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ค าน า 
 

                เอกสารคู่มือนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ฉบับนี้ได้ 
จัดท าขึ้น เพ่ือให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือ และกรอบในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
ทั้งยังใช้เป็นแนวทางส าหรับครู  ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์   
คือ  เป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณธรรมและประพฤติตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
     ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ทุกท่าน 
 
 
 

(นางสาวจงรักษ์  ตั้งละมัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(วังชมภูวิทยาคม) 
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๑๑๑ 

การส่งเสริมให้นักเรียนท าความดี 
หลักการและเหตุผล 
 ฝุายกิจการนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดท าโครงการที่จะฝึกให้
นักเรียนทุกคนเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติดี ประพฤติชอบ ร่วมมือร่วมใจกับโรงเรียนใน
การสอดส่องดูแล ผู้ที่กระท าความเสียหายหรือเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนและสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเป็น
พลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคมประเทศชาติต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
 ครูทุกท่านเมื่อพบเห็นนักเรียนกระท าความดี ไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้นใด ให้แจ้งโดยตรงต่อคณะท างาน 
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้แบบฟอร์มของฝุายกิจการนักเรียน เพ่ือบันทึกคะแนนความประพฤติดี 
ตามเกณฑ์ ๕, ๑๐ หรือ  ๒๐  คะแนน ในแต่ละครั้ง 

เกณฑ์การให้คะแนนความประพฤติโดยสังเขป 
๑. การให้คะแนน ๕ คะแนน 
- ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกจากการท าเวรประจ าวัน 
- เก็บของมีค่าได้ และน าไปแจ้งฝุายกิจการนักเรียน  
- การกระท าอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับการกระท าที่กล่าวมา 
๒. การให้คะแนน ๑๐ คะแนน 
- ช่วยรักษาเหลือกิจกรรมโรงเรียน เพ่ือให้งานนั้นกว้าหน้าด้วยความตั้งใจ 
- สามารถบอกชื่อ เลขประจ าตัว ชั้นเรียน ของผู้ที่กระท าผิดได้ 
- สามารถบอกแหล่งอบายมุขให้ครูทราบเพื่อปูองกัน แก้ไขและปราบปรามต่อไป 
- เป็นตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านจริยธรรม 
- การกระท าความดีอ่ืนๆที่เทียบเท่าได้กับการกระท าความดีที่กล่าวมา 
๓. การให้คะแนน ๒๐ คะแนน 
- น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ท าให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากข้ึน 
- สามารถชักจูงเพ่ือนไม่ให้กระท าผิดระเบียบวินัยข้อบังคับของโรงเรียน 
- การกระท าความดีอ่ืนๆ ที่เทียบเท่ากับการกระท าความดีที่กล่าวมา 

หมายเหตุ     คะแนนรวมความประพฤติข้อ ๑-๓ จะน าไปเป็นข้อมูลพิจารณานักเรียนผู้มีคุณลักษณะ 
                 ที่พึงประสงค์ดีเด่นแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเชิดชูและมอบเกียรติบัตรโรงเรียน 
 
 



 

 

๑๑๒ 
การมาโรงเรียนสาย 

๑. นักเรียนทุกคนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๘.๑๐ น. ถ้ามาถึงโรงเรียนหลังเวลา ๐๘.๑๕ น.                                                                                             
ถือว่ามาโรงเรียนสาย 

๒. นักเรียนที่มาโรงเรียนสายตั้งแต่ ๑๖ ครั้งข้ึนไป/ภาคเรียน ถือว่ามาโรงเรียนสายบ่อยครั้ง จะไม่ได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. นักเรียนที่ไม่ได้รับการประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ถือว่าไม่จบหลักสูตร ต้องได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด 

๔. นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย ๕ ครั้งข้ึนไป   โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบ และถ้าไม่ปรับปรุงพฤติกรรม 
จะเชิญผู้ปกครองพบ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรืออาจให้ย้ายสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓ 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
__________________________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้  ณ วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

เป็นปีที่  ๕๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบท บัญญัติแห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ ยินยอมของรัฐสภาดัง 
ต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑    พระราชบัญญัตินี้เรียนว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 มาตรา ๒    พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓    ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 มาตรา ๔    ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การศึกษาภาคบังคับ”  หมายความว่า  การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึง ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 “สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
 “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน 
 “เด็ก”  หมายความว่า  เด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปี 
ที่เก้า ของการศึกษาแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 “คระกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า  คระกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



 

 

๔ 

 มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนแล้วแต่กรณี
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยให้ปิดประกาศ ไว้  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้า
เรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 มาตรา  ๖   ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอ านาจผ่อนผัน ให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 มาตรา   ๗   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และ 
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก หากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้า
เรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ให้ด าเนินการให้เด็กนั้น ได้เข้าเรียนในสถานศึกษานั้นแล้วรายงานให้
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทราบ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนตามวรรคหนึ่ง ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ที่พบเด็ก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนิน การให้
เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
 มาตรา  ๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา  ๙   ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
 มาตรา  ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวล  กฎหมายอาญา 
 มาตรา  ๑๑ ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซ่ึงไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่
ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น 
 การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศก าหนด 
 มาตรา  ๑๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   
สังคม   การสื่อสารและการเรียนรู้   หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเดก็ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล  หรือด้อยโอกาส  หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมรวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น 
เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 มาตรา  ๑๓  ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 



 

 

๕ 

 มาตรา  ๑๔  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙  ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา  ๑๕  ผู้ใดปราศจากเหตุอันควร กระท าด้วยประการใดๆ  อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนใน
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา  ๑๖   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑ หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท 
 มาตรา  ๑๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรา  ๑๘  ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้คณะกรรมการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอ าเภอ หรือคณะกรรมการการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอ แล้วแต่
กรณี  ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ หรือส านักงานการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณีท าหน้าที่แทน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มาตรา  ๑๙  ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาพ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใช้บังคับได้
ต่อไป เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับมีอ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ประกาศนั้น  เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
                                                                          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                                         พันต ารวจโท   ทักษิณ   ชินวัตร   
                                                                                   นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖ 

กฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
---------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซึ่งมาตรา  ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา ๓๔ มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖   มาตรา  ๓๙  มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
 (๒)   เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นการพนัน  หรือมั่วสุมในวงการพนัน 

(๓)   พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(๔)   ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่  หรือยาเสพติด 
(๕)   ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 
(๖)   ก่อเหตุทะเลาะวิวาท   ท าร้ายร่างกายผู้อื่น   เตรียมการหรือกระท าการใดๆ  อันน่าจะก่อให้เกิด   

  ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗)   แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(๘)   เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(๙)   ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน   เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม   อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน   

  ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 
                                                                  ให้ไว้   ณ   วันที่   ๒๗   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
                                                                                      จาตุรนต์   ฉายแสง 
                                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๑๕) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ    ฉบับท่ี  ๑๓๒ 
ลงวันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕ 

------------------------------ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๑  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๓๒  ลงวันที่   
๒๒  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๑๕  ร ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  การแต่งกาย  และความประพฤติต่อไปนี้   ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียนตามความใน
ข้อ  ๔   แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 
  (๑)   นักเรียนชายไว้ผมยาว  โดยไว้ผมข้างหน้าสและกลางศรีษะยาวเกิน  ๕  เซนติเมตร  และ
ชายผมรอบศรีษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนังหรือไว้หนวดหรือเครา 
  นักเรียนหญิงดัดผม  หรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ  หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้
ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย 
  นักเรียนใช้เครื่องส าอางหรือสิ่งแปลกปลอมเพ่ือการเสริมสวย 
  (๒)   เที่ยวเร่ร่อนอยู่ในสาธารณสถาน   หรือท าลายสมบัติของโรงเรียน   หรือสถานศึกษา  
หรือสาธารณสมบัติ 

(๓)   แสดงกิริยาวาจาหรือกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพ 
(๔)   มั่วสุม และก่อความเดือดร้อนร าคาญอย่างหนึ่งอย่างใด 
(๕)   เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 
(๖)   เที่ยวเตร่เวลากลางคืนระหว่าง  เวลา  ๒๒.๐๐  นาฬิกา  ถึง  ๔.๐๐  นาฬิกาของ

วันรุ่งขึ้น 
เว้นไว้แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
  (๗)   สูบบุหรี่ หรือเสพสุรา  ยาเสพติด  หรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
  (๘)   เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
หรือสถานอื่นใดซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงรับจ าน าหรือสถานการพนันในระหว่างเวลาที่มีการเล่นการพนัน   
เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่หรือเยี่ยมญาติ  ในสถานที่นั้น 
  (๙)   เข้าไปในงานหรือร่วมงานสังสรรค์  และงานนั้นมีการเต้นร าหรือการแสดงซึ่งไม่สมควรแก่
สภาพนักเรียน   เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรืองานนั้นผู้ปกครองหรือสถานศึกษา 
ของนักเรียนคนใดเป็นผู้จัดการ 

