จต่อทางโรงเรียน
๖.๔ หากนั ก เรี ย นขาดเรี ย นโดยไม่ ส่ ง ใบลา หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ป กครองถึ ง ๓ วั น
ติดต่อกัน ให้ดาเนินการต่อไปนี้
- ครูประจาชั้นดาเนินการติดตามสอบถามเพื่อแก้ไขป๎ญหา และแจ้งผู้ปกครองครั้งที่
๑ หากไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทางโรงเรียนจะเตือนเป็นครั้งที่ ๒ แล้วเชิญผู้ปกครองมาพบ
- หากผู้ปกครองไม่มาติดต่ออีก งานปกครองจะเสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
พิจารณาสั่งการต่อไป
๗. การรักษาความสะอาด
๗.๑ นั กเรี ย นทุกคนจะต้องช่ว ยเหลื อกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้สะอาดอยู่เสมอ
๗.๒ นั กเรี ย นทุกคนต้อ งมีเวรทาความสะอาดประจาวัน ช่ว ยกันรับผิ ดชอบเกณฑ์การให้
คะแนนความสะอาดห้องเรียนตามที่กาหนดไว้ ในทุกสิ้นเดือนจะมีการประกาศและให้ธงเขียวแก่ห้องเรียน
ที่สะอาดเรียบร้อยอย่างสม่าเสมอ ถ้าเดือนต่อไปไม่สามารถรักษาความสะอาดได้ หรือคะแนนลดลงจะ
ถูกยึดธงเขียว

๒๖
๗.๓ ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ ม้านั่ง ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๗.๔ ไม่ขีดเขียนม้านั่ง โต๊ะเรียน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ห้องส้วม ของโรงเรียนให้สกปรก
และไม่ทางายสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวให้ชารุดเสียหาย
๗.๕ รักษาความสะอาดของห้องส้วมอย่างดีทุกครั้งหลังการใช้ ห้ามใช้ห้องส้วมปะปนกันทั้ง
หญิง - ชาย ไม่ทิ้งเศษกระดาษหรือวัสดุใด ๆ ก็ตามไว้ในห้องส้วม
๘. การรับประทานอาหารและการใช้น้า
๘.๑ ไม่รั บ ประทานอาหารก่อนเวลาพัก (๑๒.๐๐ น.) หรือก่อนเวลาที่โ รงเรียนกาหนด
โดยเฉพาะในชั่วโมงเรียน
๘.๒ นักเรียนที่นาอาหารมาจากบ้านให้นาไปรับประทานในบริเวณที่จัดไว้ให้ ห้ามรับประทาน
ในห้องเรียน
๘.๓ ให้เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อต้องการซื้ออาหาร ไม่เดินรับประทาน
๘.๔ ทิ้งเศษอาหารหรือเศษขยะในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ ดูแลบริเวณที่รับประทานให้สะอาด
หลังเสร็จสิ้นการรับประทานแล้ว
๘.๕ โรงเรียนได้จัดที่ดื่มน้าและใช้น้าไว้ให้ นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันใช้อย่างประหยัด
๙. การเดินทางไปโรงเรียน – กลับบ้าน
๙.๑ นักเรียนที่นารถจักรยานยนต์มา ให้จอดไว้ในที่ที่โรงเรียนกาหนดอย่างเป็นระเบียบและ
ล็อคกุญแจเพื่อปูองกันการสูญหาย ถ้ามีการสูญหายเกิดขึ้นให้รีบแจ้งครูเวรหรือฝุายปกครองทราบ
๙.๒ ไม่ควรใช้รถจักรยานยนต์หากไม่จาเป็น ในกรณีที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน ไม่
ควรส่งเสียงดัง เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการ
๙.๓ ห้ามขออนุญาตใช้รถของครูหรือของโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลจาเป็นอย่างเด็ดขาด
๙.๔ การเดินหรือขี่จักรยานยนต์ก็ดี ให้เรียงแถวหนึ่ง ไม่เดินหรือขี่รถเป็นกลุ่ม เนื่องจากถนน
แคบ อาจเกิดอุบัติเหตุได้
๙.๕ ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาเมื่อใช้รถใช้ถนน ไม่ควรเล่น หลอกล้อ หรือส่งเสียง
ดัง
๙.๖ ห้ามนักเรียนที่นารถจักรยานยนต์จอดไว้นอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการ
ส่อถึงการหนีเรียน
๑๐. การติดต่อกับทางโรงเรียน
๑๐.๑ นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อยทุกครั้งที่มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเปิดภาคเรียนหรือปิดภาคเรียน
๑๐.๒ ไม่ควรมาติดต่อในวันหยุดราชการ

๒๗
๑๐.๓ ในกรณีที่โรงเรียนกาหนดวันนัดหมายต่าง ๆ ต้องมาตามวัน เวลาดังกล่าวเพื่อความ
สะดวกเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน
๑๐.๔ ไม่ควรให้ผู้อื่นมาติดต่อแทนหากเป็นเรื่องของตนเอง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขภายหลัง
๑๑. การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพ เป็น การแสดงออกของผู้ ที่มีวัฒ นธรรมอันดีงาม โรงเรียนได้กาหนด
หลักการปฏิบัติขึ้นเพื่อปลูกฝ๎งให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ ดังนี้
๑๑.๑ การแสดงความเคารพในโรงเรียน
- ครูทุกท่านในโรงเรียนสากเหล็กวิทยาถือว่าเป็นครูของนักเรียนทุกคน นักเรียน
ต้องให้ความเคารพนับถือ เชื่อฟ๎ง
- การทาความเคารพทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ให้ใช้การไหว้
- เมื่อครูเดินผ่านในขณะที่นักเรียนนั่ง ให้นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้ รวมทั้งนักเรียนที่
เดินสวนกับครูให้หยุดทาความเคารพก่อน
- เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครูไม่ควรชิงขึ้นหน้านอกจากจาเป็นจริง ๆ แต่ต้องกล่าว
คาขอโทษเสียก่อน ถ้าครูเดินตามหลังนักเรียนมาในระยะใกล้ให้หยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน
- เมื่อครู จ ะเข้ าหรือออกจากห้ องเรียน ให้ หั ว หน้าห้ องบอก “ทาความเคารพ”
นักเรียนทุกคนยกมือไหว้พร้อ มกล่าวว่า “สวัสดีค่ะ (ครับ)” และ “ขอบคุณค่ะ (ครับ)” ตามลาดับ
ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่แขกผู้ใหญ่ที่เข้ามาในห้องด้วย
- เมื่ อ นั ก เรี ย นต้อ งการเข้ า พบครู เพื่ อ รับ ค าแนะน า ไต่ถ ามข้ อ สงสั ย รับ สมุ ด
แบบฝึกหัดหรืออื่น ๆ ให้ขออนุญาตเข้าห้องก่อน ยืนห่างจากโต๊ะครูประมาณ ๑ ก้าว ไม่ยืนห้อมล้อม
โต๊ะครู ทาความเคารพทั้งตอนมาและตอนกลับ
- เมื่อ ผู้ ใ หญ่ ทางราชการมาเยี่ ยมโรงเรี ยน ให้ นักเรีย นฟ๎ งค าสั่ งจากครูที่ ส อนใน
ขณะนั้น หากนักเรียนพบผู้ใหญ่เข้ามาในโรงเรียน ต้องทาความเคารพเช่นเดียวกับครูในโรงเรียน
๑๑.๒ การทาความเคารพภายนอกโรงเรียน
เมื่อนักเรียนพบครูนอกโรงเรียนในขณะที่นักเรียนยืนหรือเดินอยู่ ให้แสดงความเคารพ
ทุกคนโดยการไหว้ แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ (ค่ะ)” แล้วปราศรัยกับครูตามสมควรแก่โอกาส แต่ถ้า
ขับขี่ยานพาหนะให้ชะลอความเร็วก้มศีรษะพร้อมกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ (ค่ะ)”

