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ประกอบด้วยลูกโลก  3  ลูก  อยู่ใต้ตัวอักษร ตว  ภายในวงกลม  2  ช้ัน  ซึ่งเขียนค าว่า 
โรงเรียนไตรภพวิทยา  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง    

มีคติพจน์ว่า    “คิดดี  ท าดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา” 

คิดดี หมายถึง  คิดอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  
ต่อตนเองและสังคม  

ท าดี   หมายถึง    ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  รู้ภาระ รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  จริยธรรม    
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

 มีวินัย หมายถึง    ยึดมั่นในกฎ  ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของสังคม  ปฏิบัติตนอยู่ใน  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 ใฝ่ศึกษา   หมายถึง มีความกระตือรือร้น  สนใจ  คิดค้น  แสวงหาความรู้ด้านต่างๆ  
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“ความพร้อมพ้ืนฐาน  เป็นสะพานไปสู่ความส าเร็จ” 

   ความพร้อมพ้ืนฐาน     หมายถึง     การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวุฒิภาวะ  มีคุณธรรม จริยธรรม  วัฒนธรรม  สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคม     ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข 
   เป็นสะพานไปสู่ความส าเร็จ   หมายถึง   น าความรู้ และประสบการณ์พื้นฐานที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  มีความสุขและประสบความส าเร็จตามวุฒิภาวะ  

แสด – เขียว  

  สีแสด      หมายถึง     หนักแน่น  มั่นคง  แข็งแกร่งทางปัญญา  
  สีเขียว     หมายถึง     ความมุ่งมั่นพยายามในการศึกษาเล่าเรียน     

“สุขกาย  สุขใจ  ในไตรภพวิทยา” 
หมายถึง   การจัดสภาพแวดล้อม  สะอาด  ปลอดภัย  ร่มร่ืน  เอื้อต่อการเรียนรู้   

มีความรักสามัคค ี มีอิสระในการคิด การกระท า  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ 
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โรงเรียนไตรภพวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ    เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดล าปาง   ได้จัดตั้งเมื่อวันที่  
2  พฤษภาคม  2504   ตามใบอนุญาตที่ 7/2504  ตั้งอยู่เลขที่ 216  ถนนเจริญประเทศ  ต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง   มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติ  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์
พุทธศักราช 2497  โดยมี นางสุดใจ สท้านไตรภพ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางสาวสุคนธา  สท้านไตรภพ                    
เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  มี พล.ต.ต.ยรรยง  สท้านไตรภพ  รองจเรต ารวจ ในสมัยนั้นเป็นที่ปรึกษา  และนางมัลลิกา  
สท้านไตรภพ   เป็นครูคนแรก  

ปัจจุบันโรงเรียนไตรภพวิทยาเปิดสอน ตั้งแต่ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมี  นายชาลี  สท้าน
ไตรภพ   เป็นผู้รับใบอนุญาต   นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์  เป็นผู้จัดการ  นางอรพิน  ศรีสวรรค์                   เป็น
ผู้อ านวยการ  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จากส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2543  ถึง       ปีการศึกษา  2547   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรก  จากส านักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  เมื่อวันที่   
8 – 10   กันยายน  2547  และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
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ประเมินคุณภาพการศึกษา    (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  เมื่อวันที่  27 – 28  ธันวาคม  2550  และวันที่  2  
มกราคม  2551    มีผลการประเมินทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

ปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายน าร่อง  การใช้หลักสูตร การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2544   และได้เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ทาง
โรงเรียนได้จัดท าขึ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 และในปีการศึกษา 2546     ทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีการ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ เป็นหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา    ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2546  เพื่อใช้
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับช่วงช้ันที่ 1 , 2 

ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนไตรภพวิทยาเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  และได้จัดท าหลักสูตร
โรงเรียนไตรภพวิทยา  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2547   เพื่อใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ในทุกระดับช่วงช้ัน  โดยเน้น
การปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และปรับปรุงเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2550 
 ปีการศึกษา 2553  ทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา  พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดหลักสูตรท้องถิ่น จาก
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1  และจัดท าหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2554  หลังจากได้ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ ให้กระชับมากกว่าเดิม 
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร   2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.  ซื่อสัตย์สุจริต  3 .  มีวินัย  4.  ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 6.  มุ่งมั่นในการท างาน 7 .  รักความเป็นไทย 8.  มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.  ภาษาไทย   2 .  คณิตศาสตร์    3 .  วิทยาศาสตร์ 
4.  สุขศึกษาและพลศึกษา  5 .  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6.  ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8.  ภาษาต่างประเทศ  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  กิจกรรมแนะแนว 2.  กิจกรรมนักเรียน 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
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การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงใช้เวลา  12  ปี   ผู้เรียนสามารถจบการศึกษา
ได้  2  ช่วง  คือ จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ถือว่า  จบการศึกษาภาคบังคับ และจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6                 
ซึ่งถือว่า  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

เกณฑ์การจบการศึกษา 

1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต  
2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน  66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต  
3.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ได้รับระดับคุณภาพดีเย่ียม หรือดี หรือผ่าน 
4.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับระดับคุณภาพดีเย่ียม หรือดี หรือผ่าน  
5.  ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินกิจกรรม “ผ” ในทุกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ระเบียบการสอบแก้ตัว 
 

ถ้าผู้เรียนสอบไม่ผ่านรายวิชาใด  ให้ผู้เรียนซ่อมเสริมให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนใหม่                                
โดยเสียค่าลงทะเบียนซ่อมเสริม  หน่วยละ  20  บาท  

เกณฑ์ก าหนดระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

คะแนน  80  – 100  ผลการเรียนระดับ  4 หมายถึง   ผลการเรียนดีเย่ียม 
   75  – 79   ผลการเรียนระดับ  3.5 หมายถึง   ผลการเรียนดีมาก 
  70 – 74   ผลการเรียนระดับ  3   หมายถึง   ผลการเรียนดี     
  65 – 69   ผลการเรียนระดับ  2.5 หมายถึง   ผลการเรียนค่อนข้างดี  
  60 – 64   ผลการเรียนระดับ  2 หมายถึง   ผลการเรียนน่าพอใจ 

55 – 59   ผลการเรียนระดับ  1.5 หมายถึง   ผลการเรียนพอใช้                   
  50 – 54   ผลการเรียนระดับ  1 หมายถึง   ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า             
  0 – 49   ผลการเรียนระดับ  0 หมายถึง   ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์             
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คะแนน   80 – 100     ผลการประเมิน  ดีเย่ียม                                       
    70 – 79     ผลการประเมิน  ดี                                           

50 – 69     ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน        
 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

คะแนน   80 – 100     ผลการประเมิน  ดีเย่ียม                                       
    70 – 79     ผลการประเมิน  ดี                                           

50 – 69     ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          
 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

          ผ - ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
        มผ - ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ 3 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 
พื้นฐาน 1  (ชม.) 2  (ชม.) 1  (ชม.) 2  (ชม.) 1  (ชม.) 2  (ชม.) 
1. ภาษาไทย 60 60 60 60 60 60 
2. คณิตศาสตร์ 60 60 60 60 60 60 
3. วิทยาศาสตร์ 60 60 60 60 60 60 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
6. ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
8. ภาษาต่างประเทศ 60 60 60 60 60 60 

รวม  8  กลุ่มสาระ 440 440 440 440 440 440 

เพิ่มเติม 100 100 100 100 80 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 80 80 

รวม 600 600 600 600 600 600 

รวมทั้งปี 1200 1200 1200 
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การจัดรายวิชาในหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชา ชม. รายวิชา ชม. รายวิชา ชม. รายวิชา ชม. รายวิชา ชม. รายวิชา ชม. 