(๑๐)  เข้าไปในสถานค้าประเวณี  เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นั้น  หรือเข้าไปเยี่ยมญาติ 
ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 
 



 

 

๘ 

  (๑๑)  คบค้าสมาคมกับหญิงซึ่งประพฤติตนเพ่ือการค้าประเวณี   เว้นแต่จะเป็นญาติใกล้ชิด 
กับหญิงนั้น 

(๑๒)  ประพฤติตนในท านองชู้สาว 
(๑๓)  มีวัตถุระเบิดก็ดี  หรือมีอาวุธติดตัว  หรือซ่อนเร้นไว้เพ่ือใช้ในการประทุษร้ายก็ดี 
(๑๔)  หลบหนีโรงเรียน 

ข้อ  ๒   การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้  ถือว่าไม่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 
ตามความแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่   ๑๓๒ 
  (๑)   นักศึกษาชายดัดผม  หรือไว้ผมยาวจนด้านข้าง  และด้านหลังยาวเลยตีนผม 
หรือไว้หนวดไว้เครา 
  นักศึกษาหญิงนุ่งกระโปรงสั้น จนชายกระโปรงสูงกว่ากึ่งสะบ้าหัวเข่าเกิน   ๕  เซนติเมตร 
ขอบกระโปรงต่ ากว่าระดับสะดือ  คาดเข็มขัดหลวมต่ ากว่าระดับขอบกระโปรง   หรือแต่งกายไม่เหมาะสมกับ
สภาพกุลสตรีไทย 
  นักศึกษาใช้เครื่องส าอางหรือสิ่งแปลกปลอมเพ่ือการเสริมสวย 

(๒)  สูบกัญชาหรือสุรายาเสพติด  หรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
(๓)  กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

หรือบังคับขู่เข็ญยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษากระท าการเช่นว่านั้น และ 
(๔)  ความประพฤติตามข้อ ๑(๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓)  
 
 

                                                                     (ลงชื่อ)    บุญถิ่น   อัตถากร 
                                                                              (นายบุญถิ่น   อัตถากร)   
                                                                     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ผู้ใช้อ านาจ 
                                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงธรรมการว่าด้วยการเคารพของนักเรียน   
พุทธศักราช  ๒๔๘๗  เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒๓  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๒๑๖  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน 
๒๕๑๕   กระทรวงศึกษาธิการวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ   ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๓๐” 

 ข้อ   ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ   ๓   ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงธรรมการเรื่องการเคารพของนักเรียน พุทธศักราช   ๒๔๘๒ 
 บรรดาระเบียบข้อบังคับและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ   ๔   ในระเบียบนี้ 
 “นักเรียนและนักศึกษา”   หมายความว่าบุคคลซึ่งก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษา 
 “สถานศึกษา”   หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  หรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ   ๕   ควรเข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าห้องเรียนเป็นผู้บอกท าความเคารพโดย 
  ๕.๑   เมื่อผู้ควรเคารพ   เข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าห้องเรียนเป็นผู้บอกท าความเคารพโดย
ให้ใช้ค าบอก  “นักเรียน”   หรือ   “นักศึกษา”  ให้ทุกคนหยุดท างานที่ก าลังท าอยู่นั้นทันที   นั่งตัวตรงแล้วบอก
ว่า   “เคารพ”   ให้นักเรียนหรือนักศึกษายืนตรงแล้วให้ไหว้เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้รับความเคารพให้นั่งจึงนั่งลง 
  ๕.๒  นักเรียนและนักศึกษาจะพูดกับครูให้ยืนตรงเมื่อไปพบครูหรือเมื่อจะกลับมาที่โต๊ะเรียนให้
ใช้การ   “ไหว้” 
  ๕.๓  การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนา ให้ท าความเคารพตามประเพณีนิยม   
 ข้อ   ๖   การท าความเคารพของนักเรียนและนักศึกษานอกห้องเรียน 
  ๖.๑   นักเรียนและนักศึกษาทั้งชายและหญิงเมื่ออยู่ในแถว  ให้ใช้ค าบอกว่า “แถวตรง” 
  ๖.๒  การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนา  ให้กระท าความเคารพตามประเพณีนิยม 
 ข้อ   ๗   การท าความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาในโอกาสอ่ืน 
  ๗.๑   เมื่ออยู่กับท่ี มีผู้ควรเคารพผ่านมาให้ยืนตรงแล้วไหว้ 
  ๗.๒  เมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพผ่าน นักเรียนและนักศึกษาต้องหยุด  หันหน้าไปทางผู้ควร
เคารพ  ยืนตรงแล้วไหว้ เมื่อผู้ควรเคารพผ่านไปแล้ว  จึงเดินต่อไป 



 

 

๑๐ 

  ๗.๓   เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่  นักเรียนและนักศึกษาจะเดินผ่านไป  ให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้   
แล้วจึงเดินผ่านไปโดยก้มตัวเล็กน้อย 
   ๗.๓.๑  เมื่ออยู่กับที่  มีผู้ควรเคารพผ่านมา  หรือเมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพ 
นักเรียนและนักศึกษาต้องหยุด  หันหน้าไปทางผู้ควรเคารพ  แล้วยืนตรงเป็นการแสดงความเคารพ 
   ๗.๓.๒  เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่  นักเรียนและนักศึกษาจะเดินผ่านไป  ให้เดิน 
โดยก้มตัวเล็กน้อย 
 ข้อ   ๘   การท าความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาขณะอยู่ในยานพาหนะเมื่อสวนกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หรือผู้แทนพระองค์  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชวงศ์  ธงมหาราช 
ธงราชินี  ธงบรมราชวงศ์  ธงเยาวราช  ธงประจ ากองทหาร  ธงประจ ากองลูกเสือ 
  ๘.๑   ถ้าอยู่ในยานพาหนะสาธารณะเช่น  รถโดยสารประจ าทาง  หรือยานพาหนะที่ไม่สะดวก
แก่การออกมาท าความเคารพ  เช่น รถยนต์  รถรับจ้าง  รถบรรทุก  ให้อยู่ในยานพาหนะนั้นด้วยอาการส ารวม 
  ๘.๒   ถ้าอยู่ในยานพาหนะส่วนตัวที่สามารถออกมาท าความเคารพได้สะดวก  เช่น 
รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน   ให้หยุดและออกมาจากยานพาหนะนั้น   แล้วแสดงความเคารพ 
 ข้อ   ๙   นักเรียนและนักศึกษาไม่ต้องท าความเคารพ  ในโอกาสต่อไปนี้ 

๙.๑   เมื่อได้รับอนุญาต 
๙.๒  เมื่อขับข่ียานพาหนะหรืออยู่ในที่คับขัน 

ข้อ   ๑๐  นักเรียนและนักศึกษาที่เป็นลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือ   นักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 ข้อ   ๑๑  การแสดงความเคารพ  ต้องให้เหมาะสมแก่เวลา  สถานที่  และบุคคล 
 ข้อ   ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
                                                         ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๔   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
                           
                                                                 (ลงชื่อ)     มารุต   บุนนาค 
                                                                            (นายมารุต   บุนนาค) 
                                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง   ผู้ปกครองนักเรียน   นักศึกษา   ปี   ๒๕๒๒ 

------------------------ 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่องผู้ปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ   ๒๓   แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่   ๒๑๖    
ลงวันที่  ๑๙   มกราคม  พุทธศักราช   ๒๕๐๓   และให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังรับการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี   ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.   “ผู้ปกครอง”   หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษา ไว้ในความปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดู   หรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นอาศัยอยู่ 
 ๒.   ให้นักเรียน  นักศึกษาที่ก าลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับ  ป.ว.ส.  ป.กศ.สูง  หรือเทียบเท่าลงมา
ในสถานศึกษาในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่มีผู้ปกครอง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 ๓.   ในวันมอบตัวนักเรียน  นักศึกษาใหม่  ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษาท่ีสถานศึกษา 
พร้อมกับส่งหลัดฐานเอกสารต่างๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักเรียน   
นักศึกษาได้ตามก าหนด  ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษา  ก าหนดวันมอบตัวนักเรียน  นักศึกษาใหม่ 
 ๔.   ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน  โดยให้
นักเรียน  นักศึกษาแต่งกาย แต่งเครื่องแบบและประพฤติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของสถานศึกษา 
และหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ก าหนด 
 ๕.   ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษา 
ของนักเรียน   นักศึกษา   และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้นๆ 
 ๖.   เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่  หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้
สถานศึกษาทราบ 
 ๗.  ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่รับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาตรวจสอบติดตาม
หลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา หากเห็นว่านักเรียน  นักศึกษาคนใดไม่มีผู้ปกครอง 
หรือมีผู้ปกครองไม่เหมาะสมก็ให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 
                                                          ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๒   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๒๒       
                                            