๒๘
๑๒. การเก็บของหาย
๑๒.๑ เมื่อนักเรียนเก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่าได้ในโรงเรียน ต้องนามาแจ้งกับครูเวร หรืองาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป
๑๒.๒ เมื่ อนั กเรี ย นทาของใด ๆ หายให้ รีบแจ้งงานระบบดู แลช่ว ยเหลื อนั กเรียนหรืองาน
ปกครองทันที
๑๒.๓ เมื่อนักเรียนพบบุคคลใดก็ตามที่ขโมยของของเพื่อนหรือทรัพย์สินของทางโรงเรียนให้รีบ
แจ้งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูท่านใดท่านหนึ่งทันที
๑๒.๔ เมื่อเห็นนักเรียนหรือบุคคลใดเก็บสิ่งของมีค่าไปแล้วไว้เป็นสมบัติของตนเองให้แจ้งงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดาเนินการทันที
๑๒.๕ ในกรณีที่นักเรียนได้เก็บสิ่งของมาแจ้งกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ไม่มีผู้
ติดต่อขอรับคืน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะดาเนินการกับสิ่งของนั้น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
๑๒.๖ นักเรียนเก็บสิ่งของมาแจ้งกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะได้รับการบันทึกความ
ประพฤติว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีในด้านความซื่อสัตย์สุจริต
๑๓. คุณสมบัติที่นักเรียนควรมีในตนเอง
๑๓.๑ กล้าในสิ่งที่ควร เช่น กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าวิพากษ์วิจารณ์ กล้ากระทาในสิ่ง
ที่ดีงาม ไม่ควรทาชั่วทั้งหลาย ถึงแม่ ไม่มีใครเห็นก็ควรละอายใจตนเอง การคิดที่จะพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่
น่าละอาย การเกียจคร้านไม่ยอมทางาน ทางานด้วยความซื่อสัตย์ แม้จะยากลาบากก็ไม่ควรท้อถอย
๑๓.๒ ความซื่อสัตย์สุจริต การทาความผิดแล้วไม่ยอมรับผิดหรือไม่กล้าสารภาพผิด กลับ
โยนความผิดไปให้ผู้อื่นแสดงว่าเป็นคนขี้ขลาด ขาดความซื่อสัตย์ทาให้ผู้อื่นหมดความเชื่อถือ เมื่อพบ
สิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าของผู้อื่นไม่เก็บไว้เป็นสมบัติขิงตนเอง ควรส่งคืนเจ้าของหรือแจ้งครู
๑๓.๓ การตรงต่อเวลา มาโรงเรียนสาย เข้าห้องเรียนช้า ทาให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่ อาจ
เรียนไม่ทันเพื่อน นักเรียนควรฝึกฝนตนให้เป็นคนตรงต่อเวลาในการทางาน และการสามโรงเรียน
๑๓.๔ ไม่ลอกการบ้านผู้อื่น การไม่ลอกการบ้านผู้อื่นเมื่อได้รับมอบหมายจากครูก็พยายาม
ทาด้วยตนเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชานั้น ๆ ยิ่งขึ้น ถ้าคอยแต่จะลอกผู้อื่นโดยไม่เข้าใจก็เป็นผลเสีย
ต่อการเรียน ครูอาจเข้าใจผิดว่านักเรียนเข้าใจ ซึ่งเป็นการเสียผลประโยชน์ของนักเรียนเอง วิธีที่ถูกต้อง
คือเข้าพบอาจารย์ประจาวิชาเพื่อขอความช่วยเหลือ
๑๓.๕ การประหยัด พ่อแม่ผู้รับผิดชอบครอบครัว ต้องทางานด้วยความเหนื่อยยาก ต้องรู้จัก
ใช้อย่างระมัดระวังตามความจาเป็น ไม่ฟุมเฟือย เอาอย่างคนอื่น ไม่รบกวนพ่อแม่มากจนเกินไปซึ่งจะ
ได้เชื่อว่าเป็ น คนดี ไม่น าเงิน ที่รั บมาใช้จ่ายในการเที่ยวเตร่ เล่ นการพนัน ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องทุก
ประการ
๑๓.๖ การรักษาความสะอาดร่างกายของตนเอง วัยรุ่นมักเป็นสิว เกลื้อน มีกลิ่นตัวแรง
ทาให้เกิดความราคาญแก่ตนเองและผู้อื่น จึงควรหมั่นทาความสะอาดร่างกายโดยใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา
ให้เป็นประโยชน์

๒๙
๑๓.๖ การรักษาความสะอาดของชั้นเรียน อาคารสถานที่ โรงอาหาร บริเวณรอบ
โรงเรียน ห้องเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยทุกวันควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทาความสะอาด ไม่ควรทาตนเป็นคนมักง่ายทิ้ง
สิ่งของต่าง ๆ เกลื่อนกลาดทาให้ห้องเรียนสกปรก ไม่ขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปบนโต๊ะผนังห้องเรียน
หรือในห้องน้าด้วยถ้อยคาหยาบคาย เพราะนอกจากทาให้สถานที่ดังกล่าวสกปรกไม่น่าดูแล้วยังเป็นการ
ส่อถึงความต่าทรามในจิตใจของผู้กระทาอีกด้วย
๑๓.๗ การร่วมแรงร่วมใจในการทางาน ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ไม่ควรเกี่ยงกัน หากมัว
แต่ผลักความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น งานเหล่านั้นก็ไม่สาเร็จลุล่วงเกิดผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม ควรฝึก
ใจให้มีความรักในการทางาน ไม่เกียจคร้านและผลักวันประกันพรุ่ง เพราะนิสัยเหล่านี้จะมีผลต่ออนาคต
ของนักเรียนเป็นอย่างมาก
๑๓.๘ การเป็นผู้นาที่ดี หมายถึงความสามารถในการนาหมู่คณะปฏิวัติอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ประสบความสาเร็จด้วยดี ประกอบไปด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การวางแผนการดาเนินงาน การ
ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นและเหตุผลของสมาชิก ตลอดจนการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จึงจะให้ผู้ร่วมงาน
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานนั้นให้สาเร็จลุล่วงตามเปูาหมายที่วางไว้
๑๓.๙ การเป็นผู้ตามที่ดี หมายถึงการยอมรับความเป็นผู้นาของบุคคลที่หมู่คณะเลือก และ
ปฏิบัติตามข้อตกลงของหมู่คณะ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี การเสนอ
ข้อคิดเห็นเป็นไปอย่างมีเหตุผล ไม่ถือเอาสาเหตุขัดแย้งในการทางานของส่วนรวมมาเป็นเรื่องส่วนตัว
ยอมรับเหตุผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าดีกว่า จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ตามที่ดี
๑๓.๑๐ การรู้จักประมาณตนเอง คือการปฏิบัติตนให้พอเหมาะกับสภาพของตนเองในทุ
กรณี เช่น เป็นนักเรียนก็ควรศึกษาหาความรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของตน เข้มงวดจนไม่มีเวลา
พักผ่อนทาให้เสียสุขภาพ หรือไม่ดิ้นรนขนขวายเรียนไปวัน ๆ ทาตัวเป็นภาระของครู ความรู้จักพอดีนั้นมี
ความจาเป็นมากสาหรับงานทุก ๆ อย่าง เช่น การอ่าน การเขียน การนอน การพูด การแต่งกาย การ
เที่ยวเตร่ การใช้จ่าย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยทาให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง
๑๓.๑๑ การวางแผนการเรียน แผนเปรียบเสมือนเข็มทิศ การวางแผนการเรียนเสมือนตั้ง
เข็มทิศไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้เดินไปตามทางที่ตั้งไว้อย่างถูกต้อง ตรงเปูาหมาย การเรียนโดยไม่มีแบบ
แผน ไร้จุดหมาย ทาให้เกิดความเบื่ อหน่าย ไม่สนใจเรียน ดังนั้นนักเรียนจึงควรวางแผนการเรียนตาม
ความสามารถของตน ไมควรตามเพื่อน เพราะคนเราย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม้ว่าด้านใดก็ตาม
๑๓.๑๒ การเลือกคบเพื่อน พระพุทธเจ้าสอนให้คบคนดีเป็นมิตร เพื่อนที่มีนิสัยเกเรชอบ
ทะเลาะวิวาทชกต่อย ชอบก่อเรื่องเดือดร้อนต่อผู้อื่น เป็นเพื่อนที่ไม่ดี ไม่ควรคบอย่างสนิทสนม เพราะ
เราอาจติดนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นมา ทาให้เสียชื่อเสียงของตนเอง
๑๓.๑๓ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เวลาทุกวินาทีมีค่า นักเรียนไม่ควรปล่อยเวลา
ว่างให้สูญเปล่า ควรเข้าห้องสมุดเพื่ อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทางด้านวิชาการความรู้ทั่วไปที่จะช่วย

