
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สื่อสารสามภาษา  วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม                
เป็นผู้น าด้านวินัย  ใส่ใจแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กับชุมชน  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ  (Mission)  

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   

2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต สามารถประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือ
เลือกศึกษาต่อได้ตามความต้องการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา  

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา      

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

 
เป้าประสงค์  (Outcome) 

1. โรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   

2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถ
ประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือเลือกศึกษาต่อได้ตาม
ความต้องการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา 

3. ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน               
เป็นส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

4. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา                                    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเน้นการมีส่วนร่วม 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
 



 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 นักเรียนจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 
ค่านิยมองค์กร 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม ก้าวล้ าทันสมัย ใส่ใจบริการ 
 

     นโยบาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
6. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า                 

ทางการศึกษา  
 

เปิดสอน   มัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 
อักษรย่อ   ต.ว. 
วันประกาศจัดตั้ง  6    พฤษภาคม  2536 
ปรัชญาของโรงเรียน  ความรู้คู่คุณธรรม 
คติพจน์    คนดีท าความดีได้ง่าย (สุกร  สาธุนา สาธุ)     
สีประจ าโรงเรียน   ชมพู – ขาว 
    ชมพู  หมายถึงสีแห่งความสว่างไสวมั่นคงในวิชาการ 
    สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความเลื่อมใส  ศรัทธาในสถาบัน 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นคูณ 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน    ดอกชงโค 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  หลักสูตรและการสอน 
หลังสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
  1.  เป็นหลักสูตรการศึกษา  เพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย
ควบคู่กับ  ความเปน็สากล 
 2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองต่อการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์ 
 
2.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  พุทธศักราช  2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ
ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและถามถูกต้อง  ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร  ที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ  ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการ  สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ  อย่าง
เหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก  และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ท างาน  การแก้ปัญหา  อย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 



3.  คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  พุทธศักราช  2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดังนี้ 
 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9.  

การแต่งการ 
1. วันจันทร์  ใส่ชุดนักเรียน 
2. วันอังคาร  ใส่เสื้อโปโลสีชมพู 
3. วันพุธ  ใส่ชุดลูกเสือ 
4. วันพฤหัสบดี  ใส่เสื้อโปโลสีชมพู 
5. วันศุกร์  ใส่ชุดนักเรียน 
6.  

การเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2565 
 ภาคเรียนที่  1  เปิดเรียนวันที่   16 พ.ค.2565  
 ภาคเรียนที่  2  เปิดเรียนวันที่   1  พ.ย.2565 
 
ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 08.00 – 08.15  ท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ 
 08.15 – 08.30  นักเรียนลงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 08.30 – 12.00  เรียนคาบที่ 1 – 4 
 12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารเที่ยง 
 13.00 – 15.30  เรียนคาบที่  5 – 7 
 15.30 – 15.45  เข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระ  เดินทางกลับบ้าน 
 
 
 
 
 
 