                                                                        (ลงชื่อ)     ก่อ   สวัสดิพาณิชย์ 
                                                                                  (นายก่อ   สวัสดิพาณิชย์) 
                                                                       รัฐมนตรีช่วยว่าการ  ปฏิบัติราชการแทน                                                                                             
                                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
 



 

 

๑๒ 

ระเบียบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  
ว่าด้วยการปกครองนักเรียน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

------------------- 
 

       อาศัยอ านาจ   ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ   ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘  และความใน 
มาตรา  ๖   มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก   พ.ศ.  ๒๕๔๖   โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) จึงได้วางระเบียบการปกครองนักเรียนขึ้น   เพ่ือให้นักเรียนถือปฏิบัติ   
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑   ระเบียบนี้   เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)    
ว่าด้วยการปกครองนักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒   ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา   ๒๕๕๘   เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ว่าด้วยการ
ปกครองนักเรียนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบการปกครองนักเรียน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ข้อ ๔   ให้ผู้อ านวยการ   รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๕   ในระเบียบนี้ 

“ผู้บริหารสถานศึกษา”   หมายความว่า   ผู้อ านวยการ   และรองผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  

“ครู”   หมายความว่า   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

“ผู้ปกครอง”   หมายความว่า   บิดา  มารดา   ผู้ปกครองตามกฎหมาย   หรือบุคคลที่รับนักเรียนไว้ 
ในความปกครอง   หรือ   ผู้อุปการะเลี้ยงดู 

“นักเรียน”   หมายความว่า บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(วังชมภูวิทยาคม) 

“กระท าความผิด”  หมายความว่า  การที่นักเรียนประพฤติฝุาฝืนระเบียบ  ข้อบังคับ  ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   หรือกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

“การลงโทษ”   หมายความว่า   การลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบ   ข้อบังคับ   โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 
หมวดที่   ๑ 

การแต่งกายของนักเรียน 
----------------------- 

 
ข้อ   ๖   การแต่งกายของนักเรียนให้ถือปฏิบัติ   ดังนี้ 
นักเรียนหญิง ม. ต้น  

             ๑.  ทรงผม     กรณีไว้ผมสั้นด้านหลังตัดตรงในระดับตีนผม  ให้ยาวเกินติ่งหูไม่เกิน ๒  นิ้ว   ไม่ดัด 
ซอย หรือสไลด์  ไม่ย้อมหรือตกแต่งทรงผม  ห้ามคาดผมหรือยางรัดผมช่วงด้านหลัง    แต่ให้ติดก๊ิบสีด าหรือสีน้ า
เงินเท่านั้น  กรณีไว้ผมยาวต้องผูกรวบ หรือถักเปียไม่เกินสองเปียแล้วผูกมัดด้วยริบบิ้นสีน้ าเงิน สีขาว หรือสีชมพู
เท่านั้น 
             ๒.  เสื้อ    ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บาง คอเสื้อพับในตัวเป็นคอเชิ้ต  แขนเสื้อยาวถึงข้อมือ ปลายแขนจีบ
เล็กน้อย ที่หน้าอกด้านขวาปักชื่อ-สกุล  ขนาด ๑  ซม. ใต้ชื่อ-สกุล ปักเลขประจ าตัวด้วยเลขไทย ขนาดตรายาง
ของโรงเรียน ปักทึบด้วยไหมสีน้ าเงิน  และต้องสวมเสื้อซับในสีขาวด้วย 
             ๓.  กระโปรง ใช้สีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ ความลึกอย่างน้อย ๒.๕ ซม. 
เย็บจีบออกด้านนอก  ความยาวของกระโปรงจากลูกสะบ้าเข่าลงไปไม่เกิน ๑๐ ซม. 
 ๔.  ถุงเท้า   ใช้สีขาว ไม่เป็นลูกฟูก พับ ๒ พับ ประมาณ ๒ นิ้ว ไม่ให้พันหรือดึงตรงยาว 
 ๕. รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังขัดมันสีด าหุ้มส้นวันที่มีการเรียนกีฬาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย 
 นักเรียนหญิง ม. ปลาย 
 ๖.  ทรงผม     กรณีไว้ผมสั้นด้านหลังตัดตรงในระดับตีนผม  ให้ยาวเกินติ่งหูไม่เกิน ๒  นิ้ว   ไม่ดัด 
ซอย หรือสไลด์ ไม่ย้อมหรือตกแต่งทรงผม  ห้ามคาดผมหรือยางรัดผมช่วงด้านหลัง แต่ให้ติดกิ๊บสีด าหรือสีน้ าเงิน
เท่านั้น  กรณีไว้ผมยาวต้องผูกรวบ หรือถักเปียไม่เกินสองเปียแล้วผูกมัดด้วยริบบิ้นสีน้ าเงิน สีขาว หรือสีชมพู
เท่านั้น 
  ๗.  เสื้อ    ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บาง คอเสื้อพับในตัวเป็นคอเชิ้ต  แขนเสื้อยาวถึงข้อมือ ปลายแขนจีบ
เล็กน้อย ที่หน้าอกด้านขวาปักชื่อ-สกุล  ขนาด ๑  ซม. ใต้ชื่อ-สกุล ปักเลขประจ าตัวด้วยเลขไทย ขนาดตรายาง 
ของโรงเรียน  ปักทึบด้วยไหมสีน้ าเงิน  และต้องสวมเสื้อซับในสีขาวด้วย      
 ๘.   กระโปรง  ใช้สีกรมท่าเกลี้ยง ตัดแบบธรรมดา  ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็น  จีบข้างละ ๓ จีบ  
เย็บจีบออกด้านนอกพร้อมทั้งตีเกล็ดลงมาประมาณ ๖ - ๑๒ ซม.   ความยาวของกระโปรงจากลูกสะบ้าเข่าลงไป 
ไม่เกิน ๑๐ ซม. 
 ๙.   ถุงเท้า   ใช้สีขาว ไม่เป็นลูกฟูก พับ ๒ พับ ประมาณ ๒ นิ้ว ไม่ให้พันหรือดึงตรงยาว 
 ๑๐. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังขัดมันสีด าหุ้มส้นวันที่มีการเรียนกีฬาให้ใช้รองเท้า ผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย                                  
 ๑๑. เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้าง ๓ – ๔ ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้ามีตราโรงเรียน
มีปลอกหนังขนาด ๒.๕  ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
 



 

 

๑๔ 

 นักเรียนชาย   ม. ต้น และ ม. ปลาย 
 ๑๒.  ทรงผม   ม. ต้น ตัดสั้นเกรียน  ติดผิวหนังตามรูปลักษณะศรีษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซม.   
หนวดเคราโกนเกลี้ยง ม. ปลายตัดรองทรงสูงแลเงาด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ ซม. ไม่ไว้หนวดเครา และไม่ใส่น้ ามัน
หรือเยลทาผม  
         ๑๓.  เสื้อ    ใช้เสื้อสีขาว ต้องมีสาบหรือดอกเสื้อกว้าง  ๕ ซม.  แขนเสื้อยาวเพียงข้อศอก   กลัด
กระดุมทุกเม็ดยกเว้นเม็ดแรกที่คอเสื้อ ที่หน้าอกด้านขวาปักชื่อ-สกุล  ขนาด ๑  ซม. ใต้ชื่อ-สกุล ปักเลข
ประจ าตัวด้วยเลขไทย ขนาดตรายางของโรงเรียน 
            ๑๔.  กางเกง   ม. ต้นและ ม.ปลายใช้สีกรมท่า มีจีบข้างหน้า ๒ จีบ ไม่เย็บตามตัวความยาวของ
กางเกงเมื่อยืนตรงวัดจากกลางสะบ้าหัวเข่าข้ึนมาประมาณ  ๕  ซม.   มีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋า
หลัง ให้ใส่เสื้อเห็นเข็มขัดทุกครั้ง    ขอบกางเกงให้อยู่ในระดับสะดือของนักเรียนไม่ให้ต่ าหรือสูงกว่านี้ 
       ๑๕.  เข็มขัด   นักเรียน ม. ต้น และ นักเรียน ม. ปลาย ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้าง ๓ – ๔ ซม. หัวเข็ม
ขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้ามีตราโรงเรียนมีปลอกหนังขนาด ๒.๕ ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
 ๑๖.  รองเท้า  ม. ต้น รองเท้าผ้าใบสีด าไม่มีลวดลาย และ ม. ปลาย รองเท้าผ้าใบสีด าไม่มีลวดลาย  
ในการเรียนกีฬาให้ใช้รองเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 
        ๑๗.  ถุงเท้า    ม. ต้น และ  ม. ปลายใช้สีขาว ไม่มีลวดลาย ดึงตรงขึ้นมาครึ่งแข้ง (ม.ต้น วันเรียน
กิจกรรมลูกเสือให้ใช้ถุงเท้าและรองเท้าลูกเสือ) 
  กระเป๋านักเรียน 
 ๑๘.  ให้ใช้กระเป๋าสะพายสีด า พิมพ์สัญลักษณ์ตราโรงเรียน มีจ าหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ย่ามหรือกระเป๋าสะพายอ่ืนๆ 
 ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด-เนตรนารี – นักศึกษาวิชาทหาร 
 ๑๙.  ในระดับ ม.ต้น ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ม. ปลาย ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของนักศึกษาวิชาทหาร   
                 การแต่งกายชุดพลศึกษา 
   ๒๐.  ให้แต่งกายชุดพลศึกษาในวันที่มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  หรือตามวันที่โรงเรียนนัดหมาย 
และชุดพลศึกษาต้องเป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 

