
 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  2548 

…………………..……………… 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก            

พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา     
ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและ
นกัศึกษา  พ.ศ  2548 

ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา           

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ขอ้  4  ในระเบียบน้ี  “ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความวา่   ครูใหญ่  อาจารย์

ใหญ่  ผูอ้  านวยการ  อธิการบดี  หรือหวัหนา้ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

“กระท าความผดิ”  หมายความวา่  การท่ีนกัเรียนหรือนกัศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั
ของสถานศึกษา   หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤติของนกัเรียน
และนกัศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด โดยมี           
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

ขอ้  5  โทษท่ีจะลงโทษแก่นกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีกระท าความผดิ  มี  4  สถาน  ดงัน้ี 
(1)  วา่กล่าวตกัเตือน 
(2)   ท าทณัฑบ์น 
(3)  ตดัคะแนนความประพฤติ 
(4) ท ากิจกรรมเพื่อใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม 
ขอ้  6   หา้มลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษาดว้ยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลัน่แกลง้  หรือลงโทษดว้ย

ความโกรธ  หรือด้วยความพยาบาท  โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนนักศึกษา  และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษดว้ย  การลงโทษนกัเรียนหรือนกัศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแกนิ้สัย
ความประพฤติไม่ดีของนกัเรียนหรือนกัศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด  และกลบัประพฤติตนในทางท่ีดี



ต่อไป  ให้ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผูท่ี้ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายให้
เป็นผูท่ี้มีอ านาจในการลงโทษนกัเรียนนกัศึกษา 

ขอ้  7  วา่กล่าวตกัเตือน  ใชใ้นกรณีนกัเรียนนกัศึกษากระท าความผดิไม่ร้ายแรง 
ข้อ  8   การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนัก เรียนนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่ เหมาะสมกับ              

สภาพนกัเรียนนกัศึกษา   ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา  หรือกรณีท่ีท าให้
เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติศกัด์ิของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา  หรือไดรั้บโทษวา่
กล่าวตกัเตือนแล้ว  แต่ยงัไม่เข็ดหลาบการท าทณัฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ  และเชิญบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองมาบนัทึกรับทราบความผดิและรับรองการท าทณัฑบ์นไวด้ว้ย 

ขอ้  9  การตดัคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัว่าด้วยการตดัคะแนน     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด  และให้ท าบันทึกข้อมูลเป็น
หลกัฐาน 

ขอ้  10  ท  ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิด ท่ีสมควรต้องป รับ เป ล่ียนพฤติกรรม   การจัด กิจกรรมให้ เ ป็นไปตามแนวทาง ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ขอ้ 11  ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีและให้มีอ านาจตีความ
และวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

                                                              
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.  2548 
 
 
       อดิศยั  โพธารามิก 
               (นายอดิศยั  โพธารามิก) 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กฎกระทรวง 

ก าหนดความประพฤติของนกัเรียนและนกัศึกษา   พ.ศ. 2548 

…………………..……………… 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และ

มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 นกัเรียนและนกัศึกษาตอ้งไม่ประพฤติตน ดงัต่อไปน้ี 

(1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 

(2) เล่นการพนนั จดัใหมี้การเล่นการพนนั หรือมัว่สุมในวงการพนนั 

(3) พกพาอาวธุหรือวตัถุระเบิด 

(4) ซ้ือ จ าหน่าย แลกเปล่ียน เสพสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ส่ิงมึนเมา บุหร่ี หรือยาเสพ

ติด 

(5) ลกัทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์ข่มขู่ หรือบงัคบัขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุ์คคลอ่ืน 

(6) ก่อเหตุทะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อนัน่าจะก่อใหเ้กิด

ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(7) แสดงพฤติกรรมทางชูส้าวซ่ึงไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 

(8) เก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณี 

(9) ออกนอกสถานท่ีพกัเวลากลางคืน เพื่อเท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่ม อนัเป็นการสร้างความ

เดือดร้อนใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

ขอ้ 2 ใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบวา่ดว้ยความประพฤติของนกัเรียนและ 

นกัศึกษาไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงน้ี 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 

                                 จาตุรนต ์ ฉายแสง 

(นายจาตุรนต ์ฉายแสง) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 



ระเบียบโรงเรียนเพญ็พทิยาคม   
ว่าด้วยวนัิยและพฤติกรรมนักเรียน 

 
บททัว่ไป 

 
 ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบโรงเรียนเพญ็พิทยาคมวา่ดว้ยงานวินยัและพฤติกรรมนกัเรียน   
 ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่นกัเรียน  โรงเรียนเพญ็พิทยาคม 
 ขอ้ 3  ในกรณีท่ีโรงเรียนไดก้ าหนด  ระเบียบปฏิบติั  ขอ้บงัคบั ซ่ึงมีบทลงโทษเพื่อความผิด 
ไวเ้ป็นการเฉพาะกรณีใหถื้อตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ 4  การลงโทษนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยการลงโทษ
นกัเรียน  นกัศึกษา  พ.ศ. 2548  
 ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี ค าวา่  
  “นกัเรียน” หมายถึง  นกัเรียนปัจจุบนัของโรงเรียนเพญ็พิทยาคม 
  “ ครูท่ีปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน  ของโรงเรียนเพญ็พิทยาคม 
  “ ผูอ้  านวยการ ”  หมายถึง  ผูด้  ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเพญ็พิทยาคม 
  “ รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน ” หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่ง  รอง
ผูอ้  านวยการหรือรักษาการรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน  โรงเรียนเพญ็พิทยาคม 
  “ หวัหนา้ระดบั” หมายถึง ครูท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือคดัเลือกใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี   
  “คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
  “ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเพญ็พิทยาคม 
  “ ผูป้กครอง” หมายถึง  บิดา  มารดา ผูอ้นุบาล ผูรั้บบุตรบุญธรรม  และผูป้กครองตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิช และใหห้มายความรวมถึง พอ่เล้ียง แม่เล้ียง  ผูป้กครองสวสัดิภาพ 
นายจา้ง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซ่ึงรับเด็กไวใ้นความอุปการะเล้ียงดู  หรือเด็กอาศยัอยูด่ว้ย 
 
 
 
 

 
 



