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ระเบียบการปฏิบัติงานกลุมกิจการนักเรียน

ปการศึกษา 2565

 

กลุมกิจการนักเรียน



คำนำ 

 สภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่สังคมไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กเยาวชนในวัยเรียน 
โดยเฉพาะเร่ืองพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพติด
ซึ่งเป็นภัยรอบข้างสำหรับเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องมีผู้ชี ้แนะ ให้คำแนะนำ ให้ความรักความ
ไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีมี
พฤติกรรมที่ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย และมีความสุข 

 ระเบียบการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา ครู
แนะแนวนำไปใช้ในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคมดำเนินงานกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป้องกันและปัญหา 
และส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 เอกสารเล่มนี้ นักเรียนและผู้ปกครองควรศึกษาอย่างละเอียดและใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อ
กับโรงเรียนเพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระยะเวลาที่บุตรหลานของท่านได้มาศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนพรุพีพิทยาคมอันจะเกิดประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านด้วย 

 

 

        คณะผู้จัดทำ 

            กลุ่มกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 1. งานสำนักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

2. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4. งานส่งเสริมพฤติกรรมและระเบียบวินัยนักเรียน 

5. งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

6. งานระดับชั้นเรียนและครูที่ปรึกษา 

- งานระดับชั้น 

- งานครูที่ปรึกษา 

 7. งานเวรประจำวัน 

8. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/สภานักเรียน 

- งานสภานักเรียน 

9. งานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
10. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

11. งานกิจกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายภาระงานกลุม่กิจการนกัเรียน 



โรงเรียนวิเคราะห์และจัดกลุ่มงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรที่มี
อยู่ตามบริบทของโรงเรียนและกำหนดแนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และรายละเอียดงาน ได้ดังนี้ 
 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรยีน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน 

หัวหน้ากลุม่กจิการนักเรยีน 

1. งานสำนักงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 

6. งานระดบัชัน้เรียนและครทูีป่รกึษา 

- งานระดบัชัน้ 

- งานครทูีป่รกึษา 

2. งานสง่เสริมกจิการนกัเรียน 

3. งานสง่เสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 

4. งานสง่เสริมพฤตกิรรมและ
ระเบียบวนิัยนกัเรยีน 

5. งานระบบช่วยเหลือดแูลนักเรยีน 

7. งานเวรประจำวนั 

8. งานสง่เสริมประชาธิปไตยในสถานศกึษา 

- งานสภานกัเรยีน 

9. งานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 

ยาเสพตดิและโรคเอดส ์

10. งานเครอืข่ายผู้ปกครอง 

11. งานกจิกรรมนักเรยีน 



 

 

1. ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไป สำหรับนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

2. ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคมว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2565 

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

4. ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคมว่าด้วย การควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2565 

5. ตารางกำหนดโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรณ ีความผิดของ
นักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนพรุพิทยาคม ว่าด้วยการกำหนดคะแนนพฤติกรรมและการลงโทษ
นักเรียน พ.ศ. 2565 

 
 

 

 
1. ระเบียบปฏิบัติการทั่วไป 

1.1 เช่ือฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของครูอาจารย์ทุกท่าน 

1.2 มีสัมมาคารวะ ต้องทำความเคารพเมื่อพบอาจารย์ทุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน 

1.3 ตั้งใจศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

1.4 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดี และดูแลรุ่นน้องได้ 
1.5 ต้องช่วยในการประหยัดในการใช้น้ำ ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน 

1.6 ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 

1.7 ไม่ไว้เล็บ ทำเล็บ ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอาง และทำการสักบนร่างกายไม่ว่า 

บริเวณใดๆ 

1.8 ไม่ประพฤติการใดๆ ที่นำความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 

2. การมาโรงเรียน 

2.1 นักเรียนต้องมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 
2.2 เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วนักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 

จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนุญาตจึงจะออกได้ 
2.3 ถ้านักเรียนจำเป็นต้องหยุดเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายมือชื่อผู้ปกครอง และแจ้งครูที่ 
ปรึกษาทุกครั้ง (ให้ใช้แบบฟอร์มใบลาของโรงเรียนเท่านั้น) 
2.4 นักเรียนทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียนต้องทำความเคารพครูเวรก่อนทุกครั้ง 

2.5 แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 

ระเบียบและแนวปฏบิตัิงานกลุม่กจิการนกัเรียน โรงเรียนพรพุพีทิยาคม 

ระเบียบและแนวปฏบิตัทิัว่ไปสำหรบันกัเรียนโรงเรียนพรพุพีทิยาคม 



2.6 ถ้านักเรียนใช้จักรยาน จักรยานยนต์ มาสายให้เข็นรถเก็บไว้ในโรงเก็บรถ ห้ามขับขี่ 
เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุและทำให้เสียระเบียบแถว 

3. การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 3.1 เนื ่องจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. ดังนั ้น นักเรียนควรมาถึง

โรงเรียน ก่อนเวลา 08.00 น. และ ถึงบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.10 น. 
3.2 นักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย พร้อมที่จะฟังประกาศต่างๆ 

