
 
 

 

กฎกระทรวง 
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 
    ………………………………………………… 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติหลายประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 
  (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
  (2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
  (3) พกพาอาวุฒิหรือวัตถุระเบิด 
  (4) ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยา
เสพติด 
  (5) ลักทรัพย์ กระโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 
  (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
  (8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
  (9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกฎกระทรวงนี้ 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
       
         จาตุรนต์  ฉายแสง 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 
 อาศัยอำนาจตามมาตราความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
พ.ศ.2543 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการอธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียน
หรือสถานศึกษานั้น “กระทำความผิด” หมายความว่าการที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 
  ข้อ 5 โทษที่ จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 
   (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (2) ทำทัณฑ์บน 
   (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
   (4) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วย
ความโกรธหรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของ
พฤติกรรมการณ์ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัย
และความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป 
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
  ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง 



  ข้อ 8 การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือกรณีทำให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน
แล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
 การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย 
  ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนดและให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ 10 ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำ
ความผิดที่ควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่  18   มกราคม พ.ศ. 2548 
 
 
         (อดิศัย  โพธารามิก) 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 



 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2530 

                  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรียน 
พุทธศักราช 2482 เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29  
กันยายน  2516 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
                  ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2530” 
                   ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
                   ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงธรรมการเรื่องการเคารพของนักเรียนพุทธศักราช 2482  
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกันกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

         ข้อที่ 4 ในระเบียบนี้        
 “ นักเรียนและนักศึกษา “  หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษา
 “ สถานศึกษา “ หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่อยู่ 

ในความควบคุมดุแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที ่5 การทำความเคารพในห้องเรียน      

  5.1 เมื่อผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าห้องเรียนเป็นผู้บอกทำความเคารพ 
โดยให้ใช้คำบอกว่า “ นักเรียน “ หรือ “ นักศึกษา “ ให้ทุกคนหยุดทำงานที่กำลังทำอยู่นั้นทันทีนั่งตัวตรงแล้ว
บอกว่า “ เคารพ “ นักเรียนหรืนักศึกษายืนตรงแล้วไหว้ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ทำความเคารพให้นั่ง 
   5.2 เมื่อนักเรียนและนักศึกษาพูดกับครูให้ยืนตรง เมื่อไปพบครูหรือเมื่อจะกลับมาที่
โต๊ะเรียน ให้ใช้วิธีไหว้          
   5.3 การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนาให้กระทำความเคารพตามประเพณีนิยม 

 ข้อที่ 6 การทำความเคารพของนักเรียนและนักศึกษานอกห้องเรียน   
  6.1 นักเรียนและนักศึกษาทั้งชายและหญิงเมื่ออยู่ในแถวให้ใช้คำว่า “ แถวตรง “ 
  6.2 การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนา ให้กระทำความเคารพตามประเพณีนิยม 



 ข้อที ่7 การทำความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆ   
  7.1 เมื่ออยู่กับที่ มีผู้ควรเคารพผ่านมาให้ยืนตรงและไหว้   
  7.2 เมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพ นักเรียนและนักศึกษาต้องหยุดหันหน้าไปทางผู้ควร
เคารพ ยืนตรงแล้วไหว้ เมื่อผู้ควรเคารพเดินผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป    
 7.3 เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่นักเรียนและนักศึกษาเดินผ่านไปให้หยุดยืนตรงแล้วไว้แล้วไหว้
แล้วจงเดินผ่านไปโดยก้มตัวเล็กน้อย       
 7.4 หากนักเรียนและนักศึกษาพบผู้ควรเคารพคนเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในวันนั้น                   
7.4.1 เมื่ออยู่กับที่ มีผู้ควรเคารพผ่านมาหรือเมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพนักเรียนและนักศึกษาต้อง
หยุด หันหน้าไปทางผู้ควรเคารพ แล้วยืนตรงเป็นการแสดงความเคารพ           7.4.2 
เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่ นักเรียนและนักศึกษาจะเดินผ่านไปให้เดินโดยก้มตัวเล็กน้อย 
 ข้อที่ 8 การทำความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาขณะอยู่ในยานพาหนะเมื่อสวนกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชวงศ์       
ธงมหาราชา ธงมหาราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวชน งบประจำองทหาร ธงประจำกองลูกเสือ 
           8.1 ถ้าอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทางหรือยานพาหนะที่ไม่
สะดวกแก่การทำความเคารพ เช่น รถยนต์ รถรับจ้าง รถบรรทุก ให้อยู่ในยานพาหนะนั้นด้วยอาการ
สำรวม 
                   8.2 ถ้าอยู่ในยานพาหนะส่วนตัวที่สามารถออกมาทำความเคารพได้สะดวก เช่น 
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ให้หยุดและออกมาจายานพาหนะนั้น แล้วแสดงความเคารพ 
           ข้อ 9 นักเรียนและนักศึกษาไม่ต้องทำความเคารพในโอกาสต่อไปนี้ 
                      9.1 เมื่อได้รับอนุญาต 
                      9.2 เมื่อขับข่ียานพาหนะหรืออยู่ในที่คับขัน 
           ข้อ 10 นักเรียนและนักศึกษาที่เป็นลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
หรือนักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
           ข้อ 11 การแสดงความเคารพต้องให้เหมาะแก่เวลา สถานที่ และบุคคล 
           ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบนี้ 
    ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2530 
 

                                                                            (นายมารุต บุคนาค) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



      
 

            
            
    ระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา     

 ว่าด้วยการแต่งกาย  และการปฏิบัติตนของนักเรียน  พ.ศ. 2560 
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ.  2550  และ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ.  2551  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จึงออกระเบียบว่า
ด้วยการแต่งกาย  และการปฏิบัติตนของนักเรียน  พ.ศ. 256๒  ไว้ดังนี้    
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ว่าด้วยการแต่งกาย  และการปฏิบัติของ
นักเรียน  พ.ศ. 256๒” 
 ข้อ 2  ระเบียบใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 256๒  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาว่าด้วยการแต่งกาย  และการปฏิบัติตนของนักเรียน  
พ.ศ. 2560 บรรดาระเบียบข้อบังคับ  หรืออคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้   
 “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาในปัจจุบัน   
 “ผู้ปกครอง”  หมายถึง  บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในการปกครอง  หรืออุปการะ  หรือบุคคลที่นักเรียน
นั้นอาศัยอยู่ด้วย 
 “การแต่งกาย”  หมายถึง  การแต่งผม  การสวมใส่เสื้อผ้า  และการสวมใส่ในส่วนอื่นใดของร่างกาย 
 “โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา   
 “ครู”  หมายถึง  ครูประจำการ  พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  รวมทั้งครูชาวต่างชาติที่สอนอยู่ใน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 ข้อ 5  เมื่อนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน  วันเปิดเรียนตามปกตินักเรียนจะออกนอกบริเวณ
โรงเรียนไม่ได้เว้นแต่  
  5.1  เลิกเรียน  หรือหมดคาบเรียนสุดท้ายของวัน 
  5.2  โรงเรียนสั่ง   
  5.3  ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 ข้อ 6  เมื่อนักเรียนอกนอกบริเวณโรงเรียนตามข้อ  5.3  จะต้องกลับเข้ามาตามที่ได้รับอนุญาต  
ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดจะถูกลงโทษ 
 ข้อ 7  เมื่อนักเรียนมีเหตุจำเป็นต้องหยุดเรียนให้ยื่นใบลาต่อครูที่ปรึกษาทันที  ทั้งนี้ต้องมีคำรับรอง
จากผู้ปกครองโดยลงลายมือชื่อกำกับด้วยผู้ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครองถือว่ามีความผิด 



 ข้อ 8  นักเรียนที่ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อกัน 3 วัน ครูที่ปรึกษาจะแจ้งผู้ปกครองทราบ  
ครั้งที่ 1  ถ้ายังขาดติดต่อนานถึง 5 วัน  ครูประชั้นจะแจ้งผู้ปกครองครั้งที่ 2  ถ้าขาดเรียนนานติดต่อกันนานถึง  
7 วัน  โดยไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครอง โรงเรียนอาจคัดชื่อออกจากโรงเรียน 
 ข้อ 9  นักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จะถือเอาเหตุบ้านพักอยู่ไกล  เป็นเหตุมาสายหรือไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสั่งไม่ได้ 
 ข้อ 10  นักเรียนทุกคนต้องทำความเคารพครู  ทั้งในและนอกโรงเรียน  โดยปฏิบัติดังนี้ 
  10.1 เมื่อครู  หรือผู้ที่ควรเคารพเข้าในห้องเรียน  หัวหน้าห้องต้องบอก ทำความเคารพ โดย
ใช้คำบอกว่า “นักเรียน” ให้ทุกคนหยุดทำงานทุกอย่าง นั่งตัวตรง หัวหน้าห้องบอกต่อว่า “ทำความเคารพ” ให้
นักเรียนทุกคนพนมมือค้อมศีรษะลงไหว้ พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อครู หรือผู้ทำความเคารพ
กำลังออกจากห้อง หัวหน้าห้องต้องบอกทำความเคารพ โดยใช้คำว่า “นักเรียนทำคามเคารพ” นักเรียนทุกคน
พนมมือค้อมศีรษะลงไหว้  พร้อมกับกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” 
  10.1 เมื่อนักเรียนจะพูดกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพให้ยืนตรง เมื่อไปพบ หรือเมื่อจะกลับโต๊ะ
เรียนให้ใช้วิธีไหว้ 
  10.2 การทำความเคารพของนักเรียนนอกห้องเรียน เมื่ออยู่ในแถวใช้คำว่า “แถวตรง” การ
ทำความเคารพผู้ที่ควรเคารพในทางศาสนา ให้ความเคารพตามประเพณีนิยม 
  10.3 การทำความเคารพ 
   10.3.1 นักเรียนจะต้องเคารพครูทุกท่านในโรงเรียน เคารพบิดา – มารดา ญาติ
ผู้ใหญ่ที่อุปการะและผู้สูงอายุ และต้องสุภาพกับบุคลทั่วไป 
   10.3.2 ในการทำความเคารพของนักเรียนต่อบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเคารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2530 
   10.3.3 ในกรณีที่ครู และผู้มีเกียรติให้การอบรม, ให้โอวาทหน้าเสาธงให้ผู้นำนักเรียน
บอกทำความเคารพ  โดยใช้คำบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนยกมือไหว้ทั้งกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อ
ให้การอารมหรือโอวาทเสร็จแล้วให้ผู้นำนักเรียนบอกทำความเคารพโดยใช้คำบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียน
ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” 
   10.3.4 การทำความเคารพของนักเรียนในโอกาสอ่ืน 
   10.3.5 เมื่ออยู่กับที่ มคีร ู หรือผู้ที่ควรเคารพเดินผ่านมาให้ยืนตรงและไหว้ 
   10.3.6 เมื่อเดินสวนกับครู  หรือผู้ที่ควรเคารพ นักเรียนต้องหยุดหันหน้าไปทางครู 
อาจารย์ หรือผู้ที่ควรเคารพ ยืนตรงแล้วไหว้ เมื่อครู  หรือผู้ที่ควรเคารพผ่านไปแล้ว จึงเดินต่อได้ 
   10.3.7 เมื่อครู  หรือผู้ที่ควรเคารพอยู่กับที่ นักเรียนเดินผ่านไปให้หยุดยืนตรงแล้ว
ไหว้ จึงเดินผ่านไปโดยก้มตัวเล็กน้อย 
  10.4   นักเรียนไม่ต้องทำความเคารพในโอกาสดังต่อไปนี้    
   10.4.1 เมื่อได้รับอนุญาต       
   10.4.2 เมื่อขี่ยานพาหนะ หรืออยู่ในที่คับขัน    