หมวดที ่1 
นักเรียน 

 
 นกัเรียนตอ้งรักษาระเบียบวนิยัและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 
ผูใ้ดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบติัตาม ถือวา่ผูน้ั้นกระท าความผดิจะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎ ระเบียบท่ีโรงเรียนได้
ก าหนดไว ้ในระเบียบน้ี 
 1. นกัเรียนตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน ดงัน้ี 
  1.1 ไม่มาสาย และเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนั 
  1.2 มาเรียนตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ 
  1.3 เขา้เรียนทนัเวลาตามตารางเรียน 
  1.4 แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบทั้งชุดปกติ และชุดพลศึกษา 
  1.5 ปฏิบติัตามค าสัง่ของโรงเรียน ครู ซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการ และเคารพเช่ือฟังไม่แสดง
กิริยากระดา้งกระเด่ือง 
  1.6 พดูจาสุภาพ ไม่กล่าวเทจ็  
  1.7 ไม่ขโมยส่ิงของหรือทรัพยสิ์นของคนอ่ืน 
  1.8 นกัเรียนตอ้งรักษาระเบียบวนิยัในหอ้งเรียน  หอ้งประชุม ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความร าคาญผูอ่ื้น 
  1.9 เขา้ร่วมประชุมตามท่ีโรงเรียนก าหนด หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  1.10  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด ขอความร่วมมือ หรือชุมชน องคก์ร 
  1.11  ไม่ก่อการทะเลาะววิาททั้งในและนอกสถานศึกษา 
  1.12  ไม่ด่ืมของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด 
  1.13  ไม่ย ัว่ย ุหรือกล่าววาจาท่ีไม่สุภาพ หรือย ัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะ  เกลียดชงั  เช่น 
   -   กล่าวค าหยาบคายไม่สุภาพต่อผูอ่ื้น     
    -   กล่าวประชด เสียดสี ลอ้เลียนผูอ่ื้น 
   -   กล่าวทา้ทายหรือแสดงความกา้วร้าวชวนววิาท 
    -   กล่าวดูหม่ิน หรือหม่ินประมาท 
 2. นกัเรียนตอ้งช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามท่ีขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาสอนัควร 
 3. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ท าความ
สกปรกใหก้บัโรงเรียน 



 4. เม่ือนกัเรียนตอ้งหยดุเรียน เช่น การเจบ็ป่วย หรือมีความจ าเป็นตอ้งไปประกอบพิธีท่ี
ส าคญั  ผูป้กครองตอ้งแจง้ใหโ้รงเรียนทราบโดยการลาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโทรศพัทแ์จง้ครูท่ี
ปรึกษา 
 5. นกัเรียนตอ้งไม่ตกแต่งเคร่ืองประดบั เช่น สวมสร้อยคอ แหวน หรือการแต่งหนา้ 
   ทาปาก การท าสีผม สไลดผ์ม สับ ซอย ตดัผมหนา้มา้ สกินเฮ็ด ไวเ้ล็บยาว หรือไวห้นวดเครา เป็นตน้ 
 6. ไม่น าสินคา้มาขายหรือจ าหน่ายในโรงเรียน เช่น เป็นตวัแทนขายสินคา้ สั่งสินคา้ทาง
ไปรษณีย ์
 7. ไม่น าบุคคลภายนอกเขา้มาก่อการทะเลาะววิาท หรือก่อความไม่สงบ ก่อนไดรั้บอนุญาต
จากครูเวร และรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
 8. ไม่น าส่ือ หนงัสือ เอกสาร แผน่พบั ท่ีส่อไปในทางลามกอนาจารเขา้มาในโรงเรียน 
 9. ไม่จดักิจกรรมน าเท่ียว ทั้งในและนอกโรงเรียน ก่อนไดรั้บอนุญาต 
 10. ไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ  เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ในเวลาเรียน โดยเฉพาะในขณะท่ีนัง่
เรียนตอ้งปิดมือถือ 
 11. ไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสถานท่ีตอ้งหา้ม เช่น มุมอบั หรือบริเวณจอดรถจกัรยานยนตโ์ดย
เด็ดขาด ก่อนไดรั้บอนุญาต 
 12. ไม่ขีดเขียนตวัหนงัสือขอ้ความใด ๆ ไม่ติดสต๊ิกเกอร์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนเส้ือ กางเกง จง
ใจรีดเส้ือ ใหเ้กิดลวดลายบนเส้ือ กางเกง ชุดเรียน ชุดพลศึกษา  และในหอ้งน ้า หรือฝาผนงัทัว่ ๆ ไป
ก่อนไดรั้บอนุญาต 
 13.  การเขา้ออก นอกบริเวณโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของโรงเรียนวา่ดว้ยการเขา้ออก 
นอกบริเวณโรงเรียน  
 วธีิการปฏิบัติ    
   13.1  นกัเรียนรับแบบฟอร์มท่ีหวัหนา้ครูเวรประจ าวนัและกรอกรายละเอียด ใหค้รูท่ี
ก าลงัสอน หรือครูท่ีปรึกษา เป็นผูอ้นุญาต   
   13.2  นกัเรียนรับแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด ให้หวัหนา้ครูเวรประจ าเวร   เป็นผู ้
อนุญาต  
   13.3  ทุกคร้ังท่ีนกัเรียนขออนุญาตออก  จะตอ้งน าบตัรประจ าตวันกัเรียน  ใบขบัข่ี หรือ
บตัรประชาชน  แลกออกไป จึงจะอนุญาตให้ออกได ้
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 
ลกัษณะความผดิ 

 
 เน่ืองจากโรงเรียนมีความประสงค ์ ท่ีจะใหน้กัเรียนมีความตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติ
เรียบร้อย แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมเป็นนกัเรียนท่ีดี ตลอดจนรู้จกัยบัย ั้งในการท่ี   
จะประพฤติชัว่ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งในทางท่ีควร โรงเรียนจึงก าหนดวธีิการพิจารณาความผดิของนกัเรียน 
ไวด้งัน้ี 
 1. ความผดิสถานเบา  
  1) แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียน 
  2) ส่งเสียงดงั รบกวนผูเ้รียน ไม่วา่บนอาคาร หรือนอกอาคาร 
  3) ไม่รักษาความสะอาดหอ้งเรียน และบริเวณท่ีรับผดิชอบ 
  4) มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุผล 
  5) ปกปิดความลบัของนกัเรียนท่ีกระท าความผดิ 
   