3.3 ผู้แทนนักเรียนบอกเคารพธงชาติ ตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ สงบ
นิ่ง 

3.4 ครูเวรประจำวัน อบรมให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 

3.5 นักเรียนที่มาสายหลังเวลา 08.30 จะต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หลังกิจกรรม
เคารพ ธงชาติ 

3.6 การเดินแถวเข้าชั้นเรียนให้เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย แถวตอนเรียงหนึ่งโดยไม่คุย
หรือ เล่นกันขณะเดินแถว 

4. การโฮมรูม 

หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนแต่ละชั้นเดินแถวไปยังห้องเรียนเพื่อ
พบครูที่ปรึกษาประจำชั้นทุกชั้น เพื่อฟังการชี้แจง ดูแลความสะอาดของห้องเรียน การแต่งกายและ
ชี้แจงระเบียบต่างๆของโรงเรียน 

5. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

5.1 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ในกรณีที่ลืมอุปกรณ์การเรียน
หรือ วัสดุอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่ครูผู้สอนในวิชานั้นๆ มาขออนุญาตให้เท่านั้น หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูเวรประจำวัน โดยดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอน 

5.2 ถ้าผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง ให้นักเรียนพาไปพบกิจการนักเรียนเพื่อขออนุญาตก่อน 

ทุกครั้ง 

5.3 กรณีที่นักเรียนนำจดหมายผู้ปกครองมาให้อนุญาตครูประจำวิชาก่อนแล้ว ให้นำจดหมาย
มายืนยันเป็นหลักฐาน เพ่ือขออนุญาตจากกิจการนักเรียน 

5.4 ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมและนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีหนังสือ
ราชการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง โดยจะมีครูคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

5.5 นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไป เมื่อกลับมาแล้วให้คืนใบอนุญาตที่กิจการ
นักเรียนทุกครั้ง 



5.6 ในกรณีที่นักเรียนออกนอกบริเวณโดยมิได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน หรือหนีออกนอก
บริเวณโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆและ
จะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางโรงเรียนด้วย 

6. การขาดเรียน 

6.1 ถ้านักเรียนขาดเรียนถึง 2 วัน ไม่ว่าป่วยหรือลากิจต้องส่งใบลาต่อครูที่ปรึกษา ถ้าขาด
เรียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ครูที่ปรึกษาติดตามข่าวโดยส่งหนังสือแจ้งการขาดเรียน ให้
ผู้ปกครองทราบ (ให้ใช้แบบฟอร์มการแจ้งผู้ปกครองของกลุ่มกิจการนักเรียนเท่านั้น) 

6.2 ถ้าขาดติดต่อกันถึง 3 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาส่งหนังสือแจ้งการขาดเรียน 
ให้ผู้ปกครองทราบและเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาพบครูที่ปรึกษาพร้อมกับฝ่ายวิชาการ 

6.3 ถ้าขาดติดต่อกันและครูที่ปรึกษาส่งจดหมายทะเบียนถึงผู้ปกครอง 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน 
และถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อกับทางโรงเรียน จะดำเนินการตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป 

7. การพบบุคคลภายนอก 

ห้ามนักเรียนนัดพบบุคคลภายนอกหรือไปพบตามอาคารเรียน บริเวณต่างๆโดยเด็ดขาด ถ้ามีผู้
ต้องการพบให้แจ้งกิจการนักเรียนและแจ้งครูที่ปรึกษาเมื่อหมดคาบเรียน โดยจะเรียกนักเรียนมาพบที่
ห้องหรือสถานที่เหมาะสมเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต โดยยึดแนวปฏิบัติของระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังต่อไปนี้ 

 
1. นักเรียนชาย ม.ต้น 

 1.1 ผม  ให้ตัดผมทรงรองหวีเบอร ์๑ ด้านหน้ายาวไม่เกิน  ๔  เซนติเมตร  ไม่หวีแสกกลาง ไม่
ทาเจล  หรือครีมทาผมไม่ทำหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ  ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  ห้าม
ตัดทรงสกินเฮด ห้ามไว้หนวดหรือเคราหรือไว ้จอนผม  
 1.2 เล็บ  ตัดสั้นชิดเนื้อ ห้ามทาหรือย้อมสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
 1.3 เสื้อ  เสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาวล้วน ไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3 เซนติเมตร 
กระดุมสีขาวกว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนบราวนมด้านซ้าย 1 ใบ 
(กว้าง 8-12 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร)  ต้องไม่คับหรือหลวมจนเกินไป ไม่มีกระดุมที่ปกเสือ้ 
ไม่มีจีบหลัง สวมใส่ไว้ในกางเกงแบบสุภาพ ไม่ปล่อยหรือดึงเสื้อลงคลุมเข็มขัด 

1.4 กางเกง  ใช้ผ้าสีกากีเนื้อเรียบ ไม่ใช้ผ้ามัน ตัดทรงนักเรียนแบบทรงไทย มีขอบที่เอวมีจีบ
ด้านหน้าข้างละ 2 จีบ ขอบกางเกงสูงเหนือเข่าวัดจากกึ่งกลางสะบ้าขึ้นไปประมาณ 5 เซนติเมตร 
ปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง 5  เซนติเมตร ไม่รัดรูป ส่วนกว้างในขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา 8-
12 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตรงตะเข็บด้านข้างๆละกระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง  