  10.5 นักเรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบว่าการนั้น         
  10.6 การแสดงความเคารพ ต้องให้เหมาะสมแก่ เวลา สถานที่และบุคคล  
 ข้อ 11 นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพ และวัยของนักเรียน ต้องมีกริยาวาจาสุภาพ 
เป็นผู้ดี             
 ข้อ 12 นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟัง เคารพ และอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครู 
 ข้อ 13 นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สิน และเครื่องใช้ของตนเอง และของโรงเรียน   
 ข้อ 14 นักเรียนต้องรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียน 
 ข้อ 15 นักเรียนต้องมีความสามัคคี รักหมู่คณะ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือชักนำไปทางที่เสื่อมเสีย
 ข้อ 16 เพ่ือเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนให้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็น
การปอ้งกันอุบัติเหตุและทรัพย์สินมิให้สูญหาย โรงเรียนจึงวางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้    
  16.1 ห้ามนักเรียนขับข่ีรถยนต์ในโรงเรียน      
  16.2 นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
และจอดในสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น       
  16.3 ไม่ให้ใช้รถทุกชนิดในขณะมีกิจกรรมการเรียนการสอน (เว้นแต่กรณีจำเป็นซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน)       
  16.4 เมื่อนักเรียนขับขี่รถทุกชนิดในโรงเรียนจะต้องไม่ขับเร็วโลดโผนหรือเสียงดังและปฏิบัติ
ตามกติกาข้อตกลงของโรงเรียน         
  16.5 เมื่อนำรถจักรยานยนต์ออกจากโรงจอดรถแล้ว ห้ามขับขี่ไปจอดบริเวณหน้าอาคารเรียน 
หอประชุม หรือสนามกีฬา          
  16.6 นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องได้รับใบขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 17 นักเรียนจะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน หรือชุมชน  
 ข้อ 18 นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบโรงเรียนกำหนด    
  18.1 การแต่งกายของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
   18.1.1 ทรงผม สั้นเกรียน       
   18.1.2 เครื่องแบบ       
    18.1.2.1 เสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาวไม่บางเกินไป ปักอักษรย่อ บ.พ. สูง 1.50 
เซนติเมตร  และปักเลขประจำตัวปักด้วยเลขไทยสูง 1 เซนติเมตร ที่อกเสื้อด้านขวาระดับราวนม ปักชื่อสกุล 
สูง 1 เซนติเมตรที่อกเสื้อด้านซ้ายระดับเลขประจำตัว โดยปักด้วยไหมสีน้ำเงิน    
   18.1.2.2 เข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวทองเหลืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบชนิดหัวกลัดเดี่ยว
หรือหัวลูกเสือ 



      18.1.2.3 กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่า เมื่อยืนตรงสูงกว่ากลาง
สะบ้า ประมาณ 5 ซม.      
                                                               18.1.2.4 รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีน้ำตาลชนิดผูก ถุงเท้าสีน้ำตาล  
(ถุงเท้ายาวให้พับ) ความยาวเหนือข้อเท้าประมาณ  1 ฝ่ามือ       
      18.1.2.5  กระเป๋านักเรียนให้ใช้ตามแบบโรงเรียนกำหนด 
      18.1.2.6 ไม่อนุญาตให้แต่งหน้า และใส่เครื่องประดับทุกชนิด
ยกเว้นเครื่องประดับตามข้อ 29     

18.2 การแต่งกายนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
  18.2.1 ทรงผมสั้นเสมอคาง   ไม่มีหน้าม้า ติดกิ๊บสีดำให้เรียบร้อย นักเรียนที่มีความ 

จำเป็นไว้ผมยาว เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องผูกรวบผมให้เรียบร้อย ผูกด้วยริบบิ้นสีกรมท่าเท่านั้น  
    18.2.2 เครื่องแบบ       
     18.2.2.1 เสื้อขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป  ปักอักษรย่อ บ.พ. สูง 1.50 
เซนติเมตร  และปักเลขประจำตัวปักด้วยเลขไทยสูง 1 เซนติเมตร ที่อกเสื้อด้านขวาระดับราวนม ปักชื่อสกุล สูง 1 
เซนติเมตรที่อกเสื้อด้านซ้ายระดับเลขประจำตัว โดยปักด้วยไหมสีน้ำเงิน     
     18.2.2.2 ผ้าผูกคอสีกรมท่า ผูกเง่ือนกะลาสีให้ปมของเงื่อนอยู่ระดับ
เดียวกับคอเสื้อ     

18.2.2.3 กระโปรงสีกรมท่า กระโปรงยาวใต้เข่า แต่ไม่ยาวเกิน  
18.2.2.4 รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่มีพ้ืนสีดำ ความสูงของ 

ถุงเท้า ให้สูงเหนือข้อเท้าขึ้นมา ประมาณ 10  เซนติเมตร  
18.2.2.5 กระเป๋านักเรียนให้ใช้ตามแบบโรงเรียนกำหนด  

    18.2.2.6  ไม่อนุญาตให้แต่งหน้า และใส่เครื่องประดับทุกชนิดยกเว้น
เครื่องประดับตามข้อ 29           
  18.3 การแต่งกายนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
          18.3.1 ทรงผมรองทรงสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร  วัดจากด้านหน้า ไม่ไว้หนวดหรือเครา
         
                             18.3.2 เครื่องแบบ       
                                           18.3.2.1 เสื้อขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป ปักอักษรย่อ บ.พ. สูง 1.50 
เซนติเมตร  และปักเลขประจำตัวด้วยเลขไทยสูง 1 เซนติเมตร ที่อกเสื้อด้านขวาระดับราวนม ปักชื่อสกุล สูง 
1 เซนติเมตรที่อกเสื้อด้านซ้ายระดับเลขประจำตัว โดยปักด้วยไหมสีน้ำเงิน    
    18.3.2.2 เข็มขัดหนังสีดำ หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัดเดี่ยว 

18.3.2.3 กางเกงสีกรมท่า ขาสั้นเหนือเข่า เมื่อยืนตรงสูงกว่ากลางสะบ้า  
ประมาณ 5 ซม.          



