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คู่มือนักเรียนและผูป้กครอง 
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 

 

ปรัชญา       การศึกษาคือรากฐานของชีวิต 

วิสัยทัศน ์    ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
                     มาตรฐานของชาติ 
ปฎิภาณ       คุณธรรมน าความรู้  มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน  สานสัมพันธ์กับชุมชน  ด ารงตนอย่างพอเพียง 
คติธรรม       โยคา เว ชายเต ภูริ ผู้ใดฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ความเชี่ยวชาญช านาญย่อมเกิดกับผู้นั้นแล 

หลักการเรียนรู้ ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ด้วยหลัก ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา 

 

หลักการจัดการศึกษา 

              หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

             1. เป็นหลักสูตรการศึกษา เพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

             2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 

              3.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองต่อการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

              4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

              5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

              6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 
      หลักสูตรโรงเรียนชุมชนบา้นโค้งไผ่  พุทธศักราช 2558  ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

          1.ความสามารถในการสื่อสาร  เป้นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
                    2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การ
คิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

          4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป้นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่าง
เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
                    5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร  การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           หลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ พุทธศักราช  2553 ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสนา  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
ตลอดจนค่านิยม 12 ประการ 

 1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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การแต่งกาย 

1) วันจันทร์-พุธ ใส่ชุดนักเรียน(ตามท่ีก าหนด) 
2) วันพฤหัสบดี ใส่ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 
3) วันศุกร์ใส่ชุดพลศึกษา 

ทรงผม 
       ชาย เกรียนทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงพองาม     

หญิง สั้นพอดีติ่งหู หรือยาวรวบผูกโบว์ หรือถักเปียให้เรียบร้อย 
 

การเปิดปิดภาคเรียน ปีการศกึษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1      เปิดเรียนวันที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
ปิดภาคเรียนวันที่  10  ตุลาคม  2558 
ภาคเรียนที่ 2     เปิดเรียนวันที ่ 1  พฤศจิกายน  2558 
ปิดภาคเรียนวันที่  31  มีนาคม  2558 
 

เวลารับส่งนักเรียน 
 ส่งนักเรียนได้  เวลา   07.00-08.00 น.   
 รับนักเรียนได้ เวลา   15.30-17.00 น. 
 การรับเด็กนอกเวลาที่ก าหนดขอให้ติดที่ครูประจ าชั้นหรือห้องธุรการ  
              (ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองไปรับ-ส่งนักเรียนที่ห้องเรียน) 
อาหารและของว่าง 
 

                    โรงเรียนได้จดัอาหาร/อาหารว่าง/ที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนการ 
ครบ 5 หมู่ ให้เด็กได้รับประทานถูกสุขอนามัย 

10.00 น. ดื่มนม 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
14.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

การจ าหน่ายขนม/ 
 โรงเรียนจัดจ าหน่ายขนมที่ถูกสุขอนามัย หลังเลิกเรียนแล้ว โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 

1. หนังสือยืมเรียน(ตามวงเงินที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสรร)    
2. ชุดนักเรียน 360 บาท/คน/ปี 
3. อุปกรณ์การเรียน 195 บาท/คน/ภาคเรียน 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 240 บาท/คน/ภาคเรียน 
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ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
7.00-8.00 น.  รับนักเรียน 
8.15-8.30 น. กิจกรรมยามเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กายบริหาร 
8.30-9.00 น. เรียนคาบท่ี1-4 
09.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
9.30-10.00 น. เรียนคาบท่ี 5-7 
10.00-11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมสร้างสรรค์/เสรี 
15.30 น. เตรียมตัวกลับบ้าน/เรียนพิเศษ(เฉพาะราย) 
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สมัครเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2558 ในพระบรมราชูปถัมป์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา และมีหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้แก่ สสวท. / สวทช / อพวช/ สพฐ/ มศว.ประสานมิตร/ ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ปตท /
บ.บีกริม/บ.ซีเมนส์ ส านักพิมพ์นานมีบุ๊ค          เพื่อน าแนวทางมาจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนระดับ
อนุบาล    ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้
ผ่านกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ กระบวนการทดลอง เป็นนักคิด นักสร้างจินตนาการ 
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ระเบียบปฏิบัติทั่วไป 
 

1. นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของครูทุกท่านในโรงเรียน 
2. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพ่ี และรุ่นพ่ีประพฤติตนให้เป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง 
3. นักเรียนต้องประหยัดการใช้น้ า ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน 
4. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาสมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ขีดเขียนหรือท าลายโต๊ะ 

เก้าอ้ี ฝาผนัง หรืออ่ืนๆ 
5. นักเรียนต้องรู้จักคารวะบุคคล และต้องท าความเคารพเมื่อพบครูทุกท่านทั้งใน และนอก