1.5 เข็มขัด  ใช้เข็มขัดสีน้ำตาล หัวเข็มขัดลูกเสือ ไม่มีลวดลายใดๆ 

1.6 รองเท้า  ใช้ผ้าใบสีน้ำตาลหุ้มส้นชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลายหูตาไก่ร้อยเชือกและเชือกผูก
รองเท้าสี น้ำตาล  ห้ามใช้รองเท้าชนิดหัวตัดหัวแหลม   ส้นสูงและรองเท้าผ้าใบที่มีขอบน้ำตาลโดย
เด็ดขาด  และห้ามทำการกัด สีรองเท้าหรือย้อมให้เป็นสีอื่นที่แปลกไปจากสีเดิม  และให้สวมหุ้มส้น
ตลอดเวลา 

1.7 ถุงเท้า  มีสีน้ำตาลล้วนไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ลูกฟูกหนา ยาวคร่ึงน่อง ไม่พับหรือม้วนขอบถุง
เท้าเวลาสวมเครื่องแบบอื่นๆ ให้ใช้ตามที่โรงเรียนกำหนด 
 
 

ระเบยีบโรงเรยีนพรพุพีทิยาคมวา่ดว้ย การแตง่กายของนกัเรยีน  
พ.ศ.2565 

 

พ.ศ. 2558 



2. นักเรียนหญิง ม.ต้น 

 2.1 ผม  นักเรียนหญิง ม.ต้น ให้ไว้ผมส้ัน ให้ไว้เกินติ่งหูไม่เกิน  ๒  เซนติเมตร ไม่ดัด ยืด หรือ
ซอย  ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นติดกิ๊บธรรมดาสีดำ  ห้ามไว้ผมม้ากรณีนักเรียนได้ไว้ผมม้า
ก่อนออก ระเบียบฯ นี้  อนุโลมแต่ต้องติดกิ๊บให้เรียบร้อยจนกว่าผมจะยาวถูกต้องตามระเบียบฯ กรณี
นักเรียนที่ผมหยิกผมฟูหรืออยู่กิจกรรมชุมชุมที่ครูขออนุญาตไว้ผมยาว  ให้กลุ่มงานกิจการ นักเรียน
พิจารณาอนุญาตไว้ผมเป็นรายๆ ไปและห้ามยืดผม  โดยผู้ได้รับอนุญาตครั้งละ ๑ ปีการศึกษา 

2.2 เล็บ  ตัดสัน้ชิดเนื้อนิ้ว ห้ามทำเล็บหรือทำอย่างอื่นที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
2.3 เส้ือ  ใช้ผ้าสีขาวเกล้ียงไม่บางจนเกินไป เป็นเส้ือคอพับในตัวสวมศีรษะได้สะดวก ปกหลัง 

(แบบทหารเรือ) วัดจากต้นคอไม่เกิน 12 เซนติเมตร ใช้ผ้า 2 ชั้นเย็บแบบเข้าถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือ
ข้อศอก ปลายแขนจีบด้านละ 3 จีบ หันจีบออก ขอบแขนเสื้อมีรอยพับขนาด 3 เซนติเมตร ริมขอบ
ด้านล่างขวาติดกระเป๋าพับขอบกว้าง 5 - 9 เซนติเมตร ลึก 7-10 เซนติเมตร ปากกระเป๋าพับเย็บริม
กว้าง 2 เซนติเมตร ความยาวของเสื้อพอเหมาะกับลำตัว ไม่หลวมหรือรัดรูปจนเกินไป 

 2.4 เสื้อซับชั้นใน จะต้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลายไม่เว้าลึกไม่ไขว้  ปิดส่วนหน้าและหลังอย่าง
มิดชิดห้าม ใส่เกาะอก  ไม่เป็นสายเดี่ยว 

2.5 หูกระต่าย ใช้ผ้าสีกรมท่า ชายเป็นสามเหลี่ยมกว้าง 8-10 เซนติเมตร (ผูกรอบคอแบบ
เง่ือนกลาส)ี 

2.6 กระโปรง  ใช้สีกรมท่าเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ามัน ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบพับ
จีบออกด้านนอกด้านละ 3 จีบ จีบตีเกร็ดยาวประมาณ 8 ถึง 12 เซนติเมตร กระโปรงยาวคลุมเข่าวัด
จากกลางลูกสะบ้าขนาดยืนตรงลงไปไม่เกิน 15 เซนติเมตร ชายกระโปรงพับริมขอบกว้าง 2-4 
เซนติเมตร ไม่ตัดแบบทรงแคบรัดรูป และรองต่ำจนดูไม่สุภาพ  

2.7 รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นชนิดหัวมนสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่
เกิน 3 เซนติเมตร  

2.8 ถุงเท้า  ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่บางจนเกินไป เมื่อสวมแล้วพับขอบถุงเท้าลงไปให้
กว้าง 5-7 เซนติเมตร เนื้อข้อเท้า 4-5 เซนติเมตร 

