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หน้า ๑๘ 
เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง    ราชกิจจานุเบกษา   ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 

 

 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนกเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”  
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “ผู้บริหารโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ อธิการบดีหรือหัหน้าของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน 
 “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฏกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ 
อบรมสั่งสอน 
 ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
         (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
         (๒) ท าทัณฑ์บน 
         (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
         (๔) ท ากิจกรรมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
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หน้า ๑๙ 
เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง    ราชกิจจานุเบกษา   ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 

 
 ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วย
ความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนา ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือ
นักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางทีดีต่อไป 
 ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ
ลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 ขอ้ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
 ขอ้ ๘ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา 
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
สถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
 การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการ
ท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  
 ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนดและให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
 ขอ้ ๑๐ ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติในระเบียบนี้ 
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กฎกระทรวง 

ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
*********************************** 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น
กฎหมายที่มีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา๓๖ มาตรา๔๘และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
   (๒) เล่นการพนัน จัดให้มีเล่นการพนันหรือมั่วสมในวงการพนัน 

  (๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
   (๔) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่หรือยาเสพติด 

  (๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับ ขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
   (๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความ 
ไม่สงบสุขเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 



5 

 
  (๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
  (๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 

   (๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน  ได้แก่ 
ตนเองและผู้อื่น 
 ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ ไม่
ขัดแย้งกับกฏกระทรวงนี้ 
       
 
       ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
                   จาตุรนต์  ฉายแสง 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖ บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน  

  
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
      พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
      มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”  
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      มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
      มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (๒) 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
      มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้
ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
  “เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลีย้งดูหรือไม่สามารถเลีย้งดูได้  จน
เป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน 
  “เด็กก าพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหา
บิดามารดาได้  
 “เด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูก
คุมขัง หรือแยกกันอยู่และ ได้รับความล าบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือก าลังความสามารถ
และสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
  “เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่อง
นั้นจะมีมาแต่ก าเนิดหรือ เกิดข้ึนภายหลัง “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผดิ” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรเดก็ที่
ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไป ในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 
  “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภท 
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  
 “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน  
 “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่  
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพนายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ใน 
ความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย  
 “ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร  
 “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐาน
ข้ันต่ าที่ก าหนดใน กฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก  
 “ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสีย
เสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็กการใช้เด็กให้กระท าหรือประพฤติในลักษณะ
ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อ กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
 “สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและน ามาวิเคราะห์วินิจฉัย
ตามหลักวิชาการทางสังคม สงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมายและหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัว
ของบุคคลนั้น  
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 “สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กทีม่ีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจ านวนต้ังแต่
หกคนข้ึนไป ซึ่งเด็กไม่ เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
สถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน  
 “สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการช่ัวคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและ
ครอบครัว เพื่อก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย 
  “สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่ง
มีจ านวนต้ังแต่หกคนข้ึนไป 
  “สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝกึอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ บ าบดั 
รักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
  “สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดข้ึนเพื่อให้การบ าบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนวและการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จ าต้องได้รับ
การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณี พิเศษ 
  “สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด และสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว “กองทุน” 
หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด  
 “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวง  
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

หมวด ๗  
การส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 

 มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคม และความ
ปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน หรือสถานศึกษาและตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง   
 มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนดและมีอ านาจน าตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อด าเนินการ
สอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ ไม่สามารถน าตัวไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ
ก็ได้ เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารโรงเรีย นหรือ
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สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่า กล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอกีช้ันหนึ่ง การลงโทษนักเรียนหรอืนักศึกษาให้กระท าเทา่ที่
สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด   
 มาตรา ๖๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดน้ีมีอ านาจด าเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
          (๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษานิสัยและสติปัญญาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืน มาตรา ๖๔  
          (๒) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาน้ันก าลังศึกษาอยู่มารับตัว
นักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อว่า กล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป 
          (๓) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา  
          (๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน 
มาตรา ๖๔ อีก  
          (๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนหรือ
นักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 
          (๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามหมวด นี้   
 มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน
หรือนักศึกษา ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการ เพื่อท าการตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อนและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ  
พันต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
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ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 

ว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและการลงโทษนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
*********************************** 

 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีความรับผิดชอบต่อตนเองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าการลงโทษนักเรียนและเพื่อเป็น 
การส่งเสริมระเบียบวินัยอันดีงามของนักเรียนให้เคร่งครัดย่ิงข้ึนจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า“ ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตัง้แต่วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้

๑. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
๒. ครู หมายถึง ข้าราชการทีท่ างานประจ าโรงเรียนศรีตระกลูวิทยาและผู้ทีท่ าหน้าที่ 

สอนนักเรียนในโรงเรียนศรีตระกลูวิทยาทัง้ทีเ่ป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนหมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับค าสัง่แต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการฝ่ายกจิการนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ  ๔ อ านาจในการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พงึประสงค์มดีังนี้ 
  คณะครูทุกคนมีอ านาจในการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนทุกคนตามอ านาจในการ
ตัดคะแนน เมื่อตัดคะแนนคนใดแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงในแบบการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยแจ้งให้ครูที่
ปรึกษาทราบและหัวหน้าระดบัทราบต่อไป อ านาจในการตดัคะแนนมี ดังนี ้

๑. เมื่อด าเนินการตามข้อ๖แล้วให้บันทึกลงในทะเบียนประวัติด้วย 
 ข้อ  ๕ การลงโทษ  มี ๔ ข้ันตอนดังนี้ 