๓๐

ประเทืองป๎ญญา การเข้าห้องสมุดเป็นประจาเป็นการปลุกฝ๎งนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
เหตุการณ์ของโลกอยู่เสมอ
๑๓.๑๔ การหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติดทุกประเภท ให้นักเรียนพึงตระหนักว่า ชีวิตของ
คนเรามีค่าไม่ตกเป็ นทาสของสิ่ งเสพติดทุกชนิดเพื่อมาบั่นทอนชีวิตของเรา บุห รี่ เฮโรอีน มอร์ฟีน
กัญชา ยาระงับประสาทต่าง ๆ สิ่งมึนเมา ยาบ้า ฯลฯ จัดว่าเป็นยาเสพติดทุกชนิดที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอย่างยิ่ง การแก้ป๎ญหา ด้วยยาเสพติดเป็นการกระทาที่โ ง่เขลามาก เพราะนั้นคือการทางาย
ตัวเองมากว่าการแก้ป๎ญหา
๑๓.๑๕ การค้างคืนที่บ้านเพื่อน นักเรียนบางคนอยากมีอิสระ ชอบไปค้างคืนที่บ้านคนอื่น
ทาความยุ่ งยากให้ แ ก่เ จ้ า ของบ้ า นและเป็น การเสื่ อมเสี ย แก่ ตนเอง บางครั้ ง อาจเกิ ด อั น ตรายขึ้ น ได้
นอกจากจะทาให้ผู้ปกครองไม่สบายใจแล้ว อาจถูกพิจารณาโทษจากงงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๓.๑๖ การทะเลาะวิวาท ความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทและ
ทาร้ายกัน จนเจ็บตัวถึงชีวิตได้ ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีความอดทน
๑๓.๑๗ การเที่ยวกลางคืน ป๎จจุบันโจรผู้ร้ายชุกชุมการไปไหนคนเดียวไม่ปลอดภัย ยิ่งเป็น
เวลากลางคืนยิ่งอันตรายมาก ประดับของมีค่าอาจถูกจี้ทรัพย์ แต่งตัวล่อแหลม อาจถูกปลุกปล้า ทาร้าย
เสียทรัพย์สิน เสียตัว เสียชื่อเสียง และอาจเสียชีวิต นักเรียนทั้งหลายควรระมัดระวัง
๑๓.๑๘ ความรักระหว่างเพศ ความรักไม่ใช่เรื่องเหลวไหล เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
แต่ความรักต้องการสิ่งประกอบหลายอย่าง ถ้าขาดสิ่งประกอบจะก่อให้เกิดทุกอย่าง ยิ่งวัยของนักเรียน
เป็นวัยที่มุ่งแสวงหาความรู้ใส่ตัว เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในอนาคต
๑๓.๑๙ การมีวาจาสุภาพอ่อนหวาน การพูดจาไม่มีหางเสียง เช่น ไม่มี คะ ครับ และ
ชอบปฏิเสธเสมอ ๆ ฟ๎งแล้วน้าเสียงห้วน ๆ ไม่ไพเราะ ไม่เป็นเสน่ห์ต่อตนเอง ผู้อื่นฟ๎งแล้วจะเข้าใจว่าผู้
พูดเป็นคนที่แข็งกระด้าง ขาดการอบรม จึงไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นนิสัย จะทาให้เป็นคนที่มีเสน่ห์และ
เป็นที่รักแก่ผู้ที่พบเห็นยิ่งขึ้น

๓๑

ระเบียบการกระทาความดี เพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติ
นักเรียนคนใดที่เรียนดี หรือทาความดี ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน หรือช่วยเหลือกิจกรรม
ของสาธารณะชนดี หรือนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ หรือกระทาตนสมควรแก่การยกย่อง
ชมเชยให้ เป็น แบบอย่างที่ดีแก่นั กเรี ยนอื่น ๆ ได้ ให้ ครูที่พบเห็นเสนอชื่อและผลงานของนักเรียนต่อ
คณะกรรมการควบคุมความประพฤติพิจารณา เสนอผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
และประกาศเชิดชูเกียรติหน้าเสาธงในเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า โดยให้ครูที่ปรึกษา ส่งรายชื่อ
นักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา เพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติ ให้กับนักเรียนที่กระทา
ความดี เป็นการยกย่อง เป็นกาลังใจให้นักเรียนทาความดีต่อไป
๑. ความดี หมายถึง การกระทาของนักเรียนที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน และสังคม
๒. ความดี แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๒.๑ ความดีระดับดีมาก คือความดีที่นักเรียนกระทาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อนื่ ดังนี้
๑) เก็บของมีค่าได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
๒) ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่เป็น
การกระทาผิดระเบี ยบว่าด้วยงานปกครองนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา โดยคณะกรรมการฝุ าย
ปกครองนักเรียนพิจารณาและรับรอง
๓) การกระทาอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กล่าวมา โดยคณะกรรมการงาน
ปกครองนักเรียน พิจารณาและรับรอง
๒.๒ ความดีระดับยอดเยี่ยม คือความดีที่นักเรียนกระทาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง และผู้อื่น ดังนี้
๑) เก็บของมีค่าได้แล้วส่งคืนเจ้าของ ซึ่งสิ่งของต้องมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐ บาท
ขึ้นไป
๒) ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่เป็น
การกระทาผิดระเบียบว่าด้วยงานปกครองนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา โดยคณะกรรมการงาน
ปกครองนักเรียนพิจารณาและรับรอง
๓) การกระทาอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กล่าวมา โดยคณะกรรมการงาน
ปกครองนักเรียน พิจารณาและรับรอง
๓. เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
๓.๑ การกระทาความดีระดับดีมาก เมื่อนักเรียนกระทาความดีในระดับดีมาก จะมี
การเพิ่มคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๐ คะแนน