3. นักเรียนชาย ม.ปลาย 

 3.1 ผม  ทรงผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตรด้านข้างด้านบนไม่เกินหน้าผมและด้านหลัง
ด้านข้างยาวไม่เกินตีนผม (รองทรงสูง) ห้ามตกแต่งทำร่องแนวผม ห้ามทำสีผม ห้ามใส่น้ำมันหรือเจล 
ห้ามตัดทรงสกินเฮด 

ห้ามไว้หนวดเครากับแต่งจอนและกันหน้าผม ห้ามตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ ลวดลาย หรือ 
อื่นๆที่ไม่เหมาะสมในการ 

 3.2 เล็บ  ตัดสั้นชิดเนื้อนิ้วทุกเล็บ ไม่ใช้ของปรุงแต่งที่ผิดไปจากธรรมชาติ 



 3.3 เสื้อ  ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ตัดแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด มีสาบ
ด้านหน้ากว้าง 3 เซนติเมตร กระดุมสีขาวมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนเสื้อสั้นเหนือ
ข้อศอกประมาณ 26 เซนติเมตร มีกระเป๋าติดแนบราวนมด้านซ้าย ขนาดกว้าง 8 - 12 เซนติเมตร 
ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ไม่รัดหรือหลวมจนเกินไป ไหล่ไม่ตก ไม่มีกระดุมที่ปก ไม่มีจีบหลังสวมใส่ไว้
ในกางเกง แบบสุภาพ ไม่ปล่อยหรือดึงเสื้อคลุมเข็มขัด 

3.4 กางเกง  ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ามัน ตัดแบบทรงกางเกงไทยมีจีบข้างละ 2 จีบ ขาสั้น
เหนือเข่าเมื่อยืนตรงพ้นจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 2 - 5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงห่าง
จากขาประมาณ 8 -12 เซนติเมตรตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับเข้าด้านในกว้างประมาณ 3-5 
เซนติเมตร  ผ่าตรงกลางส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละกระเป๋าหลัง ไม่เป็นแบบรองต่ำ 

3.5 เข็มขัด  ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง 3.4 เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด (สอบปลายเข็มขัด) คาดเข็มขัดโดยสอดเข้าไปในหู
กางเกงห้ามตัดแต่งปลายเข็มขัดเป็นรูปเฉียง ห้ามใช้เข็มขัดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ 

3.6 รองเท้า  ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นหลัง หรือผ้าใบสีดำล้วน แบบผูกเชือกส้นเรียบ หรือมีส้นไม่
เกิน 3 เซนติเมตร 

3.7 ถุงเท้า  ใช้สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย ห้ามพับหรือม้วน เมื่อสวมแล้วยาวไม่เกินครึ่งน่อง 

4. นักเรียนหญิง ม.ปลาย 

 4.1 ผม  นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมสั้นและผมยาวได้ กรณีไว้ผม
สั้นให้ไว้เสมอคาง ความยาวเท่ากันทั้งศีรษะ  กรณีไว้ผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย โดยให้ใช้ริบบิ้นสี
กรมท่าเท่านั้น ความยาววัดจากตีนผมไม่เกิน 20 เซนติเมตร ไม่ดัด หรือซอย  ไม่มีเครื่องประดับผม
ทุกชนิดยกเว้นติดกิ๊บธรรมดาสีดำ  ห้ามไว้ผมม้ากรณีนักเรียนได้ไว้ผมม้าก่อนออก ระเบียบฯ นี้  
อนุโลมแต่ต้องติดกิ๊บให้เรียบร้อยจนกว่าผมจะยาวถูกต้องตามระเบียบฯ 

 4.2 เล็บ  ให้ตัดสั้นชิดเนื้อทุกนิ้ว ห้ามใช้เครื่องปรุงแต่งอื่นๆ ที่ผิดไปจากธรรมชาติ 
 4.3 เส้ือ  ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ตัดแบบคอเชิ้ตผ่าอกตลอด มีสาบเสื้อตลบเข้า
ในกว้าง 3 เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาว แขนยาวเหนือข้อศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย 
ประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 เซนติเมตร ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง และมีเส้ือชั้นในชนิดคอกระเช้า
สีขาวสวมทับเสื้อชั้นในปกติอีกชั้นหนึ่ง สวมใส่ไว้ในกระโปรงแบบสุภาพไม่ปล่อยหรือดึงเสื้อมาคุมเข็ม
ขัด 

4.4 กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ไม่ใช้ผ้ามัน ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบด้าน
ละ 6 จีบแต่ละจีบตีตะเข็บลึก 6-12 เซนติเมตร  ห้ามตัดเป็นทรงรัดรูป ตัวกระโปรงไม่เป็นเอวต่ำ 
หรือสูงจนดูไม่สุภาพ เมื ่อสวมใส่ให้ยาวคลุมเข่า ลงไปจากกลางลูกสะบ้าประมาณไม่เกิน 15 
เซนติเมตร 