๑. ว่ากล่าวตักเตือน   
๒. ตัดคะแนนความประพฤติ 
๓. ท าทัณฑ์บน/ หนงัสือสัญญา 
๔. ท ากิจกรรมเพือ่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๖ การขอใบรับรองความประพฤติ 
 นักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนศรีตระกลูวิทยาหากมีความประสงค์ขอใบรบัรองความประพฤติใหป้ฏิบัติดังนี้ 
  ๑. ขอรับแบบใบรับรองที่ห้องกิจการนกัเรียนน าไปกรอกรายละเอียดให้สมบรูณ์ 
  ๒. น ามายื่นที่ครูทีป่รึกษาหัวหน้าระดับและรองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนตามล าดับข้ันตอน  
เพื่อเซ็นรบัรองความประพฤติตามล าดับ 
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  ๓.น าใบรบัรองยื่นสง่ทีห่้องกจิการนักเรียนและรอรับใบรบัรองในวันรุ่งข้ึน 
  ๔. กรณีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแล้วโรงเรียนไมส่ามารถออกใบรบัรองดังกล่าวให้ได้ 

ข้อ ๗ คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดปกีารศึกษานักเรียนจะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน              
ถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติจะถูกพจิารณาโทษ เพื่อปรับปรงุแก้ไขดังนี ้
 
 
 
 

มาตรการการลงโทษว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 
 ความผิดท่ีเกี่ยวข้องด้านการเรียน เมื่อกระท าผิดจะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน โดยมีพฤติกรรมความผิดดังน้ี 
  ๑.มาสาย หลังธงข้ึนสู่ยอดเสา มาสายครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ว่ากล่าวตักเตือน ครั้งต่อไปตัดคะแนน 
  ๒.ไม่ส่งใบลา(ขาดเรียนโดยไมท่ราบสาเหต)ุ 
  ๓.แสดงพฤติกรรมทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู้ 
  ๔.ใช้โทรศัพทม์ือถือระหว่างเรียนหรือเล่นเกม 
      - ความผิดครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน 
      - ความผิดครั้งที่ ๒ ยึด ๑ วัน โดยนักเรียนติดต่อรับด้วยตนเองทีฝ่่ายกจิการนกัเรียน 
      - ความผิดครั้งที่ ๓ ยึด ๑ สัปดาห์ โดยผูป้กครองติดต่อรบัที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 
      - ความผิดครั้งที่ ๔ ยึด ๑ ภาคเรียน โดยผู้ปกครองติดต่อรับทีฝ่่ายกจิการนกัเรียน 
  ๕.ใช้กระเป๋าหนงัสือที่ไม่ใช่แบบที่โรงเรียนก าหนด 
  
 ความผิดท่ีเกี่ยวข้องด้านอ่ืนๆ เมื่อการกระท าผิด จะถูกตัดคะแนน ๑๐ คะแนน โดยมีพฤติกรรม 
ความผิดดังน้ี 
  ๑.ทรงผมผิดระเบียบ ย้อมผม ทาครีมหรือเจลตกแต่งทรงผม ใช้ยางรัดผม/รบิบิ้นผิดระเบียบ 
  ๒.เสริมความงาม ทาค้ิว ทาปาก ทาขอบตา ใส่คอนแทรกเลนส์แฟช่ัน 
  ๓.ใส่เครื่องประดบัมาโรงเรียน 
  ๔.สวมรองเท้าผิดระเบียบ เหยียบส้นรองเท้า 
  ๕.ไม่สวมถุงเท้าถุงเท้าผิดระเบียบ 
  ๖.ไม่รัดเข็มขัด 
  ๗.ไม่ปักช่ือ เลขประจ าตัว จุด ศ.ต.ว. หรือปักช่ือไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๘.ปลอ่ยเสื้อออกนอกกางเกง กระโปรงทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
  ๙.เลบ็ยาว ทาเลบ็สีต่างๆ 
  ๑๐.แต่งเครือ่งแบบที่มีช่ือสถาบันอื่นมาโรงเรียน 
  ๑๑.หลบเรียน 
  ๑๒.สักรูปต่างๆบนร่างกาย เจาะหู เจาะลิ้น เจาะจมูก เจาะค้ิว 
  ๑๓.ทิ้งขยะลงในห้องเรียน 
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  ๑๔.ซื้ออาหารหรือรับประทานอาหารไม่ตรงตามเวลาทีก่ าหนด ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. 
  ๑๕.น าอาหารข้ึนไปรับประทานบนห้องเรียน 
  ๑๖.ใช้ภาษา วาจาไม่สุภาพท าใหส้ถาบันเสื่อมเสียช่ือเสียง 
 

ความผิดท่ีเกี่ยวข้องด้านพฤติกรรม เมื่อกระท าความผิด จะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม 
กลุ่มความประพฤติผิดสถานเบา เมื่อกระท าผิด จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน 

  ๑.ออกนอกบรเิวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ๒.ไม่จอดรถหรอืพาหนะอื่นในสถานทีท่ี่โรงเรียนก าหนด 
  ๓.ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกิน ๒ คน  
  ๔.ไม่เข้าโรงเรียนตามประตูทีก่ าหนด (ปีนรั้ว-ลอดรั้วก าแพงโรงเรียน) 
  ๕.แสดงกริิยาไมสุ่ภาพและไมเ่หมาะสมตามกาลเทศะ 
  ๖.ขีดเขียนข้อความท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยส์ินของโรงเรียน 
  ๗.ซื้ออาหารและเครื่องดื่มนอกรั้วโรงเรียน 
  ๘.อื่นๆเว้นทีก่รรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นที่ว่ามีความผดิในกลุ่มประพฤตินี้ 
 กลุ่มความประพฤติผิดร้ายแรง เมื่อกระท าผิด จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน 
  ๑.เจตนามาโรงเรียนสาย(มาโรงเรียนหลัง ๐๘.๓๐น.) 
  ๒.ไม่ร่วมกจิกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน 
  ๓.เล่นการพนัน  
  ๔.โกหก/ปิดบงั/ซ่อนเร้น 
  ๕.เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม 
  ๖.ทะเลาะวิวาท 
  ๗.เที่ยวกลางคืนต้ังแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ๘.มีสื่อลามกอนาจารทุกชนิดไว้ในครอบครอง 
  ๙.อื่นๆเว้นทีก่รรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นที่ว่ามีความผดิในกลุ่มประพฤตินี้ 
 
