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๒ 
 

คำนำ 

 

    หนังสือคูมือนักเรียนและผูปกครอง ปการศึกษา ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพื่อใหนักเรียน

และผูปกครองโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดศึกษาขอมูล กฎระเบียบตางๆ ของโรงเรียนท่ี

นักเรียนตองปฏิบัติ เชน ระเบียบเกี ่ยวกับการแตงกาย การบันทึกคะแนนพฤติกรรมของ

นักเรียน ระเบียบการวัดและประเมินผล อันจะนำไปสูความเขาใจ และการปฏิบัติที่ถูกตอง

ระหวางท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

            ทางโรงเรียนหวังวาหนังสือคู ม ือนักเรียนและผู ปกครองเลมนี้ จะเปนคูมือท่ี

ผูปกครองใชใหเปนประโยชน ทำใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการรวมมือกันดูแลนักเรียน

ของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมทุกคนใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

   

  

       คณะผูจัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

สารบัญ 

 

 

คณะบริหารงานโรงเรียน        ๔ 

ขอมูลโรงเรียน         ๕ 

- วิสัยทัศน        ๕ 

- สัญลักษณ         ๕ 

- อัตลักษณ        ๕ 

- เอกลักษณ        ๕ 

- พันธกิจ         ๕ 

กลุมบริหารวิชาการ        ๖ 

- เกณฑการจบหลักสูตร       ๗ 

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู      ๘ 

- การเทียบโอนผลการเรียน               ๑๖
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๕ 
 
วิสัยทัศน 

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เชิดชูคุณธรรม มีสวนรวมบริหาร มุงสูมาตรฐานสากล 

   

สัญลักษณ 
 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ 

 รักษความเปนไทย มีวินัย ใจสาธารณะ 

 

เอกลักษณ 

 โรงเรียนรมรื่น 

 

พันธกิจ 

1. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส

และสามารถตรวจสอบได 

2. สงเสริมใหผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนประชาธิปไตย  

รักษความเปนไทย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มุงสูมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูให 

มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

5. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดทำวิจัย ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
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๗ 
 

เกณฑการจบหลักสูตร 
 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต  

และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

(๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชา

พื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต 

(๓) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต  

และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

(๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชา

พื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

(๓) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

 



๘ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมตั้งอยูบนหลักการ

พื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู ของผูเรียนนั้นผู เรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตาม

ตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูสะทอนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอนัพึง

ประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา และ

ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผล

การประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสำเร็จ

ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผู เรียนเกิดการ

พัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่โรงเรียนดำเนินการ แบงออกเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

๑. การประเมินระดับช้ันเรียน  

    เปนการวัดและประเมินผลที ่อย ู  ในกระบวนการจัดการเร ียนรู ท่ีครูผู สอน

ดำเนินการเปนปกติและสม่ำเสมอในการจัดการเรียนการสอนใชเทคนิคการประเมินอยาง

หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การ

ประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมิน

เองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ใน

กรณีท่ีไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสริม การประเมินระดับช้ันเรียนนี้เปนการตรวจสอบวา 

ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนหรือไมและมากนอยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

 

๒. การประเมินระดับสถานศึกษา  

    เปนการประเมินที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียนเปน 

รายภาค รวมท้ังการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวาสงผลตอการ



๙ 
 
เรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมท้ังสามารถนำผลการ

เรียนของผูเรียนไปเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

๓. การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

    เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการ

เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมิน

ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวย

ขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยความรวมมือของโรงเรียน 

ในการดำเนินการจัดสอบ 

 

 

๔. การประเมินระดับชาติ  

    เปนการประเมินคุณภาพผู เร ียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนจัดใหผู เรียนทุกคนที่เรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปน

ขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ 

    ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ จะเปนประโยชนตอโรงเรียนในการตรวจสอบ 

ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนที่จะตองจัดระบบ

ดูแล ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบน

พื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจำแนกตามสภาพปญหาและความตองการ เปนการเปด

โอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนา และประสบความสำเร็จในการเรียน 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสินและการใหระดับผลการเรียน 

    ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

            ในการตัดสินผลการเรียนของกลุม สาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะห

และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น จะคำนึงถึงการพัฒนา

ผูเรียนแตละคนเปนหลักและเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องใน 

แตละภาคเรียน รวมท้ังสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 



๑๐ 
 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ 

(๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑท่ีโรงเรียน 

                          กำหนด 

(๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 

(๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี 

                           โรงเรียนกำหนด ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึง    

                           ประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

๑.๒  การใหระดับผลการเรียนรายวิชา โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมไดกำหนดให

ผูเรียนไดรับการตัดสินผลการประเมินจากครูผูสอนเปน ๘ ระดับ จากผลการเรียนรายภาค

ของผูเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ ไดใชตัวอักษรระบุเงื่อนไข

ของผลการเรียน ดังนี ้

“มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรยีนมี

เวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับ

การวัดผลปลายภาคเรียน 

“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื ่องจากผูเรียนไมมี

ขอมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน 

ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุ

สุดวิสัยท่ีทำใหประเมินผลการเรียนไมได 

 

๑.๓ การประเมินดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ 

        โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมไดกำหนดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  

และเขียนในทุกรายวิชา โดยใชเกณฑการประเมินของแตละกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดกำหนด

ข้ึน การตัดสินผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ ของผูเรียน จะเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

   



๑๒ 
 

  ๑.๔ การประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

        โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใชเปนรายการสำหรับการประเมิน

ของครูผูสอนในแตละรายวิชา โดยใชเกณฑการประเมินของแตละกลุมสาระการเรียนรูที่ได 

กำหนดขึ้น การตัดสินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนประกอบดวย ๘ 

ดาน ดังนี ้

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย  

    ๒. ซื่อสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

    ๔. ใฝเรียนรู 

    ๕. อยูอยางพอเพียง 

    ๖. มุงมั่นในการทำงาน 

    ๗. รักความเปนไทย 

    ๘. มีจิตสาธารณะ 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกำหนดเกณฑการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปน  



๑๓ 
 
๔ ระดับ ดังนี ้

 

๑.๕ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ 

   ๑) กิจกรรมแนะแนว 

   ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

           (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และ   

                นักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

 

 



๑๔ 
 
              (๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 

        ท้ังนี้ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรม    

        ท้ังขอ(๑) และ (๒) สำหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        สามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งในขอ (๑) หรือ    

        (๒) 

           (๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน พิจารณาท้ังเวลาการเขา รวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด และใหผลการประเมิน ดังนี้ 

 

๒. การเปลี่ยนผลการเรียน 

    ๒.๑ การเปลีย่นระดับผลการเรียน “๐”  

            เนื่องจากการวัดผลใหน้ำหนักของคะแนนการวัดผลระหวางเรียนมากกวา

คะแนนการวัดผลปลายภาค และผูเรียนที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู จะไดรับการ

พัฒนาการเรียนรู และวัดซ้ำจากครูผูสอนกอนการตัดสินผลการเรียน เมื่อมีการตัดสินผลการ

เรียนผูเรียนไดระดับผลการเรียน “๐” โรงเรียนตองจัดสอนซอมเสริมตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ท่ี

ผูเรียนไมผานเกณฑกอน แลวจึงสอบแกตัวหรือใหปฏิบัติงานหรือกิจกรรม โดยโรงเรียนให

โอกาสผูเรียนแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ผูเรียนตองดำเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นตามปฏิทิน

งานวัดผลท่ีกำหนด ถาผูเรียนไมมาดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของผูอำนวยการโรงเรียนท่ีจะพิจารณาขยายเวลาแก “๐” ออกไปไดอกี การเปล่ียนระดับผล

การเรียนจาก “๐” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑” 

กรณีท่ีผูเรียนไดสอบแกตัวตามปฏิทินงานวัดผลท่ีกำหนดไว ๒ ครั้งแลว และ 

ยังไดระดับผลการเรียน “๐” ใหปฏิบัติดังนี้ 



๑๕ 
 

 ๒.๑.๑  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ำรายวิชานั้น ในภาค 

ฤดูรอนหรือตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  ๒.๑.๒ ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการ 

โรงเรียนท่ีจะใหเรียนใหมหรือเปล่ียนรายวิชาใหม หรือตองสอบแกตัวอีกแลวแตกรณี 

 