หมวดที่   ๒ 
วินัยและการรักษาวินัย 
----------------------- 

 ข้อ   ๗   การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
  ๑.   นักเรียนต้องเตรียมตัวไปเข้าแถวทันที   เมื่อได้ยินสัญญาณครั้งแรก  เวลา  ๐๘.๐๐  น. 
และเม่ือถึงสัญญาณท่ี ๒  เวลา ๐๘.๑๐ น.  ทุกคนต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   เคารพธงชาติ 

๒. สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
๓. กล่าวค าปฏิญาณตน 
๔. ร้องเพลงโรงเรียน 
๕. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๖. นักเรียนทุกคนต้องร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน 
๗. เดินเข้าห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบ   

ข้อ   ๘   การท าความเคารพ 
 ๑.   นักเรียนต้องท าความเคารพครู   ทั้งขณะที่อยู่ในและนอกโรงเรียน   โดยการไหว้ 
 ๒.   เมื่อครูเข้าสอนทุกชั่วโมง   ให้หัวหน้าชั้นบอกว่า  “นักเรียนเคารพ”  นักเรียนยืนตรง 

และไหว้  พร้อมกับกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ   สวัสดีค่ะ”   
๓.   เมื่อครูถามนักเรียนคนใดในขณะที่นั่งท างานอยู่ให้ยืนพูดกับครูในท่าตรง   เมื่อครูเรียกพบ 

จะเข้าไปพบให้ยกมือไหว้ทั้งไปและกลับ 
๔.   เมื่อหมดชั่วโมง   ครูจะออกจากชั้นเรียน   ให้หัวหน้าชัน้บอก   “นักเรียนเคารพ”    

นักเรียน ยืนตรงและไหว้แล้วกล่าวค าว่า  “ขอบคุณครับ   ขอบคุณค่ะ” 
  ๕.   การท าความเคารพในสภาวะต่างๆ   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๕.๑   ขณะนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์   จักรยาน   เมื่อสวนทางกับครู  ให้ก้มศรีษะ 
พองามเป็นการแสดงความเคารพ 

  ๕.๒  เมื่อนักเรียนอยู่กับท่ี   และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  ถ้ามีครูหรือผู้ที่ควรเคารพ 
ผ่านมาให้นักเรียนยืนตรงหันหน้าไปทางผู้ที่ควรเคารพ  และท าวันทยาหัตถ์  ถ้าอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนให้ยืน
ตรงและยกมือไหว้   พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ  หรือ  สวัสดีค่ะ”   ถ้าแต่งชุดนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของระเบียบนั้นๆ 

ข้อ   ๙   การมาโรงเรียน 
              ๑    นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนไม่เกิน  ๐๘.๑๐ น.  โดยต้องท าความเคารพครูที่ดูแลอยู 
หน้าประตูทุกครั้งหากมาหลังเวลา ๐๘.๑๕ ถือว่ามาสาย 
              ๒   กรณีใช้รถจักรยานยนต์ ให้จอดรถไว้ด้านขวามือ แล้วเดินตรงไปท าความเคารพครู
เวรหน้าประตู แล้วจึงจูงรถผ่านครูเวรและขับรถไปจอดในโรงจอดรถที่จัดให้  นักเรียนอ่ืนๆให้ท าความเคารพครู
เวรหน้าประตูแล้วให้เดินแถวในด้านซ้ายมือบริเวณบนทางเท้าอย่างเป็นระเบียบเมื่อพบครูเวร/ เดินผ่านศาลา



 

 

๑๖ 

หลวงพ่อทบ /ศาลพระภูมิ ทุกจุดดังกล่าวต้องหยุดท าความเคารพ  โดยการวางกระเป๋ากับพ้ืนและยกมือไหว้
อย่างเหมาะสม  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ที่น ามาต้องน าไปจอดในโรงรถที่โรงเรียนจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
              ๓   กรณีท่ีผู้ปกครองมารับ-ส่ง  ให้จอดรถรับ-ส่งที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน เพ่ือให้ 
นักเรียนได้ท าความเคารพครูที่ดูแลอยู่หน้าประตู 
              ๔   ถ้าเป็นวันหยุดราชการหรือปิดภาคเรียน  นักเรียนมาโรงเรียน ติดต่อราชการ 
ต้องแต่งกายสุภาพและเหมาะสมเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สถาบันการศึกษา 
 ข้อ   ๑๐  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
              ๑  กรณีลืมวัสดุ - อุปกรณ์การเรียน  ก่อนที่จะมีการเข้าแถวหน้าเสาธงให้ขออนุญาต 
ครูเวรประจ าวันที่อยู่หน้าประตูและต้องกลับมาให้ทันเข้าแถวหน้าเสาธง กรณีไม่ทันให้ครูเวรพิจารณาลงโทษตาม
สมควร 

๒  เมื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว  จะออกนอกบริเวณโรงเรียน  ต้องไปขอแบบฟอร์ 
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ฝุายกิจการนักเรียน กรอกข้อความเสร็จแล้วต้องไปขออนุญาตครูประจ า
วิชา    ครูเวรประจ าวัน   และครูฝุายกิจการนักเรียนตามล าดับ จึงจะออกไปได้ โดยน าบัตรอนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน  ติดตัวไปด้วย  เมื่อกลับมาแล้วให้มารายงานตัวพร้อมคืน บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน   ที่ฝุายกิจการนักเรียน ถ้าผู้ปกครองมารับนักเรียนขณะที่ นักเรียนก าลังเรียนอยู่  ให้ขออนุญาต 
รองผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๓  กรณีที่น าจดหมายขออนุญาตจากผู้ปกครองมา  ให้ใช้เป็นหลักฐานแนบและ 
ด าเนิน การเช่นเดียวกับข้อ ๒ 

๔  ถ้านักเรียนหนีโรงเรียนและครูท่านใดพบเห็น  ให้ลงโทษได้ตามที่เห็นสมควร 
แล้วแจ้งรายชื่อให้ฝุายกิจการนักเรียนทราบ 

 ข้อ   ๑๑   การขาดเรียน 
                          ๑   ขาดเรียนไม่เกิน ๓ วัน จดัส่งใบลาต่อครูประจ าชั้น  ในกรณีท่ีขาดเรียนไปโดย 
ไม่ทราบสาเหตุแต่ไม่เกิน ๓ วนั  ให้ครูประจ าวิชาแจ้งครูประจ าชั้น  ครูฝุายกิจการนักเรียนตามล าดับ 

๒   ขาดเรียนเกิน ๓ วัน  ครูประจ าชั้นแจ้งฝุายกิจการนักเรียนเพ่ือแจ้งผู้ปกครองทราบ  
ถ้าหากผู้ปกครองไม่ติดต่อกลับมาเกิน ๒ ครั้ง  โรงเรียนอาจพิจารณา  เสนอชื่อผู้ปกครองให้ผู้น าชุมชน หรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป 

  ๓   ผู้ที่ไม่เข้าเรียนหรือขาดเรียนในชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่ง   ถือว่า  “มีความผิด”  และจะ  
ได้รับการพิจารณาลงโทษตามที่โรงเรียนก าหนด 

 ข้อ   ๑๒   การลา 
  ๑   การลาหยุดโรงเรียนทุกครั้ง   ต้องส่งใบลาและมีลายเซ็นของผู้ปกครองซึ่งลายเซ็น 
นั้นจะต้องตรงกับลายเซ็นผู้ปกครองที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน 