4.  ระเบียบปฏิบัติทั่วไป 
 1.  นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของครูทุกคนในโรงเรียน 
 2.  นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นน้องรับถือรุ่นพ่ี  และรุ่นพ่ีประพฤติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่รุ่นน้อง 
 3.  นักเรียนต้องประหยัดการใช้น้ า  ไฟฟ้า  และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน 
 4.  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาสมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ขีดเขียนหรือท าลายโต๊ะ  เก้าอ้ี  
ฝาผนัง  หรืออ่ืนๆ 
 5.  นักเรียนต้องรู้จักคารวะบุคคล  และต้องท าความเคารพเมื่อพบเห็นคุณครูทั้งในและนอกโรงเรียน  
รู้จักกล่าวค า  สวัสดี  ขอโทษ  และขอบคุณในโอกาสต่างๆ  อันควร 
 6.  นักเรียนต้องมีความสงบ  ส ารวมเม่ืออยู่ในโรงเรียน  และรักษาระเบียบวินัยขณะมีกิจกรรม 
 7.  นักเรียนต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับใดๆ  ทั้งสิ้น  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่ไม่ใช่เครื่องประดับ  
นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาให้สวมแว่นตาม  แบบและสีที่สุภาพเท่านั้น   
 8.  ไม่น าสินค้าและบริการทุกประเภทมาขายในโรงเรียน 
 9.  การเข้าพบครูทุกครั้งให้คุกเข่า  ใช้วาจาสุภาพเมื่อไต่ถาม 
 10.  ไม่น า  หนังสือ  เอกสาร  และแผ่นประกาศมาแจก  หรือน ามาติดในโรงเรียนเว้นแต่ที่ครูให้ใช้
เป็นความรู้ที่ควร  เผยแพร่ได้ 
 11.  ไม่น าบุคคลภายนอกมาในบริเวณโรงเรียน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
 12.  ไม่จัดกิกรรมที่น าเที่ยวหรือชักชวนนักเรียน  และผู้อื่นไปตามสถานที่ต่างๆ 
  13.  สภุาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป  ไม่กล่าวค าหยาบ  หรือค าส่อเสียด 
 14.  นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน  บริเวณโรงเรียนและ  ห้องน้ า 
 15.  นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ  ในการเดินแถวเข้าห้องเรียน  ซื้ออาหารและขึ้นรถ
โรงเรียน 
 16.  นักเรียนต้องตรงต่อเวลาเรียน  ในการเข้าเรียนแต่ละคาบ 
 17.  นักเรียนต้องตั้งใจฟัง  คิด  จด  บันทึก  ซักถามถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย 
 18.  นักเรียนต้องไม่ท าความรบกวนเพ่ือนในห้อง  และเพ่ือนห้องข้าวเคียง 
 19.  นักเรียนต้องไม่น าอาหารหรือของขบเคี้ยว  เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
 20.  นักเรียนต้องไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียน  หรือในห้องเรียน 
 21.  นักเรียนต้องไม่บ้วนน้ าลาย  ทิ้งเศษกระดาษ  หรือของสกปรกบนพ้ืน  หรือกันสาด  และไม่สวม
รองเท้าขึ้นอาคาร 
 22.  การนั่งในสถานที่ต่างๆ  ต้องสุภาพเรียบร้อย  และรักษาความสะอาด 
 23. นักเรียนต้องไม่สัก  หรือเจาะส่วนต่างๆ  ของร่างกาย  ยกเว้นเฉพาะนักเรียนหญิงอนุญาตให้เจาะ
หูใส่ก้านต่างหู  บริเวณติ่งหูด้านล่างข้างละ 1 รู  เท่านั้น  โดยต่างหูจะต้องเป็นตุ้ม  หรือห่วงขนาดเล็ก  ไม่มี
ลวดลาย 
 
 
 
 
 



5.  การลาป่วย  ลากิจ  หรือ  ขาดเรียน 
 ในกรณีที่ลาป่วย  ลากิจ  นักเรียนจะต้องส่งใบลาโดยผู้ปกครองจะต้องลงนามรับรองว่าป่วย  หรือมีกิจ
ธุระจริง  ให้ยื่นใบลานี้ต่อครูประจ าชั้น  ถ้าไม่ส่งใบลาหรือใบลาไม่มีผู้ปกครองลงนามถือว่าขาดเรียน  ในกรณี
ลากิจ  การแจ้งล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและนักเรียนเอง  การลาทั้งสองกรณีผู้ปกครองจะ
มาลาด้วยตนเองก็ได้  ถ้านักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง  โดยไม่มีเหตุผลอันควร  ย่อมเป็นผลเสียแก่นักเรียน  กรณี
ที่นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  จะไม่มีสิทธิ์สอบ  หรือทางโรงเรียนอาจพิจารณาให้ออก  หรือคัดชื่อ
ออกก่อนสอบ 
การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 1.  ผู้ปกครองที่มารีบนักเรียนก่อนเลิกเรียน  จะต้องติดต่อที่ห้องธุรการเท่านั้นเพื่อประสานให้ครูที่
ปรึกษาแจ้งครูผู้สอน  ไม่อนุญาตให้ไปรับที่ห้องเรียนโดยเด็ดขาด 
 2.  กรณีท่ีนักเรียนกลับบ้านเอง  และผู้ปกครองมีความประสงค์ท่ีจะให้นักเรียนกลับก่อนเวลา
โรงเรียนเลิกโดยผู้ปกครองไม่มารับเอง  จะต้องท าจดหมายลงลายมือชื่อเพ่ือขออนุญาต  มิฉะนั้นทางโรงเรียน
จะไม่อนุญาตให้กลับ  จนกว่าจะเลิกเรียน 
 