๓๒
๓.๒ การกระทาความดีระดับยอดเยี่ยม เมื่อนักเรียนกระทาความดีในระดับยอดเยี่ยม
จะมีการเพิ่มคะแนนความประพฤติครั้งละ ๒๐ คะแนน
๔. การส่งเสริมและยกย่องนักเรียนที่กระทาความดี มีดังนี้
๔.๑ มอบเกียรติบัตร เมื่อนักเรียนมีคะแนนความประพฤติถึง ๑๕๐ คะแนน
๔.๒ มอบเกียรติบัตรและรางวัล เมื่อนักเรียนมีคะแนนความประพฤติถึง ๒๐๐
คะแนน

ข้อปฏิบัติว่าด้วยการออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑. นักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนตามกาหนดเวลาของโรงเรียนแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกนอก
โรงเรียนโดยเด็ดขาด
๒. ถ้าผู้ปกครองนักเรียนท่านใดมีความจาเป็นต้องนานักเรียนไปทาธุระที่สาคัญ ต้องมาขอ
อนุญาตด้วยตนเองและกรอกใบขออนุญาต ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา พร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวทุกครั้งที่มาติดต่อขออนุญาต
๓. ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนถือว่ากระทาผิดระเบียบของโรงเรียน ต้องได้รับโทษตามระเบียบการ
ควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อปฏิบัติว่าด้วยการลาของนักเรียน
การลา นักเรียนสามารถยื่นใบลาได้ ๒ กรณี คือ ลาปุวย และลากิจ ขั้นตอนการลา มีดังนี้
๑. นักเรียนเขียนใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
๒. ผู้ปกครองต้องรับรองในจดหมายลาทุกครั้ง
๓. ถ้าไม่สามารถนาใบลามาส่งด้วยตนเองได้ให้ฝากนักเรียนที่อยู่บ้านใกล้มามอบให้ครู
ที่ปรึกษา หรือโทรศัพท์มาแจ้งก่อนแล้วส่งใบลาภายหลัง
๔. ถ้าเป็นการลาปุวยไม่สามารถส่งใบลาในวันที่ลาได้ให้นามาส่งในวันที่สามารถมา
เรียนได้ทันที

๓๓

ข้อปฏิบัติว่าด้วยการมาโรงเรียนในวันหยุดราชการของนักเรียน
การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการของนักเรียน นักเรียนที่ครูให้มาโรงเรียนในวันหยุดราชการไม่
ว่าเป็นการมาทากิจกรรม เรียนซ่อมเสริม เรียนเพิ่มเติม ในช่วงวันหยุดราชการ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑. โรงเรี ย นจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ขออนุ ญ าตผู้ ป กครองทุ ก ครั้ ง ตามแบบฟอร์ ม ของ
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
๒. ผู้ปกครองตอบหนังสือกลับถึงโรงเรียนทุกครั้ง
๓. ถ้านักเรียนแจ้งผู้ปกครองแต่ไม่มีหนังสือถึงผู้ปกครองไม่ควรอนุญาตให้นักเรียนมา
หรือควรโทรศัพท์มาสอบถามก่อนที่จะอนุญาต

ข้อปฏิบัติว่าด้วยการมาสายของนักเรียน
การมาสายของนักเรียน หมายถึงการมาโรงเรียนไม่ทันการปฏิบัติหน้าที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมาย
ร่วมกัน เช่น การทาเวรห้อง หรือการทาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งโรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้
กาหนดเวลาของการมาสาย คือ หลังเวลา ๐๗.๕๐ น. หรือหลังจากเพลงมาร์ชของโรงเรียนได้ดังขึ้น
แล้ว โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อนักเรียนมาสายจะได้รับการบันทึกชื่อนักเรียนมาสาย หากนักเรียนมาโรงเรียนโดย
รถจักรยานยนต์ จะถูกยึดกุญแจ และจะต้องมารายงานตัวต่อฝุายปกครองเวลา ๑๕.๓๐ น. เพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมเสริม เมื่อปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงจะรั บกุญแจรถ และกลับบ้าน
ได้
๒. ถ้านักเรียนมาสายบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องได้รับโทษตามระเบียบการควบคุม
ความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ถ้ามีเหตุผลจาเป็นที่จะต้องมาสายให้แจ้งและขออนุญาตครูที่ปรึกษาไว้ล่วงหน้า
๔. ถ้าไม่สามารถแจ้งครูที่ปรึกษาล่วงหน้าได้ ให้นาหลักฐานการมาสายมอบให้ครูที่ปรึกษาเมื่อ
มาถึงโรงเรียน ได้แก่หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง

๓๔

เวรประจาวัน
เพื่ อ ให้ ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โรงเรี ย นจึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ค รู เ วร
ประจาวัน ในวันที่โรงเรียนเปิดทาการเรียนการสอนปกติ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์
ให้รองผู้อานวยการฝุายบริหารงานบุคคล หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบการจัดครูเวร
ประจาวันจานวนเท่า ๆ กัน และให้มีหัวหน้าครูเวร ๑ ท่าน รวมทั้งให้ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร
แต่ละวัน และครูที่ปรึกษา
ให้หัวหน้าครูเวรแต่ ละวัน รับผิดชอบการดูแลปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรให้เป็นไปตามข้อตกลง ที่
หัวหน้าครูเวรได้ประชุมร่วมกัน
ให้ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ทุกชั้นเรียน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเข้าแถว เพื่อตรวจการเข้าแถว
ตรวจเครื่องแต่งกาย และตรวจความเรียบร้อยต่าง ๆ ในทุกเช้าที่มีการเข้าแถวหน้าเสาธงหรือ
ควบคุมการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓๕

แนวปฏิบัติ
ของนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยาและบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเวลา ๐๗.๔๐ น
- ครูเวรประจาวันรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ตรวจการแต่งกายของนักเรียน หากพบนักเรียนที่แต่ง
กายไม่เหมาะสมให้บันทึกชื่อลงในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาความเคารพครูเวรประจาวัน ยิ้ม ไหว้ ทักทายด้วยคาว่าสวัสดีครับ/ค่ะ พร้อมกัน
- นักเรียนเดินแถวชิดขวาตลอดการเดินจนกว่าจะถึงที่หมาย ในการเลี้ยวขอให้นักเรียนเลี้ยวโดย
เป็นมุมฉาก
เวลา ๐๗.๔๐ น. (เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี, เพลงค่านิยม ๑๒ ประการ, เพลงความสามัคคี)
- นักเรียนทาเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
- เวรห้องทาความสะอาดห้อง แล้วเตรียมไปตั้งแถวที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ
- สภานักเรียนตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้คะแนน และรายงานหน้าเสาธง
- วงโยธวาทิตเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และผู้บรรเลง
เวลา ๐๗.๕๐ น. (เพลงเข้าแถว, เพลงมาร์ชโรงเรียน, เพลงโรงเรียนในฝัน)
- ครูเวรที่ตรวจนักเรียนมาสาย ยืนตรวจนักเรียนที่หน้าประตู เมื่อพบนักเรียนที่มาสาย ให้ยึด
กุญแจรถ ให้นักเรียนนารถมาจอดที่บริเวณสนามอย่างเป็นระเบียบ แล้วกลับมาบันทึกชื่อลงในสมุด
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน
- นักเรียนตั้งแถวที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ แล้วเดินแถวเข้าสู่สนามหน้าเสาธง หรือสนามปูน โดย
การนา/ควบคุมของครูที่ปรึกษา
- วงโยธวาทิตตั้งแถว แล้วเดินมาสู่สนาม พร้อมนักเรียนคนอื่น ๆ
- นักเรียนจัดแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามจุดที่กาหนด, ฝุายบริหารยืนแถวหลังสภา
นักเรียน, หัวหน้าระดับยืนหน้าระดับชั้นของตัวเอง, ครูที่ปรึกษายืนกลางแถวและท้ายแถวของนักเรียน
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
- หัวหน้าเวรประจาวันอบรม ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
- เช็คชื่อ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- แยกแถว