 2. ความผดิปานกลาง 
   1) หนีเรียนไม่เขา้เรียน   
  2) ดดัแปลงรถขบัข่ีรถเสียงดงั ก่อใหเ้กิดความร าคาญ จอดรถนอกโรงเรียน 
  3) ไม่ไปตรวจเคร่ืองแต่งกาย ทรงผมตามท่ีก าหนด 
  4) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผูอ่ื้น 
  5) ขดัค าสั่งครูในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
  6) หลีกเล่ียง หลบซ่อนไม่เขา้แถว 
  7) สูบบุหร่ี มีบุหร่ี พกพาอุปกรณ์หรือไมขี้ดไฟไวใ้นครอบครอง 
  8) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้
  9) ขีดเขียนขอ้ความท่ีไม่สุภาพ หรือขอ้ความใด ๆ ลงเส้ือ กางเกงและตามฝาผนงั             

หอ้งน ้า 
  10) พดูจาขู่กรรโชกเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนั 
  11) ด่ืมสุรา ตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  12) ประพฤติตวัไม่เหมาะสมในกรณีส่อไปในทางชูส้าว 
  13) ทะเลาะววิาทกบัเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนั 
  14) เล่นการพนนั ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  15) เท่ียวกลางคืนดึกด่ืน และอยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
  16) นอกจากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของครูท่ีพบเห็น 



 2. ความผดิสถานหนัก ร้ายแรง 
  1) นกัเรียนแจง้ความเท็จต่อครู  
  2) หลีกเล่ียง ขดัขืน ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของโรงเรียนเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบั หรือ

ค าสั่งของครู จนเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน 
  3) นกัเรียนท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน ของครู ของนกัเรียนดว้ยกนั และของสาธารณะ 
  4) แสดงกิริยากระดา้งกระเด่ือง กา้วร้าว หรือลบหลู่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  5) ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น 
  6) เจตนาขโมยทรัพยสิ์นหรือส่ิงของผูอ่ื้น 
  7) เสพสุรามึนเมาหรือเสพส่ิงเสพติดใหโ้ทษต่าง ๆ หรือมีไวใ้นครอบครอง 
  8) น าส่ิงเสพติด ใหโ้ทษต่าง ๆ หรือส่ิงมึนเมาเขา้มาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในโรงเรียน 
  9) ก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นท าร้ายร่างกายเป็นกลุ่ม คณะ จนท าใหผู้อ่ื้นเกิดการบาดเจ็บ 
  10) ประพฤติตนในทางชูส้าว 
  11) น าอาวธุท่ีเป็นอนัตรายเขา้มาในโรงเรียน 
  12) การกระท าใด ๆ อนัเป็นความผดิทางอาญาจนถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีสั่งฟ้อง

ศาลแลว้ มีความผดิตามกล่าวหา 
  13) พฤติกรรมใด ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในประเด็นน้ีให้อยูใ่นดุลพินิจของครูหรือผูพ้บเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่3  
การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวธิีแก้ไข 

 
รหัส ประเภทความผดิ คะแนน หมายเหตุ 

ด้านที ่ 1    ด้านการเรียน 
01 ปลอมลายเซ็นผูป้กครอง / ครู 40 ภาคทณัฑ ์
02 มาสาย หรือไม่เขา้แถว  5  
03 หลีกเล่ียง ไม่รับการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 5  
04 ไม่เขา้เรียนในแต่ละรายวชิา (วชิาละ) 5  
05 ไม่ร่วมกิจกรรม โฮมรูม  / แนะแนว / ชุมนุม / ลูกเสือ 5  

ด้านที ่ 2  ด้านการแต่งกาย 

06 

ไมม่ารับการตรวจเคร่ืองแต่งกาย ทรงผม  
ผมยาว / หนา้มา้ / สับ / ซอย/ สกินเฮด  
สักลาย / ระเบิดหู 
เล็บยาว 
ถุงเทา้ / รองเทา้ / กางเกงขาเดฟ 

30 
10 
10 
5 
5 

 

07 แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียน เช่น  ปล่อยเส้ือออก
นอกกางเกง  กระโปรง  สวมเส้ือคนอ่ืน ไม่ปักช่ือจุด 
เลขประจ าตวั อกัษรยอ่ พ.พ. ใส่ชุดพละ ไม่ตรงวนัเรียน 

5  

08 สวมใส่เคร่ืองประดบัมาโรงเรียน เช่น แหวน สร้อย 
ตุม้หู ก าไล บ๊ิกอาย ขนตาปลอม แต่งหนา้ทาปาก  

5  

09 นกัเรียนหญิงไม่สวมเส้ือซบัใน สวมใส่ซบัในสีฉูดฉาด 5  

10 
สวมรองเทา้ผดิระเบียบ / สวมกางเกงนกัเรียน   
กางเกง วอร์ม   กระโปง  ผิดระเบียบ 

5 
 

11 กระเป๋านกัเรียนผดิระเบียบ หรือกระเป๋าแฟชัน่ / คร้ัง 5  
ด้านที ่3  ด้านความประพฤติ 

12 ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด / สูบบุหร่ี 40 ภาคทณัฑ ์
13 เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือมีไวใ้นครอบครอง 50 แกพ้ฤติกรรม 
14 ลกัขโมย จะโดยเจตนาหรือไม่  ยกัยอก กรรโชกทรัพยสิ์น 60 พกัการเรียน 
15 ทะเลาะววิาทกบัเพื่อนนกัเรียนหรือบุคคลภายนอก ท า

ใหเ้สียช่ือเสียง 
60 พกัการเรียน 



รหัส ประเภทความผดิ คะแนน หมายเหตุ 
16 ชกัชวนบุคคลภายนอกเขา้มาก่อการทะเลาะววิาท 60 พกัการเรียน 

17 
ยยุงใหเ้กิดความแตกแยกความสามคัคี หรือต่อตา้น
ระเบียบวนิยัของโรงเรียน 

40 ภาคทณัฑ ์

18 เล่นการพนนัทุกชนิด 40 ภาคทณัฑ ์

19 ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน  หรือของผูอ่ื้น 40 ภาคทณัฑ ์

20 
ทะเลาะววิาทกบัเพื่อนในโรงเรียน โดยการชกต่อย 
 อาจเป็นกลุ่ม เป็นพวก 

40 ภาคทณัฑ ์

21 มีพฤติกรรมชูส้าว หรือส่อในทางชูส้าว หรืออนาจาร 20  

22 
กลัน่แกลง้รังแก บงัคบั ขู่เขญ็ หรือการกระท าอ่ืนใดทั้ง
วาจาหรือการกระท าต่อผูอ่ื้นท่ีอ่อนแอกวา่ 