 กลุ่มความประพฤติผิดร้ายแรงมาก เมื่อกระท าผิด จะถูกตดัคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนน 
  ๑.ดื่มสรุา 
  ๒.สูบบุหรี ่
  ๓.ครอบครองหรอืจ าหน่ายสิ่งเสพติด  
  ๔.ท าลายทรัพยส์ินของผู้อื่น 
  ๕.ปลอมลายมือช่ือผูอ้ื่น/ปลอมแปลงเอกสาร/ทจุริต 
  ๖.ลักขโมย 
  ๗.มีพฤติกรรมท านองชู้สาว ทั้งในสถานศึกษาและทีส่าธารณะ ส่งผลใหส้ถาบันเสือ่มเสียช่ือเสียง  
  ๘.พกพาอาวุธมาโรงเรียน 
  ๙.ทะเลาะวิวาทบาดเจ็บสาหัส/น าพาบุคคลอื่นมาท าร้ายนักเรียนด้วยกัน 
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  ๑๐.กลั่นแกล้ง รังแก บงัคับ ขู่เข็ญผู้อื่น 
  ๑๑.แสดงกริิยาวาจา ลบหลู่ดูหมิ่นครูอย่างร้ายแรง 
  ๑๒.อื่นๆเว้นทีก่รรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นที่ว่ามีความผิดในกลุม่ประพฤตินี้ 
 

ความผิดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในมติคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
โดยผ่านความเห็นชอบจากผูบ้รหิารโรงเรียน การด าเนินการพิจารณาโทษตามระดบัคะแนน 

 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการพิจารณานักเรียนท่ีถูกตัดคะแนน ความประพฤติดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๑. ถ้าถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน  ฝ่ายกิจการนักเรียนจะตักเตือน   
 ๒. ถ้าถูกตัดคะแนน ๓๐ คะแนน  โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบและร่วมแก้ปญัหา  
 ๓. ถ้าถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน  โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน 
 ๔. ถ้าถูกตัดคะแนน ๗๐ คะแนน  ปฏิบัติกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด  
 ๕. ถ้าถูกตัดคะแนน  มากกว่า ๑๐๐ คะแนน พิจารณาย้ายสถานศึกษา 
 ๖. ถ้าใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน  หากถูกยึดถือไว้ให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง 
 ๗. ท าลายทรัพย์สินของทางโรงเรียนต้องใช้ค่าเสียหายตามมลูค่าของทรัพย์สินน้ันๆ  
 ๘. ในกรณีที่นักเรียนได้รบัโทษแล้ว   ไม่ด าเนินการยอมรบัตามบทลงโทษ นักเรียนจะเสียสิทธ์ิในการรับ 
    เอกสารที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ด าเนินการกับเอกสารนั้นๆ  
 ๙. ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน ๓๐ คะแนนข้ึนไป ให้ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ เพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คือ ๑๐๐  คะแนนและนักเรียนทีม่ีคะแนนพฤติกรรม
ลดลง ๗๐ คะแนน ให้ด าเนินการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด โดยคณะกรรมการฝ่ายกจิการนักเรียน 

การให้คะแนนนักเรียนประพฤติดีเด่น 
 การสง่เสรมิความดีของนักเรียนคือ การส่งเสริมความดีของนกัเรียนโดยการให้คะแนนนักเรียนประพฤติดีเด่น 
และประกาศเกียรติคุณยกย่องใหเ้ป็นแบบอย่างต่อไป เมื่อนกัเรียนมีพฤติกรรมความดี ซึ่งการกระท าที่มผีู้พบเห็น มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนจะได้รบัคะแนนความประพฤติดีเดน่ตามค่าแห่งการกระท าตามความดีที่ได้รบัดังนี้ 
๑. กระท าความดีจนได้ช่ือว่าประพฤติดี ให้คะแนนครั้งละ ๕ คะแนน  
  - เก็บสิ่งของได้แล้วน าสง่โรงเรียนเพือ่ประกาศหาเจ้าของ  
  - มีจิตอาสา  ช่วยเหลืองานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - อื่นๆตามมติที่ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 
๒. กระท าความดีจนได้ช่ือว่าประพฤติดีเด่น  ให้คะแนนครั้งละ ๑๐ คะแนน  
  - เก็บสิ่งของทีม่ีมูลค่าได้แล้วน าส่งโรงเรียนหรือส่วนราชการอื่นๆประกาศหา เจ้าของ  จะได้รบัคะแนนพร้อม
เกียรตบิัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  - ร่วมกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมวันส าคัญและประเพณีไทย  
  - เป็นตัวแทนนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน  
  - อื่นๆ ตามมติที่ประชุมฝ่ายกจิการนักเรียน 
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๓.กระท าความดีจนได้ช่ือว่าประพฤติดเีด่นระดบัสงูข้ึน  ให้คะแนนครั้งละ ๒๐ คะแนน 
  -ช่วยเหลือผูอ้ื่นหรือประสบภัย  
  - บ าเพ็ญประโยชน์เพือ่ส่วนรวมจนได้รบัการยอมรับจากชุมชน  
  - อื่นๆ ตามมติที่ประชุมฝ่ายกจิการนักเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าทีก่ิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเป็นประจ าด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และต่อเนื่องตลอดปี  
    ให้คะแนน  ๓๐ – ๕๐ คะแนนต่อภาคเรียน  
  - นักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียน 
  - นักกีฬาโรงเรียน  
  - นักศึกษาวิชาทหารที่ช่วยงานโรงเรียน  
          - ประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน  
  - กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามมติทีป่ระชุมฝ่ายกจิการนกัเรียน 
๕. ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆให้คะแนนดังนี้  
  - ระดับโรงเรียน ให้คะแนน  ๑๐ คะแนน  
  - ระดับอ าเภอ ให้คะแนน   ๒๐ คะแนน  
  - ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด ให้คะแนน  ๓๐ คะแนน  
  - ระดับภาค  ให้คะแนน  ๔๐ คะแนน  
          -  ระดับชาติ ให้คะแนน ๕๐คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีมีคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  - คะแนนความประพฤติ  ๑๕๐ คะแนน  ได้รับเกียรตบิัตร   ระดับเหรียญทองแดง  
  - คะแนนความประพฤติ  ๒๐๐ คะแนน  ได้รับเกียรตบิัตร   ระดับเหรียญเงิน  
  - คะแนนความประพฤติ  ๒๕๐ คะแนน   ได้รับเกียรติบัตร   ระดับเหรียญทอง 
 