พื้นฐาน  พื้นฐาน  พื้นฐาน  พื้นฐาน  พื้นฐาน  พื้นฐาน  
ภาษาไทย 3 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย 3 ภาษาไทย 4 ภาษาไทย 4 
คณิตศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์ 3 
วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ 3 
สังคมศึกษาฯ 4 สังคมศึกษาฯ 4 สังคมศึกษาฯ 4 สังคมศึกษาฯ 4 สังคมศึกษาฯ 3 สังคมศึกษาฯ 3 
สุขศึกษาฯ 2 สุขศึกษาฯ 2 สุขศึกษาฯ 2 สุขศึกษาฯ 2 สุขศึกษาฯ 2 สุขศึกษาฯ 2 
ศิลปะ 2 ศิลปะ 2 ศิลปะ 2 ศิลปะ 2 ศิลปะ 2 ศิลปะ 2 
การงานอาชีพ 3 การงานอาชีพ 3 การงานอาชีพ 2 การงานอาชีพ 2 การงานอาชีพ 2 การงานอาชีพ 2 
ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษาต่างประเทศ 3 ภาษาต่างประเทศ 3 

รวม 22 รวม 22 รวม 22 รวม 22 รวม 22 รวม 22 

เพิ่มเติม 4 เพิ่มเติม 4 เพิ่มเติม 4 เพิ่มเติม 4 เพิ่มเติม 4 เพิ่มเติม 4 

กิจกรรมพัฒนาฯ  กิจกรรมพัฒนาฯ  กิจกรรมพัฒนาฯ  กิจกรรมพัฒนาฯ  กิจกรรมพัฒนาฯ  กิจกรรมพัฒนาฯ  
แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 
ลูกเสือ-เนตรนารี 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 
ส่งเสริมวิชาการ 1 ส่งเสริมวิชาการ 1 ส่งเสริมวิชาการ 1 ส่งเสริมวิชาการ 1 ส่งเสริมวิชาการ 1 ส่งเสริมวิชาการ 1 

รวมท้ังสิ้น 30  30  30  30  30  30 
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ก าหนดเวลาเรียน 
  

 
07.45  น.  สัญญาณนักเรียนเตรียมตัวเข้าแถว  

 08.00  น.  เคารพธงชาติ สวดมนต์ อบรม / ช้ีแจงงาน  
 08.30 – 09.30 น.  ช่ัวโมงเรียนที่ 1 
 09.30 – 10.30 น.  ช่ัวโมงเรียนที่ 2 
 10.30 – 10.40 น.  พัก 10 นาที 
 10.40 – 11.40 น.  ช่ัวโมงเรียนที่ 3 
 11.40 – 12.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 13.30 น.  ช่ัวโมงเรียนที่ 4 
 13.30 – 14.30 น.  ช่ัวโมงเรียนที่ 5 
 14.30 – 15.30 น.  ช่ัวโมงเรียนที่ 6 
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วันเปิด – ปิดภาคเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 

 
     เปิดเรียน  17  พฤษภาคม  –   9  ตุลาคม   
     ปิดภาคเรียน 10  ตุลาคม  –   31  ตุลาคม  
 

ภาคเรียนที่ 2 
 
     เปิดเรียน  1  พฤศจิกายน  –   30  มีนาคม  
     ปิดภาคเรียน 1  เมษายน  –   15  พฤษภาคม 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ผู้ปกครองนักเรียน  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ผู้ปกครองนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่  216  ลงวันที่  29  กันยายน  2515         
จึงขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องผู้ปกครองนักเรียน   ลงวันที่  19  มกราคม   พุทธศักราช  2503   
และให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังรับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติดังนี้ 
 1. “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งรับนักเรียน นักศึกษาไว้ในความปกครอง  หรืออุปการะเลี้ยงดู
หรือบุคคลที่นักเรียน นักศึกษานั้นอาศัยอยู่ 

2. ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส . ป.กศ หรือเทียบเท่าลงมาใน
สถานศึกษา ในสังกัด หรือ ในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  เว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่   มีผู้ปกครอง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

3. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่  ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนที่สถานศึกษาพร้อมกับส่ง
หลักฐานเอกสารต่างๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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 ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักเรียน  นักศึกษา ได้ตาม
ก าหนดให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษาก าหนดมอบตัวนักเรียน  นักศึกษาใหม่ 
 4. ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับสถานศึกษา  เพื่อควบคุมความประพฤติ  และการศึกษาเล่าเรียน   โดยให้
นักเรียน นักศึกษาแต่งกาย  แต่งเครื่องแบบและประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของสถานศึกษาหรือ
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
 5. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ  เพื่อจะได้ทราบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้นๆ 

6. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่  หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ปกครองแจ้งให้
สถานศึกษาทราบ 

7. ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่รับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบ  ติดตาม
หลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นว่านักเรียนคนใดไม่มีผู้ปกครอง หรือมีผู้ปกครองไม่
เหมาะสม  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522  
    (ลงช่ือ)           กอ่   สวสัด์ิพาณิชย์  

( นายก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์ ) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ  ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบโรงเรียนไตรภพวิทยา 
ว่าด้วยการลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 

 

การควบคุมความประพฤติและบทลงโทษ 
เพื่อให้การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ         

มีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดระเบียบงานฝ่ายปกครองว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน  มีดังนี้  
1.  คะแนนความประพฤติ  ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ  100  คะแนน   

ในแต่ละปีการศึกษา 
2.  การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้ครูส่งแบบแจ้งผลการปฏิบัติการตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่

ห้องฝ่ายปกครองหรือห้องวัดผลและประเมินผล  ภายใน  48  ช่ัวโมง 
3.  การลบล้างความผิด  ครูสามารถลบล้างความผิดโดยให้นักเรียนกระท าความดีทดแทนได้   

ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
4.  ระดับของความผิด  นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบมีบทลงโทษ  3  ระดับ คือ 
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     4.1  ความผิดขั้นเบา 

1.  มาโรงเรียนสาย 
2.  ไม่รักษาความสะอาดของตนเองและส่วนรวม  
3.  แต่งกายผิดระเบียบ  เครื่องแบบนักเรียน  แต่งหน้า  ทาปาก  ทาเล็บ  
4.  ขัดค าสั่งครู – อาจารย์ อันเกี่ยวกับการเรียน การสอน และอื่นๆ 
5.  เข้าหรือออกห้องเรียนในขณะที่ครู – อาจารย์ อยู่ในห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
6.  ส่งเสียงดังหรือกระท าการใดๆ เป็นการรบกวนในห้องเรียน  
7.  รับประทานอาหาร  ของขบเคี้ยว  ขนม  หรือหมากฝร่ังในห้องเรียน  
8.  ใช้เครื่องส าอางหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อความสวยงาม  
9.  ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
10.  มาโรงเรียนแต่ไม่แต่งชุดนักเรียนในวันที่มีการเรียนการสอน   
11.  แสดงกิริยามารยาท วาจาที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน 
12.  ขีดเขียนข้อความต่างๆ บนฝาผนังหรือตามสิ่งของ ของโรงเรียน 
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     4.2  ความผิดขั้นปานกลาง 
1.  ประพฤติตนในทางชู้สาว  ให้ความสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศเกินขอบเขต 
2.  ก้าวร้าว ข่มเหง รังแกเพื่อนนักเรียน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นทะเลาะกัน  
3.  แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ ใช้ค าพูดหยาบคาย ขาดความเคารพครู – อาจารย์   
4.  กล่าวเท็จ  พูดปด  ปกปิดความจริง  เป็นพยานเท็จ  หรืออ้างหลักฐานอันเป็นเท็จ 
5.  หลีกเลี่ยงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
6.  แกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
7.  มั่วสุมและก่อความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
8.  มีสื่อลามก  เช่น  หนังสือ VCD DVD  และอื่นๆ  ไว้ในครอบครอง 
9.  เที่ยวกลางคืน 
10.  ปลอมแปลงลายเซ็นครู หรือลายเซ็นผู้ปกครอง  
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     4.3  ความผิดขั้นร้ายแรง  
1.  มีเพศสัมพันธ์  ประพฤติผิดประเวณี 
2.  เจตนาลักทรัพย์  หรือสิ่งของของผู้อื่น 
3.  ท าร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น  
4.  พกพาอาวุธ หรือมีไว้ในครอบครอง  ทั้งในและนอกโรงเรียน  
5.  เล่นการพนันทุกชนิด 
6.  สูบบุหร่ี  ดื่มสุรา  เสพยาเสพติด  หรือมีไว้ในครอบครอง  
7.  มั่วสุม  คบคนช่ัว  ประพฤติตนเป็นนักเลง  อันธพาล  รีดไถ  กรรโชกทรัพย์  
8.  เที่ยวโสเภณี หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  
9.  ลักขโมย และท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเจตนา   
10.  แสดงความประพฤติ  กิริยาวาจา  ลบหลู่  ดูหมิ่น  ก้าวร้าว  ด่าทอ  ครู – อาจารย์  
11.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียน  
12.  หนีโรงเรียน ออกจากบ้านแต่ไม่มาโรงเรียน  
13.  ทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรง ทั้งในและนอกโรงเรียน  
14.  การกระท าใดๆ ที่น าความเสื่อมเสียช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน   
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15.  การกระท าความผิดร้ายแรงอื่นๆ  หรือก่อคดีอาญาจนถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
16.  ท าร้ายร่างกายครู – อาจารย์  หรือแสดงท่าที ข่มขู่ จะท าร้าย ครู – อาจารย์  
17.  ความผิดอื่นๆ ที่มีลักษณะท านองเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น 