๓๖
เวลา ๐๘.๒๐ น.
- เช็คชื่อ (ต่อ)
- นักเรียนพบครูที่ปรึกษาตามสถานที่ที่กาหนดเพื่อทากิจกรรมโฮมรูม สอบถาม ติดตามนักเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- นักเรียนทุกคนเข้าเรียนคาบเรียนที่ ๑
- ครูเข้าสอนตรงตามเวลาทุกคาบ
- การเข้าเรียนทุกรายวิชา ให้นักเรียนวางรองเท้า หรือเรียงกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยครูผู้สอนประจาวิชาเป็นผู้คอยกาชับ
เวลา ๑๒.๐๐ น. นักเรียนสามารถซื้ออาหาร/น้า ฯลฯ จากร้านน้า สวัสดิการร้านค้า หรือโรงอาหารได้
เวลา ๑๒.๕๕ น. สัญญาณออดเตือนหมดเวลาพักเที่ยง (ก่อน ๕ นาที)
เวลา ๑๓.๐๐ น. สัญญาณออด หมดเวลาพักเที่ยง
เวลา ๑๕.๓๐ น. สัญญาณออดเลิกเรียนคาบเรียนที่ ๗
- ครูเวรประจาวันยืนที่หน้าประตูทางเข้า และทางออก
- นักเรียนจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากโรงจอดรถ แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ที่บริเวณเลยปูายเสา
ไฟฟูาต้นแรกเลยปูายหน้าโรงเรียน
- นักเรียนมาสาย ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเปลี่ยนคาบเรียน
การเปลี่ยนคาบเรียนทุกครั้งให้นักเรียนเดินเป็นแถวไปยังห้องเรียนต่อไป ห้องใดเดินไม่เป็นแถว
ให้กลับไปเดินจากห้องเดิมมาใหม่
กรณีโดดเรียน/หนีเรียน
การเข้าเรียนแต่ละคาบ เมื่อครูผู้สอนเช็คชื่อแล้วหากพบว่ามีนักเรียนโดดเรียน หนีเรียน ให้
ติดตามเข้าห้องเรียน หรือแจ้งชื่อมายังฝุายปกครอง (แบบแจ้งนักเรียนกระทาความผิด) ฝุายปกครอง
ดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ป๎ญหา สาเหตุ อบรม ตักเตือน แล้วบันทึกประวัติพฤติกรรม
นักเรียน
นักเรียนกระทาความผิดสถานเบาและความผิดชั้นกลาง
ครูท่านใดที่พบนักเรียนกระทาความผิดสถานเบา (ความผิดที่แสดงออกถึงอุปนิสัย ความ
ประพฤติ การแต่งกาย การใช้คาพูด ที่ไม่เหมาะสมกับสถานะของนักเรียน) และความผิดชั้นกลาง
(ความผิดที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม ทาให้เสียชื่อเสียงแก่คณะและโรงเรียน) ให้
ดาเนินการอบรม ตักเตือน หรือลงโทษ พร้อมทั้งบันทึกการพบเห็นนักเรียนกระทาความผิด แล้วแจ้ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่นครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับ เพื่อร่วมกันแก้ไข เสร็จแล้วอาจจะเก็บ
ไว้ที่ตัวเอง หรือส่งรายชื่อมาที่งานปกครองดาเนินการต่อไป

๓๗
นักเรียนกระทาความผิดร้ายแรง
หากพบนักเรียนที่กระทาความผิดร้ายแรง (ความผิดที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แก่
ส่วนรวม หรือหมู่คณะหรือโรงเรียน เช่น เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด สุรา พกอาวุธ ชู้สาว ฯลฯ
หรือกระทาความผิดสถานเบา/ความผิดชั้นกลาง ตักเตือนแล้วแต่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ให้ส่งรายชื่อ
มายังฝุายปกครอง พร้อมแนบเอกสารการตักเตือน อบรม สั่งสอน หากไม่พบข้อมูลดังกล่าว งาน
ปกครองจะถือว่านักเรียนกระทาความผิดครั้งแรก และจะสอบสวนนักเรียนเพิ่มเติม
การติดต่อราชการของนักเรียน (ติดตามงาน/ส่งงาน)
นักเรียนที่มาติดต่อราชการกับครูท่านใดก็ตาม ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง รวมถึงถุง
เท้า รองเท้า ตั้งเป็นไปตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด หากแต่งเครื่องแบบนักเรียน แต่ไม่เรียบร้อย
หรือเครื่องแบบอื่น เช่นชุดพละ ขอความร่วมมือครูผู้พบเห็นหรือเกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้งานหรือรับงาน
นักเรียน โดยอธิบายหรือชี้แจงให้นักเรียนกลับไปแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย แล้วจึงมา
ติดต่ออีกครั้ง
การดาเนินการของงานปกครอง
การกระทาความผิดของนักเรียนทุกครั้ง เมื่องานปกครองบันทึกความผิดแล้วจะแจ้งให้ครูที่
ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้นทราบ เพื่อร่วมกันแก้ไข รายงานผู้อานวยการ และแจ้งผู้ปกครองทราบ
ต่อไป
หากนักเรียน ประพฤติผิดบ่อยครั้ง หรือไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งานปกครองจะเชิญ
ผู้ปกครองมาร่วมแก้ไขป๎ญหา ร่วมกับครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้นต่อไป
การดาเนินการด้านอื่น ๆ
1. ฝุายปกครองร่วมกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา จะเนินการตรวจผมของนักเรียน ทุกสัปดาห์แรก
ของเดือน
- นักเรียนชาย ม.ต้น ด้านข้างเกรียน ด้านบนยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
- นักเรียนหญิง ม.ต้น ตัดผมสั้น ความยาวเลยติ่งหูไม่เกิน ๑ นิ้ว
- นักเรียนชาย ม.ปลาย รองทรงสูง หรือแรเงาทรงสูง ด้านบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร
- นักเรียนหญิง ม.ปลาย ถ้าตัดผมสั้น ความยาวเลยติ่งหู ไม่เกินปกเสื้อด้านหลังถ้าไว้ผมยาว
ให้มัดรวบ ความยาวจากจุดที่มัดไปถึงปลายผมไม่เกิน ๑ ฟุต
2. นักเรียนที่ขาดเรียนตั้งแต่ ๓ วันติดต่อกัน และมาสายเกิน ๕ ครั้ง ต้องได้ติดตาม โดยครูที่
ปรึกษา หากครูที่ปรึกษาติดตามแล้ว ๓ ครั้ง ปรากฏว่ายังขาดเรียนหรือมาสายอีก งานปกครองจะ
เชิญผู้ปกครองมาร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกับครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น รายงานผลการติดตาม
ต่อผู้อานวยการโรงเรียน