 ข้อ ๑๐ ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ัวไปส าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 

 ๑. ระเบียบปฏิบัติการท่ัวไป 
   ๑.๑ เช่ือฟังและปฏิบัติตามค าตักเตอืนของครูอาจารยท์ุกทา่น  
   ๑.๒ มีสัมมาคารวะ ต้องท าความเคารพเมื่อพบอาจารยท์ุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน  
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    ๑.๓ ตั้งใจศึกษาหาความรู้และร่วมกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีน 
    ๑.๔ รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพีเ่ป็นตัวอย่างที่ดี และดูแลรุ่นน้องได้ 
   ๑.๕ ต้องช่วยในการประหยัดในการใช้น้ า ไฟฟ้าและวัสดุสิน้เปลืองของโรงเรียน 
   ๑.๖ ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน  
   ๑.๗ ไม่ไว้เล็บ ทาเล็บ ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส าอาง และท าการสักบนร่างกายไม่ว่าบรเิวณใดๆ 
   ๑.๘ ไม่ประพฤติการใดๆ ที่น าความเสือ่มเสียมาสู่โรงเรียน 
 
 ๒. การมาโรงเรียน  
   ๒.๑ นักเรียนต้องมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  
   ๒.๒ เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วนักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใหพ้ิจารณาอนุญาตจงึจะออกได้  
   ๒.๓ ถ้านักเรียนจ าเป็นต้องหยุดเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายมือช่ือผู้ปกครอง และแจง้ครูทีป่รกึษาทุกครัง้  
    ๒.๔ นักเรียนทุกคนก่อนเข้าภายในบรเิวณโรงเรียนต้องท าความเคารพครเูวรก่อนทุกครัง้ 
    ๒.๕ แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครัง้ที่มาติดต่อราชการกบัทางโรงเรียน  
   ๒.๖ ถ้านักเรียนใช้จักรยาน จักรยานยนต์ มาสายใหเ้ข็นรถเก็บไว้ในโรงจอดรถ ห้ามขับขี่เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ
และท าใหเ้สียระเบียบแถว  
  
 ๓. การเขา้แถวเคารพธงชาติ         
  ๓.๑ เนื่องจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา๐๘.๑๐น. ดังนัน้นักเรียนควรมาถึงโรงเรียน เวลา ๐๘.๐๕ น.  
  ๓.๒ นักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อยพร้อมทีจ่ะฟังประกาศต่างๆ 
  ๓.๓ ผู้แทนนักเรียนบอกเคารพธงชาติ  ตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติ  ข้ึนสู่ยอดเสา  สวดมนต์  สงบนิ่ง   
  ๓.๔ ครูเวรประจ าวันอบรมให้ความรู้ ค าแนะน าและแนวปฏิบัติ ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์  
  ๓.๕ นักเรียนที่มาสายหลังจากธงข้ึนสู่ยอดเสา จะต้องท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หลังกิจกรรม เคารพ ธงชาติ       
   ๓.๖ การเดินแถวเข้าช้ันเรียนให้เดินแถวเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  แถวตอนเรียงหนึ่งโดยไม่คุย หรือ เล่นกันขณะ
เดินแถว  
 
 ๔. การโฮมรูม หลงัการเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนแตล่ะช้ันเดินแถวไปยังห้องเรียนเพื่อ  
พบครูทีป่รกึษาประจ าช้ันทุกช้ัน  เพื่อฟงัการช้ีแจง  ดูแลความสะอาดของห้องเรียน  การแต่งกาย  และช้ีแจงระเบียบ
ต่างๆของโรงเรียน  
 
 
 