๒.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  

      แยกเปน ๒ กรณี ดังนี ้

 ๒.๒.๑ ในกรณีท่ีผูเรียนไดผลการเรียน “ร” เพราะไมเขาสอบ 

กลางภาค/ปลายภาคดวย เหตุสุดวิสัย หรือไมสงงาน เมื่อผูเรียนไดเขาสอบหรือสงงานที่ติด

คางอยูเสร็จเรียบรอยแลว ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแต ๐-๔) 

  ๒.๒.๒ ในกรณีท่ีผูเรียนไดระดับผลการเรียน “ร” แลวไมดำเนิน 

การแกไข “ร” ใหผูสอนนำขอมูลท่ีมีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลย

พินิจของผูอำนวยการโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน ท้ังนี้

ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เมื่อพนกำหนดนี้แลวหากผลการเรียนเปน 

“๐” ใหดำเนนิแกไขตามหลักเกณฑ  

 

๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”   

      มี ๒ กรณี ดังนี้ 

 ๒.๓.๑ กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 

 ๘๐ แตมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น โรงเรียนตองจัดให

เรียนเพิ่มเติมโดยใชคาบซอมเสริม หรือเวลาวาง หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานให 

ทำจนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไวสำหรับรายวิชานั้น แลวจึงใหสอบปลายภาคเปนกรณี

พิเศษ ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑” การแก “มส” กรณีนี ้ให 

กระทำใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษานั้น ถาผูเรียนไมมาดำเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาท่ี

กำหนดไวนี้ใหเรียนซ้ำยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการโรงเรียนที่จะ

ขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีก แตเมื่อพนกำหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ำในรายวิชานั้น 

 (๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการ   

      โรงเรียนใหเรียนซ้ำหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม 



๑๖ 
 

๒.๓.๒ กรณีผูเรียนไดผลการเรียน  “มส”  เพราะมีเวลาเรียนนอยกวา 

รอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด โรงเรียนใหดำเนินการดังนี ้ 

(๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ำรายวิชานั้น 

    (๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยู ในดุลยพินิจของผูอำนวยการ  

                                     โรงเรียนใหเรียนซ้ำหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม 

๒.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”  

      กรณีท่ีผูเรียนไดผล “มผ” โรงเรียนตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวน

ท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปล่ียนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ท้ังนี้ 

ดำเนินการใหเสร็จสิ ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยู ในดุลยพินิจของ

ผูอำนวยการโรงเรียนท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  

 

การเลื่อนช้ัน 

 เมื่อส้ินปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้ 

๑. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไดรบัการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑท่ี

โรงเรียนกำหนด 

๒. ผู เรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที ่โรงเรียน 

กำหนด ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

๓. ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ำกวา ๑.๐๐ ท้ังนี้ รายวิชาใด

ที่ไมผานเกณฑการประเมิน โรงเรียนสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไขใหเสร็จส้ิน

ภายในปการศึกษานั้น 

 

การสอนซอมเสริม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดใหโรงเรียนจัด

สอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง กรณีท่ีผูเรียนมีความรู ทักษะ 

กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด โรงเรียนตองจัด

สอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถ

บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดัที่กำหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและ



๑๗ 
 
พัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

การสอนซอมเสริมสามารถดำเนินการไดในกรณี ดังนี้ 

๑. ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัด

สอนซอมเสริม ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน 

๒. ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ี 

กำหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดในการประเมินผลระหวางเรียน 

๓. ผูเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน “๐” ใหจัดสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว 

๔. กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน เพื่อ

แกไขผลการเรียน ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการโรงเรียน 

 

การเรียนซ้ำช้ัน 

ผูเรียนที่ไมผานรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำชั้นได ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงวุฒิ

ภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสำคัญ 

การเรียนซ้ำช้ันมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปการศึกษานั้นต่ำกวา ๑.๐๐ และมี 

แนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

๒. ผูเรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียน 

เรียนในปการศึกษานั้น 

ทั ้งน ี ้  หากเก ิดลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หร ือทั ้ง ๒ ลักษณะ โรงเร ียนแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียน

เดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ำช้ันใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูอำนวยการโรงเรียนในการแกไขผลการเรียน 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตางๆ ไดแก การยาย

โรงเรียน การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับ

การศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยัง



๑๘ 
 
สามารถเทียบโอนความรู ท ักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรู อ ื ่นๆ เชน สถาน

ประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาค

เรียนแรก ท่ีสถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ท้ังนี้ ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการ

เรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย  ๑ ภาคเรียน 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได ดังนี้ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู 

ความสามารถของผูเรียน 

๒. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆ 

ท้ังภาคความรูและภาคปฏิบัติ 

 

๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

    การเท ียบโอนผลการเร ียนให เป นไปตามประกาศ หร ือแนวปฏ ิบ ัต ิของ

กระทรวงศึกษาธิการสำหรับการเทียบโอนเขาสูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดำเนินการตามแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

 

 

 

ระเบียบโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

วาดวยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 

       

 ดวยทางโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เห็นสมควรที่จะ

กำหนดระเบียบของโรงเรียน วาดวยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ ้นเพิ่มเติม เพื่อให

สอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการสงเสริมใหนักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค จึงไดกำหนดระเบียบวาดวยการ

พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไวดังตอไปนี้ 

 

หมวดท่ี ๑ 

 บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๑  ระเบียบนี่เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วาดวยการพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียน ๒๕๖๒” 

 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ีประกาศใช เปนตนไป 

 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบโรงเรียน วาดวยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียน

แหลมรังวิทยาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และใหใชระเบียบนี้แทน   

 

 ขอ ๔  ในระเบียบนี ้

  “โรงเรียน” หมายถึง   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ตำบลแหลมรัง   

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 



๒๑ 
 
  “คร”ู หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการในโรงเรยีนแหลมรังวิทยาคม 

  “ผูอำนวยการ” หมายถึง ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

นักเรียนที่ประพฤติผิด หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียน โดยใชกิจกรรม หรือการ

ลงโทษตามระดับความผิดท่ีกระทำ และการสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

  “พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก

ในทางที่ผิด ฝาฝนตอกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ

ของนักเรยีนและนักศึกษา   พ.ศ.๒๕๕๕ และพฤติกรรมท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีงามชองสังคม 

  “พฤติกรรมท่ีพึงประสงค” หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในทางท่ี

ถูกที่ควร กระทำความดีอันเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม สมควรไดรับการยก

ยอง เชิดชู เปนแบบอยางท่ีดีและควรไดรับรางวัล 

“การกระทำความผิด” หมายถึง การท่ีนักเรียนประพฤติผิด ฝาฝนระเบียบ 

คำส่ังแนวปฏิบัติ ขอบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดความประพฤติ

ของนักเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

“ทำกิจกรรม” หมายถึง การใหนักเรียนท่ีกระทำผิด ทำกิจกรรมบำเพ็ญตน 

ใหเปนประโยชนตอตนเอง ผูอื่น สวนรวมหรือสังคม 

 

 ขอ ๕  ใหผูอำนวยการหรือรองผูอำนวยการท่ีผูอำนวยการมอบหมายเปนผูรักษา

ตามระเบียบนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

หมวดท่ี ๒ 

วาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 ขอ ๖  แนวปฏิบัติท่ัวไปของนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  

(๑) ตองยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ และ

ระบอบประชาธิปไตยของไทย 

   (๒) ตองเปนผูต้ังใจเรียน  เอาใจใสตอการเรียน 

(๓) ตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนอยาง  

     เครงครัด 

   (๔) ตองรักษาศักด์ิศรี เกียรติยศช่ือเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 

   (๕) ตองเคารพ กตัญูกตเวทีตอพอแม ครู ผูมีพระคุณ และ  

         โรงเรียน 

   (๖) ตองมีความสามัคคีกลมเกลียว ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกนัและกัน 

   (๗) ตองมีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย สมกับเปนผูท่ีมีวัฒนธรรม 

             อันดี 

   (๘) ตองเปนผูอนุรักษไวซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ  

          ส่ิงแวดลอม 

 

   (๙) ตองมีความเสียสละตอสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว 

   (๑๐) ตองไมเกี่ยวของกับส่ิงเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

 

ขอ ๗  การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียน 

  (๑) แตงกายใหเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบโรงเรียน 

  (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณการเรียนมาตามตาราง 

            เรียน  

  (๓) ทำความเคารพผูปกครองกอนออกจากบาน 

  (๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะดวยความระมัดระวัง ปฏิบัติตาม 

        กฎจราจร 

  (๕) มาโรงเรียนกอนเวลา ๐๗.๕๐ น.  