๓๘

3. นักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ให้ครูเวรประจาวัน ปรับนักเรียนครั้งละ ๑๐ บาท เพื่อสะสม
เงินปรับของนักเรียนแต่ละคน นาไปซื้อหมวกนิรภัยให้นักเรียนแต่ละคน (เมื่อถูกปรับจนครบถึงราคา
หมวก)
4. การมาปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน ต้องมีครูที่รับผิดชอบกิจกรรมอยู่ควบคุม
และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง หากไม่มีครูที่รับผิดชอบกิจกรรมอยู่ควบคุม หรือไม่มีหลักฐาน
การอนุญาตจากผู้ปกครอง ให้ผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ ให้นักเรียนกลับบ้าน
5. การดาเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด
ประเภท

ครั้งที่
๑

บุหรี่

สุรา,เบียร์,
อื่น ๆ

๒

๓

๔

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ทากิจกรรม

เชิญผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครอง

แจ้งผู้ปกครอง

ทากิจกรรม

ทาทัณฑ์บน

ย้ายสถานศึกษา

ทาทัณฑ์บน

พัก ๑ สัปดาห์

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ทากิจกรรม

เชิญผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครอง

ทาทัณฑ์บน

ย้ายสถานศึกษา

เชิญผู้ปกครองมารับตัว ทากิจกรรม
ทาทัณฑ์บน

ยาบ้า,กัญชา บันทึก
,ยาไอซ์
เชิญผู้ปกครอง
ทากิจกรรม

พัก ๑ สัปดาห์

บันทึก
เชิญผู้ปกครอง
ย้ายสถานศึกษา

ทาทัณฑ์บน

6. การทาความดี ครูผู้ควบคุมกิจกรรม หรือครูผู้พบเห็น บันทึกความดีนักเรียน ส่งงานปกครอง
เพื่อเพิ่มคะแนนพฤติกรรม
o เก็บเงินได้แล้วนาส่งประกาศหาเจ้าของ
o สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทุก ๆ ด้าน

๓๙
ทั้งนี้ให้ฝุายปกครองโรงเรียนสากเหล็กวิทยา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

( นายอุกฤษฏ์ จันทฤก )
ผู้อานวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

ภาคผนวก

เสื้ อนักเรี ยน แบบเชิ้ตคอตั้ง
ผ้าขาวเกลี้ยงผ่าอกตลอด
สาบที่อกกว้าง ๕ ซ.ม.
ใช้กระดุมสี ขาวแบน

อกเสื้ อด้านขวา ปั ก ส.ว. และ
เลขประจาตัวด้านล่างด้วยเลขไทย
ด้านซ้ายปั ก ชื่อ – สกุล แบบพิมพ์
แบบราชการ ขนาดตัวอักษรสูงไม่
เกิน ๑ – ๑.๕ ซ.ม. ปั กแบบทึบ
ด้วยด้ายสี น้ าเงินหรื อสี กรมท่า
ด้านบนชื่อปั กดาวห้าแฉก

เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสี น้ าตาล
ผิวเรี ยบขนาดกว้าง
๒.๕ – ๔.๐ เซนติเมตร

กางเกง ใช้ผา้ โทเรหรื อผ้าเสริ จ
สี กากี ขาสั้นเพียงเหนือเข่า
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง
ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากเข่า
๗ – ๑๒ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วน
หน้า
มีกระเป๋ าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑
กระเป๋ า ไม่มีกระเป๋ าหลัง
มีจีบด้านหน้าข้างละ ๒ จีบ
ขอบมีหูสาหรับร้อยเข็มขัด ๗ หู

ทรงผม ให้ตดั ทรงหัว
เกรี ยน (หัวเขียง)
ด้านบนยาวไม่เกิน ๓
เซนติเมตร ด้านข้าง
และด้านหลังเกรี ยน
ไม่ให้รองหวีหรื อข้อ
ห้าม
๑. ห้ามหวีผมเปิ ด
หน้าผากและแสกกลาง
๒.ห้ามไว้จอน ไว้
หนวด ไว้เครา
๓.ห้ามใช้อุปกรณ์และ
เครื่ องสาอางชนิด
ตกแต่งทรงผมและ
ใบหน้า

- ถุงเท้า สี น้ าตาลแบบนักเรี ยน ไม่มีแถบสี และ
ลวดลาย ไม่พบั ถุงเท้า ห้ามใช้ถุงเท้าที่เป็ นลูกฟูก
ใหญ่ห รื อลูก ฟูกชนิ ดหนา ถุงเท้าจะต้องสู งจาก
ตาตุ่มระหว่าง ๖ นิ้ว ถึง ๘ นิ้ว
- รองเท้า ผ้า ใบสี น้ า ตาลไม่ หุ้มข้อ เป็ นหุ ้ม ส้น
ชนิ ด ผู ก เชื อ กไม่ มี ล วดลาย ขอบพื้ น รองเท้า สี
เดี ยวกับรองเท้า มี เชื อกสี เดี ยวกับรองเท้า เวลา
สวมไม่เหยียบส้นรองเท้า

เสื้ อนักเรี ยน แบบคอพับปกกะลาสี
ปกในตัว มีปกขนาด ๑๐ ซ.ม. ใช้
ผ้าสองชั้นเย็บตะเข็บเข้าถ้ า แขน
ยาวเพียงเหนือศอก จีบปลายแขนมี
ขอบที่ปลายแขน กว้างประมาณ ๑
นิ้ว ตัวปล่อยไม่รัดรู ปหรื อรัดเอว
มีกระเป๋ าแบบปะด้านขวา ช่วงล่าง
ชายเสื้ อ กระเป๋ ากว้างประมาณ ๕
นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว
อกเสื้ อด้านขวา ปั ก ส.ว. และเลข
ประจาตัวด้านล่างด้วยเลขไทย
ด้านซ้ายปั ก ชื่อ – สกุล แบบพิมพ์
แบบราชการ ขนาดตัวอักษรสูงไม่
เกิน ๑ – ๑.๕ ซ.ม. ปั กแบบทึบ
ด้วยด้ายสี น้ าเงินหรื อสี กรมท่า
ด้านบนชื่อปั กดาวห้าแฉก
กระโปรง สี กรมท่า ใช้ผา้ โทเร
ไม่มีลวดลาย เนื้อเรี ยบหนา แบบ
กระโปรงแบบธรรมดา แบบ
เหมือนกันทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง โดยจีบทบออก ตัวจีบ
กว้างประมาณ ๓ – ๔ นิ้ว จับจีบ
ด้านข้างออกซ้ายและขวา ข้างละ
๒ จีบ จีบกว้าง ๑.๕ นิ้ว จีบลึก
ประมาณ ๑ – ๑.๕ นิ้ว เย็บเกล็ด
ทับจีบจากขอบกระโปรงลงมาทุก
จีบ ยาว ๘ – ๑๒ เซนติเมตร โดย
ใช้ดา้ ยสี เดียวกับกระโปรง ความ
ยาวของกระโปรงลึกคลุมเข่าลงมา
ไม่เกินครึ่ งแข้ง