6.  การมาโรงเรียนในวันหยุด 
 1.  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุด  ยกเว้นกรณีที่โรงเรียนให้มาท ากิจกรรม  
โดยจะมีจดหมายแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 
 2.  ถ้าทางโรงเรียนจะน านักเรียนออกนอกจากโรงเรียน  หรือสถานที่  จะต้องมีหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครองทุกครั้ง 
 
7.  การลงโทษนักเรียน 
 1.  ผู้ปกครองต้องยินยอมให้ทางโรงเรียนลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดระเบียบ  ได้ตามสมควรแก่
กรณี 
 การลงโทษต าตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1 ว่ากลางตักเตือน 
1.2 ท าทัณฑ์บน 
1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
1.4 ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.  ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมาพบครู ของโรงเรียนทุกครั้งที่ทางโรงเรียนเชิญ  หากผู้ปกครองเพิกเฉย  
ทางโรงเรียนจะ 

ด าเนินการโดยความเห็นชอบของทางโรงเรียนเอง 
3.  ขอให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือที่ทางโรงเรียนแจ้งเรื่องต่างๆ  ให้ทราบ  พร้อมกับเซ็นชื่อรับทราบใน
หนังสือนั้นด้วย    

ทุกครั้ง 
2.  ระเบียบว่าด้านการลงโทษนักเรียน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของระทรวงศึกษาธิการ  “ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน”  โรงเรียนไตรรัต
นวิทยาคม  ได้ก าหนดระเบียบการลงโทษ  เพ่ือถือปฏิบัติภายในโรงเรียน  ดังนี้ 
 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน” 



 2.  “การลงโทษ”  หมายถึง  การก าหนดวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในกรณีที่นักเรียน
ปฏิบัติตนผิด  ระเบียบข้อบังคับส าหรับนักเรียน  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
มีความเห็น 
 3.  การลงโทษนักเรียน  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือครูที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยให้ด าเนินการเพ่ือจุดมุ่งหมายให้นักเรียนส านึกความผิดที่ได้กระท า  และพัฒนา
ตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม  และต้องกระท าภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครอบเด็ก  พ.ศ.  2546  
โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  3.1  การตักเตือน  ใช้ส าหรับนักเรียนที่ได้กระท าความผิดชั้นที่ไม่ร้ายแรง  หรือความผิด
ชั้นต้น  และเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก  หรืออยู่ในกรณีท่ีเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี 
  3.2  การท าทัณฑ์บน  ให้ส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบชั้นปานกลางเป็นครั้งแรก  หรือ
ได้รับการด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ  3.1  มามากกว่า  1  ครั้งแล้ว  หรือกรณีความผิดอื่นท่ี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าควร  ให้มีการท าทัณฑ์บน 
  3.3  การตัดคะแนนความประพฤติใช้ส าหรับนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบขั้นร้ายแรง  หรือ
ท าทัณฑบ์นมา  1  ครั้ง  หรือได้รับโทษตามระเบียบการลงโทษ  โดยมีระดับคะแนนที่จะถูกตัดตามข้อที่
ก าหนดที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 
  3.4  การให้ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใช้ส าหรับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติเกิดกว่า  60  คะแนน  หรือกระท าผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามความผิดขั้นร้ายแรง  ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาให้ท า  กิจกรรม  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
สถานศึกษา  ซึ่งผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ในการท ากิจกรรมดังกล่าวของนักเรียน 
  ระดับความผิดด้านความประพฤติของนักเรียน  แบ่งออกเป็น  3  ระดับดังนี้ 
   1.  ความผิดขั้นต้น 
   2.  ความผิดขั้นกลาง 
   3.  ความผิดขั้นร้ายแรง 
3.  การลงโทษ 
ข้อ  1.  ความผิดขั้นต้น  (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ  5  คะแนน) 