5.  การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ  ให้ครูฝ่ายปกครองตัดสินตามเกณฑ์ความผิดที่ได้ก าหนดไว้ 
6.  ความผิดอื่นใดที่มิได้ก าหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน 40 คะแนนขึ้นไป  ให้เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 
8.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 60 คะแนนขึ้นไป  ให้เชิญผู้ปกครองมาพบ 

เพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน  และทางโรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองการเป็นนักเรียนให้  
9.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 80 คะแนนขึ้นไป  ให้ฝ่ายปกครองท าหนังสือพิจารณา 

ความผิด  เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน แล้วรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษา 
ทราบด้วย ให้พักการเรียนและไม่มีสิทธ์ิรับวุฒิบัตรสิ้นปีการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

10.  นายทะเบียนเป็นผู้บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ลงในระเบียบความประพฤติของ
นักเรียน 

11.  ให้ครูประจ าช้ันสอบถามคะแนนความประพฤติของนักเรียนจากนายทะเบียนในแต่ละระดับช้ันแล้วแจ้ง
ให้นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนทราบ  
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ข้ันตอนการพิจารณาความผิด 
คณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณาบทลงโทษนักเรียน  มีจ านวน  13  คน  ประกอบด้วย 
1.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประธาน  
2.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  หัวหน้าระดับ  3  คน    กรรมการ 
3.  หัวหน้าฝ่ายปกครองเชิญครูอีก  9  คน กรรมการ  

กรณีการไล่ออก 
      มีขั้นตอนปฏิบัติ  2  ขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  
 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง เชิญครูประจ าชั้นร่วมรับฟัง ช้ีแจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่มีสิทธ์ิ 
ออกเสียง  การลงมติ  เมื่อคณะกรรมการฝ่ายปกครองลงมติ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์  
 ขั้นตอนที่ 2 
 หัวหน้าฝ่ายปกครองน าเร่ืองพร้อมข้อมูลช้ีแจงต่อผู้อ านวยการและผู้จัดการโรงเรียน  เพื่อขออนุมัติ
ผลการพิจารณา  ทั้งนี้ ผลการพิจารณาที่มีผลบังคับใช้จะต้องมีลายเซ็นผู้อ านวยการและผู้จัดการโรงเรียน 
หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการให้ออก 
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บทลงโทษนักเรียนทั้ง 3 ข้ันตอนที่อยู่ในข้ันเบา  ข้ันปานกลาง  และข้ันร้ายแรง  มีดังน้ี 
ประเภทความผิดข้ันเบา 

ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 
1 มาโรงเรียนสาย 1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 

2 ตักเตือน  บันทึก ตัด 5 คะแนน 
3 ตักเตือน  บันทึก ตัด 10 คะแนน 

2 ไม่รักษาความสะอาดของตนเอง 
และส่วนรวม 

1 ตักเตือน ตักเตือน 
2 ตักเตือน  บันทึก ตัด 5 คะแนน 
3 ตักเตือน  บันทึก ตัด 10 คะแนน 

3 แต่งกายผิดระเบียบ  เครื่องแบบ
นักเรียน  ทรงผม ไว้หนวด แต่งหน้า 
ทาปาก ทาเล็บ ไว้เล็บ 

1 ตักเตือน  ให้แก้ไข ตักเตือน 
2 ตักเตือน  บันทึก  แก้ไข ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  แก้ไข ตัด 10 คะแนน 

4 ขัดค าสั่งครู – อาจารย์ อันเกี่ยวกับ
การเรียน การสอน และอื่น  ๆ

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 10 คะแนน 
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ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 

5 เข้าหรือออกห้องเรียนในขณะท่ี 
ครู – อาจารย์ อยู่ในห้องเรียน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขออนุญาต
ออกจากห้องเรียนเกิน 5 นาที  

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 10 คะแนน 

6 ส่งเสียงดังหรือกระท าการใดๆ  
เป็นการรบกวนในห้องเรียน และ
พูดจาไม่สุภาพ หยาบคาย 

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 10 คะแนน 

7 รับประทานอาหาร  ของขบเคี้ยว  
ขนม  หรือหมากฝรั่งในห้องเรียน 

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 10 คะแนน 

8 ใช้เครื่องส าอางหรือ 
สิ่งแปลกปลอมเพ่ือความสวยงาม 
มีเครื่องมือสื่อสารไว้ในครอบครอง 

1 ตักเตือน  บันทึก  แก้ไข ตักเตือน 
2 บันทึก  แก้ไข ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 10 คะแนน 
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ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 

9 ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 10 คะแนน 

10 มาโรงเรียนแต่ไม่แต่งชุดนักเรียน 
ในวันท่ีมีการเรียนการสอน 

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 10 คะแนน 

11 แสดงกิริยามารยาท วาจาท่ี 
ไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน 

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 10 คะแนน 

12 ขีดเขียนข้อความต่างๆ บนฝาผนัง
หรือตามสิ่งของ ของโรงเรียน 

1 ตักเตือน  บันทึก ตักเตือน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 5 คะแนน 
3 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 10 คะแนน 
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ประเภทความผิดข้ันปานกลาง 
ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 

1 กล่าวเท็จ  พูดปด  ปกปิดความจริง   
เป็นพยานเท็จ หรืออ้างหลักฐาน 
อันเป็นเท็จ 

1 ตักเตือน  บันทึก  ลงโทษ ตัด 10 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน   ตัด 20 คะแนน 

2 หลีกเลี่ยงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ   
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 10 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 20 คะแนน 

3 แกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย 

1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 10 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 20 คะแนน 

4 ม่ัวสุมและก่อความเดือดร้อนอย่างใด 
อย่างหนึ่ง 

1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 10 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 20 คะแนน 

5 ประพฤติตนในทางชู้สาว  ให้ความสนิท
สนมกับเพ่ือนต่างเพศเกินขอบเขต 

1 ตักเตือน  บันทึก  เชิญผู้ปกครอง ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 
3 พิจารณาให้ออก  

 
 



 

โรงเรียนไตรภพวิทยา 

 

คู่มือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา | 25 

 
 
ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 

6 ก้าวร้าว ข่มเหง รังแกเพ่ือนนักเรียน  
ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นทะเลาะกัน 

1 ตักเตือน  บันทึก  ลงโทษ ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก ลงโทษ ทัณฑ์บน  

เชิญผู้ปกครอง 
ตัด 40 คะแนน 

7 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ใช้ค าพูด 
หยาบคาย ขาดความเคารพครู – อาจารย์   

1 ตักเตือน  บันทึก  ลงโทษ ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  ลงโทษ  ทัณฑ์บน   ตัด 40 คะแนน 

8 มีสื่อลามก  เช่น  หนังสือ VCD DVD   
และอื่นๆ  ไว้ในครอบครอง 

1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 

9 เท่ียวกลางคืน 1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 

10 ปลอมแปลงลายเซ็นครู หรือลายเซ็น
ผู้ปกครอง 

1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 

11 โดดเรียนในคาบเรียน 1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 
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ประเภทความผิดข้ันร้ายแรง 
ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 