ทรงผม ผมสั้น ยาวจาก
ติ่งหูไม่เกิน ๑.๕ ซ.ม.
ตัดเสมอกัน ไม่เทหน้า
ไม่เทหลัง ให้แสกกลาง
หรื อแสกข้างเท่านั้น
๑.ห้ามไว้ทรงผมหน้าม้า
๒.ห้ามซอยทั้งหน้า
และหลัง
๓.ห้ามใช้หวีสบั หรื อ
ที่คาดผม
๔.ห้ามใช้กิ๊บหรื อที่ติดผม
อื่นๆ นอกจากกิ๊บสี ดา
เล็กเท่านั้น
๕.ห้ามทาผมผิด
ธรรมชาติ (ย้อมหรื อกัด
สี ผม)
๖.ห้ามไว้ผมแบบอื่นๆ
ให้ขดั ต่อบุคลิกภาพของ
การเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน
สากเหล็กวิทยา
- ถุงเท้า สี ขาวเรี ยบแบบนักเรี ยนไม่มีลวดลาย ไม่
มีแถบสี และดอกดวง ห้ามใช้ถุงเท้าทาด้วยผ้าฟูก
ชนิดหนาหรื อชนิดบางคล้ายถุงน่อง พับขอบยาว
เหนือตาตุ่มไม่เกิน ๑ นิ้ว ขอบพับกว้าง ๑.๕ นิ้ว
๒ พับ
- รองเท้า หนังสี ดา หัวมนหุ ้มส้น ส้นสู งไม่เกิ น
๓ เซนติเมตร มีสายคาดด้านบนหลังเท้า

เสื้ อนักเรี ยน สี ขาว แบบเสื้ อปก
เชิ๊ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด สาบหน้า
ตลบออกด้านนอก กว้าง ๓
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวแบน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑
เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข้อศอก
มีกระเป๋ าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย
๑ กระเป๋ า ขนาดกลาง ตั้งแต่ ๘ –
๑๕ เซนติเมตร ไม่มีสาบหลัง
อกเสื้ อด้านขวา ปั ก ส.ว. และเลข
ประจาตัวด้านล่างด้วยเลขไทย
ด้านซ้ายปั ก ชื่อ – สกุล แบบพิมพ์
แบบราชการ ขนาดตัวอักษรสูงไม่
เกิน ๑ – ๑.๕ ซ.ม. ปั กแบบทึบ
ด้วยด้ายสี น้ าเงินหรื อสี กรมท่า
ปกเสื้ อปั กดาวห้าแฉก

ตัดผมแบบแรเงา
(ทรงลานบิน)
ด้านข้างและด้านหลัง
สั้นเกรี ยน ด้านหน้า
ยาวไม่เกิน ๔
เซนติเมตร และมี
ข้อห้ามดังต่อไปนี้
๑. ห้ามหวีผมเปิ ด
หน้าผากและแสกกลาง
๒.ห้ามไว้จอน ไว้
หนวด ไว้เครา
๓.ห้ามใช้อุปกรณ์และ
เครื่ องสาอางชนิด
ตกแต่งทรงผมและ
ใบหน้า

เข็มขัด สายหนังสี ดา หัวเข็มขัด
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า เป็ นโลหะ สี เงิน
แบบชนิดหัวกลัด
กางเกง ผ้าสี ดา เนื้อผ้าโทเร
เนื้อผ้าหนา ขาสั้นเพียงเหนือเข่า
พ้นจากกึ่งกลางเม็ดสะบ้าไม่เกิน ๕
เซนติเมตร เมื่อยืนตรง ส่วนกว้าง
ของขากางเกงห่างจากเข่า ๗ – ๑๒
เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มี
กระเป๋ าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑
กระเป๋ า ไม่มีกระเป๋ าหลัง มีจีบ
ด้านหน้าข้างละ ๒ จีบ ขอบมีหู
สาหรับร้อยเข็มขัด ๗ หู

- ถุงเท้า สี ขาวไม่มีลวดลาย ไม่พบั ชาย ถุงเท้า
ต้องสูงจากตาตุ่มระหว่าง ๖ – ๘ นิ้ว
- รองเท้า ผ้าใบสี น้ าดาไม่หุ้มข้อ เป็ นหุ ้มส้นชนิ ด
ผูกเชื อกไม่มีลวดลาย ขอบพื้นรองเท้าสี เดี ยวกับ
รองเท้า มี เชื อ กสี เ ดี ยวกับรองเท้า เวลาสวมไม่
เหยียบส้นรองเท้า

-เสื้ อนักเรี ยน ใช้ผา้ สี ขาวเนื้อเรี ยบ
ไม่มีลวดลาย แบบคอเชิ้ต ผ่าอก
ตลอดแนวที่อกเสื้ อทาเป็ นสาบตลบ
เข้าข้างในกว้าง ๓ เซนติเมตร ไม่
มีสาบหลัง มีกระดุมแบบสี ขาว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑
เซนติเมตร
-แขนยาวเพียงศอกมีจีบยกที่ไหล่
และจีบรัดที่ปลายแขน ขอบแขน
กว้าง ๓ เซนติเมตร ที่ปลายแขน
ต้องติดตะขอหรื อกระดุมให้
เรี ยบร้อย
-ต้องสวมเสื้ อซับในสี ขาวเท่านั้น
ห้ามใช้เสื้ อแบบอื่นแทนซับใน
-อกเสื้ อด้านขวา ปั ก ส.ว. และเลข
ประจาตัวด้านล่างด้วยเลขไทย
ด้านซ้ายปั ก ชื่อ – สกุล แบบพิมพ์
แบบราชการ ขนาดตัวอักษรสูงไม่
เกิน ๑ – ๑.๕ ซ.ม. ปั กแบบทึบ
ด้วยด้ายสี น้ าเงินหรื อสี กรมท่า
-ปกเสื้ อปั กดาวห้าแฉก
เข็มขัด หนังสี ดา หัวเข็มขัด
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าสี ดา แบบชนิดหัว
กลัดสี ดา มีปลอกหนังสี เดียวกัน
กับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็ม
ขัดและเก็บให้เรี ยบร้อย
กระโปรง สี ดา ใช้ผา้ โทเร ไม่มีลวดลาย เนื้อเรี ยบหนา แบบกระโปรงแบบธรรมดา
แบบเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจีบทบออก ตัวจีบกว้างประมาณ ๓ – ๔
นิ้ว จับจีบด้านข้างออกซ้ายและขวา ข้างละ ๒ จีบ จีบกว้าง ๑.๕ นิ้ว จีบลึกประมาณ
๑ – ๑.๕ นิ้ว เย็บเกล็ดทับจีบจากขอบกระโปรงลงมาทุกจีบ ยาว ๘ – ๑๒ เซนติเมตร
โดยใช้ดา้ ยสี เดียวกับกระโปรง ความยาวของกระโปรงลึกคลุมเข่าลงมาไม่เกินครึ่ งแข้ง