20 
 

23 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ  /กา้วร้าว ไม่เหมาะสมต่อครู 20  
ด้านที ่ 4    ด้านการจราจร 

24 
ขบัรถจกัรยานยนตส่์งเสียงดงั สร้างความร าคาญใน
โรงเรียน 

10 
 

25 
ขบัรถจกัรยานยนตเ์ขา้มาในโรงเรียนวนัเรียนปกติ ไม่
สวมหมวกนิรภยั  / และซอ้น 3  

10 
 

26 ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร 5  
ด้านที ่ 5   ด้านการดูแลรักษาความสะอาด 

27 
ทิ้งขยะสร้างความสกปรก ไม่ท าความสะอาด บริเวณ 
ทั้งในหอ้งเรียน นอกห้องเรียน 

10 
 

28 
ขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ในห้องน ้า หรือฝาผนงั โตะ๊ เกา้อ้ี
สมบติัสาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

10 
 

29 
ขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงบนเส้ือและกางเกงของตนเอง
หรือของเพื่อน 

10 
 

ด้านที ่ 6   ด้านเบ็ดเตลด็อืน่ ๆ  
30 พกพาอาวธุ มีด ปืน วตัถุระเบิด สนบัมือ จุดประทดั 50  
31 เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ไม่ถึง 80% 50  
32 ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมส าคญัท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 20  
33 โพสตภ์าพไม่เหมาะสมในส่ือออนไลน์ 20  
34 โรงเรียนเชิญผูป้กครองมาพบ แต่ไม่มาพบตามก าหนด 20  



  
 
 หลกัปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน  
  1. ความผดิคร้ังแรกในกรณีโทษสถานเบา  วา่กล่าวตกัเตือน  อบรมสั่งสอน  และช้ี
แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  และบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน  
  2. กรณีนกัเรียนกระท าความผิดถูกตดัคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไม่ปรับปรุง
ตนเองใหดี้ข้ึน ไม่เคารพเช่ือฟังครู ตอ้งเชิญผูป้กครองมาพบ กบัทางโรงเรียน และท าทณัฑบ์น 
  3. กรณีนกัเรียนกระท าความผิดในเร่ืองเดียวกนั  จ  านวนหลายคน  แต่การลงโทษ จะ
แตกต่างกนัออกไป ตามความผดิของนกัเรียนท่ีกระท าผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนกัเบา  ของ
พฤติกรรมดว้ย  
  4. การลงโทษนกัเรียน  
   4.1  วา่กล่าวตกัเตือน ใหค้รูทุกคนลงโทษนกัเรียนได ้
   4.2 การตดัคะแนนพฤติกรรมใหค้รูทุกคน สามารถตดัคะแนนพฤติกรรม ไดต้าม
หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการตดัคะแนนความประพฤติ    

รหัส ประเภทความผดิ คะแนน หมายเหตุ 
35 มีส่ือลามกไวใ้นครอบครอง เช่น ซีดี ภาพ คลิปลามก 20  
36 เปิดเพลง หรือมีเสียงโทรศพัทด์งัข้ึนขณะเรียน 20  
37 จอดรถจกัรยานยนตไ์วน้อกโรงเรียน ตามบา้น ร้านคา้ 

ป่า ฯลฯ เน่ืองจากมาสาย หรือเจตนาหนีเรียน ไม่น าเขา้
มาจอดไวใ้นโรงจอดรถของโรงเรียน 

20 ยดึรถ 5 วนั 
ผูป้กครอง
ติดต่อรับรถ 

38 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาต หรือออกไป
ซ้ือของท่ีร้านคา้นอกโรงเรียน 

10 
 

39 เปิดไฟ เปิดน ้า เปิดพดัลมทิ้งไว ้ไม่ปิด ไม่รักษาสมบติั
ส่วนรวม (ถา้ระหวา่งเรียนรับผดิชอบทั้งห้อง) 

10  

40 ฝ่าฝืนกฎระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน เช่น   ส่งเสียง
ดงัรบกวนเพื่อนเรียน ไม่ท าความเคารพครู   

5 
 

41 น าอาหาร ขนม ของขบเค้ียว น ้าขวด และเคร่ืองด่ืม ข้ึน
ไปรับประทานบนอาคารเรียน หกัคะแนนเท่ากบัมูลค่า
ราคาของสินคา้ 

ขั้นต ่า 
5 

 

หมายเหตุ   ความผดิอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารน้ี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของครู และลงโทษตดั
คะแนนตามความเหมาะสม หรือเปรียบเทียบความความผิดใน  6  ดา้น 



   4.3  เชิญผูป้กครองมารับทราบและท าทณัฑบ์น  ใหเ้ป็นอ านาจรองผูอ้  านวยการกลุ่ม
บริหารงานกิจการนกัเรียน   
   4.4 ตดัคะแนนความประพฤติ และบนัทึกขอ้มูลใหค้ณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนกัเรียนเสนอความเห็นต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน   
   4.5 ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม และปรับปรุงตนเอง ใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาบทลงโทษ กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียนเสนอความเห็นต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน    
  5. ในกรณีความผดิร้ายแรง  ให้ด าเนินการดงัน้ี 
   5.1 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน เสนอ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
          นกัเรียนท่ีประพฤติฝ่าฝืนผดิระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน  จะถูกพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนเพญ็พิทยาคม ปี พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปน้ี  
 1. วา่กล่าวตกัเตือน  
 2. ท าทณัฑบ์น 
 3. ตดัคะแนนความประพฤติ 
 4. ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
  1) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายในโรงเรียน 
  2) พกัการเรียน (5-7 วนั) 
  3) ยา้ยสถานศึกษา  (ภายในกลุ่มโรงเรียนสหวทิยาเขตเพญ็ – สร้างคอม คือ โรงเรียนเพญ็
พทิยาคม โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โรงเรียน
สร้างคอมวทิยา โรงเรียนยิง่ยวดพิทยานุกลู หรือตามความตอ้งการของผูป้กครองของนกัเรียนยกเวน้
โรงเรียนเพญ็พิทยาคม หากนกัเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึนสามารถยา้ยกลบัมาศึกษาต่อในโรงเรียนเพญ็พิทยา
คมในภาคเรียนต่อไปหรือปีการศึกษาต่อไปได)้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการแก้ไขคะแนนติดลบ 
 