1 มีเพศสัมพันธ์ ประพฤติผิดประเวณี 1 ตักเตือน  บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 50 คะแนน 
2 พิจารณาให้ออก  

 2 ขอยืมหรือข่มขู่เงินจากเพ่ือน 
แล้วไม่คืน เจตนาลักทรัพย์ 
สิ่งของผู้อื่น  

1 ตักเตือน  บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 30 คะแนน 
2 บันทึก  ลงโทษ  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 50 คะแนน 
3 พักการเรียน  พิจารณาให้ออก  

3 ท าร้ายร่างกายเพ่ือนนักเรียน 
หรือผู้อื่น 

1 ตักเตือน บันทึก  ลงโทษ ตัด 30 คะแนน 
2 บันทึก  ลงโทษ  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 50 คะแนน 

4 พกพาอาวุธ หรือมีไว้ในครอบครอง  
ท้ังในและนอกโรงเรียน 

1 บันทึก  เชิญผู้ปกครอง  ยึดอาวุธ ตัด 30 คะแนน 
2 พิจารณาให้ออก  

5 เล่นการพนันทุกชนิด 1 ตักเตือน  บันทึก  เชิญผู้ปกครอง ตัด 20 คะแนน 
2 ตักเตือน  บันทึก  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 

6 สูบบุหรี่  ดื่มสุรา  เสพยาเสพติด  
หรือมีไว้ในครอบครอง 

1 ตักเตือน  บันทึก ท าทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 
2 บันทึก  เชิญผู้ปกครอง  พักการเรียน ตัด 60 คะแนน 
3 พิจารณาให้ออก   
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ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 

7 ม่ัวสุม  คบคนช่ัว  ประพฤติตน 
เป็นนักเลง  อันธพาล  รีดไถ  
กรรโชกทรัพย์ 

1 ตักเตือน  บันทึก  ท าทัณฑ์บน ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  เชิญผู้ปกครอง  พักการเรียน  ตัด 40 คะแนน 

8 เท่ียวโสเภณี หรือสถานท่ีท่ี 
ไม่เหมาะสมกับสภาพ 
การเป็นนักเรียน 

1 ตักเตือน บันทึก ลงโทษ ตัด 30 คะแนน 
2 เชิญผู้ปกครอง  หรือพิจารณาให้ออก  

9 ลักขโมย และท าลายทรัพย์สิน 
ของโรงเรียนโดยเจตนา 

1 ตักเตือน  บันทึก  ชดใช้ค่าเสียหาย   
เชิญผู้ปกครอง 

ตัด 30 คะแนน 

2 บันทึก  ชดใช้ค่าเสียหาย  เชิญผู้ปกครอง ตัด 50 คะแนน 
10 แสดงความประพฤติ  กิริยาวาจา  ลบ

หลู่  ดูหม่ิน  ก้าวร้าว  ด่าทอ   
ครู – อาจารย์ 

1 ตักเตือน  บันทึก  ลงโทษ ตัด 50 คะแนน 
2 บันทึก  เชิญผู้ปกครอง ตัด 80 คะแนน 

11 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับของโรงเรียน 

1 ตักเตือน  บันทึก  ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  เชิญผู้ปกครอง ตัด 40 คะแนน 
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ล าดับท่ี รายการท าความผิด คร้ังท่ี การลงโทษ การตัดคะแนน 
12 หนีโรงเรียน ออกจากบ้าน 

แต่ไม่มาโรงเรียน 
1 ตักเตือน  บันทึก ตัด 20 คะแนน 
2 บันทึก  ลงโทษ  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง  ตัด 40 คะแนน 

13 ทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรง  
ท้ังในและนอกโรงเรียน 

1 ตักเตือน  บันทึก  เชิญผู้ปกครอง  ทัณฑ์บน ตัด 40 คะแนน 
2 บันทึก  ลงโทษ  เชิญผู้ปกครอง   

พักการเรียน  หรือพิจารณาให้ออก 
ตัด 60 คะแนน 

14 การกระท าใดๆ ท่ีน าความ 
เสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

1 ตักเตือน  บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 50 คะแนน 
2 พิจารณาให้ออก  

15 การกระท าความผิดร้ายแรงอื่นๆ  
หรือก่อคดีอาญาจนถูกด าเนินคด ี
ตามกฎหมาย 

1 ตักเตือน  บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 30 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง 

พิจารณาให้ออก 
ตัด 50 คะแนน 

16 ความผิดอื่นๆ ท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับท่ีกล่าวมาข้างต้น 

1 ตักเตือน  บันทึก  ทัณฑ์บน ตัด 30 คะแนน 
2 บันทึก  ทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครอง ตัด 50 คะแนน 
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ระเบียบฝ่ายปกครอง 
 

1.  การมาโรงเรียนและการกลับจากโรงเรียน  
 1)  ให้นักเรียนมัธยมเข้าโรงเรียนในตอนเช้าทางประตูใหญ่เพียงประตูเดียว  เพื่อตรวจดูนักเรียนที่มา
สาย 
 2)  นักเรียนที่มาไม่ทันร้องเพลงชาติ  หลังเวลา  08.00  น.  ถือว่ามาสาย  
 3)  ห้ามนักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการโรงเรียน   
ถ้าจ าเป็นต้องออกนอกโรงเรียนจะต้องขออนุญาตครูประจ าชั้น  ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนก่อน  
โดยท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2.  การลงโทษนักเรียนที่มาสาย 
 1)  นักเรียนที่มาสายเกิน เวลา 08.00 น.  ถือว่าผิดระเบียบให้ใช้กฎข้อบังคับความผิดขั้นเบา  
ข้อที่ 1  หน้า 21 



 

โรงเรียนไตรภพวิทยา 

 

คู่มือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา | 30 

 
 
3.  การขึ้นอาคารเรียน 
 1)  ห้ามนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียนก่อนเวลาเคารพธงชาติโดยเด็ดขาด  หากฝ่าฝืนให้ครูผู้รับผิดชอบ
พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 

2)  ให้นักเรียนน ากระเป๋าไปวางไว้ใต้อาคารเรียน เว้นแต่นักเรียนที่มาระหว่างเข้าแถว ให้วางไว้ที่แถว
ตนเอง 

3)  ห้ามนักเรียนขึ้นอาคารเรียนระหว่างเวลา 11.30 น. – 12.30 น.  หากมีความจ าเป็นให้ขออนุญาตอาจารย์
ที่ปรึกษา  

บทลงโทษ 
ครั้งที่ 1   ตักเตือน  บันทึก 
ครั้งที่ 2   ตักเตือน  บันทึก  ตัดคะแนนความประพฤติ  5  คะแนน 
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4.  การเข้าห้องเรียน 

1)  เมื่อนักเรียนเข้าห้องเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียน  หากเป็นกรณีฉุกเฉิน  
ให้ขอใบอนุญาตจากครูประจ าวิชา หากฝ่าฝืนจะพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 

2)  การออกนอกห้องเรียนแต่ละครั้งในระหว่างเวลาเรียน นักเรียนจะต้องขออนุญาตจากครูผู้สอน
ในวิชานั้นๆ  ทั้งนี้ การออกนอกห้องเรียนอนุญาตให้ครั้งละไม่เกิน 5 นาที  ยกเว้นมีกรณีฉุกเฉิน หากฝ่าฝืน
ออกนอกห้องเรียนเกินคร้ังละ 5 นาที  ให้ครูที่อนุญาตพิจารณาลงโทษตามสมควร 

3)  ในระหว่างการเรียนการสอน  หากมีนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยการย่ัวยุ 
ส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายในกรณีใดๆ ก็ตาม  ให้ใช้กฎข้อบังคับความผิดขั้นเบา  

4)  อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องเรียนคร้ังละไม่เกิน 2 คน เท่านั้น 
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5.  การใช้โรงอาหาร 