๒๓ 
 

  (๖) ทำความเคารพครู ไหวพระ และเดินเขาแถวอยางเปนระเบียบ 

        เมื่อมาถึงโรงเรียน 

  (๗) เริ่มเขาแถวเพื่อทำกิจกรรมหนาเสาธงเวลา ๐๗.๕๐ น.  

        (เพลงมารช) 

  (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเทานั้น 

 

 ขอ ๘  การปฏิบัติตนเมื่ออยูในหองเรียน 

  (๑) ตองเขาเรียนตรงตอเวลา 

  (๒) ตองต้ังใจศึกษาเลาเรียน เคารพเช่ือฟงครูผูสอน 

  (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ใหเรียบรอย 

  (๔) ดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียนและวัสดุครุภัณฑอยูเสมอ 

(๕) การเขา และออกหองเรียนขณะเรียนตองขออนุญาตและทำ  

                    ความเคารพครูผูสอนกอน 

  (๖) ไมนำอาหาร เครื่องด่ืมใดๆ เขามารับประทานในหองเรียน 

  (๗) ไมทำความสกปรก หรือเคล่ือนยายครุภัณฑหองเรียนโดยไมได 

                 รับอนุญาต 

  (๘) ไมวิ่งเลน สงเสียงดัง รบกวนผูอื่นท้ังในและนอกเวลาเรียน 

  (๙) ฟง คิด และซักถามครูผูสอนเมื่อมีปญหาไมเขาใจ แลวจด 

        บันทึกไวเสมอ 

   (๑๐) เมื่อเปล่ียนหองหรือสถานท่ีเรียนตองเดินแถวเปนระเบียบ 

       เรียบรอยไมสงเสียงดัง 

 

ขอ ๙  ส่ิงท่ีนักเรียนตองไมนำเขามาในโรงเรียน 

(๑) อาวุธ ส่ิงเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ  

(๒) ส่ือลามกอนาจาร 

(๓) ส่ิงเสพติดใหโทษ 

   (๔) อุปกรณเกี่ยวกับการพนันทุกประเภท 

(๕) อุปกรณส่ือสารอิเลคทรอนิคส  

   (๖) เครื่องเลนเพื่อความบันเทิงตางๆ ยกเวนส่ิงท่ีโรงเรียนสงเสริม 



๒๔ 
 
   (๗) ส่ิงของฟุมเฟอย เครื่องประดับ ของมีคา ซึ่งไมมีความจำเปนตอ 

     การเรียน 

(๘) อุปกรณ ส่ิงพิมพท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการจำหนายสินคา 

(๙) บุคคลภายนอกท่ีไมใชผูปกครอง หรือคนในครอบครัว 

(๑๐) สัตวเล้ียง 

(๑๑) ส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายบานเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ

ใด ๆ  ของราชการ 

 

ขอ ๑๐ การแสดงความเคารพ 

ก.ในหองเรียน 

(๑) ครูเขาสอน หรือเลิกการสอน ใหหัวหนาหองบอกนักเรียนทำ     

     ความเคารพ 

   (๒) เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยือนหรือมาใหความรู ใหครูผูสอนแนะนำให  

         นักเรียนรูจัก ใหหัวหนาหองบอกทำความเคารพเชนเดียวกับ 

         การเคารพครู 

  ข.นอกหองเรียน 

   (๑) แสดงความเคารพครูและผูอาวุโส ดวยการหยุดเดิน ยืนตรง 

         ทำความเคารพดวยการไหว หรือโคงคำนับ พรอมกลาวคำวา  

               “สวัสดีครับ”  “สวัสดีคะ”  

(๒) กรณีท่ีนักเรียนไมสามารถยกมือไหวได เนื่องจากถือสัมภาระ     

       อยู ใหนักเรียนหยุด ยืนตรงพรอมกลาวคำวา “สวัสดีครับ”  

      “สวัสดีคะ” 

(๓)  การเดินผานครูหรือผูอาวุโสกวา นักเรียนตองขออนุญาตและ 

      นอมตัวลงเล็กนอย เมื่อเดินผานไป 

 

 ขอ ๑๑  การปฏิบัติตนตอเพื่อนนักเรียน 

   (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 

   (๒) ชวยเหลือ เอื้อเฟอเผ่ือแผ เพื่อนนักเรียนในทางท่ีถูกท่ีควร 

   (๓) ยกยอง ใหเกียรติแกเพื่อนนักเรียนดวยกัน 



๒๕ 
 
   (๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ตอนักเรียนทุกคน 

   (๕) เคารพนักเรียนรุนพี่ หรือผูอาวุโสกวา 

   (๖) ไมชักชวน ยุยงสงเสริมใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีไม 

     เหมาะสม 

   (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 

 

ขอ ๑๒  การปฏิบัติตนในการสอบ 

   (๑) แตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบโรงเรียน 

   (๒) ดูตารางสอบลวงหนาและเตรียมอุปกรณการทำขอสอบให 

         พรอม 

   (๓) ไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาพอสมควร 

   (๔) ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูควบคุมหองสอบ 

   (๕) ไมนำเอกสาร อุปกรณใดๆ ท่ีไมไดรับอนุญาตเขาในหองสอบ 

   (๖) นั่งประจำท่ีนั่งสอบตามท่ีกำหนด 

   (๗) กรอกขอมูลประจำตัวผูสอบ วิชาท่ีสอบ วันเวลาสอบ ให 

     ครบถวน 

   (๘) ปฏิบัติตามคำช้ีแจงในการสอบอยางเครงครัด 

   (๙) ไมทุจริต คัดลอก หรือใหผูอื่นคัดลอกคำตอบ โดยเด็ดขาด 

   (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไมพูดคุยกับผูอื่นในขณะสอบ โดยไมไดรับ 

           อนุญาต 

   (๑๑) ไมออกหองสอบกอนเวลาท่ีกำหนด 

   (๑๒) เมื่อออกจากหองสอบแลวไมสงเสียงหรือทำกริยารบกวนผูอื่น 

 

 ขอ ๑๓ การรวมกิจกรรมของทางโรงเรยีน 

            ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จำเปนตองจัดใหมีกิจกรรมตางๆ 

ท้ังในและนอกหลักสูตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชน 

ดังนั้นเมื่อโรงเรียนกำหนดหรือแจงใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนตองเขารวม

กิจกรรมอยางต้ังใจ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจัดเก็บนั้นอยางเครงครัด ยกเวนมีเหตุจำเปน

ใหนำผูปกครองมาขออนุญาตกอนเสมอ 



๒๖ 
 
 

ขอ ๑๔ การรวมกิจกรรมนอกโรงเรียน 

            นักเรียนมีความประสงคจะไปรวมกิจกรรมอื่นๆ กบัหนวยงาน องศกร 

ชุมชนภายนอก ในเวลาเรียนซึ่งไมใชกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน หรือเปนกิจกรรมท่ีขัดตอ

ระเบียบของโรงเรียนนักเรียนตองแจงใหผูท่ีจะนำนักเรียนไปรวมกิจกรรมขออนญุาตมายัง

โรงเรียนเปนลายลักษณอักษร หรือมีผูปกครองมา ขออนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อไดรับ

อนุญาตจึงสามารถไปรวมกิจกรรมดังกลาวได 

 

 ขอ ๑๕  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

            เมื่อนักเรียนมีความจำเปนตองออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให

นักเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ และข้ันตอนวิธีการ ท่ีโรงเรียนกำหนดไวอยางเครงครัด และ

ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  (๑) มีผูปกครองมาเปนผูขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความ 

               จำเปน 

  (๒) มีครูเปนผูรับรองวามีเหตุผลความจำเปนตองออกนอกบริเวณโรงเรียน 

  (๓) เปนนักเรียนท่ีเขามาเรียนในวันท่ีขออนุญาต 

  (๔) แตงกายดวยชุดนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตองปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