     18.3.2.4 รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำชนิดผูก ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่มีพ้ืนสีดำ  
ความยาวเหนือข้อเท้าประมาณ  10  เซนติเมตร        
                        18.3.2.5 กระเป๋านักเรียนให้ใช้ตามแบบโรงเรียนกำหนด  
     18.3.2.6 ไม่อนุญาตให้แต่งหน้า และใส่เครื่องประดับทุกชนิดยกเว้น
เครื่องประดับตามข้อ 29            
   18.4 การแต่งกายนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
    18.4.1 ทรงผม ผมสั้นเก็บผมให้เรียบร้อย ผมยาวจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย   
ผูกด้วยริบบิ้น สีน้ำเงินเท่านั้น          
               18.4.2 เครื่องแบบ      
      18.4.2.1 เสื้อผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป ขนาดตัวเสื้อกว้าง
พอเหมาะกับลำตัวไม่รัดเอว ใส่เสื้อซับในขาว ปักอักษรย่อ บ.พ. สูง 1.50  เซนติเมตร และปักเลขประจำตัวด้วยเลข
ไทยสูง 1 เซนติเมตร ที่อกเสื้อด้านขวาระดับราวนม ปักชื่อสกุล สูง  1  เซนติเมตร ที่อกเสื้อด้านซ้ายระดับเลข
ประจำตัว โดยปักด้วยไหมสีน้ำเงิน    18.4.2.2 เข็มขัดหนังสีดำ    
       18.4.2.3 กระโปรงสีกรมท่า ประโปรงยาวใต้เข่าแต่ไม่
ยาวเกินควร      
                                                              18.4.2.4 รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวธรรมดาไม่มีพ้ืนสีดำ  
ความยาวเหนือข้อเท้าประมาณ  10  เซนติเมตร        
                        18.4.2.5 กระเป๋านักเรียนให้ใช้ตามแบบโรงเรียนกำหนด  
(กรณีมีเหตุจำเป็นใช้กระเป๋าอ่ืน ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเท่านั้น)   
       18.4.2.6 ไม่อนุญาตให้แต่งหน้า และใส่เครื่องประดับ
ทุกชนิดยกเว้นเครื่องประดับตามข้อ 29   
 

18.5 เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ทั้งนักเรียนหญิงและชาย  
                                                 18.5.1 เครื่องแบบ       
     18.5.1.1 เป็นเสื้อคอโปโล แขนสั้นสีแสด ตัวเสื้อสีเทา มีกระเป๋าปักตรา
สัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อกซ้าย ปักชื่อและนามสกุลห้องธรรมดาปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย ห้องพิเศษปักชื่อ
และนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ  ถ้าเรียนวันอื่นให้นำชุดพลศึกษามาเปลี่ยนในคาบเม่ือหมดคาบเรียนให้เปลี่ยนกลับคืน
เป็นชุดแต่งกายประจำวันตามระเบียบของทางโรงเรียน       
                               18.5.1.2 กางเกง เป็นกางเกงวอร์มผ้ายืดสีกรมท่า ขายาวตามแบบฟอร์มของ
โรงเรียนกำหนด 
                                                             18.5.1.3 นักเรียนชายรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีน้ำตาลชนิดผูก  
ถุงเท้าสีน้ำตาล    นักเรียนหญิงรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวชนิดผูก ถุงเท้าสีขาว  
   18.6 เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทั้งนักเรียนชาย 



และนักเรียนหญิง            
   18.6.1 เครื่องแบบ        
  18.6.1.1 เป็นเสื้อคอโปโล แขนสั้นสีเทา ตัวเสื้อสีแสด มีประเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
ที่อกซ้าย ปักชื่อและนามสกุลห้องธรรมดาปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย ห้องพิเศษปักชื่อและนามสกุลเป็น
ภาษาอังกฤษ  ถ้าเรียนวันอื่นให้นำชุดพลศึกษามาเปลี่ยนในคาบเม่ือหมดคาบเรียนให้เปลี่ยนกลับคืนเป็นชุดแต่งกาย
ประจำวันตามระเบียบของทางโรงเรียน  
     18.6.1.2 กางเกงแบบเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
     18.6.1.3 นักเรียนชายรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นน้ำตาลชนิดผูก ถุงเท้าสีน้ำตาล
นักเรียนหญิงรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวชนิดผูก ถุงเท้าสีขาว การผูกเชือกรองเท้าให้ผูกตามข้อ 18.1.2.5 และให้ปลาย
กางเกงทับถุงเท้าไว้ด้านในให้เรียบร้อยทั้งชายและหญิง       
   18.7 เครื่องแบบ         
    18.7.1 เครื่องแบบกิจกรรมบังคับ (ม.1-3) ให้นักเรียนแต่งตามกิจกรรมที่ตนเลือก
ซึ้งได้แก่  ลูกเสือ เนตรนารี โดยให้ใช้แบบตามที่กระทรวงกำหนดหรือจัดจำหน่าย 
    18.7.2 เครื่องแบบกิจกรรมบั งคับ  (ม .4-6) กิจกรรมที่ บั งคับ ให้ แต่ ง 
เครื่องแบบ ได้แก่ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ให้ผู้เรียนใช้เครื่องแบบที่กระทรวงกลาโหมกำหนด 
   18.8 การแต่งกายชุดเครื่องแบบ หรือชุดพลศึกษา 
    18.8.1 ในการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบกิจกรรมบังคับหรือชุดฝึกพลศึกษา ผู้เรียนต้องไม่ใส่ของมีค่าหรือเครื่องประดับใดๆ ที่มิได้รับอนุญาต
ไว้ ยกเว้นนาฬิกามีราคาเหมาะสมกับสถานภาพ 
    18.8.2 เครื่องแบบนักเรียน และเครื่องแบบกิจกรรมบังคับ ผู้เรียนต้องแต่ง
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ 
    18.8.3 การแต่งชุดพลศึกษา ผู้เรียนจะนำชุดมาเปลี่ยนในคาบพละ   
เมื่อหมดคาบให้เปลี่ยนกลับคืนตามชุดแต่งกายประจำวันของทางโรงเรียน 
    18.8.4 ผู้ เรียนผู้ เรียนต้องไม่ใส่ เสื้อที่มีป้ายชื่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบกิจกรรมบังคับ หรือชุดพลศึกษา ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาปิดบังอำพรางเพ่ือ
กระทำการใดๆ ในทางมิชอบด้วยระเบียบนี้ 
   18.9 การปักจุดบอกระดับชั้น  
    18.9.1 นักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ปัก
จุดวงกลมทึบที่ปกเสื้อด้านซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร 
    18.9.2 นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ปักจุดวงกลมทึบที่ปก
เสื้อด้านซ้าย เหมือนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    18.9.3 นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ปักจุดวงกลมทึบที่คอ
เสื้อด้านซ้ายใต้รอยต่อปกเสื้อกะลาสีต่ำลงมา 1 เซนติเมตร 