1)  นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวซ้ืออาหารทุกร้าน ตามล าดับมาก่อน – หลัง ทุกครั้ง  
2)  เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้น าภาชนะไปเก็บไว้ยังที่ที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย  
3)  ส าหรับแก้วน้ าพลาสติก ถุงขนม ฯลฯ  หลังจากใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อย  
4)  เมื่อลุกจากที่นั่ง จะต้องเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
5)  ไม่ซื้ออาหาร ขนม ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มทุกชนิดในเวลาเรียน  หากพบว่ามีนักเรียนแอบไปซื้อ  

ครูประจ าวิชาจะต้องรับผิดชอบ 
6)  การดูแลระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในโรงอาหาร ให้ครูเวรเป็นผู้รับผิดชอบ  

 บทลงโทษ 
 ครั้งที่ 1   ตักเตือน  บันทึก 
 คร้ังที่ 2   ตักเตือน  บันทึก  ตัดคะแนนความประพฤติ  5  คะแนน  
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6.  การกลับบ้าน 

1)  นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบเรียบร้อยและกลับบ้านให้ตรงเวลาเมื่อเลิกเรียน  
ให้นักเรียนรีบขึ้นรถโรงเรียนหรือรถตู้ของโรงเรียน  ครูเวรประจ าวันต้องท าหน้าที่ส่งนักเรียนข้ามถนน  
และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนขณะขึ้นรถกลับบ้าน  ส าหรับนักเรียนที่กลับบ้านเอง ต้องไม่อยู่ใน
โรงเรียนเกินเวลา  17.00  น.  ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  

2)  นักเรียนที่น ารถจักรยาน – จักรยานยนต์มาโรงเรียน จะต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและฝ่ายปกครอง
ทราบด้วย  

3)  ห้ามแต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปเที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่างๆ หรือแวะตามร้านอาหารก่อนกลับบ้าน  
ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือแหล่งอบายมุข  เช่น  คอฟฟี่ช็อป  ผับ บาร์  สนุกเกอร์  ฯลฯ  

4)  หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ให้ครูเวรเป็นผู้รับผิดชอบ  

บทลงโทษ 
ครั้งที่ 1   ตักเตือน  บันทึก 
ครั้งที่ 2   ตักเตือน  ท าทัณฑ์บน  
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7.  เครื่องมือสื่อสาร 

1)  ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียน  หากน ามาจะท าการยึดเครื่องมือสื่อสารไว้ 
โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น  และต้องให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืนด้วยตนเอง   กรณีที่น าเครื่องมือสื่อสาร
มาโรงเรียน  หากสูญหาย  ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ   

2)  การยึด – คืน เครื่องมือสื่อสาร 
 คร้ังที่ 1  ยึดไว้ที่ฝ่ายปกครอง  1  ภาคเรียน  
 คร้ังที่ 2  ยึดไว้ที่ฝ่ายปกครองจนสิ้นปีการศึกษา 
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8.  เครื่องแต่งกาย 
 1)  หากพบว่านักเรียนแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะด าเนินการยึดเครื่องแต่งกาย
ที่ผิดระเบียบเหล่านั้น โดยไม่คืน และนักเรียนจะต้องหาเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียน
ก าหนด  รวมถึงต้องใช้กระเป๋าหนังสือและเสื้อวอร์มของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ด้วย  เพื่อความเป็นระเบียบ  

2)  ห้ามนักเรียนแต่งเครื่องประดับทุกชนิด โดยเฉพาะเครื่องประดับราคาแพง หรือสิ่งของมีค่า เช่น 
สร้อย ทองค า แหวน  ฯลฯ  ติดตัวมาโรงเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ถ้าตรวจพบจะท า
การยึดของมีค่าเหล่านั้น ให้ผู้ปกครองติดต่อรับคืนด้วยตนเอง พร้อมรับทราบความผิดของนักเรียนด้วย 

3)  นักเรียนชายช้ันมัธยมต้น ต้องตัดผมทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง  ข้างหน้ายาวไม่เกิน  4  เซนติเมตร  
หากพบว่าผิดระเบียบ จะให้ช่างตัดผมตัดให้ทันที โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น  และห้ามไว้หนวด  

4)  นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผม มัดผมให้เรียบร้อยและผูกโบสีแดง  ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว  
ความยาว 1 เมตร  

5)  กระโปรงต้องมีความยาวต่ ากว่าหัวเข่า 10 เซนติเมตร และไม่พับแขนเสื้อ 

หมายเหตุ   -  ห้ามนักเรียนชายและนักเรียนหญิงย้อมสีผม ซอยผม ดัดผม ต่อผม สไลด์ผมมาโรงเรียนเด็ดขาด  
-  ในกรณีที่นักเรียนท าผิดกฎ จะต้องแก้ไขทันที และจะเชิญผู้ปกครองมารับกลับไปแก้ไข
ให้ถูกระเบียบ จึงจะกลับมาเรียนได้ตามปกติ  
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9.  ยาเสพติด 
การมีไว้ในครอบครอง การเสพสิ่งที่ท าให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น  ยาบ้า  

ยาอี  เฮโรอีน  บุหร่ี สารระเหย แอมเฟตามีน  ฯลฯ  ถือเป็นความผิดร้ายแรง  
บทลงโทษ  
ผู้เสพ คร้ังที่ 1 ตักเตือนและลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 คร้ังที่ 2 เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อรับทราบและหาทางแก้ไข และบ าบัดรักษาต่อไป  
 คร้ังที่ 3 พักการเรียนหรือให้ลาออก จนกว่าจะมีใบรับรองแพทย์ว่าหายเป็นปกติ  
ผู้ขาย หากจับได้ มีหลักฐานและพยานยืนยันชัดเจน พิจารณาให้ออกทันที  
 

10.  การพนัน 
การเกี่ยวข้องกับการพนัน การเสี่ยงทายทุกชนิด ทุกประเภท  ถือเป็นความผิดร้ายแรง  
บทลงโทษ  
ครั้งที่ 1      ตักเตือนพร้อมลงโทษสถานเบา และแจ้งผู้ปกครองรับทราบ  
ครั้งที่ 2      เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อเซ็นช่ือรับทราบความผิดของนักเรียน  
ครั้งที่ 3      ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน  
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11.  ชู้สาวและการมีเพศสัมพันธ ์

1)  การอยู่ด้วยกันสองต่อสองระหว่างชายหญิง และการถูกเนื้อถูกตัวระหว่างชายหญิง  
ถือเป็นความผิดร้ายแรง 

บทลงโทษ 
 คร้ังที่ 1   ตักเตือนทั้งสองฝ่าย  ลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

ครั้งที่ 2   เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายร่วมรับรู้ แจ้งพฤติกรรมนักเรียน  เพื่อให้ผู้ปกครอง  
  เซ็นรับทราบความผิด 

 คร้ังที่ 3  ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน  
2)  ในกรณีที่พบว่านักเรียนตั้งครรภ์ โดยมีหลักฐานจากแพทย์ ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทันที  
3)  การกระท าความผิดประเวณีระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือระหว่างนักเรียนกับครู  

โดยมีหลักฐานหรือพยานยืนยันหรือทั้งสองฝ่ายยอมรับ ให้ลาออกทั้งสองฝ่าย 
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12.  การทะเลาะวิวาท 
1)  การทะเลาะวิวาทในบริเวณโรงเรียน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน  
บทลงโทษ 
ครั้งที่ 1     สอบสวนและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตักเตือน  
ครั้งที่ 2     ลงโทษตามความเหมาะสม และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ครั้งที่ 3     เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อเซ็นรับทราบความผิดของนักเรียน   
ครั้งที่ 4     เชิญผู้ปกครองมาพบและให้พักการเรียน 
2)  การทะเลาะวิวาทในกรณีที่มีอาวุธ 
บทลงโทษ 
ครั้งที่ 1    ยึดอาวุธไว้เป็นหลักฐานแล้วเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อเซ็นรับทราบความผิดของนักเรียน  
ครั้งที่ 2    เชิญผู้ปกครองมาพบและพิจารณาโทษตามความเหมาะสม  หรือให้ออก 
3)  การทะเลาะวิวาทกับนักเรียนต่างสถาบันหรือบุคคลภายนอก หากสอบสวนแล้วมีหลักฐานและ