(๑) ผูปกครองหรือครู นำนักเรียนมาแจงเหตุผลความจำเปนและชวงเวลาท่ี  

     ตองขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขอ 

     อนุญาตตามแบบท่ีคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนกำหนด 

(๒) นักเรียนนำแบบบันทึกไปแจงครูประจำช้ัน หรือครูท่ีปรึกษา และครูเวร  

     ประจำวันท่ีขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต 

(๓) ใหคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนเปนผูลงนามอนุญาตในแบบบันทึก 

     แลวบันทึกขอมูลการขออนุญาตของนักเรียนท่ีขออนุญาต ลงในงาน 

     บริหารงานของฝายกิจการนักเรียน 

  (๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรยีน เพื่อนำไปพกติดตัวไป 

        ดวยขณะอยูนอกบริเวณโรงเรียน 



๒๗ 
 

(๕) เมื่อนักเรียนกลับเขามาในโรงเรียนตามเวลาท่ีกำหนด แลวมารายงานตัว 

     ท่ีหองกิจการนักเรียนพรอมคืนบัตรแกผูใหอนุญาต 

  (๖) ผูอนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนท่ีขอ 

    อนุญาตลงในงานบริหารงานของฝายกิจการนักเรียน 

ขอ ๑๖ การใชพาหนะในโรงเรียน 

(๑) หามนักเรียนนำรถยนตมาโรงเรียน และขับข่ีจักรยานยนต จักรยาน 

หรือยานพาหนะใดๆ บริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต ในวันและ

เวลาราชการ 

(๒) ใหนักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต แลวจูงจักรยานยนต จักรยาน เมื่อ     

     มาถึงหนาประตูโรงเรียนเพื่อทำความเคารพครู นำรถไปจอดไวในท่ีท่ีจัด 

     ใหจอดพรอมล็อคหรือใสกุญแจเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง 

(๓) นักเรียนท่ีโดยสารมากับรถยนตรับสงนักเรียน หรือรถประจำทาง ใหลง 

     ท่ีหนาโรงเรียนแลวเดินเปนแถวเขาโรงเรียน ทำความเคารพครูอยาง 

     เปนระเบียบเรียบรอย สำหรับการข้ึนรถกลับบานหลังเลิกเรียน ให   

     นักเรียนข้ึนตามจุดท่ีโรงเรียนกำหนดเทานั้น 

 

 ขอ ๑๗  การใชอาคารเรียน สถานท่ี  หองปฏิบัติการ และหองพิเศษ 

   (๑) หามเขาหองโดยไมไดรับอนุญาตจากครูประจำหองนั้นๆ 

   (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใชอาคาร หองปฏิบัติการ หองพิเศษตางๆ ตาม 

     ระเบียบการใชหอง และควรมีครูเปนผูดูแลอยางเครงครัด 

  (๓) ไมเคล่ือนยาย หรือเปล่ียนแปลงวัสดุ อุปกรณใดๆ ในหองโดยเด็ดขาด 

 

ขอ ๑๘ ประกาศนี้ ถือเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนไดอยูรวมกนัในโรงเรียนอยาง

เปนสุข ไดรับความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตาม ถือ

วากระทำผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วาดวยการพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียน ของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 

 



๒๘ 
 

หมวดท่ี ๓ 

วาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกายของนักเรียน 

 

 ขอ ๑๙  เครื่องแบบและการแตงกายของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

  ๑. นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

๑.๑ เส้ือ เปนแบบเช้ิต คอต้ัง ผาขาวเกล้ียง เนื้อหนา ผาอกตลอด  

มีสาบ ท่ีอก เส้ือกวาง ๓.๕ – ๔.๐ ซ.ม. กระดุมสีขาวแบบศูนยกลาง ๑ ซ.ม. จำนวน ๕ เม็ด 

แขนยาวเพียงขอศอก มีกระเปาติดแนวราวนมเบ้ืองซาย ๑ กระเปา ขนาดกวางต่ังแต ๘ – 

๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ เมื่อสวมใสใหชายเส้ืออยูภายในกางเกง 

มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 

   ๑.๒ กางเกง เปนกางเกงไทยใชผาสีกากี ชนิดผาโทเลหรือผามัน 

หามใชผาฝายหรือเวสปอสย มีจีบหนา ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาสนเหนือสะบาหัวเขาไม

เกิน ๕ ซ.ม.  ความกวางของปลายขาพับเขาในกวาง ๕ ซ.ม. ผากลางสวนหนาติดซิป มี

กระเปาตามแนวตะเข็บขาง ขางละ ๑ กระเปา ไมมีกระเปาหลัง กางเกงตองสวมทับชายเส้ือ

ไวใหเรียบรอย หามเปล่ียนแปลงสีของกางเกง 

   ๑.๓ เข็มขัด อนุญาตใหใชเข็มขัดหนังสีน้ำตาลขนาดกวางต่ังแต 

๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตามลักษณะรูปรางของนักเรียน หัวเข็มขัดเปนโลหะสีทอง รูปส่ีเหลียม ชนิดหัว

กลัดรูเดียวมีปลอกสีน้ำตาล ๑ ปลอก สำหรับสอดปลายเข็มขัด หามเสริมแตงเข็มขัดใน

ลักษณะอื่นใด นักเรียนท่ีเปนลูกเสือใหใชเขมขัดของลูกเสือแทนได 

   ๑.๔ รองเทา ใหใชรอเทาชนิดหุมสนชนิดผูกเชือก ผาใบสีน้ำตาล 

ไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเทาทุกรูของรองเทา 

   ๑.๕ ถุงเทา ใหใชถุงเทาส้ันสีน้ำตาล ยาวเหนือตาตุมต่ังแต ๑๐ ซ.ม. 

ข้ึนไปแตไมเกินกลางหนาแขง ไมพับหรือไมมวนถุงเทา ถุงเทาไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน 

   ๑.๖ ทรงผม ดานหนาส้ันยาวไมเกิน ๒ ซ.ม. สวนดานขางดานหลัง

ตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ผมหามใสเยล น้ำมันสเปรย ครีมแตงผม หามยอมหรือกัดสีผมหรือ

อื่นๆในลักษณะเปนการเสริมสวย 

 

     

 



๒๙ 
 
๒. นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ๒.๑ เส้ือใชแบบเดียวกันกับนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน 

          ๒.๒ กางเกงใหใชผาสีดำ ชนิดผาโทเลหรือผามัน หามใชผาฝาย 

หรือผาเวสปอยส รูปแบบกางเกงใชแบบเดียวกันกับรูปแบบกางเกงนักเรียนชายระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

๒.๓ เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีดำ อนุญาตใหใชเข็มขัดสีน้ำตาล 

ขนาดกวางต้ังแต ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตามลักษณะรูปรางของนักเรียน หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงิน รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา ชนิดหัวกลัด สายของเข็มขัดตองไมมีลวดลายใดๆ 

   ๒.๔ รองเทาใหใชรองเทาชนิดหุมสนชนิดผูก เปนรองเทาหนังหรือ

ผาใบสีดำ ไมมีลวดสายหรือสีอื่นปน 

   ๒.๕ ถุงเทา ใหใชถุงเทาส้ัน สีขาว เนื้อเรียบ ยาวเหนือตาตุมต่ังแต 

๑๐ ซ.ม.ข้ึนไปแตไมเกินครึ่งนองหรือเสมอหนาแขง ไมพับถุงเทา และถุงเทาตองไมมีสวดลาย

ใดๆ เชนตัวหนังสือหรือรูปภาพ เปนตน 

   ๒.๖ ทรงผม ใหตัดผมหรือไวผมแบบรองทรงสูงหรือรองทรงส้ัน

ดานขางและดานหลังตัดส้ัน ไลสูงข้ึนไปใหมองเห็นเปนขอบหรือเปนช้ัน ผมดานหนายาวไม

เกิน 5 ซ.ม. หามไวจอน ไวหนวด ไวเครา ทรงผมหามใสเยล น้ำมัน สเปรยหรือโฟมแตงผม 

หามยอมหรือกัดสีผมและอื่นๆในลักษณะการเสริมสวย 

 

  ๓. นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

   ๓.๑ ใหใชผาขาวเกล้ียง ไมบางเกินไป แขนเส้ือใหใชแบบกลาสี 

แขนส้ัน ปลายแขนยน และตองสวมเส้ือสับในสีขาวกอนสวมเครื่องแบบ หามใสเส้ือยืดคอกลม

ชนิดติดคอ กระเปาเส้ือใหติดริมขอบเส้ือดานลางขางขวาขนาด ๘ × ๑๐ ซ.ม.ขอบชายเส้ือ

ดานลางพับเขาดานในเขา ๑ นิ้ว ความยาวของชายเส้ือติดตรงบริเวณขอมือเมื่อยืดตรง ใหใช

ผาผูกคอสีกลมทา ชายสามเหล่ียมผูกเงื่อนกลาสี แยกชายออกขางประมาณ ๒.๕ นิ้ว 

   ๓.๒ กระโปรง ใชผาสีกลมทาเนื้อเกลียงไมมีลวดลายและไมบาง           

เอวกระโปรงมีขอบกวาง ๓ - ๔ ซ.ม. แบบกระโปรงใชแบธรรมดา ดานหนาและดานหลังพับ

เปนจีบขางละ ๓ จีบ จีบกระโปรงหันออกดานนอก เย็บทับจีบกระโปรง จากขอบเอวลงมาไม

เกิน ๑๐ ซ.ม. แตไมเกินครึ่งนอง ชายกระโปรงหนาลางพับเขาดานในกวาง ๒.๕ – ๔ ซ.ม. 