 
    18.9.4 การวางตำแหน่งของจุดและจำนวนให้ปักตามรูปแบบในตัวอย่าง 
ดังนี้ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ปักจุดวงกลมทึบ 1 จุด  
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 และ 5 ให้ปักจุดวงกลมทึบ 2 จุด  
       0.5 ซม. 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้ปักจุดวงกลมทึบ 3 จุด  
 

 

 
 ข้อ 19 การเข้าร่วมพิธีหน้าเสาธงตอนเช้า 
  19.1 นักเรียนจะต้องเข้าแถวในตอนเช้า ในตอนเช้าหลังจากได้ยินเสียงเพลงมาร์ชเบญจลักษ์
พิทยา เวลา ๐๗.๕๕ น. นักเรียนต้องเข้าแถวหน้าเสาธง 
  19.2 พิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า ได้แก่ ร้องเพลงมาชร์โรงเรียน การเชิญธงชาติ การสวดมนต์
ไหว้พระ แผ่เมตตา ท่องคำปฏิญาณตน ท่องเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ การประกาศแจ้งข่าวสาร และอ่ืนๆ  
ตามความจำเป็น 
  19.3 การเข้าแถวจะเข้าแถวตอนห้องละ 2  แถว โดยจัดแถวแบบเลขท่ีคู่และเลขที่ค่ี 
  19.4 ถ้ามาหลังจากเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาจะถือว่ามาสาย ต้องได้ลงชื่อนักเรียนในสมุดเช็ค
นักเรียนมาสายที่ป้อมยาม   แล้วจะต้องได้รับอนุญาตเข้าห้องเรียนจากครู 
  19.5 นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะรายงานถึงผู้ปกครองได้แก้ไขและ
รับรองกับทางโรงเรียนว่าจะไม่ให้นักเรียนนในปกครองมาสายเช่นนี้อีก และให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการมา
โรงเรียนสายที่โรงเรียนกำหนด 
 ข้อ 20 การหลบเรียน ลา และขาดเรียน 
  20.1 การหลบเรียน คือ การที่นักเรียนมาเรียน แต่ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียนโดยไม่แจ้งให้
ครูประจำวิชาทราบล่วงหน้า และไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทำธุระอ่ืน 
  20.2 การลาหยุดเรียน 
   20.2.1 ลาป่วย ให้ส่งใบลาในวันที่ลาโดยมีลายเซ็นรับรองของผู้ปกครองคนเดียว 
กับผู้ปกครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัวหรือถ้าส่งไม่ได้อนุญาตให้นำมาส่งในวันที่มาเรียน แต่ขอให้แจ้งให้ 
ทางโรงเรียนทราบ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อโรงเรียนจะได้ไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน 
   20.2.2 ลากิจให้ส่งลาก่อน 1 วัน หรือส่งในวันที่ลา แต่ถ้าไม่สามารถส่งได้ให้ส่ง 



ในวันที่มาเรียนในใบลาต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้ปกครองคนเดียวกับผู้ปกครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัว 
   20.2.3 การลาป่วยของนักเรียน 
    20.2.3.1 แจ้งครูผู้สอน , ครูที่ปรึกษา เพ่ือขออนุญาตเข้าพักในห้อง
พยาบาล 
    20.2.3.2 ในกรณีป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน แจ้งครูผู้สอน,ครูที่ปรึกษา 
ขอใบรับรองจากห้องพยาบาล ไปแจ้งต่อฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
และต้องมีผู้ปกครองมารับ  
    20.2.3.3  ใบลาให้เขียนหรือพิมพ์ตามแบบของใบลาลงในกระดาษ 
ที่เหมาะสมเท่านั้น หากไม่ถูกต้องจะไม่รับพิจารณา 
    20.2.3.4 การลาครึ่งวัน โรงเรียนอนุญาตเฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครองมาลา
ด้วยตนเอง นอกนั้นจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป กรณีนักเรียนไม่สามารถมาสอบได้จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ผู้ปกครองต้องติดต่อลาด้วยตนเองท่ีฝ่ายบริหารวิชาการเท่านั้น 
   20.3 การขาดเรียน หากนักเรียนหยุดไปแล้ว 3 วัน โดยทางโรงเรียนไม่ทราบสาเหตุ
ทางโรงเรียนจะมีจดหมาย หรือโทรศัพท์ติดต่อไปให้ผู้ปกครองชี้แจงเหตุผล ถ้านั กเรียนหยุดเรียนเกิน 7 วัน 
โดยไม่ทราบสาเหตุทางโรงเรียนจะมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาชี้แจงเหตุผล และหาทางแก้ไขโดยด่วน 
 ข้อ 21 การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  21.1 ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้คือ  หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา หรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้อำนวยการเท่านั้น 
  21.2 นักเรียนที่เข้ามาโรงเรียนในวันที่มีการเรียนการสอนปกติ จะออกนอกบริเวณโรงเรียน
โดยพลการไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน จากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
และจะต้องรักษาเวลาออกนอกนอกบริเวณโรงเรียนตามท่ีระบุในใบขออนุญาต 
  21.3 เพ่ือป้องกันปัญหาอ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน  
เมื่ออยู่ในระหว่างเวลาเรียนนักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน หากมีความ
จำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
   21.3.1 ให้ผู้ปกครองมาขออนุญาต และรับไปด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
   21.3.2 ให้นักเขียนบันทึกขออนุญาตที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   21.3.3 ในเวลาพักกลางวัน ให้ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ที่ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 
   21.3.4 นำใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน หรือครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนที่รับมอบหมายไปแสดงต่อครูเวรประจำวัน หรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่ป้อมยาม จึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 