โรงเรียน รู้จักกล่าวค าสวัสดี ขอโทษ และขอบคุณในโอกาสต่างๆ อันควร 
6. นักเรยีนต้องมีความสงบ ส ารวมเม่ืออยู่ในโรงเรียน และรักษาระเบียบวินัยขณะมีกิจกรรม 
7. นักเรียนต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่ไม่ใช่เครื่องประดับ 

นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาให้สวมแว่นสายตา แบบและสีที่สุภาพเท่านั้น สร้อยคอส าหรับ
แขวนพระให้ใช้สร้อยสแตนเลส หรือเชือกสีด า ขนาดไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร พระที่แขวนต้องมี
ขนาดไม่เกิน ๑.๕ นิ้ว 

8. ไม่น าสินค้าและบริการทุกประเภท มาขายในโรงเรียน 
9. การเข้าพบครูทุกครั้งให้คุกเข่า ใช้วาจาสุภาพเมื่อไต่ถาม 
10. ไม่น าหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศมาแจก หรือน ามาติดในโรงเรียนเว้นแต่ที่ครูให้ใช้

เป็นความรู้ที่ควรเผยแพร่ได้ 
11. ไม่น าบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
12. ไม่จัดกิจกรรมน าเที่ยวหรือชักชวนนักเรียน และผู้อ่ืนไปตามสถานที่ต่างๆ 
13. สุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป ไม่กล่าวค าหยาบ หรือค าส่อเสียด 
14. นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียนและห้องน้ า 
15. นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ ในการเดินแถวเข้าห้องเรียน ซื้ออาหารและขึ้นรถ

โรงเรียน 
16. นักเรียนต้องตรงต่อเวลาเรียน ในการเข้าเรียนแต่ละคาบ 
17. นักเรียนต้องตั้งใจฟัง คิด จด บันทึก ซักถามถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย 
18. นักเรียนต้องไม่ท าความรบกวนเพื่อนในห้อง และเพ่ือนห้องข้างเคียง 
19. นักเรียนต้องไม่น าอาหารหรือของขบเค้ียว เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
20. นักเรียนต้องไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน 
21. นักเรียนต้องไม่บ้วนน้ าลาย ทิ้งเศษกระดาษ หรือของสกปรกบนพ้ืน หรือกันสาด และไม่

สวมรองเท้าข้ึนอาคาร 
22. การนั่งในสถานที่ต่างๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย และรักษาความสะอาด 
23. การซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องเขียนต่างๆ ใช้บัตรเงินสดเท่านั้น 
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24. นักเรียนต้องไม่สัก หรือเจาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยกเว้นเฉพาะนักเรียนหญิงอนุญาตให้
เจาะหู ใส่ก้านต่างหูบริเวณติ่งหูด้านล่างข้างละ ๑ รู เท่านั้น โดยต่างหูจะต้องเป็นตุ้ม หรือ
ห่วงขนาดเล็ก ไม่มีลวดลาย 

25. นักเรียนที่กลับบ้านเอง หลังเลิกเรียนไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวเตร่ในสถานที่ต่างๆ กรณีที่มีกิจ
ธุระอ่ืนใด จะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้พาไปประพฤติการใดๆ ที่น าความเสื่อมเสียมาสู่
โรงเรียน 
 

การลาป่วย ลากิจ หรือขาดเรียน 
 

                    ในกรณีที่ลาป่วย ลากิจ นักเรียนจะต้องส่งใบลา โดยผู้ปกครองจะต้องลงนามรับรองว่าป่วย 
หรือมีกิจธุระจริง ให้ยื่นใบลานี้ต่อครูประจ าชั้น ถ้าไม่ส่งใบลาหรือใบลาไม่มีผู้ปกครองลงนามถือว่าขาดเรียน 
ในกรณีลากิจ การแจ้งล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเอง การลาทั้งสองกรณี
ผู้ปกครองจะมาลาด้วยตนเองก็ได้ ถ้านักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร ย่อมเป็นผลเสียแก่
นักเรียน กรณีท่ีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบ หรือทางโรงเรียนอาจพิจารณาให้ออก 
หรือคัดชื่อออกก่อนสอบ 
 
 

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
     ๑. ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนก่อนเลิกเรียน จะต้องติดต่อที่ห้องธุรการเท่านั้นเพื่อประสานงานให้ครู
ประจ าชั้นน านักเรียนมาส่ง ไม่อนุญาตให้ไปรับที่ห้องเรียนโดยเด็ดขาด 
     ๒. กรณีท่ีนักเรียนกลับบ้านเอง และผู้ปกครองมีความประสงค์ท่ีจะให้นักเรียนกลับก่อนเวลาโรงเรียนเลิก
โดยผู้ปกครองไม่ได้มารับเอง จะต้องท าจดหมายลงลายมือชื่อเพ่ือขออนุญาต มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่
อนุญาตให้กลับจนกว่าจะเลิกเรียน 
     ๓. ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนไม่เกินเวลา ๑๗.๓๐ น. เนื่องจากครูเวร ปฏิบัติหน้าที่ถึงเวลา  
๑๗.๓๐ น. เท่านั้น 
 