๓๐ 
 
   ๓.๓ ถุงเทา ใหใชถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย เวลาสวมใสใหพับขอบ

ลงมาแลว วัดจากกึ่งกลางข้ึนไปสูงไมนอยกวา ๓ นิ้ว แตไมเกินกึ่งกลางของหนาแขงตนเอง ถา

ใชถุงเทาท่ีไมพับขอบบนถุงเทาตองสูงจากตาตุมไมนอยกวา ๓ นิ้ว แตไมเกินกึ่งกลางของหนา

แขงตนเอง 

   ๓.๔ รองเทา ใหใชรองเทาหนังสีดำ ไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน แบบ

รองเทาใชแบบหุมสนสีดำ สนสูงไมเกิน ๓ ซ.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเทา รองเทาผาใบใหใชสี

ขาวลวน ไมมีลวดลายหรือสีอื่นปน 

   ๓.๕ ผม หรือ ทรงผม ใหไวทรงบอบ ซึ่งปลายผมเสมอกันทุกดาน

เลยต่ิงหูไดไมเกิน ๒ ซ.ม. หามดัดผม ซอยผม ยอมผม กัดสีผม และหามตกแตงผมโดยเยล 

น้ำมัน สเปรยหรือเครื่องสำอางอื่นใด ใหใชกิ๊บหนีบผมสีดำขนาดพอเหมาะ ไมใหใชหวีสับ หวี

ติดหรือเสียบไวท่ีผม 

   ๓.๖ การตกแตงใบหนา หามใชเครื่องสำอางใดๆ ตกแตงบริเวณ

ใบหนาหรือสวนอื่นใดของรางกายท่ีไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ใหใชสบู แปงฝุนทำความ

สะอาดสวนตางๆของรางกายไดในบางกรณี เชนหลังจากเรียนพละศึกษาหรือทำกิจกรรมของ

โรงเรียนและหามตกแตงใบหนาโดยวิธีการตางๆท่ีผิดธรรมชาติ 

 

๔. นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ๔.๑ เส้ือ ใหใชผาสีขาวเกล้ียงไมบางเกินควร แบบเส้ือเปนแบบคอ

เช้ิตแขนส้ันปลายแขนรัด ผาอกตลอด ท่ีอกเส้ือทำฉากตลบขางในกวาง ๓ ซ.ม. ติดกระดุมสี

ขาว ๕ เม็ด ตัวเส้ือไมรัดรูปและสวมทับเส้ือทับในสีขาวอีกช้ันหนึ่ง ใหชายเส้ืออยูในขอบ

กระโปรง เมื่อมองดูใหเห็นเข็มขัดโดยรอบ 

   ๔.๒ กระโปรง ใหใชแบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนแตเปนสีดำ 

   ๔.๓ ถุงเทาและรองเทา ใหใชแบบเดียวกันกับนักเรียนหญิง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

   ๔.๔ เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีดำกวางประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม. หัว

เข็มขัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาชนิดหัวกลัด สีเดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งตอง

เปนสีเดียวกับเข็มขัดตองไมมีลวดลายหรือการตกแตงใดๆ 



๓๑ 
 
   ๔.๕. ผมและทรงผม ใหไวทรงบอบ ซึ่งปลายผมเสมอกันทุกดาน

เลยต่ิงหูไดไมเกิน ๓-๔ ซ.ม.หรือยาวสุดไมเกิน ๒ นิ้ว หามดัดผม และตองรวบผมดานหนาข้ึน

และหนีบดวยกิ๊บดำ หามดัดผม หามซอยผม หามยอมผมหรือกัดสีผม และหามตกแตงทรงผม 

ดวยน้ำมัน เยล สเปรย หรือเครื่องสำอางใดๆ 

๔.๖. การตกแตงใบหนา  หามใชเครื่องสำอางใดๆ ตกแตงบริเวณ 

ใบหนาหรือสวนอื่นใดของรางกายท่ีไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ใหใชสบู แปงฝุนทำความ

สะอาดสวนตางๆของรางกายไดในบางกรณี เชน หลังจากเรียนพลศึกษาหรือทำกิจกรรมของ

โรงเรียนและหามตกแตงใบหนาโดยวิธีการตางๆท่ีผิดธรรมชาติ 

 

  ๕. เคร่ืองหมายของโรงเรียนและการแตงกาย 

   ๕.๑. ใหปกอักษรยอ ล.ว. ท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา ดวยดายสีน้ำเงิน ปก

ทึบกวาง ๑ ซ.ม. สูง ๑.๕ ซ.ม. และรหัสประจำตัวนักเรียน ท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา ดวยดายสีน้ำ

เงิน ปกทึบกวาง ๑ ซ.ม. สูง ๑.๕ ซ.ม. 

   ๕.๒ การปกช่ือและช่ือสกุลของนักเรียนใหปกทึบหรือเดินตัวเสน

พิมพธรรม ดวยดายสีน้ำเงิน สูง ๑ ซ.ม. ท่ีอกเบ้ืองซายในระดับเดียวกับการปกอักษรยอ ล.ว 

   ๕.๓ ใหปกเครื่องหมายบอกระดับช้ันเรียนหนาอกเส้ือดานซาย โดย

ใหปกทึบเปนรูปดาว ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกำหนดใหปกดวยสีแดง เสนผาศูนยกลาง 

๐.๓ ซ.ม. เชน 

    ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑  จำนวน ๑ ดาว 

    ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒  จำนวน ๒ ดาว 

    ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓  จำนวน ๓ ดาว 

   ๕.๔ การปกเครื่องหมาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกำหนด

ปกเครื่องหมายบอกระดับช้ันเรียนท่ีปกคอเส้ือดานขวา โดยใหปกทึบเปนรูปดาว ดวยสีน้ำเงิน 

เสนผาศูนยกลาง ๐.๓ ซ.ม. เชน 

    ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔  จำนวน ๑ ดาว 

    ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๕  จำนวน ๒ ดาว 

    ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖  จำนวน ๓ ดาว 

   

 



๓๒ 
 
๖. เคร่ืองแบบพลศึกษา 

   ๖.๑. ใหใชเส้ือและกางเกงท่ีโรงเรียนกำหนด ซึง่จำหนายโดยฝาย

สวัสดิการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

   ๖.๒ ใหปกช่ือและช่ือสกุล ท่ีอกเส้ือดานซายเปนภาษาไทยเหนือ

กระเปาดวยสีน้ำเงิน ตัวพิมพขนาดธรรมดา สูง ๑ ซ.ม. 