   21.3.5 เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาแล้วให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่ป้อมยาม พร้อมคืนบัตรขออนุญาตออกนอกโรงเรียนที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนลงบันทึกข้อมูล 
   21.3.6 ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกไปเอางาน หรือวัสดุอุปกรณ์มาส่งครูในเวลาเรียน
(08.40 - 15.30น.) โดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจริงๆให้ครูผู้สอนในรายวิชานั้นรับรอง 
   21.3.7 ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปทำธุระที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์(หากมีความจำเป็น
จริงพิจารณาเป็นกรณี) 
 ข้อ 22 แนวปฏิบัติในการติดต่อขอเอกสารใบรับรองความประพฤติ ในการติดต่อขอรับเอกสาร
ใบรับรองความประพฤติ และความสามารถพิเศษให้ปฏิบัติดังนี้ 
  22.1 ยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 3  วัน ที่ห้องฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนพร้อมแนบรูป
ถ่ายนักเรียนขนาด 1.5  นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 
  22.2 รับเอกสารรับรองได้หลังจากยื่นขอตามแนวปฏิบัติที่ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ข้อ 23 การมาทำกิจกรรมในวันหยุดราชการ หากนักเรียนจะมาทำกิจกรรมใดๆในบริเวณโรงเรียนต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย หรือถ้าแต่งชุดธรรมดาต้องแต่งกายสุภาพ  
 ข้อ 24 การทำกิจกรรมนอกโรงเรียน โรงเรียนมีจุดประสงค์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน จึงมุ่งส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนทุกสาขาเมื่อมีโอกาส ดังนั้นบางครั้งนักเรียนจึงต้องออกไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน 
เช่น แข่งขันกีฬา ตอบปัญหา การแสดงต่างๆ ทัศนศึกษา อยู่ค่ายพักแรมฯลฯ กรณีเช่นนี้จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  24.1 โรงเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
  24.2 นักเรียนนำหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองส่งคืนโรงเรียน 
  24.3 โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ 25 การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 
  25.1 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนโดย ไม่กระทำตนให้เสื่อมเสีย 
ไม่ว่าทางใดๆ 
  25.2 ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพวัยของนักเรียนต้องมีกิริยาวาจาสุภาพและมีวินัย 
  25.3 นักเรียนต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็น 
ในโรงเรียนหรือนอกบริเวณโรงเรียน 
 ข้อ 26 การรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน นักเรียนพึงปฏิบัติดังนี้ 
  26.1 ทิ้งเศษกระดาษ ขยะ ในถังที่รองรับ 
  26.2 ไม่เด็ด หัก หรือทำลายไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นของโรงเรียน 
  26.3 ไม่ขีดเขียนผนังอาคาร โต๊ะ เก้าอ้ี ม้าหินอ่อน ห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียน 
  26.4 ช่วยรักษาความสะอาดของห้องเรียนและผนังอาคารเรียน 
  26.5 ช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน บริเวณท่ีมีบริการน้ำดื่มและไม่ควร 
ล้างหน้า ล้างมือ หรือล้างเท้าบริเวณน้ำดื่ม 



  26.6 ลาดน้ำชำระห้องส้วมให้สะอาดหลังการใช้ 
  26.7 ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หากพบเห็นสิ่งใดชำรุดควรแจ้งให้ครูทราบ 
  26.8 หลังเลิกเรียนให้นักเรียนแต่ละห้องทำความสะอาดห้องเรียน ปิดประตูหน้าต่างและขยะ 
  26.9 ถ้านักเรียนคนใดทำสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ในลักษณะใดก็ตามนักเรียนจะถูก
ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน และชดใช้ค่าเสียหายในการนั้นๆ 
 ข้อ27 การเดินทางบนถนนหรือระเบียงและขึ้นลงบันได ระหว่างเปลี่ยนคาบหรือเวลาเรียนหรือเวลา
ปกติให้นักเรียนเดินชิดขอบขวาทุกครั้งและเดินเป็นแถวการเดินบนถนนให้เดินชิดขอบทางด้านขวา และถ้ามี
ทางเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าด้านขวาห้ามเดินบนถนน 
 ข้อ28 การมาพบและเยี่ยมนักเรียนผู้ที่ประสงค์จะพบหรือเยี่ยมนักเรียนให้ติดต่อและรอพบที่ห้อง
ประชาสัมพันธ์ไม่อนุญาตให้ไปพบนักเรียนที่ห้องเรียนตามลำพัง เว้นแต่โรงเรียนเป็นผู้นัดหมายให้มาพบ 
ด้วยตนเองท่ีฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
 ข้อ29 เครื่องประดับ เรื่องประดับที่โรงเรียนอนุญาตให้ได้ประดับในขณะที่มาเรียนได้แก่ นาฬิกาข้อมือ 
สร้อยโลหะเงินที่มีความยาวพอเหมาะสำหรับแขวนพระหรือสิ่งเคารพ ต่างหูวงกลมขนาดพอเหมาะทำด้วย
โลหะเงิน ซึ่งอนุญาตเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น เครื่องประดับอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ถือว่าผิดระเบียบ 
 ข้อ30 การเสริมแต่งอวัยวะ ได้แก่ การเสริมจมูก เขียนขอบตา แต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก เจาะรูหู
มากกว่า1รู ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ย้อมสีผม หรือสิ่งแปลกปลอมเพ่ือการเสริมสวยให้ถือว่าผิดระเบียบ 
 ข้อ31 การใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้  
  31.1 อนุญาตให้นักเรียนใช้ก่อนเวลาเรียนเข้าตอนเช้า ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 
  31.2 ให้ปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือในเวลาที่มีการเรียนการสอน การประชุมและพิธีการต่างๆ 
  31.3 ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาอื่นให้ขออนุญาตจากครูผู้สอนแป็นกรณี 
พิเศษ และไม่ควรนานเกิน3นาที  
  31.4 นักเรียนที่นำโทรศัพท์มาใช้ หากมีการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
  31.5 การชาร์จแบตเตอรี่หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ 
ที่เกี่ยวข้องก่อน 
  31.6 นักเรียนคนใดฝ่าฝืนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนหรือเวลาทำกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด  
ให้ยืดโทรศัพท์ไว้หน้าที่หัวหน้าแต่ละระดับชั้น การติดต่อรับคืนให้อยู่ในดุลยพินิจของครูหัวหน้าระดับแต่ละระดับชั้น 
 ข้อ33 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
   