 ๕. การออกนอกบริเวณโรงเรียน  
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   ๕.๑ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน  ในกรณีที่ลืมอปุกรณ์การเรียนหรือวัสดุอื่นๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ครูผูส้อนในวิชาน้ันๆ  มาขออนุญาตให้เท่านัน้  หรือมีเหตุจ าเป็นเรง่ด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของครูเวร
ประจ าวัน  โดยด าเนินการขออนุญาตให้ ถูกต้องตามขั้นตอน  
    ๕.๒ ถ้าผู้ปกครองมารบัด้วยตนเอง ให้นักเรียนพาไปพบครฝู่ายกิจการนักเรียนเพื่อขออนญุาตก่อนทุกครัง้  
   ๕.๓ กรณีที่นักเรียนน าจดหมายผู้ปกครองมาให้อนญุาตครปูระจ าวิชาก่อนแล้ว  ให้น าจดหมายมายืนยันเป็น
หลักฐาน  เพื่อขออนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน  
   ๕.๔ ถ้าโรงเรียนจัดกจิกรรมและน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมหีนังสือราชการแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง  โดยจะมีครูคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  
  ๕.๕ นักเรียนที่ขออนญุาตออกนอกโรงเรียนไป  เมื่อกลบัมาแล้วให้คืนใบอนุญาตทีก่ิจการนักเรียนทุกครัง้ 
  ๕.๖ ในกรณีที่นักเรียนออกนอกบริเวณโดยมิได้รบัอนญุาตจากทางโรงเรียนหรือหนีออกนอกบรเิวณโรงเรียน  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโรงเรียนจะไม่รบัผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ หรืออุบัตเิหตุต่างๆ และจะด าเนินการลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบของทางโรงเรียนด้วย  
 * ระหว่างเรียน ครูผูส้อนและครฝู่ายกจิการนกัเรียนลงนาม 
 * พักกลางวัน ครูทีป่รกึษา ครูเวรประจ าวันและครฝู่ายกจิการนักเรียน 
  
 ๖. การขาดเรียน  
   ๖.๑ ถ้านักเรียนขาดเรียนถึง ๒ วัน  ไม่ว่าป่วยหรือลากิจต้องส่งใบลาต่อครูทีป่รึกษา ถ้าขาดเรียนติดต่อกันโดยไม่
ทราบสาเหตุ  ให้ครูทีป่รึกษาติดตามข่าวโดยสง่หนงัสือแจ้งการขาดเรียน ใหผู้้ปกครองทราบ  
   ๖.๒ ถ้าขาดติดต่อกันถึง ๓ วัน  โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครทูีป่รึกษาส่งหนังสือแจง้การขาดเรียน ใหผู้้ปกครอง
ทราบและเชิญผูป้กครองของนักเรียนมาพบครูทีป่รึกษาพร้อมกับฝ่ายวิชาการ  
    ๖.๓ ถ้าขาดติดต่อกันและครูที่ปรึกษาสง่จดหมายทะเบียนถึงผู้ปกครอง  ๒  ครั้ง  ห่างกัน  ๑๕  วัน            
และถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อกบัทางโรงเรียน  จะด าเนินการตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป 
 
๗. การพบบุคคลภายนอก ห้ามนักเรียนนัดพบบุคคลภายนอกหรือไปพบตามอาคารเรียน บริเวณต่างๆโดยเด็ดขาด ถ้ามีผู้
ต้องการพบให้แจ้งกจิการนักเรียนและแจง้ครูทีป่รึกษาเมื่อหมดคาบเรียน โดยจะเรียกนกัเรียน มาพบทีห่้องหรือสถานที่
เหมาะสมเท่านั้น  
  
ข้อ  ๑๑ ให้ใช้ระเบียบนี้ตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
 
    ลงช่ือ          
         ( นายจักรินทร์  บุญเอนก ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
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ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา  

ว่าด้วยวินัยและความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 …………………..………………  

  ด้วยโรงเรียน ได้พิจารณาเป็นการสมควรที่จะวางระเบียบว่าด้วยวินัยและความประพฤติของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนด้วยวินัยและความประพฤติที่ถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลสมัย จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยด้วยวินัยและ
ความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึนดังนี ้
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน   
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา   
 ข้อ ๓  ในกรณีที่โรงเรียนได้ก าหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความผิด ไว้เป็นการเฉพาะกรณี
ให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้   
 ข้อ ๔  การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ นักเรียน  นักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ ค าว่า “นักเรียน” หมายถึง  นักเรียนปัจจุบนัของโรงเรียนพ็ญพิทยาคม   
  “ครูที่ปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน  ของโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา    
 “ผู้อ านวยการ ” หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา    
 “รองผู้อ านวยการ” หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา    
 “หัวหน้าระดับ” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่    
  “คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน นักเรียนที่ไดรับการแต่งตั้ง    
 “คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนศรีตระกูล
วิทยา   
 “ผู้ปกครอง” หมายถึง  บิดา  มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม  และผู้ปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง  ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งรับเด็กไว้ใน
ความอุปการะเลี้ยงดู  หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
   