  ๒   การยื่นใบลาปุวย   ให้ยื่นได้อย่างช้าในวันรุ่งขึ้น   มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะออก  



 

 

๑๗ 

หนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครอง   และเม่ือผู้ปกครองได้รับหนังสือจากทางโรงเรียนแล้วจะต้องรีบแจ้งให้โรงเรียน
ทราบทันที 

๓   นักเรียนที่ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุเกิน  ๑๕  วันท าการ  เมื่อโรงเรียนได้ท าการ 
ติดต่อกับผู้ปกครองแล้ว   ผู้ปกครองไม่มาแจ้งเหตุผลในการขาดเรียนให้ทางโรงเรียนทราบทางโรงเรียนจะ
พิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา 
 ข้อ   ๑๓   เครื่องประดับ 
        ๑   ห้ามนักเรียนใส่เครื่องประดับทุกชนิดยกเว้นนาฬิกาดูเวลา 
  ๒   ห้ามนักเรียนใช้ที่คาดผมหรือยางรัดผม  ยกเว้นผู้ที่มีผมหยิก หยักศกให้ใช้ริบบิ้น 
สีน้ าเงิน สีขาวหรือสีชมพู  รัดผมได้   กรณีนักเรียนได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวต้องผูกมัดให้เรียบร้อย 
เป็นทรงนักเรียน  ที่ผูกผมอนุญาตให้เป็นริบบิ้นสีน้ าเงิน สีขาวหรือสีชมพูเท่านั้น 

๓   โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียน   เนื่องจากผู้ปก 
ครองสามารถติดต่อกับนักเรียนได้ทางโทรศัพท์ของโรงเรียนและโทรศัพท์สาธารณะ     

 ๔   โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่สร้อย   แหวน   หรือเครื่องประดับอ่ืนใดที่ท าด้วย 
ทองค ามาโรงเรียน 

 ๕   ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑,๒,๓ และ ๔  ครูที่พบเห็นให้ยึดและน ามามอบ ให้ 
กับฝุายกิจการนักเรียนทุกครั้ง  หากเป็นของมีค่าให้ผู้ปกครองมารับคืนด้วยตนเองที่ฝุายกิจการนักเรียน 

  ๖   โรงเรียนจะไม่ด าเนินการติดตาม   ท าการตรวจค้น  เพ่ือหาเครื่องประดับหรือสิ่ง  
ของที่โรงเรียนได้ห้ามการสวมใส่น ามาโรงเรียน  แล้วเกิดการสูญหายไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ข้อ   ๑๔   การดูแลรักษาความสะอาดและการปฏิบัติในห้องเรียน 
๑   นักเรียนต้องนั่งตามแผนผังที่ครูที่ประจ าชั้นก าหนด 
๒   ครูที่ประจ าชั้นต้องจัดให้มีเวรท าความสะอาดห้องเรียน   เพ่ือท าความสะอาดห้อง 

เรียนอยู่เสมอ 
  ๓    ถ้าเวรไม่ท าความสะอาดถือว่า   “มีความผิด”  ให้หัวหน้าชั้นรายงานครูประจ าชั้น 
ทราบและลงโทษต่อไป    
  ๔   ห้ามนักเรียนท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของห้องเรียนช ารุด  หรือสกปรก   ถ้าหากมีการช ารุด
นักเรียนที่กระท าต้องชดใช้ค่าเสียหาย  
   ๕   ห้ามนักเรียนเข้าห้องเรียนอื่นที่ไม่มีใครอยู่ และห้ามเข้าห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ
ก่อนได้รับอนุญาต 

๖   ห้ามนักเรียนพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณโรงเรียนและห้องเรียน 
๗   ห้ามนักเรียนเล่นกีฬา   เล่นการพนัน   ดื่มสุรา   เสพสิ่งเสพติด   ในห้องเรียน 

 ข้อ   ๑๕   การรับประทานอาหาร 
๑   ห้ามรับประทานอาหาร  และซื้อเครื่องดื่ม  ขนม  ก่อนเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
๒   ห้ามทิ้งเศษอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เศษขยะที่เกิดจากการรับประทานอาหาร 



 

 

๑๘ 

ตามบริเวณต่างๆของโรงเรียน   ให้น าไปทิ้งในถังขยะที่โรงเรียนจัดไว้   นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามถือว่า  
“มีความผิด”   ต้องได้รับการลงโทษ 
 ข้อ   ๑๖   การจราจรในโรงเรียน 
  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการขับข่ีรถ   จอดรถและปูองกันรถหาย    
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม )  จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑   ให้นักเรียนน ารถจักรยานยนต์   หรือจักรยาน   ที่น ามาโรงเรียนไปจอดไว้ใน 
โรงจอดรถท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ 
  ๒   รถทุกคันต้องมีกุญแจล็อคคอ   เพื่อปูองกันรถหาย 
  ๓   นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร   ในการขับขี่รถจักรยานยนต์  และต้องสวม 
หมวกกันน็อกทุกครั้ง   ห้ามนั่งบนแฮนด์รถ   เพราะไม่เหมาะสมและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

๔   ห้ามนักเรียนขับขี่รถแข่งขันกันในบริเวณโรงเรียน 
๕   ห้ามนักเรียนขับรถด้วยความเร็วในบริเวณโรงเรียน 
๖   ห้ามนักเรียนขับขี่รถในขณะมีการเรียนการสอนเด็ดขาด   ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาต 

ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  ๗  ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอก   หรือผู้ปกครองของนักเรียนจะมาน ารถไปจากโรงจอดรถ 
จะต้องแจ้งให้ครูเวรประจ าวันรับทราบก่อน 

๗   ห้ามน ารถออกจากโรงรถก่อนได้รับอนุญาต 
๙   การยืมรถของบุคคลอื่นต้องได้รับการยินยอมด้วยความเต็มใจ 
๑๐ ในกรณีที่อุปกรณ์   ชิ้นส่วนประกอบของรถ   และตัวรถเกิดการสูญหายในบริเวณ 

โรงเรียน   ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบชดใช้ใดๆ  ทั้งสิ้น 
 ข้อ   ๑๗   การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ท 
   ห้ามนักเรียนบันทึกและส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม(ข้อความ หรือ รูปภาพ ) ที่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเอง และโรงเรียน เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์
ส่วนตัว  คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน   คอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือ คอมพิวเตอร์ ที่ท าการเช่าใช้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

หมวดที่   ๓ 
การด าเนินการทางวินัย 

------------------- 
 

 ข้อ   ๑๘   นักเรียนประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน   เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ   ๑๙   นักเรียนขัดขืนหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียนหรือครู   จนเกิดความเสียหาย 
แก่โรงเรียน   เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ข้อ   ๒๐   นักเรียนแจ้งความเท็จต่อครู  หรือผู้บริหาร   ท าให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนเพราะ   
เหตุมาจากการแจ้งเหตุนั้น   เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ   ๒๑   นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน   ไม่เรียบร้อยหรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยขณะอยู่ใน 
เครื่องแบบนักเรียน   ให้ปรากฏในที่สาธารณะ   จนเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน 
เป็นความผิดร้ายแรง 
 ข้อ   ๒๒   นักเรียนท าลายทรัพย์สิน หรือสาธารณสมบัติของโรงเรียนจนใช้การไม่ได้ เป็นความผิด
ร้ายแรง 
 ข้อ   ๒๓   นักเรียนประพฤติต่อบิดา   มารดา   ผู้ปกครอง   ครู  หรือผู้บริหาร   อย่างใดอย่างหนึ่ง    
ดังต่อไปนี้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๑   กล่าวค าหยาบ   หมิ่นประมาท   ก้าวร้าว   หรือกล่าวค าผรุสวาท 
  ๒   ท าร้ายร่างกาย   หรือแสดงท่าทีท าร้าย 
  ๓   หลบหลีก   ขัดขืน   เมื่อครูลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
 ข้อ   ๒๔   นักเรียนทะเลาะวิวาท   ชกต่อยกันโดยใช้อาวุธหรือไม่ก็ตาม  เป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

 ข้อ   ๒๕   นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท   ท าร้ายบุคคลอ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บ  เป็นความผิดวินัย   
ร้ายแรง 
 ข้อ   ๒๖   นักเรียนประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๑   ซื้อ   จ าหน่าย   แลกเปลี่ยน   หรือเสพสุรา   บุหรี่   ยาเสพติด   ในเครื่องแบบ 
นักเรียนหรือไม่ก็ตาม   ให้ปรากฏในที่สาธารณะ   หรือมีไว้ในครอบครอง 
  ๒   เล่นการพนัน   หรือจัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด   หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
  ๓   ลักทรัพย์   กรรโชกทรัพย์   ข่มขู่   บังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์   รีดไถเงิน 
หรือสิ่งของจากผู้อ่ืน 