   ๖.๓ นักเรียนหญงิใชรองเทาผาใบสีขาว นักเรียนชายระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนใชรองเทาผาใบสีน้ำตาลและนักเรียนนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายใชรองเทาผาใบสีดำ 

 

  ๗. เคร่ืองแบบลูกเสือ ใหใชระเบียบการเครื่องแบบลูกเสือแหงชาติ จาก

สำนักงานลูกเสือแหงชาติกำหนด 

 

  ๘. เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร ใหใชระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษา

วิชาทหารกรมการรักษาดินแดน 

 

  ๙. เคร่ืองประดับ หามใชเครื่องประดับตางๆ เชน สรอยคอ สรอยทองคำ 

แหวน  ตางหู หวีสับ โบวผูกผมสีตางๆ ซึ่งถาคร-ูอาจารยพบเห็นสามารถยึดของดังกลาว ไวท่ี

หองปกครองและจะใหผูปกครองมารับคืน (จะคืนเฉพาะทองคำแทเทานั้น) 

    ไมอนุญาตใหนักเรียนทุกคนไวเล็บยาว แตงเล็บ ทาเล็บหรือตกแตงสวน

ตางๆ ของรางกาย เชน หามกันค้ิว หามดัดขนตา หามสักรูปตางๆบนรางกายและไมอนุญาต

คอนแท็คเลนสแฟช่ัน 

 

  ๑๐. เคร่ืองแบบชุมนุมตางๆ ท่ีนักเรียนเลือกเรียน ใหใชตามคำส่ังของแต

ละชุมนุมท่ีกำหนดข้ึน 

 

  ๑๑. การใชโทรศัพท ใหปฏิบัติตามหมวดวาดวยการใชโทรศัพท 

โทรศัพทมือถือ(ถาเลนในเวลาเรียนยึดใหทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนแลวคืน) 

 

 



๓๓ 
 

หมวดท่ี ๔ 

วาดวยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 นักเรียนท่ีกระทำความผิด ทางโรงเรยีนแหลมรังวทิยาคมจะพิจารณาลงโทษตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนกัเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย

ระเบียบนี้ใหใชบังคับต่ังแตวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญติัคุมครองเด็ก     

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษาไวดังตอไปนี ้

  (๑) ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการลงโทษ

นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 

  (๒) ระเบียบนี้ใหใชบังคับต่ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  (๓) ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓” 

  (๔) ในระเบียบนี้ 

   “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ 

อาจารยใหญ ผูอำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตำแหนง

ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

   “กระทำความผิด” หมายความวา การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษา

ประพฤติผาฝนระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

กฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

   “การลงโทษ” หมายความวาการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ี

กระทำความผิด โดยมีความมุงหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 

  (๕) โทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด มี ๔ สถาน 

ดังนี ้

    (๑) วากลาวตักเตือน 

    (๒) ทำทัณฑบน  



๓๔ 
 

  (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  

  (๔) ทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

 (๖) หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกล่ันแกลง 

หรือลงโทษ ดวยความโกรธ หรือดวยความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือ

นักศึกษา และความรายแรง ของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย 

  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาท่ีจะแกนิสัยและความ

ประพฤติไมดีของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสำนึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางท่ี

ดีตอไป 

ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูท่ีบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา

มอบหมายเปนผูมีอำนาจการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

 (๗) การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนักเรียนหรือนกัศึกษากระทำความผิดไม

รายแรง 

 (๘) การทำทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม

เหมาะสม สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา หรือกรณีทำใหเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติศักด์ิของสถานศึกษา หรือฝาฝนระเบียบของ

สถานศึกษา หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ 

      การทำทัณฑบนใหทำเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมา

บันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑบนไวดวย 

 (๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการ

ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม และใหทำ

บันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

 (๑๐) ทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใชในกรณีท่ีนักเรียนและ

นักศึกษากระทำความผิดท่ีสมควรตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมใหเปนไปตาม

แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

 

 

 



๓๕ 
 

หมวดท่ี ๕ 

ประเภทของการกระทำความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

 

ขอ ๒๐ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเขาศึกษาใน

โรงเรียนหรือเมื่อเปดภาคการศึกษาใหม ยกเวนนักเรียนท่ีถูกทำทัณฑบนในปการศึกษาท่ีผาน

มาใหมีคะแนนสะสมเทาท่ีกำหนดไวในขอท่ี ๑๔ ของระเบียบนี ้

 

 ขอ ๒๑  นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติท่ีไมพึงประสงค โดยใหแบง

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิดและเกณฑการตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี ้ 

 

 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด 
ตัดคะแนน

พฤติกรรม 

สถานเบา - ท้ิงขยะไมถูกท่ีหรือกอความสกปรกในโรงเรียน 

- เขาหองเรียนชา 

- สงเสียงดังรบกวนผูอื่น 

- มาโรงเรียนสาย 

- รับประทานอาหารในเวลาเรียน 

- ไมทำเวรหรือทำหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- ขับข่ียานพาหนะในโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 

- แตงกายหรือไวทรงผมผิดระเบียบ 

- ไมนำขาวสารหรือจดหมายไปแจงผูปกครอง 

- ๕ 

- ๕ 

- ๕ 

- ๕ 

- ๕ 

- ๕ 

- ๕ 

- ๕ 

- ๕ 

สถานกลาง - ขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลจำเปน 

- หนีการเรียน 

- ไมรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน 

- กริยา วาจาไมสุภาพ พูดเท็จ ใหการเท็จ 

- กล่ันแกลง รังแกผูอื่น 

- นำส่ิงของตองหาม ไมเหมาะสมไมไดรับอนุญาต 

- ๑๐ 

- ๑๐ 

- ๑๐ 

- ๑๐ 

- ๑๐ 

- ๑๐ 



๓๖ 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด 
ตัดคะแนน

พฤติกรรม 

- ยุยงสงเสริมใหผูอื่นกระทำความผิด - ๑๐ 

สถานหนัก - ฝาฝน/ขัดขืนคำส่ังครู ผูบริหาร ท่ีส่ังโดยชอบ

ธรรม 

- หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 

- ขาดเรียนไมแจงเหตุตอเนื่องนาน ๓ วันข้ึนไป 

- แสดงกริยากาวราว ขาดสัมมาคารวะตอผูอาวุโส 

- กอความไมสงบข้ึนในโรงเรียน 

- ทำลายทรัพยสินของสวนรวมหรือของผูอื่น 

- มั่วสุม รวมกลุมกอความเดือดรอนใหผูอื่น 

- ทุจริตในการเรียนและการสอบ 

- แอบอางบุคคลอื่นมาเปนผูปกครองของตน 

- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือช่ือ 

- จัดใหมีหรือเลนการพนันทุกชนิดในโรงเรียน 

- ประพฤติตนไมเหมาะสมในเชิงชูสาว 

- พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน 

- มีหรือเผยแพรส่ือลามกอนาจารในโรงเรียน 

- ขาดเรียนหรือไมแจงเหตุผลนานเกิน ๕ วันข้ึนไป 

- สูบบุหรี่ เสพสารระเหย 

- ด่ืมสุรา หรือของมึนเมา 

- ชักนำบุคคลภายนอกเขามากอกวนในโรงเรียน 

- กอเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

- ถายภาพเพื่อเผยแพร โฆษณาตอสาธารณะชน

ไมไดรับอนญุาตจากทางโรงเรียน 

- ลักขโมยส่ิงของ ทรัพยสินของผูอื่น 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๒๐ 

- ๓๐ 

- ๓๐ 

- ๓๐ 

- ๓๐ 

- ๓๐ 

- ๕๐ 

- ๕๐ 

- ๕๐ 

- ๕๐ 

- ๕๐ 

- ๕๐ 

สถานรายแรง - ขมขู กรรโชก ทำใหสูญเสียทรัพยสิน 

- ซื้อ จำหนาย จายแจก ยาเสพติดหรือส่ิงมึนเมา 

- ลวงละเมิดทางเพศทำใหผูอื่นไดรับความเสียหาย 

- ๖๐ 

- ๖๐ 

- ๖๐ 



๓๗ 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด 
ตัดคะแนน

พฤติกรรม 

- กระทำตนเส่ือมเสียดานชูสาวหรือทางเพศชัดแจง 

- ขาดเรียนไมแจงเหตุผลตอเนื่องนาน ๑๐ วันข้ึน

ไป 

- กระทำความผิดคดีอาญา 

- กระทำการอันเปนปฏิปกษตอการบริหาร

โรงเรียน 

- เกี่ยวของกับการคาประเวณี 

- กระทำการอันเปนบอนทำลายความมั่นคงของ 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

- กระทำการใหเปนการสรางความเส่ือมเสียตอ

เกียรติยศ ช่ือเสียง ของโรงเรียนอยางรายแรง 

- ๖๐ 

- ๖๐ 

- ๖๐ 

- ๖๐ 

- ๖๐ 

- ๖๐ 

 

- ๖๐ 

 

 

ขอ ๒๒  นักเรียนท่ีกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระทำท่ีทำใหเกิดความ