                 คะแนนติดลบ                    วธีิปฏิบัติ หมายเหตุ 
คะแนนพฤติกรรมลบ    15   คะแนน ตกัเตือน  คร้ังท่ี 1  จิตอาสา 
คะแนนพฤติกรรมลบ    20   คะแนน ตกัเตือน  คร้ังท่ี 2  จิตอาสา 
คะแนนพฤติกรรมลบ    40  คะแนน เชิญผูป้กครอง / ท าทณัฑบ์น 

/ รายงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนกัเรียน 

จิตอาสา 

คะแนนพฤติกรรมลบ    50   คะแนน แกไ้ขพฤติกรรมในโรงเรียน จิตอาสา 

คะแนนพฤติกรรมลบ    60   คะแนน 
แจง้ผูป้กครองมารับทราบ
ร่วมแกไ้ขพฤติกรรม  

พกัการเรียน 

คะแนนพฤติกรรมลบ    80   คะแนน เชิญผูป้กครองมาพบ ยา้ยสถานศึกษา 
ผูมี้คะแนนพฤติกรรมติดลบ     ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค  

หมายเหตุ       กิจกรรมจิตอาสา  คือ การบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ เช่น ท าความ
สะอาดพื้นท่ี กวาดใบไม ้รดน ้าตน้ไม ้ ขดัหอ้งน ้า ช่วยงานครูตามท่ีเหมาะสมครบตามก าหนดเวลา 
                      1. จิตอาสา (ให้คะแนนไดไ้ม่เกินคร้ังละ 20 คะแนน/1 ชัว่โมง / ครู) 
                      2. ครูทัว่ไป (ครูทุกคนในโรงเรียน) แกไ้ขใหน้กัเรียนได ้คร้ังละ 5 คะแนน 
                      3. ครูท่ีปรึกษา แกไ้ขใหน้กัเรียนได ้คร้ังละ 10 คะแนน 
                      4. หวัหนา้งานวนิยัและความประพฤตินกัเรียน หวัหนา้ระดบั แกไ้ขใหน้กัเรียนได ้ 
                          คร้ังละ 15 คะแนน 
                      5. รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน แกไ้ขใหน้กัเรียนได ้คร้ังละ 20 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่4  
แนวทางการบันทกึความดีหรือเกยีรติคุณของนักเรียน 

โรงเรียนเพญ็พิทยาคม 

 
ที่                        รายการ คะแนน หมายเหตุ 
1 ตวัแทนโรงเรียนแข่งขนัระดบัประเทศ 90 เกียรติบตัร 
2 ตวัแทนโรงเรียนแข่งขนัระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาแข่งขนัระดบัภาค 60 เกียรติบตัร 

3 ตวัแทนโรงเรียนแข่งขนัระดบัจงัหวดั 40 เกียรติบตัร 

4 เป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน (ปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดปีการศึกษา) 30 เกียรติบตัร 
5 เป็นสารวตัรนกัเรียน  (ปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดปีการศึกษา) 30 ค าสั่ง 
6 ไดรั้บรางวลันกัเรียนดี  ศรีเพญ็พิทย ์ 30 เกียรติบตัร 
7 เป็นตวัแทนของโรงเรียนดา้นความสามารถ  วงโยทวาทิต  นาฏศิลป์ 

วงดนตรีไทย วงโปงลาง วงดนตรีลูกทุ่ง/สากล ผูด้  าเนินกิจกรรมหนา้เสา
ธง/พิธีกรวิทยชุุมชน (ปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดปีการศึกษา) 

30 ค าสั่ง 

8 เป็นตวัแทนโรงเรียนเขา้แข่งขนัทกัษะ หรือเขา้ค่ายอบรมนอก
โรงเรียนโดยหน่วยงานอ่ืนเป็นผูจ้ดั 

20 เกียรติบตัร 

9 เขา้ร่วมกิจกรรมอบรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 10 ผูจ้ดังาน 

10 
มีความมุ่งมัน่ในการกระท าความดี อยูเ่สมอโดยครูท่ีปรึกษาเป็นผูรั้บ
รองรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร (คะแนนความดี) 

10 
 

11 ใชเ้กียรติบตัรแข่งขนัระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน 

10 
เกียรติบตัร 

หมายเหตุ      1. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความดีคนละ 100 คะแนนต่อภาคเรียน 
                     2. นักเรียนท่ีมีคะแนนติดลบและไม่แก้ไขไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาคในแต่ละภาคเรียน 
                    3. เกียรติบัตรใช้เพ่ิมคะแนนความดี เฉพาะในแต่ละภาคเรียน (เกียรติบัตรให้ครูท่ีจัดงาน   
                       หรือพาไปแข่งขนัเซ็นรับรองก่อนน ามาเพ่ิมคะแนน) 
                   4. เกียรติบัตรไม่สามารถน ามาหักล้างคะแนนทรงผม, มาสายไม่เข้าแถวได้ 

 
 
 
 



หมวดที ่ 5 
การแต่งกายและทรงผม 

 

1.  เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 
 1.1 เส้ือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผา้สีขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร  ผา่อกตลอด สาบท่ีอกเส้ือกวา้ง  1 เซนติเมตร  ไม่มีจีบ
หลงั ใชดุ้มสีขาว กลมแบน  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร   แขนสั้นเพียงขอ้ศอก มีกระเป๋า
ติดราวนมเบ้ืองซา้ย  1 กระเป๋า  ขนาดกวา้งของกระเป๋า 8-12  เซนติเมตร  และลึกตั้งแต่ 10-15 
เซนติเมตร  พอเหมาะกบัขนาดของเส้ือ (ตดัเส้ือพอเหมาะกบัตวัของนกัเรียน ไม่รัดรูปหรือไม่ใหญ่
เกินไป)  สอดชายเส้ือไวใ้นกางเกงและใหม้องเห็นเขม็ขดั 
 1.2 กางเกง 
  นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  ผา้สีด า 
  นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผา้สีด า 
  แบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือสะบา้ไม่เกิน  3  เซนติเมตร ส่วนกวา้งของขากางเกง
เม่ือยนืตรงห่างจากขาตั้งแต่  8-18 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพบัชายเขา้ขา้งในกวา้ง 5 
เซนติเมตร ผา่ตรงส่วนหนา้ใชดุ้มขนาดยอ่มหรือซิปรัดไวข้า้งใน มีกระเป๋าตามแนวของตะเขบ็ขา้งละ 1 
กระเป๋า   ( ไม่มีกระเป๋าหลงั)     เวลาสวมใหท้บัชายเส้ือไวใ้หเ้รียบร้อย       ไม่เอาชายเส้ือไวน้อกกางเกง 
หมายเหตุ กางเกงใหมี้ขนาดพอเหมาะกบัขนาดเอวของนกัเรียนไม่ปล่อยใหล้งต ่าใตส้ะดือ 3  เซนติเมตร 