๔   กระท าการใดๆ  ที่ก่อให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่คณะ  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๕   พกพาอาวุธ   หรือวัตถุระเบิดมาโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 
๖    ค้า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
๗   แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 
 



 

 

๒๐ 

  ๘.  นักเรียนบันทึกและส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม(ข้อความ หรือ รูปภาพ ) ที่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเอง และโรงเรียน เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์
ส่วนตัว  คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน   คอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือ คอมพิวเตอร์ ที่ท าการเช่าใช้ 

 ๙.   ขัดค าสั่ง   หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของครู   ผู้บริหาร   ซึ่งสั่งด้วย 
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
 ข้อ   ๒๗   นักเรียนกระท าความผิดอาญา   จนมีคดีความ   เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

หมวดที่  ๔ 
การลงโทษและกระบวนการพิจารณาโทษนักเรียน 

--------------------------------- 
 เพ่ือให้เกิดความสงบ   เรียบร้อยในโรงเรียน   รวมทั้งปูองกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)   จึงได้ก าหนดโทษนักเรียนที่กระท า ความผิด   ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘   ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ   ๒๘   การลงโทษนักเรียน  ที่กระท าความผิด  มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 

๑. ว่ากล่าวตักเตือน 

๒. ท าทัณฑ์บน 

๓. ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล 

๔. ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข้อ   ๒๙   เมื่อนักเรียนกระท าผิดระเบียบ   ข้อบังคับโรงเรียนให้มีกระบวนการพิจารณาโทษนักเรียน 
ดังนี้ 

  ๑   กระท าความผิดครั้งแรกและไม่ร้ายแรง   ให้ครูที่พบเห็น   ว่ากล่าวตักเตือนหรือ 
ลงโทษตามควรแก่กรณี   แล้วรายงานฝุายกิจการนักเรียนทราบ 

  ๒  กระท าความผิดซ้ าอีกและไม่ร้ายแรง   ครูประจ าชั้นลงโทษ   และท าทัณฑ์บนไว้ที่ 
ฝุายกิจการนักเรียน เพ่ือตัดคะแนนความประพฤติและแจ้งผู้ปกครองทราบ 

  ๓  กระท าผิดร้ายแรง   ครูประจ าชั้น   หัวหน้าระดับลงโทษ  ท าทัณฑ์บน   ตัดคะแนน 
ความประพฤติและท ากิจกรรมตามที่ก าหนด   และแจ้งผู้ปกครองทราบ 

  ๔  นักเรียนกระท าความผิด   บ่อยครั้งในกรณีเดียว   หรือหลายกรณี   ร้ายแรงหรือไม่ 
ก็ตาม   ครูประจ าชั้น   หัวหน้าระดับชั้น   ลงโทษ   ท าทัณฑ์บน   ตัดคะแนนความประพฤติ   ท ากิจกรรม   
และแจ้งผู้ปกครองทราบ 

  ๕   เมื่อด าเนินการตาม  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔   นักเรียนยังกระท าผิดอีก   ครูประจ าชั้น    
หรือหัวหน้าระดับรายงานรองผู้อ านวยการฝุายที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป หรือเพ่ือให้ย้ายสถานศึกษา 

 ข้อ   ๓๐   เมื่อนักเรียนกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการฝุายปกครองนักเรียน สืบสวน 
หาข้อเท็จจริง   หากปรากฎชัดว่ากระท าความผิดจริง  ให้เสนอผู้อ านวยการทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 



 

 

๒๑ 

 ข้อ   ๓๑   ผู้มีอ านาจลงโทษ 
๑ รองผู้อ านวยการทุกฝุาย   หัวหน้าระดับชั้น   และครู  ลงโทษตาม 

ข้อ  ๒๗  (๑)-(๔) 
     ๒.  คณะกรรมการฝุายกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการฝุายที่รับผิดชอบ   ลงโทษ
ตามข้อ  ๒๗  (๑)- (๔)  ข้อ  ๒๘  (๓)-(๕)  และข้อ  ๒๙ 
   ๓    ผู้อ านวยการ ลงโทษได้ตาม  ข้อ ๒๗ ,ข้อ ๒๘, ข้อ ๒๙  หรือให้ย้ายสถานศึกษา 
     ๔    การลงโทษนักเรียนทุกครั้ง  ให้บันทึกตามแบบฟอร์มที่ฝุายกิจการนักเรียน 
 จัดท าขึ้น พร้อมทั้งรายงานรองผู้อ านวยการฝุายที่รับผิดชอบทราบ 
 ข้อ  ๓๒  การก าหนดโทษของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความผิดไม่ร้ายแรงแต่ไม่มีการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นมี ๒ สถาน ดังนี้ 
        ๑. กระท าความผิดใดๆ ถึง ๓ ครั้งต้องเชิญผู้ปกครองพบเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความผิด และการไม่
ปรับปรุงตนเอง 
       ๒. ท าทัณฑ์บนถ้ามีการท าความผิดใดๆ อีกจะต้องย้ายสถานศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข้อ   ๓๓   การลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน (กรณีใช้วิธีการตัดคะแนน) 
นักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  มีคะแนนความ
ประพฤติ  จ านวน๑๐๐  คะแนน   และหากนักเรียนกระท าความผิดระเบียบ   ข้อบังคับ  ของโรงเรียนจะถูก
ลงโทษ และหักคะแนนความประพฤติตามตารางที่ก าหนด   ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ตามความผิดแล้วแต่กรณี   
ดังนี้   

   ๑   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ   ๒๐  คะแนนขึ้นไป   หรืออยู่ในดุลพินิจ 
ของโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบพร้อมบันทึกข้อมูล และร่วมกันแก้ไขความประพฤติของนักเรียน 

  ๒   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๓๐  คะแนนขึ้นไป  โรงเรียนจะเชิญ 
ผู้ปกครองมาพบ  เพ่ือท าทัณฑ์บน   พร้อมบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานกับฝุายกิจการนักเรียน 

  ๓   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๔๐  คะแนนขึ้นไป   หากปรากฏว่า 
นักเรียนประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน   จะแจ้งผู้ปกครองทราบ   และอาจให้ย้ายสถานศึกษา 

  ๔   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๕๐  คะแนน  ขึ้นไป  หากปรากฏว่า 
นักเรียนประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงและผิดวินัยร้ายแรง โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบ  และให้ย้ายสถานศึกษา
ทันที  
 

หมายเหตุ  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจะต้องเริ่มจัดเก็บ หรือตัดคะแนนความประพฤติใหม่ 



 

 

ตารางก าหนดการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

ล าดับที่ ประเภทความผิด ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ หมายเหตุ 
คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่ได้
จากการท า 
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่
ได้จากการ

ท า
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่ได้
จากการท า 
กิจกรรม 

๑ มาโรงเรียนสาย เตือน - ๒ ๑ ๔ ๒  
๒ แต่งกายผิดระเบียบ เตือน - ๓ ๑ ๕ ๒  
๓ ไว้ผมยาว/ทรงผิดระเบียบ เตือน - ๓ ๑ ๕ ๒  
๔ หนีชั่วโมงเรียน/โดดเรียน ๕ ๑ ๗ ๒ ๑๐ ๔  
๕ หนีการเข้าแถวไม่ร่วมกิจกรรม ๕ ๒ ๑๐ ๓ ๑๕ ๔  
๖ เที่ยวกลางคืน ๑๐ ๒ ๑๕ ๔ ๒๐ ๖  
๗ ก่อการทะเลาะวิวาทในหรือนอกโรงเรียน ๒๐ ๔ ๒๕ ๖ ๓๐ ๖  
๘ ขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลตั้งแต่  ๕ วัน

ขึ้นไป 
๑๐ ๓ ๑๕ ๔ ๒๐ ๕  

๙ ไม่ตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียน ๕ ๓ ๑๕ ๔ ๒๐ ๕  
๑๐ ขัดค าสั่งครูที่สั่งโดยชอบด้วยระเบียบ ๕ ๒ ๑๐ ๓ ย้าย   
๑๑ ไม่ท าความเคารพครู/ผู้ที่ควรเคารพ ๕ ๒ ๑๐ ๔ ย้าย   

๒๒ 



 

 

ตารางก าหนดการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

ล าดับที่ ประเภทความผิด ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ หมายเหตุ 
คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่ได้
จากการท า 
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่
ได้จากการ