พยานบ่งชัดว่าเป็นผู้กระท าหรือผู้ก่อเหตุ ให้เชิญผู้ปกครองมาพบและพิจารณาลงโทษร่วมกัน แต่หากเป็น
ผู้ถูกกระท า จะท าการสอบสวนและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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4)  การทะเลาะวิวาทในบริเวณโรงเรียนและก่อความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้ปกครองมาพบเพื่อพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกับคู่กรณี   
13.  การลักขโมย 

หากจับได้และมีพยานหลักฐานชัดเจน หรือผู้กระท ายอมรับความผิดนั้นๆ จะยึดของกลาง หรือ 
ให้น าของกลางมาคืน หรือชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ 

บทลงโทษ 
ครั้งที่ 1    บันทึกความผิด ตักเตือน เชิญผู้ปกครองมาพบ และท าทัณฑ์บน  
ครั้งที่ 2    บันทึกความผิด ตักเตือน เชิญผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และท าทัณฑ์บน  
ครั้งที่ 3    ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน  

14.  ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
1)  ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อก็ตาม  

ถ้าโดยเจตนาจะต้องถูกลงโทษ 
2)  ห้ามขีดเขียนและเจาะโต๊ะเรียน ฝาผนังห้องเรียนและห้องน้ า อาคารเรียน รวมทั้งบริเวณต่างๆ 

ภายในและภายนอกโรงเรียนต้องชดใช้ตามมูลค่าที่ซ่อมแซมหรือเสียหาย 



 

โรงเรียนไตรภพวิทยา 

 

คู่มือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา | 40 

 
15.  การแสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ 
 ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 

1)  การใช้วาจาไม่สุภาพ  (ตักเตือน) 
2)  การใช้ค าด่าที่หยาบมาก ตักเตือน และท าโทษ 
ค าพูดของนักเรียนที่มีต่อครูแลผู้อาวุโส 
การแสดงพฤติกรรมและใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับครู  
บทลงโทษ  
ครั้งที่ 1    บันทึกความผิด ตักเตือน และลงโทษตามความเหมาะสม  
ครั้งที่ 2    เชิญผู้ปกครองเซ็นรับทราบความผิดของนักเรียน พร้อมทั้งท าทัณฑ์บน  
ครั้งที่ 3    ลงโทษสถานหนัก   
การรับประทานอาหาร 
หากพบนักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียน จะยึดของกลางพร้อมทั้งลงโทษ หรือพิจารณา

ลงโทษตามความเหมาะสม 
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16.  ระเบียบการใช้ห้องต่างๆ 
ห้องวิทยาศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร ์
1)  ห้ามนักเรียนเข้าก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด  
2)  กรณีนักเรียนต้องการใช้ห้องนอกเหนือจากเวลาเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า 
     ครูกลุ่มสาระเท่านั้น 
3)  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นบนอาคารโดยเด็ดขาด 
4)  อาคารปิดเวลา  17.00  น.  นักเรียนทุกคนต้องออกจากอาคารก่อนเวลาดังกล่าว 
ห้องสมุด  ให้นักเรียนใช้ห้องสมุดตามระเบียบการใช้ห้องสมุด 
ห้องพักครู  ห้ามนักเรียนเข้าห้องพักครูก่อนได้รับอนุญาต 
ห้องพยาบาล  หากนักเรียนต้องการใช้ห้องพยาบาล ให้ขออนุญาตครูประจ าวิชาและ 

ครูประจ าห้องพยาบาลแต่ละระดับรับทราบเพื่อด าเนินการต่อไป  

17.  กฎเกณฑ์การเข้าห้องสอบ 
1)  นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบ หากลืมน ามาหรือไม่มี  ให้แจ้งฝ่ายธุรการก่อน

เข้าห้องสอบ  
2)  นักเรียนที่ทุจริตในการสอบ จะถูกปรับตกในรายวิชานั้นๆ 
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18.  กรณีหนีเรียน โดดเรียน 

1)  กรณีนักเรียนหนีเรียนบางคาบเรียนหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนก าหนด  
บทลงโทษ  
ครั้งที่ 1 ตักเตือน บันทึกความผิด ตัดคะแนน  
ครั้งที่ 2 ตักเตือน บันทึกความผิด ตัดคะแนน เชิญผู้ปกครอง  ตัดคะแนน 
ครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองเซ็นรับทราบ ท าทัณฑ์บน  ตัดคะแนน 

2)  กรณีนักเรียนมาไม่ถึงโรงเรียน 
บทลงโทษ  
ครั้งที่ 1 ตักเตือน บันทึกความผิด และแจ้งผู้ปกครอง   
ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองเซ็นรับทราบความผิด บันทึกความผิด และท าทัณฑ์บน   ตัดคะแนน 

3)  กรณีหยุดเรียนมากจนเวลาเรียนไม่พอ  ไม่มีสิทธ์ิสอบ เชิญผู้ปกครองมารับทราบ  พักการเรียน 
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19.  สื่อลามก 
มีหนังสือลามก ภาพลามก ซีดีลามก ฯลฯ  ไว้ในครอบครอง ถ้าพบจะยึดไว้โดยไม่คืน  

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  แล้วน าไปท าลาย 
บทลงโทษ 
ครั้งที่ 1  บันทึกความผิด และพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  ตัดคะแนน 
ครั้งที่ 2  แจ้งผู้ปกครองเซ็นรับทราบความผิด บันทึกความผิด และท าทัณฑ์บน  ตัดคะแนน  
ครั้งที่ 3  ลงโทษสถานหนัก และเชิญผู้ปกครองรับทราบผลการพิจารณา   
 

20.  การเจาะหู 
นักเรียนชาย ห้ามเจาะอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย  
นักเรียนหญิง ห้ามเจาะอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย  เจาะได้เฉพาะติ่งหู 
บทลงโทษ 
ครั้งที่ 1   ตักเตือน  ตัดคะแนน 
ครั้งที่ 2   ตักเตือน บันทึก ตัดคะแนนความประพฤติ 
ครั้งที่ 3   เชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิด  พักการเรียน    
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21.  การสักและระเบิดหู 

ห้ามนักเรียนชายและหญิงสักหรือระเบิดหูโดยเด็ดขาด  
บทลงโทษ  ให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน 

 
22.  การท าร้ายร่างกาย ครู - อาจารย ์
 ห้ามนักเรียนกระท าการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของครู – อาจารย์   

ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
บทลงโทษ   ให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนและด าเนินคดีตามกฎหมาย  

 
23.  ผู้มีอ านาจลงโทษ 

1.  ครูอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนที่พบเห็นการกระท าผิดหรือการกระท าหรือรับรู้การท าผิด  
2.  ครูประจ าชั้น 
3.  ฝ่ายปกครองนักเรียน  
4.  ผู้บริหารทุกระดับ 
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24.  ขนาดของไม้เรียว  

ตีมือ ไม้ไผ่เหลา ความยาว  1  ฟุต  ความกว้าง  0.5  CM  ขนาดความยาวของไม้บรรทัด 
ตีก้น ไม้ไผ่เหลา ความยาว  2.5  ฟุต  ความกว้าง  0.5  CM 

 
25.  วิธีการลงโทษ 

1.  ความผิดในข้อ 4.1, 4.2  และ 4.3  ให้ครูที่พบเห็นเหตุการณ์  ตักเตือน  บันทึก   
เสนอตามล าดับขั้นตอน 

2.  หัวหน้าสถานศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองขึ้น  เพื่อสอบสวนความผิด 
ของนักเรียน  และเมื่อปรากฏความผิดเป็นที่แน่ชัดแล้ว  จึงส่ังการให้ผู้มีอ านาจลงโทษตามข้อ 23  
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26.  ขั้นตอนการพิจารณาความผิด 

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  13  คน  จะเป็นผู้พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด  
ประกอบด้วย 

กรรมการบริหาร  2 คน   
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1 คน  
หัวหน้าระดับมัธยม 1 คน  
หัวหน้าระดับประถม 1 คน    
หัวหน้าระดับอนุบาล 1 คน  
อาจารย์มัธยม  5 คน  
อาจารย์ระดับประถม 2 คน   
 