 ๑. เครื่องแบบนักเรียน 
             ๑.๑. นักเรียนชาย    
               ๑)  เสื้อ เหมือนกันทั้งช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเช้ิตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่
บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่เสื้อด้านนอกกว้าง ๔ ซม.  ใช้กระดุมขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. 
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แขนสั้นเพียงเหนือข้อศอก มีกระเป๋าที่ ราวนมด้านซ้าย  ๑ กระเป๋า  ขนาดกว้าง ๘-๑๒ ซม. ไม่มีจีบหลัง ขนาดของเสื้อ
พอเหมาะกับล าตัว กลัดกระดุมทุกเม็ด ยกเว้นเม็ดแรกคอเสื้อ   
      ๒)  กางเกง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กางเกงสีกากี และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กางเกงสี
กรมท่า ขาสั้น ความยาวของขากางเกงสูงจากกึ่งกลาง ลูกสะบ้า ไม่เกิน ๘ ซม. ขณะยืนส่วนกว้างของขากางเกงห่างจาก
ขาประมาณ  ๘-๑๒ ซม. ปลาย ขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า 
เวลาสวม รัดเข็ดขัดส่วนของกางเกงด้านบนจะต้องไม่เหลือรวมกันเป็นจบีให้สวมทับปลายเสือ้ให้เรียบร้อย มองเห็นเข็มขดั 
ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนห้ามน าชายเสื้อออกนอกกางเกง  
      ๓) เข็มขัด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเข็มขัดหนัง น้ าตาลกว้างตั้งแต่ ๓-๔  ซม.  หัวเข็มขัดเป็น
โลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมหัวกลัด มีปลอกกว้าง ๑ ซม.  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด หรือใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้  ห้ามใช้เข็มขัด
ชนิดหนังแท้สีด า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะเดียวกันกับนักเรียนชาย ช่วงช้ันที่ ๒ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
แต่ใช้สีด า 
     ๔) ถุงเท้า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สีน้ าตาลไม่มีลวดลาย และ นักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) สีขาวไม่มีลวดลาย    
      ๕) รองเท้า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้รองเท้าผ้าใบน้ าตาล และนักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ ใช้ รองเท้าผ้าใบ 
สีด า ขณะสวมใส่ไม่เหยียบส้นเท้า  
         ๑.๒ นักเรียนหญิง  
             ๑) เสื้อนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ผ้าขาวเกลี้ยง ผูกหูกระต่าย  ไม่บางเกินควรแบบคอพับในตัว ลึก
พอสวมศีรษะได้ สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกข้างใน ๑๐ ซม. ใช้ผ้า
สองชนิดเย็บแบบเข้าถ้าแขนเสื้อยาวเพียงศอก  ปลายแขนจีบเล็กน้อย  ประกอบด้วยผ้าสองช้ินกว้าง ๓ ซม.  ความยาว
ของตัว เสื้อวัดจากข้อมือข้ึนมา  เมื่อยืนตรงถึงขอบเสื้อประมาณ ๑๐-๑๕ ซม.  ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับ ประมาณ  ๓ 
ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริมขอบหน้าด้านขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง ๕-
๙ ซม ปากกระเป๋าพับริมกว้าง ไม่เกิน ๓ ซม.  ขนาดของเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่าง มีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริม
ขอบหน้าด้าน กว้าง  ๕-๙  ซม. ปากกระเป๋าริมกว้างไม่เกิน  ๒  ซม.  เมื่อสวมผูกคอด้วยผ้าชายสามเหลี่ยมสีด า กว้าง ๔-
๖  ซม. เหลือชายผ้าทั้งสองข้างพองามช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกิน ควรแบบคอเช๊ิต ผ่าอกตลอด   
ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง  ๓  กลีบ  มีกระดุมขาว  ๕ เม็ด  แขนยาวเพียงเหนือศอกต้นและปลายแขนจีบ
เล็กน้อย  ประกอบด้วยผ้าสองช้ินกว้าง  ๓  ซม.  สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 
 (ให้นักเรียนหญิงทุกคนสวมเสื้อซับไม่มีลวดลาย)   
             ๓) กระโปรง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะผ้าสีกลมท่าเกลี้ยงไม่มี
ลวดลาย แบบธรรมดา  ด้านหน้าและด้านหลังเป็นกลีบข้างละ  ๓  กลีบ  หักลีบออกด้านนอกเย็บกลีบลง มา ๖-๑๒ ซม. 
เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ความยาวของกระโปรงต่ ากว่าเข่าเล็กน้อย 
             ๔) เข็มขัด  เฉพาะนักเรียนหญิงช่วงช้ันที่ ๓ มีลักษณะเป็นหนังสีด า  กว้าง  ๒-๓  ซม.  หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชนิดหัวกลัด  มีหนังสีด าหุ้ม  มีปลอกหนังสีด ากว้าง  ๑.๕  ซม.  ส าหรับสอดสายเข็มขัดขัดทับกระโปรง  ห้ามใช้เข็มขัด
ชนิดหนังแท้สีด า 
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             ๕) ถุงเท้า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะสีขาวไม่มีลวดลาย ปลาย
พับได้ อย่างน้อย ๑ นิ้วครึ่ง  หรือ  ๒  นิ้ว ห้ามใช้ถุงไนลอนบาง  ถุงเท้าสั้นชนิดขลิบริมปักหรอืตกแต่ง ลูกไม้และถุงเท้าสัน้
ชนิดรัดข้อเท้า      
   ๖) รองเท้า นักเรียนหญิงทุกช้ันเป็นรองเท้าหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า สีด าหัวมน มีสายรัด รองเท้า ส้นสูงไม่เกิน  
๓ ซม.    
       ๒ ชุดพลศึกษา      ให้ใช้ชุดพลศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้เท่านั้น  
       ๓ กระเป๋าหนังสือ   ให้ใช้กระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนก าหนดให้เท่านั้น      
       ๔ การปักเครื่องหมายของนักเรียน  
          ๔.๑  อักษรย่อ ศ.ต.ว.  ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ าเงินตามขนาดและแบบของ โรงเรียนที่ก าหนดให้ที่อกเสื้อ
ด้านขวาเหนือราวนม  
          ๔.๒  เลขประจ าตัวนักเรียน ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ าเงิน  ตามขนาดและแบบของโรงเรียนที่ก าหนดให้ที่
อกเสื้อด้านขวาใต้อักษรย่อ  ศ.ต.ว. ห่างประมาณ  ๑  ซม. 
          ๔.๓  ช่ือและสกุล  ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ าเงินที่อกด้านซ้าย อยู่ในระดับ เดียวกับอักษร  
 ศ.ต.ว.  ขนาดสูงประมาณ  ๑.๕  ซม. 
 