ประกาศ ณ วันที่ 1๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 
 

(นายภูมิภัทร  มาลี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 



 

 

 

 

            ระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

         ว่าด้วย ความประพฤติ  และการลงโทษนักเรียน  พุทธศักราช 2562 

 

 ด้วยโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เห็นสมควรที่จะกำหนดระเบียบ

ของโรงเรียน ว่าด้วย การปกครองนักเรียน เพ่ือใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และค่านิยมอันดีของชาติ จึงได้กำหนดระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ว่าด้วยการปกครอง

นักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 การลงโทษนกัเรียน 
 

ข้อ 1 นักเรียนที่กระทำความผิด โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำความผิด มี 4  สถาน ดังนี้ (1) 
ว่ากล่าวตักเตือน (2) ทำทัณฑ์บน (3) ตัดคะแนนความประพฤติ (4) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยไม่มีการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ ด้วยความโกรธ หรือ
ด้วยความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง ของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนเป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึก 
ในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางที่ดีต่อไป 
 1) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง 
 2) การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม สภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  
หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบการทำทัณฑ์บนให้
ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย 
 3) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนของโรงเรียน และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
 4) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 

 

 



 

หมวด 2 
ประเภทของการกระทำความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

   และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 

ข้อ 2 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม 100 คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อเปิดภาค
การศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกทำทัณฑ์บนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าท่ีกำหนดไว้ในข้อที่ 
24 ของระเบียบนี้ 

ข้อ 3 นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด 
ลักษณะการกระทำผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
ระดับความผิด สถานเบา  
ที ่ ลักษณะการกระทำผิด การตัดคะแนนพฤติกรรม หมายเหตุ 

1 ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือก่อความสกปรกในโรงเรียน 5  
2 เข้าห้องเรียนช้า 5  
3 ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 5  
4 มาโรงเรียนสาย 5  
5 รับประทานอาหารในเวลาเรียน 5  
6 ไม่ทำเวรหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 5  
7 ขับข่ียานพาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 5  
8 แต่งกายหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ 5  
9 ไม่นำข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง 5  

ระดับความผิด  สถานกลาง  

ที ่ ลักษณะการกระทำผิด การตัดคะแนนพฤติกรรม หมายเหตุ 
1 ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น 10  
2 หนีการเรียน 10  
3 ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 10  
4 กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ ให้การเท็จ 10  
5 กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน 10  
6 มีสิ่งของต้องห้าม ไม่เหมาะสมไม่ได้รับอนุญาต 10  
7 ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิด 10  

 

 

 



ระดับความผิด  สถานหนัก 
ที ่ ลักษณะการกระทำผิด การตัดคะแนนพฤติกรรม หมายเหตุ 

1 ฝ่าฝืน/ขัดขืนคำสั่งครู ผู้บริหาร ที่สั่งโดยชอบธรรม 20  
2 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 20  
3 ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนาน ๓ วันขึ้นไป 20  
4 แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 20  
5 ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน 20  
6 ทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น 20  
7 มั่วสุม รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 20  
8 ทุจริตในการเรียนและการสอบ 20  
9 แอบอ้างบุคคลอ่ืนมาเป็นผู้ปกครองของตน 20  
10 ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ 25  
11 จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน 25  
12 ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว 25  
13 พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน 25 บุหรี่มวนละ 100  บาท  
14 มีหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 25  
15 เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดิโอที่ไม่เหมาะสม 25  
16 ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนานเกิน ๕ วันขึ้นไป 25  
17 สูบบุหรี่ เสพสารระเหย 30 ปรับ 500 บาท 
18 ดื่มสุรา หรือของมึนเมา 30  
19 ชักนำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน 30  
20 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 40  
21 ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อื่น 40  
 

ระดับความผิด  สถานร้ายแรง  
ที ่ ลักษณะการกระทำผิด การตัดคะแนนพฤติกรรม หมายเหตุ 

1 ขมขู่ กรรโชก ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน 50  
2 ซื้อ จำหน่าย จ่ายแจก ยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา 50  
3 ล่วงละเมิดทางเพศทำให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 50  
4 กระทำตนเสื่อมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพศชัดแจ้ง 50  
5 ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน ๑๐ วันขึ้นไป 50  
6 กระทำความผิดคดีอาญา 50  
7 กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารโรงเรียน 50  
8 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 50  
9 กระทำการอันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของ 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
50  

10 กระทำการให้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติยศ ชื่อเสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง 

50  



ข้อ 4 นักเรียนที่กระทำผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง
ของโรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่าฝืนตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำผิดมี ๔ 
สถาน ดังนี้ (๑) ว่ากล่าวตักเตือน (๒) ตัดคะแนนพฤติกรรม (๓) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๔) 
ทำทัณฑ์บน 
 การลงโทษนักเรียนโรงเรียน ให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไขความประพฤติท่ีไม่ดี
ของนักเรียนให้รู้สำนักในความผิดที่กระทำ ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรมของตนในทางที่ดี
ต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษจะต้องทำการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่านักเรียนผู้นั้นได้กระทำผิด
และสมควรถูกลงโทษ 
การลงโทษตาม (๓)(๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดทำแบบบันทึกให้เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน
รับทราบด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 5 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดทุกสถาน และในเมื่อผู้อำนวยการโรงเรียน
หรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี ซึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ออกคำสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถว่า
กล่าวตักเตือนนักเรียนได้ 

ข้อ 6 การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลงโทษเพ่ือให้นักเรียน
ได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ถูกต้องตามระเบียบ
โรงเรียน เพื่อให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน 
ดังนั้นจึงให้ครูและบุคลากรมีอำนาจในการแจ้งตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนต่อฝ่ายกิจการนักเรียน 