ท า
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่ได้
จากการท า 
กิจกรรม 

๑๒ หนีออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน ๑๐ ๔ ๒๐ ๕ ๓๐ ๖  
๑๓ ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๑๐ ๓ ๑๕ ๔ ๓๐ ๕  
๑๔ ท าลายชื่อเสียงของโรงเรียนและครู ๑๐ ๓ ๑๕ ๔ ๓๐ ๕  
๑๕ ขับข่ีรถ(ในเวลาเรียน)มาไม่ถึงโรงเรียน 

ใช้หรือเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน 
๑๐ ๒ ๒๐ ๔ ๓๐ ๕  

๑๖ พูดจาหยาบคาย  ประพฤติตนเป็นอันธพาล  
กระท าอนาจาร 

๒๐ ๔ ๔๐ ๖ ให้ย้าย
สถานศึกษา 

-  

๑๗ พกอาวุธมาโรงเรียน (จะถูกริบ) ๒๐ ๔ ๔๐ ๖ ให้ย้าย
สถานศึกษา 

-  

๑๘ ดูหมิ่น  กระด้างกระเดื่องต่อครู ๒๐ ๔ ๔๐ ๖ ให้ย้าย
สถานศึกษา 

-  

           

 

๒๓ 



 

 

           ตารางก าหนดการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
           โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

ล าดับที่ ประเภทความผิด ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ หมายเหตุ 
คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่ได้
จาก 
การท า
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่ได้
จากการท า
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่ได้
จากการท า 
กิจกรรม 

๑๙ สูบบุหรี่ในในอาคารเรียน โรงเรียน ๑๐ ๒ ให้ย้าย
สถานศึกษา 

    

๒๐ ก่อการทะเลาะวิวาทในหรือนอกโรงเรียน
อย่างร้ายแรง 

ให้ย้ายสถานศึกษา       

๒๑ ดื่มสุรา  กัญชา  สูดทินเนอร์/สารระเหย 
ในโรงเรียน 

ให้ย้ายสถานศึกษา       

๒๒ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือ ครู 
นักการภารโรง  และนักเรียนอย่างร้ายแรง 

ให้ย้ายสถานศึกษา     -  

๒๓ ขโมยของโรงเรียนหรือของคนอ่ืน หรือ 
รีดไถเงินผู้อ่ืนอย่างร้ายแรง 

ให้ย้ายสถานศึกษา     -  

๒๔ เล่นการพนันทุกชนิด ให้ย้ายสถานศึกษา     -  
๒๕ น าบุคคลภายนอกเข้ามาม่ัวสุมในโรงเรียน ให้ย้ายสถานศึกษา     -  
๒๖ เสพยาหรือติดยาเสพติด ให้ลาพักรักษาพยาบาล - - - - -  

๒๔ 



 

 

ตารางก าหนดการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

ล าดับที่ ประเภทความผิด ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ หมายเหตุ 
คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่
ได้จากการ

ท า 
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่
ได้จากการ

ท า
กิจกรรม 

คะแนน 
ที่ตัด 

คะแนนที่
ได้จากการ

ท า 
กิจกรรม 

๒๗ มียาเสพติด  ทุกชนิดไว้ในครอบครอง 
เพ่ือจ าหน่าย  จ่ายแจก 

ให้ย้ายสถานศึกษา - - - - -  

๒๘ ประพฤติผิดในทางชู้สาว ให้ย้ายสถานศึกษา - - - - -  
๒๙ บันทึกข้อมูล(ข้อความหรือรูปภาพ)ลงไปใน

คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ทที่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเองและโรงเรียน 

ให้ย้ายสถานศึกษา - - - - -  

๓๐ พกพาอาวุธปืน  วัตถุระเบิด มาโรงเรียน
หรือไปในสถานที่สาธารณะ 

ให้ย้ายสถานศึกษา - - - - -  

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๖   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

(นางสาวจงรักษ์   ตั้งละมัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

 

๒๕ 



 

 

ตารางบันทึกการตัดคะแนนนักเรียนที่ประพฤติผิด   
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ประเภทความผิด ครั้งที่ 
๑ 

ครั้งที่ 
๒ 

ครั้งที่ 
๓ 

รวม 
คะแนน 
ที่ถูกหัก 

 
หมายเหตุ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

คะแนน คะแนน คะแนน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 ๒๖ 



 

 

               
  ตารางบันทึกการให้คะแนนชดเชย   

เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทดแทนความผิด 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ประเภทกิจกรรมทดแทน ครั้งที่ 
๑ 

ครั้งที่ 
๒ 

ครั้งที่ 
๓ 

รวม 
คะแนน 

ที่ได้        

 
หมายเหตุ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

คะแนน คะแนน คะแนน 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

    ๒๗ 

 



 

 

กิจกรรมที่ให้ปฏิบัติทดแทนความผิด 

---------------------- 

 

 กิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วสมควรได้คะแนนชดเชย  ๑  คะแนน 

  ๑.   เก็บขยะตามท่ีก าหนด  ๑  จุด   ระยะเวลา   ๑   สัปดาห์ 

  ๒.   ถูพ้ืนตามที่ก าหนด  ๑  จุด   ระยะเวลา   ๑   สัปดาห์ 

  ๓.   รดน้ าต้นไม้  ๑-๕   ต้น    ระยะเวลา  ๑   สัปดาห์ 

  ๔.   อ่ืนๆตามที่เหมาะสมกับคะแนน  1  คะแนน 

 กิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วสมควรได้คะแนนชดเชย   ๒   คะแนน 

  ๑.   เก็บขยะเป็นบริเวณกว้างตามท่ีก าหนด     ระยะเวลา   ๓   สัปดาห์ 

  ๒.   ถูพ้ืนเป็นบริเวณตามที่ก าหนด     ระยะเวลา   ๓   สัปดาห์ 

  ๓.   รดน้ าต้นไม้  ๑-๒๐  ต้น    ระยะเวลา  ๓   สัปดาห์ 

  ๔.   อ่ืนๆตามที่เหมาะสมกับคะแนน  ๒  คะแนน 

 กิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วสมควรได้คะแนนชดเชย   ๓   คะแนน                      

  ๑.   เก็บขยะเป็นบริเวณกว้างตามท่ีก าหนด     ระยะเวลา   ๔   สัปดาห์ 

  ๒.   ถูพ้ืนเป็นบริเวณตามที่ก าหนด     ระยะเวลา   ๔   สัปดาห์ 

  ๓.   รดน้ าต้นไม้  ๑-๒๐  ต้น    ระยะเวลา  ๔   สัปดาห์ 

  ๔.   ดูแลสวนหย่อมระยะเวลา ๔4  สัปดาห์ 

  ๕.   อ่ืนๆตามที่เหมาะสมกับคะแนน  ๓  คะแนน 

 กิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วสมควรได้คะแนนชดเชย  ๔4   คะแนน                      

  ๑.   เก็บขยะเป็นบริเวณกว้างตามท่ีก าหนด     ระยะเวลา  ๖   สัปดาห์ 

  ๒.   ถูพ้ืนเป็นบริเวณตามที่ก าหนด     ระยะเวลา  ๖     สัปดาห์ 

  ๓.   รดน้ าต้นไม้  ๑-๒๐  ต้น    ระยะเวลา  ๖   สัปดาห์ 

  ๔.   ดูแลสวนหย่อมระยะเวลา  ๖  สัปดาห์ 

                 ๕.   อ่ืนๆตามที่เหมาะสมกับคะแนน  ๔  คะแนน 

 

 

 

 

๒๘ 



 

 

 

 กิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วสมควรได้คะแนนชดเชย   ๕   คะแนน                      

  ๑.   เก็บขยะเป็นบริเวณกว้างตามท่ีก าหนด     ระยะเวลา   ๘   สัปดาห์ 

  ๒.   ถูพ้ืนเป็นบริเวณตามที่ก าหนด     ระยะเวลา   ๘   สัปดาห์ 

  ๓.   รดน้ าต้นไม้  ๑-๒๐  ต้น    ระยะเวลา  ๘   สัปดาห์ 

  ๔.   ดูแลสวนหย่อมระยะเวลา  ๘  สัปดาห์ 

  ๕.   อ่ืนๆตามที่เหมาะสมกับคะแนน  ๕  คะแนน 

 กิจกรรมท่ีปฏิบัติแล้วสมควรได้คะแนนชดเชย   ๖   คะแนน                      

  ๑.   เก็บขยะเป็นบริเวณกว้างตามท่ีก าหนด     ระยะเวลา   ๑๐  สัปดาห์ 

  ๒.   ถูพ้ืนเป็นบริเวณตามที่ก าหนด     ระยะเวลา   ๑๐  สปัดาห์ 

  ๓.   รดน้ าต้นไม้  ๑-๒๐  ต้น    ระยะเวลา  ๑๐  สัปดาห์ 

  ๔.   ดูแลสวนหย่อมระยะเวลา  ๑๐ สัปดาห์ 

  ๕.   อ่ืนๆตามที่เหมาะสมกับคะแนน  ๖  คะแนน 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙ 