1.1 มาถึงโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควร 
1.2 ก่อความร าคาญในห้องเรียน 
1.3 คุยหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน 
1.4 ท าความสกปรก  หรือไม่รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  และห้องเรียน 
1.5 กล่าววาจาหยาบคาย 
1.6 รับประทานอาหาร  หรือเครื่องดื่มในห้องเรียนหรือบริเวณที่โรงเรียนห้ามไว้ 
1.7 เคี้ยว  หรือท้ิงหมากฝรั่ง 
1.8 ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน 
1.9 เล่นในที่ท่ีทางโรงเรียนห้ามไว้ 
1.10 แต่งกายไม่เรียบร้อย  ไม่ติดกระดุมเสื้อหรือปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง 
1.11 หลีกเลี่ยงการเข้าแถว 
1.12 ไม่ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ  หรือส่วนรวมในการท ากิจกรรม 

 



ข้อ  2.  ความผิดขั้นปานกลาง  (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ  10  คะแนน) 
 2.1  ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบ  ติดต่อกัน  3  วัน 
 2.2  ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 2.3  แต่งกายผิดระเบียบ 
 2.4  ปีนรั้วเข้า –  ออกโรงเรียน 
 2.5  เจตนาไม่น าหนังสือจากโรงเรียนไปให้ผู้ปกครองตามก าหนดหรือเจตนาท าลาย 
 2.6  ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือของผู้ปกครองที่มีมาถึงโรงเรียน 
 2.7  หลบหนโีรงเรียน  หรือหลีกเลี่ยงการเรียน 
 2.8  แสดงกิริยา  วาจา  หรือกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีไม่เป็นสุภาพชน 
 2.9  เที่ยวเตร่เร่ร่อนอยู่ในท่ีสาธารณะ  หรือท าลายสาธารณสมบัติ  หรือท า  ความสกปรกแก่
สาธารณสถาน 
 2.10  มั่วสุม และ/หรือ  ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
 2.11  ดู  ครอบครอบ  หรือซ่อนเร้นรูปภาพลามกอนาจารในรูปแบบ  สื่อสิ่งพิมพ์  หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.12  เมื่อพอหรือเดินผ่านครู ไม่แสดงความเคารพหรือแสดงอาการแข็งกระด้าง 
 2.13  ทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.14  ท าลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน  ขีด – เขียน  ข้อความหรือภาพลงบนโต๊ะ  ฝาผนัง  ตามท่ี
ต่างๆ  ทั้งนอกและในโรงเรียน 
ข้อ 3.  ความผิดขั้นร้ายแรง  (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ  30  คะแนน) 
 3.1  สูบบุหรี่  หรือยาเสพติดทุกชนิด 
 3.2  ดื่มเครื่องอิงของเมาทุกชนิด 
 3.3  เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 
 3.4  ยุงยงหรือยั่วยุ  ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียนภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน 
 3.5  พกอาวุธเข้ามาในโรงเรียน  เช่น  มี  อาวุธ  หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่เจตนาใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้น
ไว้เพ่ือประทุษร้าย 
 3.6  ลักขโมย 
 3.7  ก่อการวิวาทะระหว่างโรงเรียนต่อโรงเรียน 
 3.8  ประพฤติชั่ว  หรือกระท า  ความผิด  ซึ่งน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 
 3.9  แสดงกิริยาก้าวร้าว  ขาดความเคารพครู 
 3.10  กระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 
ข้อที่ 4.  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  ประกอบด้วยคณะครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  
และผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นสมควรเป็นผู้ก ากับดูแลการใช้ระเบียบนี้ 
ข้อที่ 5.  ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้ง  ให้แจ้งผู้ปกครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของโรงเรียน  และผู้ที่นักเรียน
อาศัยอยู่รับทราบทุกครั้ง 
หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนติด 0, ร, มส  หรือ  มผ  นักเรียนอาจต้องซ้ าชั้นตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 