ทรงผม การไว้ผมยาว
ต้องรวบมัดไว้ดา้ นหลังและ
เก็บไรผมด้วยกิ๊บสี ดาเล็ก
การรวบผมต้องรวบให้
เรี ยบร้อยด้วยยางสี ดาเส้น
เล็ก
-การมัด ให้ใช้ริบบิ้นสี ดา สี
กรมท่า หรื อสี น้ าตาล ไม่มี
ลวดลาย ขนาดกว้างไม่เกิน
๑ นิ้ว ยาวไม่เกิน ๒๐ นิ้ว
ความยาวของผมวัดจาก
ปมที่มดั ถึงปลายผมไม่เกิน
๑๐ นิ้ว การมัดต้องมัด
ระดับใบหู เมื่อมัดแล้วต้อง
ปล่อยปลายผมและตัดให้
เสมอกัน
๑.ห้ามไว้ผมหน้าม้าและไล่
ด้านข้าง
๒.ห้ามดัด เซ็ท ซอย
๓.ห้ า มใช้ห วี สั บ หรื อ คาด
ผม
๔. ห้ามถักเปี ยหรื อมัดแกละ
๕.ห้า มใช้กิ๊ บ หรื อ ที่ ติ ด ผม
อื่ นๆ นอกจากกิ๊ บสี ดาเล็ก
เท่านั้น
๖.ห้ ามท าผมผิ ด ธรรมชาติ
(ย้อมหรื อกัดสี ผม)
- ถุงเท้า สี ขาวเรี ยบแบบนักเรี ยนไม่มีลวดลาย ไม่
มีแถบสี และดอกดวง ห้ามใช้ถุงเท้าทาด้วยผ้าฟูก
ชนิดหน้าหรื อชนิดบางคล้ายถุงน่อง พับขอบยาว
เหนือตาตุ่มไม่เกิน ๑ นิ้ว ขอบพับกว้าง ๑.๕ นิ้ว
๒ พับ
- รองเท้า หนังสี ดา หัวมนหุ ้มส้น ส้นสู งไม่เกิ น
๓ เซนติเมตร มีสายคาดด้านบนหลังเท้า

-เสื้ อนักเรี ยน ใช้ผา้ สี ขาวเนื้อเรี ยบ
ไม่มีลวดลาย แบบคอเชิ้ต ผ่าอก
ตลอดแนวที่อกเสื้ อทาเป็ นสาบตลบ
เข้าข้างในกว้าง ๓ เซนติเมตร ไม่
มีสาบหลัง มีกระดุมแบบสี ขาว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑
เซนติเมตร
-แขนยาวเพียงศอกมีจีบยกที่ไหล่
และจีบรัดที่ปลายแขน ขอบแขน
กว้าง ๓ เซนติเมตร ที่ปลายแขน
ต้องติดตะขอหรื อกระดุมให้
เรี ยบร้อย
-ต้องสวมเสื้ อซับในสี ขาวเท่านั้น
ห้ามใช้เสื้ อแบบอื่นแทนซับใน
-อกเสื้ อด้านขวา ปั ก ส.ว. และเลข
ประจาตัวด้านล่างด้วยเลขไทย
ด้านซ้ายปั ก ชื่อ – สกุล แบบพิมพ์
แบบราชการ ขนาดตัวอักษรสูงไม่
เกิน ๑ – ๑.๕ ซ.ม. ปั กแบบทึบ
ด้วยด้ายสี น้ าเงินหรื อสี กรมท่า
-ปกเสื้ อปั กดาวห้าแฉก
เข็มขัด หนังสี ดา หัวเข็มขัด
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าสี ดา แบบชนิดหัว
กลัดสี ดา มีปลอกหนังสี เดียวกัน
กับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็ม
ขัดและเก็บให้เรี ยบร้อย
กระโปรง สี ดา ใช้ผา้ โทเร ไม่มีลวดลาย เนื้อเรี ยบหนา แบบกระโปรงแบบธรรมดา
แบบเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยจีบทบออก ตัวจีบกว้างประมาณ ๓ – ๔
นิ้ว จับจีบด้านข้างออกซ้ายและขวา ข้างละ ๒ จีบ จีบกว้าง ๑.๕ นิ้ว จีบลึกประมาณ
๑ – ๑.๕ นิ้ว เย็บเกล็ดทับจีบจากขอบกระโปรงลงมาทุกจีบ ยาว ๘ – ๑๒ เซนติเมตร
โดยใช้ดา้ ยสี เดียวกับกระโปรง ความยาวของกระโปรงลึกคลุมเข่าลงมาไม่เกินครึ่ งแข้ง

ทรงผม ไว้ผมสั้น ความ
ยามจรดปกเสื้ อพอดี ตัด
เสมอกัน ไม่เทหน้า
ไม่เทหลัง ถ้ายาวเกินกว้านี้
ให้รวบและผูกโบว์สีดา
เท่านั้น
๑.ห้ามไว้ผมหน้าม้าและไล่
ด้านข้าง
๒.ห้ามดัด เซ็ท ซอย
๓.ห้ า มใช้ห วี สั บ หรื อ คาด
ผม
๔. ห้ามถักเปี ยหรื อมัดแกละ
๕.ห้า มใช้กิ๊ บ หรื อ ที่ ติ ด ผม
อื่ นๆ นอกจากกิ๊ บสี ดาเล็ก
เท่านั้น
๖.ห้ ามท าผมผิ ด ธรรมชาติ
(ย้อมหรื อกัดสี ผม)

- ถุงเท้า สี ขาวเรี ยบแบบนักเรี ยนไม่มีลวดลาย ไม่
มีแถบสี และดอกดวง ห้ามใช้ถุงเท้าทาด้วยผ้าฟูก
ชนิดหนาหรื อชนิดบางคล้ายถุงน่อง พับขอบยาว
เหนือตาตุ่มไม่เกิน ๑ นิ้ว ขอบพับกว้าง ๑.๕ นิ้ว
๒ พับ
- รองเท้า หนังสี ดา หัวมนหุ ้มส้น ส้นสู งไม่เกิ น
๓ เซนติเมตร มีสายคาดด้านบนหลังเท้า

เสื้ อ ให้ใช้เสื้ อแขนสั้นคอ
โปโล มีกระเป๋ าข้างซ้าย
๑ ใบ ที่กระเป๋ ามี
เครื่ องหมายโรงเรี ยน การ
ปักชื่อให้ปักชื่อที่หน้าอก
ด้านขวาด้วยไหมสี น้ าเงิน
และปักดาวเหนือชื่อโดย
- ม.๑ มี ๑ ดาว
- ม.๒ มี ๒ ดาว
- ม.๓ มี ๓ ดาว

กางเกง เป็ นกางเกงวอร์ม
ขายาวตามที่โรงเรี ยน
กาหนด ปลายขามีที่รัดข้อ
เท้า ทั้ง ๒ ข้าง (ห้ามตัด
ที่รัดออกโดยเด็ดขาด)

-รองเท้า นักเรี ยนทั้งชายและหญิงให้ใช้รองเท้าผ้าใบ
หุ ม้ ส้นสี ขาวผูกเชือกโดยไม่มีสีอื่นแซม
-ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสี ขาวแบบนักเรี ยนเท่านั้น

เสื้ อ ให้ใช้เสื้ อแขนสั้นคอ
โปโล มีกระเป๋ าข้างซ้าย
๑ ใบ ที่กระเป๋ ามี
เครื่ องหมายโรงเรี ยน การ
ปักชื่อให้ปักชื่อที่หน้าอก
ด้านขวาด้วยไหมสี น้ าเงิน
และปักดาวเหนือชื่อโดย
- ม.๔ มี ๑ ดาว
- ม.๕ มี ๒ ดาว
- ม.๖ มี ๓ ดาว

กางเกง เป็ นกางเกงวอร์ม
ขายาวตามที่โรงเรี ยน
กาหนด ปลายขามีที่รัดข้อ
เท้า ทั้ง ๒ ข้าง (ห้ามตัด
ที่รัดออกโดยเด็ดขาด)

-รองเท้า นักเรี ยนทั้งชายและหญิงให้ใช้รองเท้าผ้าใบ
หุ ม้ ส้นสี ขาวผูกเชือกโดยไม่มีสีอื่นแซม
-ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสี ขาวแบบนักเรี ยนเท่านั้น

ถุงเท้านักเรี ยนระดับ ม. ต้น

ถุงเท้านักเรี ยน ระดับ ม. ปลาย