4.5 เข็มขัด  ใช้เข็มขัดสีดำกว้าง 3-4 เซนติเมตร  ตามขนาดตัวของนักเรียน หัวแบบรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีดำชนิดหัวกลัดมีปลอกสีเดียวกันสำหรับสอดปลายเข็มขัด ให้คาดทับกระโปรง ไม่ให้
สูงหรือต่ำ จนเห็นขอบกระโปรง 

4.6 รองเท้า  ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นสีดำ หัวมนไม่มีลวดลาย มีสายรัดหนังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 
เซนติเมตร 

4.7 ถุงเท้า  ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมให้พับขอบกว้าง 5-7 เซนติเมตร อยู่เหนือข้อ
เท้าประมาณ 4-5 เซนติเมตร 

5. การปักชื่อ   
อกเส้ือด้านขวาปักอักษรชื่อนามสกุลขนาดตัวอักษรสูง ๐.๕  เซนติเมตร  เหนือชื่อนามสกุลปัก 

อักษรย่อโรงเรียน “พร.พ.”  เหนืออักษรย่อโรงเรียนปักจุดทึบ ตามระดับชั ้น เรียนที่โรงเรียน
กำหนดให้ ม.๑ จำนวน ๑ จุดม.๒ จำนวน ๒ จุด และม.๓ จำนวน ๓ จุด เรียงขนานกับปกเสื้อ  ด้วย
ด้ายหรือไหมสีน้ำเงินเข้มให้มี ขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียน  ใช้ชื ่อและนามสกุล
ภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้แบบอักษร  Angsananew 

6. เครื่องประดับ 

6.1 แว่นตา   หากจำเป็นต้องใช้แว่นตาให้ใช้เฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น  ให้ใช้สีดำหรือสีน้ำตาล 
ในกรณีที่ต้องใส่คอนเทคเลนส์สายตา ให้ใส่คอนเทคเลนส์สายตาชนิดใสเท่านั้น 

6.2 นาฬิกา สายนาฬิกาเป็นโลหะ หนังหรืออื่นๆ  ที่สีสุภาพไม่มีลวดลาย 

 6.3 ไม่ควรโทรศัพท์มือถือและนำของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียนหากเกิดการสูญหายทาง
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 

 6.4 สร้อยคอ ให้ใช้สร้อยสแตนเลส หรือสอยร่มสำหรับแขวนพระ สร้อยจะต้องยาวไม่ปรากฎ
เหนือรอยของปก 

 6.5 ห้ามสักร่างกาย ห้ามใส่ต่างหูและเคร่ืองประดับทุกชนิด 

7. ชุดพลศึกษา     
นักเรียนทุกคนต้องมีชุดพลศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนด ให้นำเส้ือไว้ในกางเกง ไม่ทำเข้ารูป ไม่

ทำให้ซีด ไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วนไม่มีแถบสีหรือลวดลาย  สวมถุงเท้าสี
ขาวชนิดบาง  ไม่มีลวดลายผูกเชือกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้าการแต่งกายชุดพลศึกษา  ให้แต่งเฉพาะ
วันที่เรียนพลศึกษาเท่านั้นหรือสถานศึกษากำหนด ไม่ปักชื่อหน้าอกด้านขวาของตัวเสื้อชุดพลศึกษา 

8. เครื่องแต่งกายลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด  
ให้แต่งกายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

9. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร   
ให้แต่งกายตามเครื่องแบบของกรรมการรักษาดินแดน 
 



 
 
 
 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ ๒๕๔๘“ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ.
๒๕๔๓ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

“กระทำความผิด” หมายความว่า การที ่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฏกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความ
มุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด ม ี๔ สถาน ดังนี้ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 

(๒) ทำทัณฑ์บน 

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วย
ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนนักศึกษา และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัย
ความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดี
ต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายให้เป็นผู้
ที่มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

 

ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ย การลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

พ.ศ. 2558 



ข้อ ๗ ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง 

ข้อ ๘ การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ  สภาพ
นักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีที่ทำให้เสื่อม
เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าว
ตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบการทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๐ ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำ
ความผ ิดท ี ่สมควรต ้องปร ับเปล ี ่ยนพฤต ิกรรม  การจ ัดก ิจกรรมให ้ เป ็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ด้วยโรงเรียนเห็นสมควรวางระเบียบปฎิบัติเกี ่ยวกับการควบคุมประพฤตินักเรียนเพื่อให้
นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตอาศัยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคมว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ พ.ศ. 
2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็น
ต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับอี่นๆ ของโรงเรียนที่ขัดแย้งกับระเบียบการนี้ 

ข้อ 3 ในระเบียบนี ้
“ผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

“กิจการนักเรียน” หมายถึง กิจการนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

“คร”ู หมายถึง ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ข้อ 4 ให้ครูมีอำนาจหน้าที่เพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤติคะแนนนักเรียนตามอำนาจ
หน้าที่ระเบียบนี ้

ข้อ 5 ให้ครูเสนอการเพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤติคะแนน นักเรียนในกรณีที่เกินอำนาจ
หน้าที่ของตนต่อผู้มีอำนาจเพ่ิมหรือตัดคะแนน 