 1.3 เข็มขัด   
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้หนงัสีน ้ าตาล หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสีเงิน รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หนงัสีด า หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสีเงิน  รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
ขนาดกวา้งตั้งแต่ 2.5-4 เซนติเมตร  ตามส่วนขนาดตวัของนกัเรียน แบบชนิดหวักลดั  (เขม็สอดรูเขม็
เพียงเขม็เดียว) มีปลอกหนงัสีเดียวกบัเขม็ขดั 1 ปลอก  ขนาดกวา้ง 1.5 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 
(เขม็ขดัท่ีวา่น้ีใชค้าดทบักางเกง) 
 1.4 รองเท้า    
  นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย รองเทา้ผา้ใบสีด า ถุงเทา้ขาวยาวคร่ึง
แขง้ และไม่มีลวดลาย 
 
 
 
 
 



2.  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง    
 2.1 เส้ือ  (นักเรียนหญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น)  
  ผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร เส้ือแบบคอพบัในตวั ลึกพอใหส้วมศีรษะไดส้ะดวก สาบ
ตลบเขา้ขา้งในส่วนบนของสาบใหพ้อ  แบะคอแลว้ไม่เห็นตะเขบ็ขา้งใน มีขนาด  10  เซนติเมตร   ใชผ้า้ 
2 ช้ิน เยบ็เขา้ถ ้า แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กนอ้ย ประกอบดว้ยผา้ 2 ช้ิน  กวา้ง  3  
เซนติเมตร ความยาวของตวัเส้ือวดัจากขอ้มือมาเม่ือยนืตรงระยะตั้งแต่ 10-15  เซนติเมตร  ชายขอบเส้ือ
ดา้นล่างมีรอยพบัไม่เกิน 3 เซนติเมตร ขนาดกวา้งของตวัเส้ือตั้งแต่ใตแ้ขนถึงขอบล่างพอเหมาะกบัตวั 
ไม่รัดเอวหรือรัดรูป ริมขอบล่างดา้นหนา้ขา้งขวาติดกระเป๋าขนาดกวา้ง 5-9  เซนติเมตร  ยาว 7-10 
เซนติเมตร  ตามส่วนขนาดของตวัเส้ือ ปากกระเป๋าพบัเป็นริมกวา้งไม่เกิน 2 เซนติเมตร ผกูคอดว้ยผา้สี
กรมท่า ชายสามเหล่ียม (นกัเรียนหญิงตอ้งสวมเส้ือซบัใน สีอ่อนไม่ฉุดฉาด) 
  เส้ือ ( นักเรียนหญงิมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  ผา้สีขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร  เส้ือแบบคอเช้ิตผา่อกตลอด ท่ีอกเส้ือท าเป็นสาบตลบเขา้ขา้ง
ใน กวา้ง 3 เซนติเมตร  มีดุมกลมแบบสีขาว 3-5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ตน้แขนและปลายแขนจีบ
เล็กนอ้ย ประกอบดว้ยผา้ 2 ช้ิน กวา้ง 3 เซนติเมตร สอดชายเส้ือไวใ้นกระโปรงและใหม้องเห็นเข็มขดั 
(นกัเรียนหญิงตอ้งสวมเส้ือซบัใน สีอ่อนไม่ฉูดฉาด) 
 2.2 กระโปรง  
  นักเรียนหญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สีกรมท่า 
  นักเรียนหญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สีด า 
  กระโปรงแบบธรรมดา ดา้นหนา้พบัเป็นเกลียว ขา้งละ 3 กลีบ ดา้นหลงัพบัเป็นกลีบ ขา้ง
ละ 3  กลีบ  หนักลีบออกดา้นนอกเยบ็ทบักลีบขอบล่างลงมาระหวา่ง 6-12 เซนติเมตร เวน้ระยะความ
กวา่งตรงกลางพองาม กระโปรงยาวเพียงใตเ้ข่าเม่ือยนืตรง ( ไม่เกิน 5 เซนติเมตร) สวมทบัชายเส้ือให้
เรียบร้อย ไม่เอาชายเส้ือไวน้อกกระโปรง 
 2.3  เข็มขัด 
  นักเรียนหญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    เคร่ืองแบบนกัเรียนธรรมดา ไม่ตอ้งใชเ้ขม็ขดั 
  นักเรียนหญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   ใชเ้ขม็ขดัหนงัสีด า แบบนกัเรียน กวา้ง 2-3
เซนติเมตรตามส่วนขนาดของตวันกัเรียน หวัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ชนิดหวักลดัหนงัหรือผา้สีด าหุม้ มี
ปลอกหนงัหรือผา้สีเดียวกบัเขม็กลดั ขนาดกวา้ง 1.5 เซนติเมตร  ส าหรับสอดปลายเข็มขดั (เขม็ขดัท่ีวา่
น้ีใหค้าดทบักระโปรง) 
 2.4 รองเท้า 
  ( นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
  แบบหุม้ส้น หุม้ปลายเทา้ หวัมน ชนิดมีสายรัดหลงัเทา้ หนงัหรือผา้ใบสีด า  ไม่มีลวดลาย 
ส้นไม่สูงเกิน 3 เซนติเมตร ตามปกติใหใ้ชป้ระกอบถุงเทา้สั้นสีขาวพบัปลาย (ไม่มีลวดลาย) 



3 . ชุดพลศึกษา 
 นักเรียนชาย หญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.1 เส้ือ   เป็นเส้ือโปโลสีม่วง  (สีประจ าโรงเรียน)  มีขลิบสีขาวท่ีปกคอเส้ือ  และขลิบขาวท่ี 
ไม่รัดรูป ใหมี้ขนาดพอเหมาะกบัตวันกัเรียน แขนสั้นเพียงขอ้ศอก ความลึกของชายเส้ือ  ระยะห่างจาก
สะโพกประมาณ  12-15  เซนติเมตร บริเวณเส้ือดา้นขวาตอ้งปักช่ือ – สกุลและใหใ้ชด้า้ยสีขาว  
  3.2 กางเกงวอร์มขายาว    สีด า ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบ  ปลายขารัดดว้ยซิป  ใหมี้ความยาว 
ขนาดพอเหมาะกบัตวันกัเรียน  
 3.4 รองเท้า  
  นกัเรียนชายมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  ใหใ้ชร้องเทา้ผา้ใบ   สีด าไม่กดัสีรองเทา้ 
ไม่มีลวดลาย 
    นกัเรียนหญิง มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใหใ้ชร้องเทา้ผา้ใบ   สีขาวไม่กดัสี
รองเทา้ ไม่มีลวดลาย 
 