 
    
      ๕. ทรงผมนักเรียน   
          ๕.๑ นักเรียนชาย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะด้านข้างตัดเกรียนชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน    ๓  
ซม. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะด้านข้างตัดรองทรงสูงชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน ๓ ซม. โดย จะต้อง
เห็นหนังศีรษะตั้งแต่ตีนผมจนถึงระดับเหนือใบหูด้านบน ไม่ไว้หนวดเคราและจอน ไม่ใส่น้ ามัน ไม่ย้อมสีผม ไม่หวีแสก    
          ๕.๒ นักเรียนหญิง  
               ๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ความยาวของทรงผมอยู่ที่ระดับเสมอมมุปากของนักเรียน เมื่อยืนหน้าตรง                 
      ๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมยาวและใช้โบว์สีตามที่ก าหนด     
                   หมายเหตุ ทรงผมตามข้อ ที่ ๑) ๒) ห้ามนักเรียนซอย ดัด ย้อมกลัดสีผม    
       ๖. เครื่องประดับ  ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด  ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้   
        ๖.๑ นาฬิกาข้อมือ   
        ๖.๒ สร้อยสแตนเลสส าหรับแขวนพระ สร้อยจะต้องยาวไม่ปรากฏเหนือรอยของปกเสื้อ 
        ๖.๓ กิ๊ปติดผม ให้ใช้กิ๊ปโลหะเล็กสีด าเท่านั้น  ทางโรงเรียนไม่มีความประสงค์ให้นักเรียนใช้ของมีค่าหรือ
เครื่องประดับที่ไม่จ าเป็น  เพราะเก็บรักษายาก  เกิดความฟุ่มเฟือย ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน หากนักเรียน
คนใดน ามาและสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบและถือว่านักเรียนผู้นั้นฝ่าฝืนระเบียบของ โรงเรียนจะถูกพิจารณาท า
โทษ     
        ๗. การเข้าร่วมพิธีหน้าเสาธงตอนเช้า 
 - นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๕ น. 
 โดยโรงเรียนจะเปิดเพลงมาร์ซโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
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 - พิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า ได้แก่ การเชิญธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การประกาศแจ้งข่าวสารและอื่นๆตาม
ความจ าเป็น 
 -การเข้าแถวจะเข้าตอนเรียงหนึ่ง แยกชาย หญงิ ตามระดบัช้ัน 
 - นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติและสวดมนต์ถือว่ามาสาย 
 - นักเรียนที่มาสายตั้งแต่ ๓ ครั้งข้ึนไป ถือว่าสายเนืองๆ มีความผิด ให้ปฏิบัติตาม 
แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนสายที่โรงเรียนก าหนด 
       ๘. การหลบเรียน ลา และขาดเรียน 

การหลบเรียน คือ การที่นักเรียนมาเรียนแต่ไมเ่ข้าเรียนตามตารางเรียนโดยไม่ 
แจ้งให้ครูประจ าวิชาทราบล่วงหน้าและไม่อนุญาตให้ไปท าธุระอื่น 
  การลา ได้แก่ ลาป่วย ลากจิ นักเรียนสามารถแจง้ลาด้วยวาจาทางโทรศัพท์ แจ้งลาด้วยตัวเองและสง่
ใบลา ถ้าส่งใบลาต้องมีช่ือผูป้กครองรับทราบท้ายจดหมาย จึงจะถือว่าการลาน้ันถูกต้องสมบูรณ์  การลาครึ่งวัน โรงเรียน
จะอนุญาตเฉพาะรายช่ือที่ผูป้กครองมาลาด้วยตนเอง นอกนัน้จะพิจารณาเป็นรายๆไป  
       ๙. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 -ผู้ที่มีอ านาจในการอนญุาตให้นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรยีนได้คือหัวหน้าฝ่าย 
กิจการนักเรียนหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้อ านวยการเท่านั้น 
 -นักเรียนทีเ่ข้ามาโรงเรียนในวันที่มีการเรียนการสอนปกติ จะออกนอกบรเิวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายกจิการนกัเรียน 
 -โรงเรียนจะอนุญาตให้นกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้กรณีต่อไปนี้ 
 ๑.ผู้ปกครองมารบักลับ 
 ๒.เจบ็ป่วยหรือได้รบัอบุัติเหตุต้องเข้ารับการรกัษาตัวที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านทัง้นี้ 
ต้องมีครูอาจารย์น าส่งหรอืผูป้กครองมารับ 
  -นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ๑๐. การมาท ากิจกรรมในวันหยุด นักเรียนที่จะมาท ากจิกรรมในวันหยุดราชการต้องได้รับอนญุาตจาก
ผู้ปกครอง โดยคุณครูทีเ่กี่ยวข้องจะขออนญุาตผู้ปกครองเปน็ลายลักษณ์อกัษรทุกครั้ง 
 ๑๑. เครื่องประดับ เครื่องประดับที่โรงเรียนอนุญาตให้ ประดับได้ในขณะที่มาโรงเรียน  ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ 
สร้อย โลหะเงินที่มีความยาวพอเหมาะส าหรับแขวนพระหรอืสิ่งเคารพ ต่างหูวงกลมขนาดพอเหมาะท าด้วยโลหะเงินซึง่
อนุญาตเฉพาะนักเรียนหญงิเท่านั้น เครื่องประดับอื่นที่นอกจากนี้ให้ถือว่า ผิดระเบียบ 
 ๑๒. การเสริมแต่งอวัยวะ ได้แก่ การเสริมจมูก เขียนขอบตา เขียนค้ิว ทาปาก เจาะรหููมากกว่า ๑ รู ไว้เล็บยาว 
ทาเลบ็ ย้อมสีผม ให้ถือว่าผิดระเบียบ 
 ๑๓. การใช้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนท่ี นักเรียนที่ใช้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เวลาเรียนถือว่าให้มีความผิดตามระเบียบนี้ การเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหเ้ก็บไว้ในกระเป๋ากางเกง/กระเป๋ากระโปรง/
กระเป๋านักเรียน ใช้สายหอ้ยโทรศัพท์คลอ้งคอ ให้ถือว่ามีความผิดตามระเบียบนี้ 
  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปน็ต้นไป 
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   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
( นายจักรินทร์  บุญเอนก ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา  