ข้อ 6 ให้ครูรายงานการตัดคะแนนความประพฤติพร้อมเหตุผลที่ต้องตัดคะแนนต่อกิจกา
นักเรียน โดยแบ่งเกณฑ์ความผิด ดังนี้(ให้ใช้แบบรายงานของกลุ่มกิจการนักเรียนเท่านั้น) 

(1) ความผิดสถานเบา ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5-10 คะแนน 

(2) ความผิดสถานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 15-20 คะแนน 

(3) ความผิดสถานหนัก ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 30-50 คะแนน 

ข้อ 7 กิจการนักเรียนบันทึกความรับผิดชอบของนักเรียนในระเบียนประวัติและ  แจ้งครูที่
ปรึกษาประจำชั้น เพ่ือดำเนินการต่อไป 

ข้อ 8 นักเรียนคนใดกระทำความผิด 3 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 20 คะแนน
ให้เชิญครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่มีปัญหา พบกิจการนักเรียนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา และให้ครูที่ปรึกษา
ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ 

ระเบยีบโรงเรยีนพรพุพีทิยาคมวา่ดว้ย การควบคมุความประพฤตนิกัเรยีน พ.ศ.
2565 



ข้อ 9 นักเรียนคนใดกระทำความผิด 4 ครั้ง หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 50คะแนน 
ให้กิจการนักเรียน เชิญผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา พบหัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียนหรือผู้อำนวยการ
โรงเรียน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและทำทัณฑ์บน 

ข้อ 10 นักเรียนคนใดกระทำความผิดเป็นครั้งที่ 5 หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่า 
30 คะแนนขึ้นไป พร้อมได้ทำทัณฑ์บนกับทางโรงเรียนแล้วให้ประชุมคณะกรรมการกลุ่มกิจการ
นักเรียน เพ่ือพิจารณาโทษ เสนอผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือพิจารณาสั่งการพักการ
เรียน (สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4) พร้อมเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหาและผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ใหก้ลุ่มกิจการนักเรียน เชิญผู้ปกครอง 
ครูที่ปรึกษา พบหัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้อำนวยการ
โรงเรียน และคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและทำทัณฑ์บนกับทาง
โรงเรียนต่อไป ข้อ 11 เกณฑ์ความดีความชอบที่ควรเพ่ิมคะแนน 
 

ครัง้ละ 5 คะแนน ครัง้ละ 10 คะแนน ครัง้ละ 20 คะแนน 

1. ช่วยกันรักษาความสะอาด
ของโรงเรียนนอกเหนือจากที
โรงเรียนมอบหมาย 

2. เก็บสิ่งของมีราคาไม่เกิน 
50 บาทและนำแจ้งกลุ่ม
กิจการนักเรียนหรือครูเวร
ประจำวันเพื่อดำเนินการส่งคืน
เจ้าของ 

3. กระทำความดีอื่นใดที่
เปรียบได้ กับการกระทำตาม
ความดีตามข้อ 1 - 2 

1. ช่วยเหลือกิจกรรมของ
โรงเรียนเพื่อให้กิจการนั้นๆ
ก้าวหน้าด้วยความจริงใจ 

2. เก็บสิ่งของมีราคามากกว่า
50 บาทและนำแจ้งฝ่ายกิจการ
นักเรียนหรือครูเวรประจำวัน
เพ่ือดำเนินการส่งคืนเจ้าของ 

3. ชี้ช่องทางหรือแนะแนวทาง
ให้ครู ทราบแหล่งอบายมุขเพื่อ
ดำเนินการปราบปรามและ
แก้ไขหรือสามารถบอกชื่อ
นักเรียนที่กระทำความผิดได ้

4. กระทำความดีอื่นใดที่
เปรียบได้กับการกระทำตาม
ความดีตาม ข้อ 1 - 3 

1. นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนทำ
ให้บุคคลภายนอกรุ้จักโรงเรียน
มากขึ้น 

2. กระทำความดีอื่นใดที่
เปรียบได้กับการกระทำตาม
ความดีตาม ข้อ 1 

 
 

 
 
 



ตารางกำหนดโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม กรณี 
ความผิดของนักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ว่าด้วยการกำหนดคะแนนพฤติกรรมและ
การลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2565 

 

เรือ่ง การตดัคะแนน
พฤตกิรรม 

หมายเหต ุ คำอธิบาย 

การเข้าเรียน 

1. มาสาย 3 ครั้ง 
ติดต่อกัน (ใน 1 
สัปดาห์) โดยไม่มีสาเหตุ
สมควร/ไม่ลงชื่อมาสาย 

 
10 คะแนน 

เชิญผู้ปกครอง
รับทราบ 

สาย หมายถึง มาไม่ทัน
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

๒. มาสายติดต่อกัน ใน 
๑ สัปดาห์(๕ วันทำการ) 
หรือมากกว่านั้น 

๒๐ คะแนน 
เชิญผู้ปกครอง
รับทราบ 

- 

3. ขาดเรียนติดต่อกัน 
ใน 1 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 
1 เดือน 

- 
ติดต่อผู้ปกครองขอ
หลักฐานการขาด
เรียน 

หลักฐาน เช่น ใบลา
ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 
(ส่งที่ครูที่ปรึกษา) 