4. การแต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารี  

  โรงเรียนอนุญาตใหแ้ต่งไดใ้นวนัท่ีโรงเรียนก าหนด การแต่งกายเคร่ืองแบบเหล่าน้ี  
ตอ้งแต่งให้ถูกตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในเคร่ืองแบบนั้น ๆ ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบของ
โรงเรียน 
 
5. การแต่งกายเมื่อมาติดต่อกบัทางโรงเรียน 
  นกัเรียนท่ียงัมีสภาพเป็นนกัเรียน ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน ของโรงเรียนเพญ็พิทยาคม
และเป็นเคร่ืองแบบของตนเองเท่านั้น ผูใ้ดฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้ติดต่อราชการ นกัเรียนท่ีหมดสภาพ
นกัเรียน ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน 
 
 

6 .  ทรงผม 
 6.1 นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ผมตดัสั้น ผมขา้งหนา้ยาวไม่เกิน  3  เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตดัเกรียนติดหนงั
ศีรษะ  ไม่เปล่ียนสีผม ไม่ไวห้นวดเครา ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น ้ามนั 
 6.2 นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผมตดัสั้น ผมขา้งหนา้ยาวไม่เกิน  5  เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตดัเกรียนติดหนงั
ศีรษะ  ไม่เปล่ียนสีผม ไม่ไวห้นวดเครา ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น ้ามนั 
 



 6.3 นักเรียน หญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ผมตดัตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดดั ไม่ไวท้รงผมหนา้มา้ ไม่เปล่ียนสีผม  ไม่ใส่น ้ามนั ยาว
ระดบัริมฝีปาก ก๊ิบติดผมใหใ้ชข้นาดเล็ก สีด าเท่านั้น 
 6.4 นักเรียนหญงิช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผมตดัตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดดั ไม่ไวท้รงผมหนา้มา้ ไม่เปล่ียนสีผม  ไม่ใส่น ้ามนั ยาว
ระดบัริมฝีปาก ไม่ยผีม ไม่ใส่น ้ามนั  ก๊ิบติดผมใหใ้ชข้นาดเล็กสีด าเท่านั้น 

 
7. กระเป๋านักเรียน  

ใหใ้ชก้ระเป๋าท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน หรือท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น  ไม่ 
อนุญาตใหใ้ชรู้ปแบบอ่ืนใดทั้งส้ิน ยกเวน้แต่จะมีการอนุโลมตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่6 
การเข้าร่วมกจิกรรม 

 
1.  การร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง 
 1.1 นกัเรียนจะตอ้งมาโรงเรียนใหท้นัเวลาการเขา้แถว เพื่อร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง  โรงเรียน
จะใหส้ัญญาณการเขา้แถว ดงัต่อไปน้ี 
  เวลา 07.45 น.  ใหส้ัญญาณ เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนและจดัแถวใหเ้สร็จหลงัจากเพลงจบ 
  เวลา 08.00 น.  ท่ีบริเวณประตูเขา้ ครูเวรจะกกันกัเรียนท่ีมาไม่ทนัเขา้แถว 
  หลงัจากพิธีการหนา้เสาธงเรียบร้อยแลว้ ครูท่ีปรึกษาจะพบนกัเรียน ตรวจสอบความ
เรียบร้อย และบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนท่ีไม่เขา้แถว นกัเรียนท่ีแต่งกายผดิระเบียบ 
 1.2 นกัเรียนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงอยา่งนอ้ย  90  เปอร์เซ็นต ์ ของเวลาการเขา้
แถวทั้งหมด และนกัเรียนท่ีมีเวลาการเขา้แถวนอ้ยกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์จะตอ้งไปรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
โดยการเขา้แถวนอกเวลา คิดเป็นจ านวนคร้ังท่ีขาดการเขา้แถว (ช่วงหยุดเรียน ปิดภาคเรียน หรือครูประกาศ
นัดหมาย) 
 1.3 นกัเรียนท่ีไม่ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง จะมีคะแนนติดลบ คร้ังละ  5 คะแนน และนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่เรียบร้อย จะถูกบนัทึกไวใ้นสมุดเช็คช่ือนกัเรียน 
 
 หมายเหตุ   กิจกรรมหนา้เสาธง หากมีกิจกรรมพิเศษให้ด าเนินการตรงตามระยะเวลาก าหนด 
คือ ไม่เกิน 08.25 น.  ทุกวนัองัคาร คาบท่ี 1 เป็นคาบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือกิจกรรม
พิเศษของชุมนุม กิจกรรมการแสดง การมอบรางวลัท่ีนกัเรียนไปแข่งขนัสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 
นกัเรียนพบครูท่ีปรึกษา ฯลฯ ในวนัองัคารจะมีเรียน 8 คาบ 
        ในกรณีท่ีฝนตกใหน้กัเรียนเขา้แถวท่ีหนา้ชั้นเรียน หรือหนา้ห้องเรียนท่ีจะเรียน
ในคาบเรียนท่ี 1 อยา่งเป็นระเบียบปฏิบติัเสมือนเขา้แถวหนา้เสาธง 
          
 

2.  การเข้าร่วมกจิกรรมกฬีาภายใน (กฬีาสี เพญ็พทิย์เกมส์)  
 นกัเรียนทุกคนจะตอ้งสังกดัในคณะสีตามท่ีก าหนด และหากมีกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากคณะสีในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน หรือชุมชน นกัเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือและ
จะตอ้งมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย  80  เปอร์เซ็นต ์ หากพบวา่มีเวลาไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นตจ์ะตอ้ง
ไดรั้บการซ่อม 
 
 



3. กจิกรรมวนัส าคัญ หรือกจิกรรมทีก่ลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการหรือจัดขึน้ 
 นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการจดั 
หรือก าหนดข้ึนใหน้กัเรียนเขา้ร่วม เช่น วนัสุนทรภู่ วนัวทิยาศาสตร์ วนัคริสตม์าส หรือ อบรมให้ความรู้
ต่าง ๆ หากไม่เขา้ร่วมถือวา่จงใจฝ่าฝืนระเบียบ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นหรือเจบ็ป่วย ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้
ใหแ้จง้ผูจ้ดังานหรือครูท่ีปรึกษาใหท้ราบในวนัด าเนินกิจกรรม หรือแจง้ก่อนล่วงหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่7 
เบ็ดเตลด็ 