เส่ือมเสียแกช่ือเสียงของโรงเรียน สังคม หมูคณะ หรือประพฤติฝาฝนตามกฎกระทรวงกำหนด

ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน

แหลมรังวิทยาคมจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแกนักเรียนที่กระทำผิดมี ๔ สถาน 

ดังนี้ 

   (๑) วากลาวตักเตือน 

   (๒) ตัดคะแนนพฤติกรรม 

   (๓) ทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

   (๔) ทำทัณฑบน 

 

 การลงโทษนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ใหเปนไปเพื่อวากลาวส่ังสอน 

โดยเจตนาที่จะแกไขความประพฤติที่ไมดีของนักเรียนใหรูสำนักในความผิดที่กระทำ ละเวน

การประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรมของตนในทางที่ดีตอไป โดยผูที่จะลงโทษจะตองทำ



๓๘ 
 
การสอบสวนใหปรากฏซึ่งขอเท็จจริงใหชัดแจงวานักเรียนผูนั้นไดกระทำผิดและสมควรถูก

ลงโทษ 

 การลงโทษตาม (๓)(๔) กอนลงโทษใหผู เกี ่ยวของเสนอความเห็นพรอม

เหตุผลประกอบตอผูอำนวยการโรงเรียน เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงใหลงโทษได ในการ

ลงโทษนักเรียนทุกครั้งใหโรงเรียนบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐาน โดยจัดทำแบบ

บันทึกใหเหมาะสม มีการจัดเก็บและแจงใหผูปกครองของนักเรียนรับทราบดวยทุกครั้ง 

 

ขอ ๒๓  การวากลาวตักเตือน ใชสำหรับนักเรียนที่กระทำผิดทุกสถาน และในเมื่อ

ผูอำนวยการโรงเรียนหรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ผู อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

เห็นวาเหมาะสมและจะไดผลดี ซึ่งผูอำนวยการโรงเรียนไดออกคำสั่งของโรงเรียนมอบหมาย

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถวากลาวตักเตือนนักเรียนได 

 

ขอ ๒๔  การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เปนการ

ลงโทษเพื่อใหนักเรียนไดระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและสงเสริมใหนักเรียน

ปฏิบัติตนเปนคนดี ถูกตองตามระเบียบโรงเรียน เพื่อใหเปนการรวมกันอบรม ตักเตือน ปอง

ปราม มิใหนักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนั้นจึงใหครูและบุคลากรมีอำนาจ

ในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

 (๑) ครูที่ปรึกษา และครูเวรประจำวัน มีอำนาจตัดคะแนนพฤติกรรมของ

นักเรียนคนใดๆในหนึ่งปการศึกษา รวมแลวไมเกิน ๓๐ คะแนน 

 (๒) ครูหัวหนาระดับมีอำนาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆใน

หนึ่งปการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนท่ีครูท่ีปรึกษาหรือครูเวรตัดแลว เกิน ๕๐ คะแนน 

 (๓) หัวหนางานสงเสร ิมความประพฤตินักเร ียนมีอำนาจตัดคะแนน

พฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่งปการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนครูท่ีปรึกษาหรือครูเวร

และหัวหนาระดับตัดแลว ไมเกิน ๘๐ คะแนน 

 (๔) หัวหนากลุมสงเสริมกิจการนักเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน 

มีอำนาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆเมื่อรวมกับคะแนนท่ีครูท่ีปรึกษาหรือครูเวร 

หัวหนาระดับ ตัดแลว ไมเกิน ๑๐๐ คะแนน 

 



๓๙ 
 

ขอ ๒๕  การแจงใหผูปกครองทราบ ใหครูท่ีปรึกษา ครูหัวหนาระดับช้ัน หัวหนางาน

สงเสริมพฤติกรรมนักเรียน หัวหนากลุมสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสานงานกับหัวหนา

งานกิจการนักเรียนเพื่อทำหนังสือถึงผูปกครองนักเรียนใหรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 

 

ขอ ๒๖  การเชิญผูปกครองมาพบทางโรงเรียนใหครูที่ปรึกษา ครูหัวหนาระดับช้ัน 

หัวหนางานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน หัวหนากลุมสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสานงาน

กับหัวหนางานกิจการนักเรียนเพื่อทำหนังสือถึงผูปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือกับทาง

โรงเรียนในการรวมมือแกไขปญหานักเรียน 

 

 ขอ ๒๗  การทำกิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี ้

(๑)  สงตัวใหรับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่น ตามท่ี 

     กำหนด 

   (๒) ใหบันทึกการทำความดีซึ่งมีครูลงช่ือรับรองเปนพยาน ตามท่ี 

         กำหนด 

   (๓) ใหรายงานตัวเปนประจำตามวันและเวลาท่ีกำหนด 

   (๔) ใหทำบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเปนลายลักษณอักษร 

   (๕) ใหเขารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

   (๖) ใหบำเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ชุมชน ทองถ่ิน ตามท่ีกำหนด 

   (๗) ใหซอมแซม ชดใช ประดิษฐช้ินงานท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  

     ใหทำกิจกรรมหรือวิธีอื่นๆท่ีคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

     นักเรียนเห็นวาเหมาะสม 

 

 ขอ ๒๘  การทำทัณฑบน ใหพิจารณาทำทัณฑบนแกนักเรียนที่ทำผิดและถูก ตัด

คะแนนพฤติกรรมตั้งแต ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไมสมควรแกสภาพ

นักเรียนตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝาฝน

ระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางรายแรงหรือไดรับโทษอยางอื่นแลวไมเข็ดหลาบ ใหทำ

ทัณฑบนไวเปนหลักฐานและเชิญผูปกครอง หรือ ผูรับประกันพฤติกรรมนักเรียนมาบันทึก



๔๐ 
 
รับทราบความละรับรองการทำทัณฑบนไวดวย โดยใหผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูพิจารณา

อนุมัติการทำทัณฑบน 

การทำทัณฑบนครั้งท่ี ๑ ใหเชิญผูปกครองของนักเรียนมารับทราบเปนลาย 

 ลักษณอักษร 

การทำทัณฑบนครั้งท่ี ๒ ใหผูปกครองนักเรียนนำผูรับประกันพฤติกรรมของ 

นักเรียน ซึ่งเปนขาราชการประจำ หรือผูนำชุมชน มาเปนผูรวมรับทราบและรับประกันทำ

ทัณฑบนนักเรียนดวย 

    นักเรียนท่ีไดรับโทษทัณฑบนแลว จะมีคะแนนพฤติกรรมการศึกษาตอไป

เทากับคะแนนท่ีมีอยูเมื่อถูกทำทัณฑบนครั้งแรก และโทษทัณฑบนจะมีผลตอเนื่องในป

การศึกษาตอไปจนกวาจะจบการศึกษาในชวงช้ันท่ีศึกษาอยูขณะนั้น 

 ขอ ๒๙ นักเรียนท่ีถูกลงโทษทำทัณฑบน ครั้งท่ี ๑ หรือครั่งท่ี ๒ แลว ปรากฏวาไม

ปรับปรุงพัฒนาตนเอง หรือมพีฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสรางความเดือดรอน เส่ือมเสียตอ

ตนเอง ผูอื่น และสวนรวมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนเสนอ

ปญหารายกรณีเพื่อใหผูอำนวยการวินิจฉัยแนวทางแกไขปญหา เชน การสงตอ การแยกกลุม

ปญหา การใหมีการเปล่ียนสถานท่ีเรียนเพื่อใหสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมใหม เปนตน 

 

 ขอ ๓๐ เกณฑการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 

  (๑) นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ใหทำทัณฑบน

ครั้ง ๑ และเชิญผูปกครองมารับทราบเปนลายลักษณอักษร บำเพ็ญประโยชน ๕ วัน 

  (๒) นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ใหทำทัณฑบน

ครั่งท่ี ๑ และใหเชิญครูประจำช้ัน ผูปกครองหรือบิดามารดา มารับรองเปนลายลักษณอักษร 

บำเพ็ญประโยชน ๖ วัน 

  (๓) นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียน

แจงใหผูปกครองทราบโดยทำหนังสือพักการเรียน  

  (๔) นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ใหยาย

สถานศึกษาหรือใหผูปกครองมาลาออก 

  (๕) นักเรียนท่ีถูกลงโทษในขอ ๓, ๔ จะนำคะแนนความประพฤติไปสะสมใน

ปการศึกษาตอไป 

 