4. ขาดเรียนติดต่อกัน
เกิน 30 วัน ไม่แจ้งให้
โรงเรียนทราบ 

- 
ให้หมดสิทธิ์ในการ
สอบทุกวิชา 

กรณีที่มีหลักฐานรับรอง
ในการขาดเรียนภายหลัง
ให้ครูแต่ละรายวิชาตัดสิน
ตามหลักฐานที่มี 

5. การหนีเรียน/ไม่เข้า
เรียน 

ครั้งละ 15 คะแนน เชิญผู้ปกครอง 

ลงโทษให้นักเรียน
ช่วยเหลืองานสาธารณะ
จำนวน ๕ ชม..ต่อการ
หนี/ไม่เข้าเรียน ๑ ครั้ง 

6. การส่งเสียงและ
รบกวนภายในห้องเรียน ครั้งละ 10 คะแนน 

- ลงโทษช่วยเหลืองาน
สาธารณะ จำนวน 5 ชม. 
ต่อการกระทำ 1 ครั้ง 

 
 
 
 



เรือ่ง การตดัคะแนน
พฤตกิรรม 

หมายเหต ุ คำอธิบาย 

การแต่งกาย 
1. ทรงผมผิดระเบียบ 

10 คะแนน ครูตัดผมทันท ี
หากนักเรียน แสดงอาการไม่
พอใจให้แจ้งชื่อนักเรียนเพื่อ
เชิญผู้ปกครองพบ 

๒. โบว์ผูกผมผิดระเบียบ ๑๐ คะแนน ไม่ให้ใช้โบว์ผูกผม เก็บโบว์ผูกผมไม่ให้คืน  
๓. ไม่ใส่เส้ือทับใน ๑๐ คะแนน - - 
๔. เข็มขัดมีลวดลาย ผิด
ระเบียบ 

๑๐ คะแนน ไม่ให้ใช้อีก 
เก็บเข็มขัดไม่ให้คืน 

๕. กระโปรง กางเกง 
นักเรียนผิดระเบียบ 

๑๐ คะแนน ไม่ให้ใช้อีก 

หากแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสมหรือไม่ทำตาม ตัด 
๑๐ คะแนนแจ้งชื่อนักเรียน
รายดังกล่าวเพ่ือเชิญ
ผูป้กครอง 

๖. ดัดแปลงเส้ือ พละ 
กางเกงพละทุกประเภท 

๑๐ คะแนน ไม่ให้ใช้อีก 
หากนักเรียนยังสวมใส่มาอีก
ให้ยึดและเก็บเป็นหลักฐาน 

๗. ถุงเท้า รองเท้า ใส่ไม่
ถูกระเบียบ ๑๐ คะแนน ยึดไม่ให้ใช่อีก 

ถุงเท้าไม่ถูกระเบียบ เช่นมี
ลวดลาย สีไม่ถูกต้องรองเท้า
แฟชั่น ต่างๆ 

๘. ใส่เครื่องประดับและ 
แต่งหน้า 

๑๐ คะแนน 

เก็บเคร่ืองประดับ 

ให้ล้างหน้าลบ
เคร่ืองสำอาง
ในทันท ี

หากแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสมหรือไม่ทำตาม ตัด 
๑๐ คะแนนแจ้งชื่อ 

นักเรียนรายดังกล่าวเพื่อเชิญ
ผู้ปกครอง 

9. ใส่นำ้มันใส่ผม 

๕ คะแนน ให้ล้างนำ้ออกทันท ี

หากแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสมหรือไม่ทำตาม ตัด 
๑๐ คะแนนแจ้งชื่อนักเรียน
รายดังกล่าวเพ่ือเชิญ
ผู้ปกครอง 

 
 



เรือ่ง การตดัคะแนน
พฤตกิรรม 

หมายเหต ุ คำอธิบาย 

การแต่งกาย 
10. แต่งกายไม่ถูกต้อง
ตามวันที่โรงเรียน
กำหนดหรือแต่งชุดพละ
ในวันที่ไม่มีเรียนพละ
ศึกษา 

10 คะแนน 
ผิด ซ้ำซากเชิญ

ผู้ปกครอง 

หากแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสมหรือไม่ทำตาม ตัด
๑๐ คะแนนแจ้งชื่อนักเรียน
รายดังกล่าวเพ่ือเชิญ
ผู้ปกครอง 

๑๑. ใช้กระเป๋าผิดแบบที่
โรงเรียนกำหนด 

๑๐ คะแนน 
เก็บกระเป๋า

นักเรียน ไม่ให้คืน 
- 

ความประพฤติด้านอื่นๆ 
๑. แสดงกริยาไม่
เหมาะสมกับคร ูเช่น
ก้าวร้าว ไม่เคารพ ทั้ง
พฤติกรรมและคำพูด 

20 คะแนน 
เชิญผู้ปกครอง 

ขอขมาอาจารย์ 

หากไม่ยอมรับฟังทาและไม่
ประพฤติตาม ให้แจ้ง
ผู้ปกครอง และ ทำทัณฑ์บน 
ทันที และให้เรียนที่บ้าน 