 
1.  การท าความเคารพ  แนวปฏิบัติ 
 1.1 เม่ือครูหรือผูใ้หญ่เดินผา่น  นกัเรียนจะตอ้งท าความเคารพ โดยการยนืตรง หรือยกมือ
ไหว ้ในลกัษณะส ารวม คอ้มตวัดว้ยกิริยาอนันอบนอ้ม   
 1.2 ในกรณีท่ีนกัเรียนเดินสวนทางกบัครู  ไม่วา่จะอยูร่ะหวา่งข้ึนลงบนัได  ใหน้กัเรียนยืน
ตรงยกมือไหวท้  าความเคารพ  ยกเวน้ในกรณีท่ีมือถือส่ิงของอยูย่นืตรงไม่เดินสวนทางครู โดยหลบให้
ครูไปก่อน 
 1.3 นกัเรียนพบครูในท่ีสาธารณะหรือ นอกโรงเรียนใหน้กัเรียนทกัทายหรือยกมือไหวท้ า
ความเคารพตามโอกาสและสถานท่ี 
 

2. กรณีทีนั่กเรียนมีคาบเรียนว่างเน่ืองจากครูติดราชการ หรือลา  แนวปฏิบัติ 
 2.1 หา้มนกัเรียนส่งเสียงดงัรบกวน หรือสร้างความร าคาญหอ้งขา้งเคียง 
 2.2 ใหน้กัเรียนเขา้ศึกษาคน้ควา้ท่ีหอ้งสมุด  หรือห้อง  ICT หรือน าหนงัสือมาอ่าน หรือท า
การบา้น 
 2.3 หา้มเล่นกีฬา ดนตรีอนัเป็นการสร้างความร าคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน 
 

3. เคร่ืองมือส่ือสาร / โทรศัพท์มือถือ 
 โรงเรียนอนุโลมใหส้ามารถน าโทรศพัทมื์อถือเขา้มาใชใ้นบริเวณโรงเรียนได ้ แต่หา้มเปิด
เคร่ืองมือส่ือสารในขณะท่ีมีการเรียนการสอน ในระหวา่งเรียนมีเสียงโทรศพัทด์งัข้ึนใหค้รูผูส้อนยดึ
โทรศพัทมื์อถือ พร้อมเขียนช่ือนกัเรียน ระดบัชั้น บนัทึกส่งงานรักษาวนิยัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคข์องนกัเรียนเพื่อหกัคะแนน ซ่ึงงานรักษาวนิยัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน จะยดึไวเ้ป็นเวลา 5 วนั เม่ือครบก าหนด 5 วนัแลว้ใหน้กัเรียนพาผูป้กครองมาเซ็นรับ
โทรศพัทมื์อถือคืนได ้
 

4. อาหาร เคร่ืองดื่ม ของขบเคีย้ว 
 หา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืม ขนม ลูกอม ของขบเค้ียวทุกชนิด ข้ึนไปรับประทานบนอาคาร
เรียนบนอาคารเรียนหรือในหอ้งเรียนโดยเด็ดขาด  ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน หากฝ่าฝืนโรงเรียนจะ
ด าเนินการลงโทษตามท่ีก าหนดไว ้
 
 



5.  การย้ายสถานศึกษา  
เม่ือนกัเรียนประพฤติผดิระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนถูกหกัคะแนนครบ 80 คะแนน กลุ่ม

บริหารงานกิจการนกัเรียน จะรายงานผลไปกลุ่มบริหารงานวชิาการ ก่อนสอบปลายภาค 3 วนั ตดัสิทธ์ิ
ในการสอบปลายภาคทุกรายวชิา จากนั้น ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะเชิญผูป้กครองมาแจง้รับทราบ
พฤติกรรมการกระท าความผิด  และใหด้ าเนินการยา้ยสถานศึกษา 
 
 
ประกาศ ณ วันที ่ 9   เมษายน   พ.ศ.  2555 
 
 
 

(นายพลศิลป์  จันทบุตร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการ และขั้นตอนการพจิารณาโทษนักเรียนทีก่ระท าผดิระเบียบฯโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

กระท าผดิคร้ังแรก 

กระท าผดิอกี 

กระท าผดิบ่อยคร้ัง 

กระท าผดิวนิัย 

ร้ายแรง 

1. วา่กล่าวตกัเตือน 

2. แจง้ครูท่ีปรึกษา/คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 

3. ตดัคะแนนความประพฤติ (ตามความผดิ) 

1. พิจารณาโทษ 
2. แจง้ครูท่ีปรึกษา , คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
3. ตดัคะแนนความประพฤติ (ตามความผดิ) 
4. เชิญผูป้กครองมาพบ ร่วมแกไ้ขพฤติกรรม 
 

1. คกก.กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน สืบสวน 
2. พิจารณาโทษ  เสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน 
3. ผูอ้  านวยการโรงเรียนวนิิจฉยั - สั่งการ 

1. วา่กล่าวตกัเตือน 

2. แจง้ครูท่ีปรึกษา/คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 

3. ตดัคะแนนความประพฤติ (ตามความผดิ) 



กระบวนการควบคุมความประพฤตินักเรียน (ลกัษณะการผดิวนัิย และการลงโทษ) 
      
                       บ่อยคร้ัง / อบรม-พฒันาแลว้  พฤติกรรมไม่ดีข้ึน 
 

 
                                                          มีเหตุผลอนัควร 

 
 

      ศาลพพิากษา / กระท าความผดิทางอาญา 

      
 

 
 
 
 
 

 

ลกัษณะผดิวนัิย
ร้ายแรง 

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
- หมดสิทธ์ิสอบ 

พกัการเรียน 

ทนัที 

- ประกนัตวัออกมา 
- รอลงอาญา 

ถา้ประสงคจ์ะเขา้
ศึกษาต่อ  ผูป้กครอง
ตอ้งท าทณัฑบ์นไว้
กบัทางโรงเรียน 

ลกัษณะผดิวนิยั
ทัว่ไป 

- วา่กล่าวตกัเตือน 

- ท ากิจกรรม 

- ท าทณัฑบ์น 

 