หมายเหตุ    ระเบียบนี้สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
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ระเบียบโรงเรียนไตรภพวิทยา 
ว่าด้วยการกระท าความดี 

 เพื่อให้นักเรียนที่กระท าความดีหรือสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรยกย่องชมเชย
อย่างย่ิงโรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนท าความดีและได้จัดวางระเบียบโรงเรียนไตรภพว่าด้วย        
การกระท าความดีของนักเรียน และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า     “ระเบียบโรงเรียนไตรภพวิทยาว่าด้วยการกระท าความดีของนักเรียน       
พ.ศ. 2549” 
 ข้อ 2   การบันทึกความดีให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 

2.1    เมื่อครู พบเห็นหรือได้รับแจ้งว่า นักเรียนกระท าความดีให้รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรตามแบบฟอร์มแจ้งพฤติกรรมนักเรียน โดยระบุพฤติกรรมความดี วัน เวลา และสถานที่ที่
นักเรียนกระท าความดีนั้น 

       2.2    ส่งแบบแจ้งการกระท าความดีที่ครู หัวหน้าระดับ นั้นๆ หรือที่ห้องปกครอง  
2.3    ครูหัวหน้าระดับช้ันนั้น แจ้งการกระท าความดีของนักเรียนให้ครูประจ าชั้นของ

นักเรียน  ผู้นั้นทราบ และส่งรายละเอียดให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
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2.4  ให้หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่

กระท าความดีนั้นตามระเบียบนี้  
       2.5    แจ้งผู้ปกครองทราบความดีที่นักเรียนกระท า  

 ข้อ 3  ความดีที่เพิ่มคะแนนความประพฤติให้ 
   เพื่อให้การด าเนินการส่งเสริมการกระท าความดีของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสม โรงเรียนจึงได้ก าหนดการกระท าต่างๆ ที่เป็นความดีส าหรับการบันทึกค่าคะแนนความ
ประพฤติไว้ดังนี้ 

รหัส ลักษณะพฤติกรรม ค่าคะแนน 

301 เก็บของ / เงิน  มูลค่าไม่เกิน 100  บาท 2 
302 เก็บของ / เงิน มูลค่าไม่เกิน 500 บาท 3 
303 เก็บของ / เงิน มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท 5 
304 เก็บของ / เงิน มูลค่าเกิน 2,000 บาท 10 
305 ได้รับการยกย่องจากชุมชน  กรณีต่างๆ 10 
306 ชนะการแข่งขันต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ 1-3 5 
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รหัส ลักษณะพฤติกรรม ค่าคะแนน 
307 
308 
309 
310 
311 

ชนะการแข่งขันต่างๆ ภายนอกโรงเรียนที่ 1-3 
เป็นหัวหน้าห้อง ของแต่ละปีการศึกษา 

10 
15 

เป็นรองหัวหน้าห้อง  ของแต่ละปีการศึกษา 10 
เป็นกรรมการห้องเรียน ของแต่ละปีการศึกษา 
เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียน 

7 
25 

312 
313 
314 
315 
316 
317 

เป็นรองประธานคณะกรรมการนักเรียน 
เป็นคณะกรรมการนักเรียน 
เป็นประธาน / รองประธาน สีต่างๆ 
เป็นตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
เข้าร่วมอบรมตามที่โรงเรียนหรือฝ่ายปกครองจัดให้ 
ท าความดีอื่นตามที่ฝ่ายปกครองเห็นชอบ 

20 
15 
20 
5 
10 
10 
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 ข้อ 4   ความดีลักษณะอื่น   นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ปกครองนักเรียน  จะเปรียบเทียบความดีและความผิด เป็นค่าคะแนนตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ 5   ผลของการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

5.1  ให้คิดคะแนนที่เพิ่มสะสมในแต่ละระดับการศึกษา แยกเป็นระดับประถมศึกษา และ 
ระดับมัธยมศึกษา  

5.2  นักเรียนที่ได้รับการเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมถึง 60 คะแนนให้โรงเรียนจัดท า  
ใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีไตรภพ” ให้นักเรียน 

5.3  นอกเหนือจากที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง โดยความ
เห็นชอบจากผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา   

 ข้อ 6   ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันที่  15  พฤษภาคม  2549  เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  เมษายน  2549 
นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา 
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ระเบียบการแต่งกาย 

1.  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 
1.1)   เสื้อผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร เสื้อคอบัวมีปกขนาดกว้างประมาณ  10  ซม.  รอบปกกุ้น 

ด้วยผ้าตาสก๊อตสีกรมท่าลายสีเหลือง – แดง  กว้าง  ¼  นิ้ว  ใต้ปกมีเนคไทผ้าตาสก๊อต  สีกรมท่าลาย 
สีเหลือง – แดง  ( ลายเดียวกับกระโปรง )   เสื้อผ่าหน้ากระดุมสีขาวซ่อนกระดุม แขนยาวจับจีบปลายแขน 
ความกว้างของผ้าขอบรอบปลายแขนกว้างประมาณ  6  ซม.   มีผ้าขอบรอบชายเสื้อประมาณ  6  ซม. 
มีจีบที่ชายเสื้อด้านหน้าด้านหลัง  ด้านละ 3  จีบ  มีกระเป๋าไม่มีฝา   ปักตราโรงเรียน ปักช่ือ – สกุล 
เหนือกระเป๋าเสื้อตามแนวราวนมด้านซ้ายด้วยไหมสีแดง ปักเลขประจ าตัวด้านขวาให้อยู่ในแนวเดียวกับ 
ช่ือ-สกุล  ด้วยไหมสีแดง  เหนือช่ือปักดาวสีเขียวแสดงระดับช้ันปี 

ดาวสีเขียว  1  ดวง   หมายถึง   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
   ดาวสีเขียว  2  ดวง   หมายถึง   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ดาวสีเขียว  3  ดวง   หมายถึง   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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1.2)   กระโปรงลายสก๊อตสีกรมท่ามีเส้นสีเหลือง – แดง  จีบรอบจีบรอบกว้าง  4  ซม.  

พับไปทางเดียวกันประมาณ  8 – 10 จีบ  ตามขนาดเอวของผู้สวมใส่ ยาวคลุมเข่าอย่างน้อย  10  ซม. 
1.3)   รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น ถุงเท้าสีขาวธรรมดา ไม่มีลวดลาย 

2.  เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  
 2.1)  เสื้อแบบเช้ิตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด  สาบที่อกเสื้อกว้าง  3  ซม.   
ซ่อนกระดุมขาวด้านใน แขนสั้นเหนือข้อศอก   ด้านหลังมีจีบที่ชายเสื้อด้านละ  1  จีบ   กว้างจีบละ  4  ซม. 
ขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับกว้างไม่เกิน  5  ซม.    ด้านข้างเสื้อด้านหลังมีอินทรธนูสีขาวกว้าง  4  ซม.   
ยาวประมาณ  7   ซม.  ติดกระดุมด้านละ  2  เม็ด   มีเนกไทสีกรมท่าปลายแหลมปักตราโรงเรียนจาก 
ปลายเนกไท สูงขึ้นมาประมาณ  8  ซม.  มีกระเป๋าไม่มีฝา ปักตราโรงเรียน  ปักช่ือ – สกุล  เหนือกระเป๋าเสื้อ
ตามแนวราวนมด้านซ้ายด้วยไหมสีแดง   ปักเลขประจ าตัว  ด้านขวาแนวเดียวกับช่ือ – สกุล  ด้วยไหมสีแดง 
เหนือช่ือปักดาวสีเขียวแสดงระดับช้ันปี 
               ดาวสีเขียว  1  ดวง   หมายถึง   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   ดาวสีเขียว  2  ดวง   หมายถึง   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ดาวสีเขียว  3  ดวง   หมายถึง   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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2.2)   กางเกงขาสั้นสีกรมท่ายาวเท่าเข่าแต่ไม่เหนือเข่าเกิน  5  ซม.  ขอบเอวมีตะขอเกี่ยว  2  อัน 

มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละกระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง 
2.3)   รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ชนิดผูก  ถุงเท้าสั้นแบบธรรมดาสีขาว ไม่มีลวดลาย 
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ระเบียบว่าด้วยการแสดงความเคารพ 
 

1.  การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน 
 1.1  การท าความเคารพเมื่อนักเรียนมาถึงประตูโรงเรียน  ซ่ึงมีครู อาจารย์ท าหน้าที่เวรยืนอยู่  
ให้นักเรียนวางกระเป๋าหรือสิ่งของแล้ว  ไหว้ หรือยืนตรงค านับ ถ้านักเรียนขี่จักรยานให้ลงจูงแล้วค านับ   

1.2  การท าความเคารพส่ิงควรเคารพที่ประดิษฐานในโรงเรียน ได้แก่  พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  
 1.3  การบอกท าความเคารพ  เมื่อครู อาจารย์หรือผู้ใหญ่เข้าห้องเรียน  ให้หัวหน้าบอกว่า  
 “ นักเรียนเคารพ ”  ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น  ยกมือไหว้และกล่าวค าว่า “ สวัสดีครับ ( ค่ะ ) ” 
เมื่อครูจะออกจากห้องเรียน  เมื่อหมดคาบให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับตอนเข้าห้องเรียน และกล่าวค าว่า   
“ ขอบคุณครับ ( ค่ะ ) ”    
 1.4  เมื่อนักเรียนเดินสวนกับครู – อาจารย์ ให้นักเรียนหยุดแล้วหันท าความเคารพด้วยการไหว้  
 1.5  เมื่อนักเรียนนั่งอยู่กับที่มีครู – อาจารย์ เดินผ่านระยะใกล้พอสมควรให้นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้      
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 1.6  เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู – อาจารย์ไม่ควรแซงขึ้นหน้า  ถ้าจ าเป็นนักเรียนต้องกล่าวว่า  
 “ ขอโทษครับ ( ค่ะ ) ”   ก่อนและถ้าอาจารย์เดินตามหลังนักเรียนใกล้ๆ  ควรหยุดให้ครูอาจารย์ เดินผ่านไปก่อน 
 1.7  นักเรียนที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ  ยุวกาชาด  เนตรนารี  หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์  เมื่อพบครูให้ 
แสดงความเคารพตามระเบียบนั้นๆ  เช่น  ลูกเสือใช้วิธีวันทยหัตถ์ 

1.8  นักเรียนพูดกับอาจารย์ต้องยืนตรง หรือนั่งในลักษณะส ารวม  เมื่อพูดเสร็จแล้วให้ 
แสดงความเคารพ  ( ไหว้ ) ก่อนจากไป  

1.9  ถ้าผู้ปกครองขับรถมาส่งให้นักเรียนลงที่หน้าประตู  แล้วท าความเคารพตามข้อ 1.1 
1.10  ถ้านักเรียนพบผู้ใหญ่ที่ควรเคารพ  เช่น  ผู้มาเย่ียมโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ 

จากโรงเรียนอื่น ฯลฯ  ให้ท าความเคารพเช่นเดียวกับครู อาจารย์ 

2.  การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน                
 ให้นักเรียนท าความเคารพโดยการ  “ไหว้”  และกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ (ค่ะ)”   ถ้านักเรียนสวนกับ
ครู อาจารย์ขณะนักเรียนขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ให้นักเรียนชะลอความเร็วแล้วค านับและกล่าวค าว่า  
“สวัสดีครับ (ค่ะ)”  
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การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนไตรภพวิทยา 

1.   นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
2.   นักเรียนต้องมาเรียนโดยสม่ าเสมอ  และมาให้ทันเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกคร้ัง 
3.   นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ต้องส่งจดหมาย  หรือใบลาให้ครูประจ าชั้นทราบ ผู้ที่มาสาย 

ต้องขออนุญาตครูประจ าชั้น หรือครูประจ าวิชารับทราบก่อนเข้าช้ันเรียน ถ้ามีเวลาเรียนไม่ถึง  ร้อยละ 80  
จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 

4.   นักเรียนที่มาโรงเรียนหลัง  08.00  น.  จะต้องรีบเข้ามาท ากิจกรรมหน้าเสาธงกับเพื่อนๆ   
ยังไม่ต้องน ากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนห้องเรียน 

5.   ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 
6.   นักเรียนพึงเป็นผู้มีกิริยา  วาจาสุภาพอ่อนน้อม และมีสัมมาคารวะต่อบิดา มารดา ครู – อาจารย์ 

และบุคคลทั่วไป 
7.   นักเรียนจะต้องแสดงความเคารพคุณครู ผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคน  

ทุกครั้งที่เห็นนักเรียนจะต้องหยุดยืนตรงแล้วไหว้เมื่อเดินสวนทางกับคุณครู  ผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองที่ 
เข้ามาภายในโรงเรียน 
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8.   นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียนและสมบัติของโรงเรียน

เสมือนของตนเอง  เช่น  ไม่ทิ้งขยะ  เศษกระดาษ  ไม่เด็ดดอกไม้  ต้นไม้   ไม่ท าลายสิ่งของช ารุด  หักพัง   
ถ้าท าเสียหายต้องชดใช้ตามราคาปัจจุบัน 

9.    เวลาหยุดพักกลางวันให้นักเรียนออกมาจากห้องเรียนและลงมาออกก าลังหรือนันทนาการกลาง
สนาม  หรือสถานที่ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ส าหรับพักผ่อน 

10. นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเอง  และผู้อื่น  เช่น  ไม่พูดปด  ลักทรัพย์ 
รังแกเพื่อน 

11. นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์  สุจริตและปฏิบัติตนให้เป็นที่รักของบิดา  มารดา  
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์  เพื่อนนักเรียนทุกคน  และบุคคลอื่นๆ  โดยทั่วไป 

12. ห้ามแต่งเครื่องประดับผม  เช่น  กิ๊บรูปต่างๆ ตุ้มหูและรวบผมให้เรียบร้อยด้วยโบสีแดง  
(ห้ามใช้สีอื่น)    

13. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในโรงเรียน  ถ้าหากพบเห็นจะยึดไว้จนกว่าจะสิ้นปีการศึกษา 
14. ห้ามสวมใส่ของมีค่ามาโรงเรียน  ถ้าหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
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15.  เมื่อได้ยินสัญญาณออดแรก  นักเรียนต้องเลิกเล่น รีบไปท ากิจธุระส่วนตัว  เมื่อสัญญาณออด

ครั้งที่สอง  นักเรียนต้องมายืนเข้าแถวเรียบร้อยพร้อมที่จะท ากิจกรรมหน้าเสาธงได้ทันที 
16.  เวลาเดินแถวขึ้นห้องเรียน นักเรียนควรเดินเป็นแถว ไม่พูดคุยหรือเล่นกัน 
17.  ไม่ว่ิงเล่นตามบันได  ส่งเสียงดัง ไม่ตะโกนจากช้ันบนลงมาช้ันล่าง และจากล่างขึ้นไปข้างบน 
18.  นักเรียนต้องไม่น าสิ่งของมาซื้อขายแก่ครู  หรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
19.  ไม่เที่ยวเตร่กับเพื่อนในวันหยุด  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 
20.  ไม่น าอาหาร  เครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 

 

 เพลง  มาร์ชไตรภพวิทยา 
** มาพวกเราชาวไตรภพวิทยา  ( ซ้ า )   มาพวกเราช่วยกันพัฒนา  ร่วมใจกันเพื่อโรงเรียนของเรา 

เร่ืองกีฬา  เราไม่ด้อยน้อยหน้าใคร ( ซ้ า )  สู้เถิดเราเพื่อความมีชัย  สู้กันไปด้วยน้ าใจนักกีฬา  สามโลกเรา 
ต้องกระเดื่องเร่ืองวิชา  เพียรเถิดหนา  ให้อนาคตสดใส  จรรยาดี  กีฬาเด่น  การเรียนเกรียงไกร  
เชิดชูไว้ไตรภพวิทยา    (ร้อง  2  จบ)  