ว่าด้วยแนวปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

 พิธีการหน้าเสาธงตอนเช้า  
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  เวลา 08.05 น. เปิดเพลงมาร์ซเพื่อให้นกัเรียนเข้าแถวเรียบรอ้ย  
  เวลา 08.10 น. มีกิจกรรม 2 ส่วน  ดังนี้  
     1.ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาและกล่าวค าปฏิญาณตน  
     2.ครูเวรประจ าวัน แจ้งข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญ 
  เวลา 08.20 น. นักเรียนพบครูทีป่รึกษาและสนทนาภาษาอังกฤษ  
  เวลา 08.35 น. นักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนในคาบที่ 1 
 
 การปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวัน  
             ครูเวรประจ าวันปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดต่างๆ และรายงานการปฏิบัตหิน้าที่เวรประจ าวัน 
          ผ่านไลน์กลุ่ม “ศ.ต.ว.- รายงานปฏิบัติงาน ” ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
          
    หน้าท่ีครูเวรประจ าวันช่วงเช้า  
 ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่เวลา 07.30 น. ประจ าจุดต่างๆ ดังนี้  
 1. ประตู 1     ครูจ านวน  2  คน  
 2. ประตู 2     ครูจ านวน  2  คน   
           จุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่เวลา 07.30 น. 
 3. โรงอาหารและอาคาร1 ครูจ านวน  1  คน 
 4. อาคาร2อาคาร3   ครูจ านวน  1  คน   
           จุดท่ี 3 และจุดท่ี 4 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
 5. หน้าเสาธง   ครูจ านวน  1  คน   
      ท าหน้าที่จัดแถวนักเรียน พิธีการหน้าเสาธงและอบรมนักเรียนเล็กน้อย 
           
   หน้าท่ีครูเวรประจ าวันช่วงเท่ียง 
  เวลา 12.00 น.    นักเรียนพักรบัประทานอาหาร  
  เวลา 12.20 น.   ครูเวรปฏิบัตหิน้าที่ ประจ าจุดต่างๆ ดังนี้  
  1. ประตู 1 (ป้อมยาม)    ครูจ านวน  2  คน  
 2. ถนนด้านทิศใต ้  ครูจ านวน  2  คน 
 3. โรงอาหารและอาคาร1 ครูจ านวน  1  คน 
 4. อาคาร 2 อาคาร 3   ครูจ านวน  1  คน   
 5. ถนนด้านทิศเหนือ  ครูจ านวน  2  คน   
  เวลา 12.50 น.   นักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนในคาบเรียนที่ 6  
  รายงานการปฏิบัตหิน้าที่ตั้งแตเ่วลา 12.20  น. 
 
 
 หน้าท่ีครูเวรประจ าวันช่วงเย็น  
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  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่เวลา 16.00 น. ประจ าจุดต่างๆ ดังนี้  
 1. ประตู 1     ครูจ านวน  2  คน  
 2. ประตู 2     ครูจ านวน  2  คน 
  3. หน้าเสาธง   ครูจ านวน  1  คน   
           จุดที่ 1 และ 2 รายงานการปฏิบัตหิน้าที่ตั้งแตเ่วลา 16.00 น. 
 
  

 หน้าท่ีครูท่ีปรึกษา   
  การปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงเช้า  
   1. บันทึกการมาเรียนและดูแลความเรียบร้อย การแต่งกาย ทรงผม ของนกัเรียนประจ าช้ัน   
       โดยครูต้องยืนหน้าแถว 1 ท่าน และหลังแถว 1 ท่าน ส่งแบบบันทึกทุกวันเช้าและเย็น 
   2. อบรมนกัเรียนกิจกรรมโฮมรมู  แล้วบันทึกลงในแบบบันทกึ น าส่งทุกสุดสัปดาห์  
                        และรายงานการปฏิบัตหิน้าที่ทางไลน์ “ศ.ต.ว.-รายงานภาษาอังกฤษ” 
   3. สนทนาภาษาอังกฤษ   
 การปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงเย็น  
   1. เวลา 15.35 น. ครูควบคุมการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนท าความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียน 
      ของตนเอง  
   2. บันทึกการเข้าแถวและดูแลความเรียบร้อย การแตง่กาย ทรงผม ของนกัเรียนประจ าช้ัน   
       อย่างน้อย 1 คน  
  
 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนช่วงพักเท่ียง  
   1. ครูประจ าช้ันลงนามอนุญาต 
   2. ครูเวรประจ าวันลงนามอนุญาต 
   3. ครูบรหิารกจิการนักเรียนลงนามอนญุาต 
 
  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอน  
   1. ครูประจ าวิชาลงนามอนญุาต 
   2. ครูเวรประจ าวันลงนามอนุญาต 
   3. ครูบรหิารกจิการนักเรียนลงนามอนญุาต 
    
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

( นายจักรินทร์  บุญเอนก ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
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