 

 

ตารางรายบุคคล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

ชื่อ……………………………….….ชั้น…………………  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

             

ล าดับที่ 

 

ประเภทความผิด 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ รวม

คะแนน 

ที่ถูกหัก 

 

หมาย

เหตุ 

หัก ได้ หัก ได้ หัก ได้ 

หัก ได้ 

๑ มาโรงเรียนสาย          
๒ แต่งกายผิดระเบียบ          
๓ ไว้ผมยาว/ทรงผิดระเบียบ          
๔ หนีชั่วโมงเรียน/โดดเรียน          
๕ หนีการเข้าแถวไม่ร่วมกิจกรรม          
๖ เที่ยวกลางคืน          
๗ ก่อการทะเลาะวิวาทในหรือนอกโรงเรียน          
๘ ขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลตั้งแต่  ๕ วัน

ขึ้นไป 
         

๙ ไม่ตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียน          
๑๐ ขัดค าสั่งครูที่สั่งโดยชอบด้วยระเบียบ          
๑๑ ไม่ท าความเคารพครู/ผู้ที่ควรเคารพ          
๑๒ หนีออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน          
๑๓ ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย          

๑๔ ท าลายชื่อเสียงของโรงเรียนและครู          

๑๕ ขับข่ีรถ(ในเวลาเรียน)มาไม่ถึงโรงเรียน 
ใช้หรือเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน 

         

๑๖ พูดจาหยาบคาย  ประพฤติตนเป็น
อันธพาล  กระท าอนาจาร 
 

         

 รวมคะแนนที่ถูกหัก / ได ้          

 

 

๓๐ 



 

 

 

 

ล าดับที่ 

 

ประเภทความผิด 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ รวม

คะแนน 

ที่ถูกหัก/

ได้ 

 

หมาย

เหตุ 

หัก ได้ หัก ได้ หัก ได้ 

หัก ได้ 

๑๗ พกอาวุธมาโรงเรียน (จะถูกริบ)          
๑๘ ดูหมิ่น  กระด้างกระเดื่องต่อครู          
๑๙ สูบบุหรี่ในในอาคารเรียน โรงเรียน     ย้าย     
๒๐ ก่อการทะเลาะวิวาทในหรือนอกโรงเรียน

อย่างร้ายแรง 
ย้าย         

๒๑ ดื่มสุรา  กัญชา  สูดทินเนอร์/สารระเหย 
ในโรงเรียน 

ย้าย         

๒๒ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือ ครู 
นักการภารโรง  และนักเรียนอย่างร้ายแรง 

ย้าย         

๒๓ ขโมยของโรงเรียนหรือของคนอ่ืน หรือ 
รีดไถเงินผู้อ่ืนอย่างร้ายแรง 

ย้าย         

๒๔ เล่นการพนันทุกชนิด ย้าย         
๒๕ น าบุคคลภายนอกเข้ามาม่ัวสุมในโรงเรียน ย้าย         
๒๖ เสพยาหรือติดยาเสพติด พัก

รักษา 
        

๒๗ มียาเสพติด  ทุกชนิดไว้ในครอบครอง 
เพ่ือจ าหน่าย  จ่ายแจก 

ย้าย         

๒๘ ประพฤติผิดในทางชู้สาว ย้าย         
๒๙ บันทึกข้อมูล(ข้อความหรือรูปภาพ)ลงไป

ในคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ทที่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อตนเองและโรงเรียน 

ย้าย         

๓๐ พกพาอาวุธปืน  วัตถุระเบิด มาโรงเรียน
หรือไปในสถานที่สาธารณะ 

ย้าย         

 รวมคะแนนที่ถูกหัก / ได ้          
 

๓๑

 



 

 

 
 

หมายเหตุ 
            ๑.   นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๒๐  คะแนนขึ้นไป  หรืออยู่ในดุลพินิจของ
 โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ   พร้อมบันทึกข้อมูล   และร่วมกันแก้ไขความประพฤติของ
นักเรียน 

 ๒.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๓๐  คะแนนขึ้นไป   โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ   
เพ่ือท าทัณฑ์บน พร้อมบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานกับฝุายปกครอง นักเรียน 
            ๓.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๔๐  คะแนนขึ้นไป หากปรากฏว่านักเรียน ประพฤติ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบและอาจให้ย้ายสถานศึกษา 
        ๔.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๕๐  คะแนน  ขึ้นไป  หากปรากฏว่านักเรียนประพฤติ 
เสื่อมเสียชื่อเสียง และผิดวินัยร้ายแรง โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบ  และให้ ย้ายสถานศึกษาทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒
28



 

 

 
                            หนังสือยินยอมให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากนักเรียน 
                          โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 

    อ าเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
…………………………………… 

 
                                                  วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ……………….… 

 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  
เรื่อง    การยินยอมให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากนักเรียน 
 
           ข้าพเจ้า(นาย,นาง)…………………………………อยู่บ้านเลขที่……..หมู่ที…่……..ต าบล…………………….. 
อ าเภอ…………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์……………… โทรศัพท์………………  ผู้ปกครอง
ของ…………………………...……………………………นักเรียนชั้น ม………… มีความประสงค์และยินยอมให้ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  ท าการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจาก
นักเรียน ในความปกครองของข้าพเจ้าได้ตามที่โรงเรียนเห็นสมควร 
 
              
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 .......................................... 
(.........................................................) 

ผู้ปกครองนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓



 

 

 
ประกาศ  

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
เรื่อง  ระเบียบการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน 

--------------------------------------------------- 

  เนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน  
เพราะนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน เป็นการรบกวนผู้อ่ืน เป็น
การท าลายบรรยากาศการเรียนการสอน แต่การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนยังมีความจ าเป็น เพราะนักเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ส่วนมากอาศัยอยู่ในชนบท การเดินทางกลับ
บ้านหลังเลิกเรียนมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย  ดังนั้นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
(วังชมภูวิทยาคม) จึงออกระเบียบการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนดังนี้  
  

๑.  ให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียนได้ 
 ๒. ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในโรงเรียนได้ในเวลาดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  ก่อนโรงเรียนขึ้นเรียนเวลา ๐๘.๑๐  น.  
  ๒.๒  เวลา ๑๐.๑๐ น.  – ๑๐.๒๐ น. 
  ๒.๓  เวลาพักกลางวัน ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 
  ๒.๔  เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นตน้ไป  
 ๓.  นักเรียนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนอกเหนือเวลาที่ก าหนดจะถูกลงโทษด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
  ๓.๑  ใชโ้ทรศัพท์มือถือผิดเวลาตามข้อก าหนดครั้งที่ ๑ ยึดโทรศัพท์ไว้ ๗ วันแล้วให้รับคืนได้
ด้วยตนเอง 
  ๓.๒ ใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลาตามข้อก าหนดครั้งที่ ๒ ยึดโทรศัพท์ไว้ ๑ เดือน แล้วให้
ผู้ปกครองเป็นผู้ขอรับคืน 
  ๓.๓  ใชโ้ทรศัพท์มือถือผิดเวลาตามข้อก าหนดครั้งที่ ๓ ยึดโทรศัพท์ไว้ ๑ ภาคเรียน แล้วให้
ผู้ปกครองเป็นผู้ขอรับคืนและไม่ให้น าโทรศัพท์มาโรงเรียนต่อไป 
 ๔.  นักเรียนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ไม่เหมาะสมในช่องทางต่างๆ ของ
การสื่อสาร สังคมออนไลน์ ท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลอ่ืน แก่โรงเรียนถือเป็นความผิดร้ายแรงให้ถูก
ลงโทษงดใช้โทรศัพท์ในโรงเรียนตลอดเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู
วิทยาคม) 

  ๓๔

 



 

 

  
๕. นักเรียนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ไม่เหมาะสมในช่องทางต่างๆ ของ

การสื่อสาร สังคมออนไลน์ ท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลอ่ืน แก่โรงเรียนเมื่อถูกฟูองร้องทางกฎหมาย
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหรือให้การช่วยเหลือในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๖.  การน าโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน ถ้าหากมีการสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบและด าเนินการ
ติดตามให้  

ขอให้นักเรียนที่น าโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน  ประพฤติปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด  
เพ่ือ 

ประโยชน์แก่ตนเองและโรงเรียนต่อไป 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖   เดอืน พฤษภาคม    ๒๕๕๘ 

 
 
 

(นางสาวจงรักษ์  ตั้งละมัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(วังชมภูวิทยาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร.  056-771249 , 01-9626438 
โทรสาร. 056-771006  

 

๓๕

 