การมาโรงเรียนในวันหยุด 
1. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุด ยกเว้นกรณีท่ีโรงเรียนให้มาท า

กิจกรรม โดยจะมีจดหมายแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 
2. ถ้าทางโรงเรียนจะน านักเรียนออกจากโรงเรียน หรือนอกสถานที่ จะต้องมีจดหมายขอ

อนุญาตผู้ปกครองทุกครั้ง 
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 การลงโทษนักเรียน 
      ผู้ปกครองต้องยินยอมให้ทางโรงเรียนลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดระเบียบ ได้ตามสมควรแก่กรณี 
 

        การลงโทษท าตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
ว่ากล่าวตักเตือน 

1. ท าทัณฑ์บน 
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 
3. ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมาพบครู - อาจารย์ของโรงเรียนทุกครั้งที่ทางโรงเรียนเรียนเชิญ หากผู้ปกครอง

เพิกเฉยทางโรงเรียนจะด าเนินการโดยความเห็นชอบของทางโรงเรียนเอง 
5. ขอให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือท่ีทางโรงเรียนแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ พร้อมกับเซ็นชื่อรับทราบใน

หนังสือนั้นด้วยทุกครั้ง  
 

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 
          เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน” โรงเรียนชุมชน
บ้านโค้งไผ่  ได้ก าหนดระเบียบการลงโทษ เพื่อถือปฏิบัติภายในโรงเรียน ดังนี้ 

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน” 
“การลงโทษ” หมายถึง การก าหนดวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนปฏิบัติ

ตนผิดระเบียบข้อบังคับส าหรับนักเรียน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมี
ความเห็นการลงโทษนักเรียน  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือครูที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยให้ด าเนินการเพ่ือจุดมุ่งหมายให้นักเรียนส านึกในความผิดที่ได้กระท า และ 
พัฒนาตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมและต้องกระท าภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
           1.การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่ได้กระท าความผิดขั้นที่ไม่ร้ายแรง หรือความผิดขั้นต้น
และเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก หรืออยู่ในกรณีท่ีเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี 

 2.การท าทัณฑ์บน ใช้ส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบขั้นปานกลางเป็นครั้งแรก หรือได้รับการ
ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ 1 มามากกว่า 1 ครั้งแล้ว หรือกรณีความผิดอ่ืนที่คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าควรให้มีการท าทัณฑ์บน 
           3.การตัดคะแนนความประพฤติ ใช้ส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบขั้นร้ายแรง หรือท าทัณฑ์บน
มา ๑ ครั้ง หรือได้รับโทษตามระเบียบการลงโทษ โดยมีระดับคะแนนที่จะถูกตัดตามข้อก าหนดที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ 

             4.การให้ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ส าหรับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติเกินกว่า ๖๐ คะแนน หรือกระท าผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามความผิดขั้นร้ายแรง ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาให้ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท ากิจกรรมดังกล่าวของนักเรียน 
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ระดับความผิดด้านความประพฤติของนักเรียน 
    แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

1.ความผิดขั้นต้น 
2.ความผิดขั้นกลาง 
3.ความผิดขั้นร้ายแรง 
 

การลงโทษ 
ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน) 

๑.๑ มาถึงโรงเรียนสายโดยไม่มีสาเหตุอันควร 
(ยกเว้นนักเรียนที่ขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน) 
๑.๒ ก่อความร าคาญในห้องเรียน 
๑.๓ คุยหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน 
๑.๔ ท าความสกปรก หรือไม่รักษาความสะอาด 

บริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน 
๑.๕ กล่าววาจาหยาบคาย 
๑.๖ รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มในห้องเรียน 

หรือบริเวณท่ีโรงเรียนห้ามไว้ 
๑.๗ เคี้ยว หรือทิ้งหมากฝรั่ง 
๑.๘ ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน 
๑.๙ เล่นในที่ท่ีทางโรงเรียนห้ามไว้ 
๑.๑๐ ไม่ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ชื่อนามสกุล และชั้นเรียน 
๑.๑๑ ไม่แสดงความเคารพครู-อาจารย์ 
๑.๑๒ แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ติดกระดุมเสื้อ 

หรือปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง 
๑.๑๓ ใช้กระเป๋าหนังสือที่โรงเรียนไม่อนุญาต 
๑.๑๔ ใส่เครื่องประดับ หรือใช้เครื่องมือสื่อสารในเวลาเรียน 
๑.๑๕ น าของเล่นมาโรงเรียน 
๑.๑๖ หลีกเลี่ยงการเข้าแถว 
๑.๑๗ ไม่ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ หรือส่วนรวมในการท ากิจกรรม 
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ข้อ ๒. ความผิดขั้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๐คะแนน) 
๒.๑ ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบติดต่อกัน ๓ วัน 
๒.๒ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๒.๓ แต่งกายผิดระเบียบ 
๒.๔ ปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน 
๒.๕ เจตนาไม่น าหนังสือจากโรงเรียนไปให้ผู้ปกครองตามก าหนดหรือเจตนาท าลาย 
๒.๖ ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือของผู้ปกครองที่มีมาถึงโรงเรียน 
๒.๗ หลบหนีโรงเรียน หรือหลีกเลี่ยงการเรียน 
๒.๘ แสดงกิริยา วาจา หรือการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีไม่เป็นสุภาพชน 
๒.๙ เที่ยวเตร่เร่ร่อนอยู่ในที่สาธารณะ หรือท าลายสาธารณสมบัติ หรือท าความสกปรก
แก่สาธารณสถาน 
๒.๑๐ มั่วสุม และ/หรือ ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
๒.๑๑ ดู ครอบครอง หรือซ่อนเร้นรูปภาพลามกอนาจารในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๑๒ เมื่อพบหรือเดินผ่านครู-อาจารย์ ไม่แสดงความเคารพหรือแสดงอาการแข็งกระด้าง 
๒.๑๓ ทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๑๔ เข้าในสถานที่ที่ไม่บังควร เช่น โรงบิลเลียด สถานเริงรมย์ต่างๆ 
๒.๑๕ ท าลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ขีด-เขียน ข้อความหรือ 

ภาพลงบนโต๊ะ ฝาผนัง ตามที่ต่างๆ ทั้งนอกและในโรงเรียน 
ข้อ ๓. ความผิดขั้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๓๐คะแนน) 

๓.๑ สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดทุกชนิด 
๓.๒ ดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิด 
๓.๓ เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 
๓.๔ ยุยงหรือยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน 

ภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน 
๓.๕ พกอาวุธเข้ามาในโรงเรียน เช่น มีด อาวุธ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่เจตนาใช้เป็นอาวุธ
หรือซ่อนเร้นไว้เพ่ือประทุษร้าย 
๓.๖ ลักขโมย 
๓.๗ ก่อการวิวาทระหว่างโรงเรียนต่อโรงเรียน 
๓.๘ ประพฤติชั่ว หรือกระท าความผิด ซึ่งน าความเสื่อมเสีย 

มาสู่โรงเรียน 
๓.๙ แสดงกิริยาก้าวร้าว ขาดความเคารพครู-อาจารย์ 
๓.๑๐ กระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 
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ข้อ ๔. ให้มีคณะกรรมการด าเนินการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ประกอบด้วยคณะครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นสมควรเป็นผู้ก ากับดูแลการใช้
ระเบียบนี้ 
ข้อ ๕. ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้ง ให้แจ้งผู้ปกครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของโรงเรียน และผู้ที่
นักเรียนอาศัยอยู่รับทราบทุกครั้ง 

 
หมายเหตุ   ๑. ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน นักเรียนต้องขอรับเอกสารใบลาที่ฝ่ายปกครอง และน าไป
ยื่นต่อครูประจ าชั้น 

๒. กรณีท่ีนักเรียนติด 0, ร, มผ หรือ มส นักเรียนอาจต้องซ้ าชั้นตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะผู้จัดท า 
 

นายคนึง       นันทะนะ      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่          วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
นางศิริจันทร์    นันทะนะ       ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่         วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
นางแววดาว    ดวงมี           ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่          วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
นางกัลยาณี     ผิวผ่อง         ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่          วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
นางสาวชนิดาพร อ่อนฤทธิ์    ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่          วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
นางสาวปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ      ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่             
นางสาวผจงจิต    นิยม         เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 
นางสาวดวงกมล  ตลับนาค    ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่      
นายรุ่งโรจน์        แก้วปาน    ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่     
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่  

 
นายอ านวย        พัวประเสริฐ            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
นายสนั่น           เทียนเงิน                รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายวิรัช            สุขเจริญดี              กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายรังสรรค์        เครื่องต้น               กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พระครูประสิทธิ์    วชิรธรรม               กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางใกล้รุ่ง          เข็มทอง                 กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางวินัย            สระทองแง็ด            กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์              กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายคนึง             นันทะนะ               เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 