ข้อ 7 ผลการถูกตัดคะแนนประพฤติกรรม  
 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ  60 คะแนน  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอชื่อเข้ารับ
เกียรติบัตรในวันวิชาการของโรงเรียน  และขอสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภทของโรงเรียนนักเรียนที่ถูกตัด
คะแนนความประพฤติเหลือครบ 50  คะแนน  นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือ
ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและระเบียบวินัยตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด  โดย
ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายอบรมทั้งหมด  และเมื่อกลับมาแล้ว  พฤติกรรมยัง
ไม่พัฒนาขึ้น  ก็จะพิจารณาให้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม  หรือพิจารณาอย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียนเห็นสมควร  
 ข้อ 8 การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียนเพ่ือทำหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 
 ข้อ 9 การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น ประสานงานกับ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือทำหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนในการร่วมมือ
แก้ไขปัญหานักเรียน 
 ข้อ 10 การทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 

1) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่น ตามท่ีกำหนด 
2) ให้บันทึกการทำความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยาน ตามที่กำหนด 



3) ให้รายงานตัวเป็นประจำตามวันและเวลาที่กำหนด 
4) ให้ทำบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
5) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กำหนด 
6) ให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามที่กำหนด 
7) ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ทำกิจกรรมหรือวิธีอ่ืน ๆ  

ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 
 ข้อ 11 การทำทัณฑ์บน ให้พิจารณาทำทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ทำผิดและถูก ตัดคะแนนพฤติกรรม
ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน ตากฎกระทรวงกำหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีท่ีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอ่ืนแล้ว
ไม่เข็ดหลาบ ให้ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือ ผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรียนมาบันทึก
รับทราบความและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทำทัณฑ์
บน 
 การทำทัณฑ์บนครั้งที่ 1 ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
 การทำทัณฑ์บนครั้งที่ 2 ให้ผู้ปกครองนักเรียนนำผู้รับรองความประพฤติด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ หรือผู้นำชุมชน มาเป็นผู้ร่วมรับทราบและรับประกันทำทัณฑ์บนนักเรียนด้วยนักเรียน
ที่ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรมการศึกษาต่อไปเท่ากับคะแนนที่มีอยู่เมื่อถูกทำทัณฑ์บน 
ครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาในช่วงชั้นที่ศึกษา 
อยู่ขณะนั้น 
 ข้อ 12 นักเรียนที่ถูกลงโทษทำทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครั้งที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนร่วมอย่าง
ร้ายแรง ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอปัญหารายกรณีเพ่ือให้ผู้อำนวยการวินิจฉัยแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น  
การส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ 
เป็นต้น นักเรียนที่ได้รับโทษทัณฑ์บนในขณะที่ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นใด จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับใบรับรอง 
ความประพฤติจากทางโรงเรียนในช่วงชั้นนั้น ๆ  
 ข้อ 13 เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 
  (1) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ทำทัณฑ์บนครั้งที่๑ และเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (2) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ให้ทำทัณฑ์บนครั้งที่ ๒และให้
ผู้ปกครองนักเรียนนำผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ หรือผู้นำชุมชน มาเป็นผู้
ร่วมรับทราบและรับประกันทำทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 
  (3) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
โดยทำหนังสือพักการเรียน 
  (4) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้
ผู้ปกครองมาลาออก 
  (5)นักเรียนที่ถูกลงโทษในข้อ ๑, ๒ จะนำคะแนนความประพฤติไปสะสมในปีการศึกษาต่อไป 
 ข้อ 14 ผู้มีอำนาจลงโทษนักเรียน ครูอาจารย์ทุกคนมีอำนาจในการลงโทษนักเรียน ตามคำสั่ง
โรงเรียนเรื่อง มอบหมายอำนาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 



  (1) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
  (2) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนทำกิจกรรม 
  (3) ลงโทษนักเรียนโดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออก เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
  (4) ครู/อาจารย์ทุกท่าน มีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
  (5) หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนมีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
  (6) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ มีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
      
     หมวด  3 
  การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 

ข้อ 15 นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม 100  คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียน 
หรือเมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกทำทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าท่ี
กำหนดไว้ 

ข้อ 16 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 
 

ลำดับที่  ลักษณะของพฤติกรรม  เพ่ิมคะแนน  

1 เก็บสิ่งของ  หรือเงิน  ส่งคืนเจ้าของ  5 

2 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่าง ๆ   ภายนอก

โรงเรียนรายการละ  
5  

3 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  10  

4 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา  10 

5 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะสี  10 

6 ให้ข้อมูลการกระทำความผิดต่าง ๆ  10 

7 อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ  10 

8 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา  ๑๐ 

9 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  1๐  

10 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองประธานในคณะสี  1๐  

11 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน  ๑๐  

12 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  ประธานในคณะสี  ๑๐ 

13 ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน  ๑๐ 

14 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน  15 



15 รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  ประธานคณะกรรมการนักเรียน  25  

16 สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม  25 

17 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนพิจารณา  -  

 
ข้อ 17 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 (๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนตามลักษณะของ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

นักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ถ้ามี 
ข้อ 18 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวมจึง 

ควรแก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพ่ิมขึ้น การประกาศเกียรติคุณ หมายเหตุ 
1 คะแนนสะสมเพ่ิมข้ึน ไม่เกิน 29 คะแนน ยกย่องชมเชย  
2 คะแนนสะสมเพ่ิมข้ึน 30 คะแนนขึ้นไป ประกาศเกียรติคุณ  
3 คะแนนสะสมเพ่ิมข้ึน 50  คะแนนขึ้นไป มอบเกียรติบัตรการทำความดี  
4 คะแนนสะสมเพ่ิมข้ึน 90 คะแนนขึ้นไป ยกย่อง

ชมเชย 
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันสำคัญ
ต่าง ๆ มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล 

 

 

  ประกาศ ณ วันที่  1๓   พฤษภาคม  2562 

 

              (นายภูมิภัทร  มาลี) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

 

 

 

 

 