๒. มีพฤติกรรมด้านชู้
สาว 

2๐ คะแนน 
ตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณา 

เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
เข้าพบคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาตัดสินโทษตาม
เห็นสมควร 

๓. มั่วสุ่ม (ตั้งกลุ่ม) เล่น
การพนัน กล่าวคำไม่
สุภาพ นำสื่อลามก 
อนาจารเข้ามาใน
โรงเรียน 

2๐ คะแนน 
ตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณา 

ให้ทบทวนการกระทำ
ความผิดและเรียนที่บ้านใน
ความควบคุมของผู้ปกครอง 

๔. ก่อการทะเลาะวิวาท 

หรือแสดงความเป็น
อันธพาล 

3๐ คะแนน 
ตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณา 

ให้ทบทวนการกระทำ
ความผิดและเรียนที่บ้านใน
ความควบคุมของผู้ปกครอง 

๕. สร้างความเสื่อมเสีย
แก่โรงเรียน 3๐ คะแนน 

ตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณา 

ให้ทบทวนการกระทำ
ความผิดและเรียนที่บ้านใน
ความควบคุมของผู้ปกครอง 

 
 



เรือ่ง การตดัคะแนน
พฤตกิรรม 

หมายเหต ุ คำอธิบาย 

ความประพฤติด้านอื่นๆ 
๖. ไม่ร้องเพลงชาติหนี
การสวดมนต์ประจำ
สัปดาห์ 

10 คะแนน ตักเตือน 
ลงโทษช่วยเหลืองานสังคม 
๑๐ ชั่วโมง 

๗. เข้าแถวช้ากว่าเสียง
ออดดัง ๕ นาที 

ครั้งละ ๕ คะแนน - 
ปฏิบัติงานสาธารณะ ช่วย
สังคมตามสมควร 

๘. ทำลายทรัพย์สินของ 

โรงเรียน 
20 คะแนน ชดใช้ ๕ - ๒๐ เท่า 

ชดใช้ตามลักษณะการ
กระทำความผิด 

๙.สูบบุหรี่ในสถานศึกษา 
20 คะแนน ปรับ 2,000 บาท 

ผู้ปกครองต้องชดใช้ให้กับ
สถานที่ ราชการตาม
กฎหมาย 

๑๐. เสพยาเสพ 

ติด หรือมีไว้ครอบครอง, 

พกอาวุธ (ปืน ,วัตถุ
ระเบิด ,ของมีคมที่ใช ้

เป็นอาวุธ ) มาโรงเรียน 

๕๐ คะแนน + 

ทัณฑ์บน + 

พักการเรียน 

๑๕ วัน + 

คณะกรรมการ 

พิจารณา ตาม 

กฎหมายยา 

เสพติด และ 

การใช้อาวุธ 

๑๐.เสพยาเสพติด 
หรือมีไว้
ครอบครอง,พก
อาวุธ (ปืน, วัตถุ
ระเบิด ,ของมีคมที่
ใช้เป็นอาวุธ ) มา
โรงเรียน 

๕๐ คะแนน + ทัณฑ์บน + 
พักการเรียน ๑๕ วัน + 
คณะกรรมการพิจารณา ตาม
กฎหมายยาเสพติด และการ
ใช้อาวุธ 

๑๑. ปลอมลายมือครู 
หรือหนังสือราชการของ
โรงเรียน 

๒๐ คะแนน 

๑๑. ปลอมลายมือ
ครูหรือหนังสือ
ราชการของ
โรงเรียน 

๒๐ คะแนน 

๑๒. ขโมยทรัพย์สินผู้อื่น ๒๐ คะแนน ทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครอง 
๑๓ . มียาเสพติดไว้เพื่อ 

จำหน่าย 
แจ้งเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ให้ดำเนินการตามกฎหมายยาเสพติด 

๑๔. ถูกอาญาบ้านเมือง ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
 
 



เรือ่ง การตดัคะแนน
พฤตกิรรม 

หมายเหต ุ คำอธิบาย 

ความประพฤติด้านอื่นๆ 
๑๕. ความผิดอื่นๆที่มิได้
ระบุไว้ในตาราง 

เป็นไปตามมติคณะกรรมการงานปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

หมายเหตุ 
- หากนักเรียนกระทำความผิดเรื่องต่างๆครบ ๓๐ คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองเข้าพบเป็นกรณี

พิเศษ พร้อมกับนักเรียนรายดังกล่าว เพื่อ หาหนทาง ในการปรับปรุงพฤติกรรม หากนักเรียนกระทำ
ความผิดซ้ำซาก หลายคร้ังและเป็นความผิดเร่ืองเดิมๆ ให้พิจารณา และ ดำเนินการขั้นเด็ดขาด คือ ให้
ย้ายสถานศึกษาหรือ เรียนที่บ้าน 

- หากนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า ๖๐ คะแนน นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
เรียน และไม่ดำเนินการให้จบการศึกษา จนกว่านักเรียนจะมาติดต่อ เพ่ือขอปรับปรุงพฤติกรรม ตามที่
คณะกรรมการที่แต่งตั้งเห็นสมควร 
 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖5   เป็นต้นไป 

 
 
 

 

 
(นางจันทนี  รักษ์ธรรม)                                                                               

 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 