๔๑ 
 
  ขอ ๓๑ ผูอำนาจลงโทษนักเรียน 

  ครูอาจารยทุกคนมีอำนาจในการลงโทษนักเรียน ตามคำส่ังโรงเรียนแหลมรัง

วิทยาคมเรื่อง มอบหมายอำนาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี ้

   (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการวากลาว ตักเตือน 

   (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการใหนักเรียนทำกิจกรรม 

   (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการใหยายสถานศึกษาหรือใหผูปกครองมา

ลาออก เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

   (๔) ครู/อาจารยทุกทาน มีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎขอ ๑, ๒ 

   (๕) หัวหนาระดับมีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎขอ ๑, ๒, ๓ 

   (๖) ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ผูชวยอำนวยการและ

คณะกรรมการฝายปกครองมีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎขอ ๑, ๒, ๓ 

 

หมวดท่ี  ๖ 

การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค 

 

 ขอ ๓๒  นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเขาศึกษาใน

โรงเรียนหรือเมื่อเปดภาคการศึกษาใหม ยกเวนนักเรียนท่ีถูกทำทัณฑบนในปการศึกษาท่ีผาน

มาใหมีคะแนนสะสมเทาท่ีกำหนดไว 

 

 ขอ ๓๓  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค และการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม มีดังนี ้

 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
คะแนนพฤติกรรม 

ท่ีเพิ่ม 

- เก็บส่ิงของคืนหรอประกาศหาเจาของโดยไมหวังผลตอบแทน 

           (๑) มูลคาไมเกิน ๑๐๐ บาท 

           (๒) มูลคาเกิน ๑๐๐ บาท 

- เต็มใจชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ สวนรวม 

- ใหขาวสาร ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 

- ชวยเหลือเพื่อนหรือผูอื่นท่ีประสบปญหา หรือเดือนรอน 

 

+ ๕ 

+ ๑๐ 

+ ๑๐ 

+ ๑๐ 

+ ๑๐ 



๔๒ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
คะแนนพฤติกรรม 

ท่ีเพิ่ม 

- เปนตัวแทนของโรงเรียนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ 

- สรางช่ือเสียงท่ีดีใหแกโรงเรียน 

           (๑) ในระดับโรงเรียน 

           (๒) ในระดับอำเภอ 

           (๓) ในระดับสหวิทยาเขต 

           (๔) ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/จังหวัด 

           (๕) สูงกวาระดับจังหวัดข้ึนไป 

+ ๑๕ 

 

+ ๑๐ - ๒๐ 

+ ๑๕ - ๒๕ 

+ ๒๐ - ๓๐ 

+ ๓๐ - ๔๕ 

+ ๕๐ – ๑๐๐ 

 

 ขอ ๓๔  แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

   (๑) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค จะไดรับคะแนนพฤติกรรม

เพิ่มข้ึนตามลักษณะของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

   (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอขอเพิ่มพฤติกรรมคะแนน

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของนักเรียนได โดยเสนอเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบเอกสาร

หลักฐาน ถามี 

 

 ขอ ๓๕  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ถือเปนแบบอยางท่ีดีของนักเรียนและ

สวนรวมจึงควรแกการยกยอง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังตอไปนี้ 

 

ระดับคะแนนพฤติกรรมท่ีเพิ่มข้ึน การประกาศเกียรติคุณ 

- คะแนนสะสมเพิ่มข้ึน ไมเกิน ๒๙ 

คะแนน 

- คะแนนสะสมเพิ่มข้ึน ๓๐ คะแนนข้ึนไป 

- คะแนนสะสมเพิ่มข้ึน ๕๐ คะแนนข้ึนไป 

- คะแนนสะสมเพิ่มข้ึน ๙๐ คะแนนข้ึนไป 

ยองชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณ 

มอบเกียรติบัตรการทำความดี 

ประกาศใหเปนนักเรียนดีเดนในวันสำคัญางๆ 

 

 

 



๔๓ 
 

หมวดท่ี ๗ 

การใชเคร่ืองมือติดตอสื่อสาร 

 

 ขอท่ี ๓๖  โทรศัพทมือถือ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมไมสนับสนุนใหนักเรียนนำ

โทรศัพทมือถือมาใชในโรงเรียน 

(๑) นักเรียนสามารถใชโทรศัพทมือถือกอนเวลา ๐๗.๓๐ น. 

ชวงเวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ และหลัง ๑๖.๓๐ เทานัน้ 

   (๒) หากนักเรียนนำโทรศัพทมือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย 

ทางโรงเรียนไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

   (๓) หากนักเรียนนำโทรศัพทออกมาใชในเวลาราชการ ไมวาจะใน

รูปแบบใดก็ตามทางโรงเรียนจะทำการยึดโทรศัพท แลวใหผูปกครองมารับคืน โดยหากละเมิด

ครั้งท่ี ๑ จะยึดไว แลวใหพำเพ็ญประโยชน หากละเมิดครั้งท่ี ๒ จะยึดโทรศัพทไว ๑ เดือน

แลวใหผูปกครองมารับ หากทำละเมิดครั้งท่ี ๓ จะยึดโทรศัพทไว ๑ ภาคเรียน  ไมวากรณีใดๆ

นักเรียนท่ีไดรับโทษทัณฑบนในขณะท่ีศึกษาอยูในชวงช้ันใด จะถูกตัดสิทธิ์การไดรับใบรับรอง

ความประพฤติจากทางโรงเรียน  

   (๔) หากนักเรียนมีความจำเปนท่ีจะติดตอส่ือสารกับผูปกครอง  

และถาผูปกครองจะมาติดตอกับนักเรียน สามารถติดตอไดทางครู/อาจารย ท่ีปรึกษาหรือฝาย

ปกครอง 

หมวดท่ี ๘ 

แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

ขอท่ี ๓๗  แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระทำผิด 

   (๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีในการวากลาวตักเตือนนักเรียนท่ี

กระทำผิดไดในทันทีท่ีพบวานักเรียนกระทำผิด ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย 

   (๒) กรณีท่ีครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระทำผิดใหแจงตอครูท่ี

ปรึกษา ครูหัวหนาระดับของนักเรียนท่ีทำผิด หรือคณะกรรมการสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อ

ดำเนินการตอไป 

   (๓) ใหครูท่ีปรึกษา และครูหัวหนาระดับเปนผูดำเนินการเบ้ืองตน

ในการรวมสอบสวนความผิด อบรมดูแลนักเรียนรวมกับกลุมสงเสริมกิจการนักเรียน โดย



๔๔ 
 
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตามท่ีกำหนดไวเปนหลักฐาน และแจงผูปกครองนักเรียนทราบ

ทุกครั้ง 

   (๔) การใหนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหครูท่ี

ปรึกษาหรือครูหัวหนาระดับ เปนผูมอบหมายใหทำกิจกรรมและควบคุมดูแลรวมกับ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการนักเรียน 

   (๕) ในกรณีท่ีการกระทำความผิดของนักเรียนเปนความผิดอันจะ

นำมาซึ่งความเสียหายหรืออาจเกิดอันตรายตอตัวนักเรียนเอง ผูอื่นและสวนรวมอยางรายแรง 

หรือเกินกวาอำนาจหนาท่ีของโรงเรียน เกี่ยวของกบับุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเปนการ

กระทำความผิดกฎหมายอยางรายแรงใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการนักเรียนเสนอตอ

ผูอำนวยการ เพื่อประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือผูชำนาญการเฉพาะ ในการ

ดำเนินการตามสมควร ตอไป 

  ขอ ๓๘   ใหโรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการสงเสรมิกิจการนักเรียน เพื่อทำ

หนาท่ีในกลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบ

นี้  โดยมีรองผูอำนวยการโรงเรียนท่ีกำกับดูแลกลุมสงเสริมกิจการนักเรียน เปนประธาน 

หัวหนางานหรือผูท่ีเหมาะสมเปนกรรมการ และใหหัวหนากลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียนทำ

หนาท่ีกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ ๓๙  การแกไข ปรับปรุง ผอนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้  ให

คณะกรรมการสงเสริมกิจการนักเรียนเสนอขอความคิดเห็นชอบตอผูอำนวยการโรงเรียน เมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวจึงดำเนินการได 

  ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

    

ลงช่ือ 

      (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

        ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 

 



๔๕ 
 

คณะผูจัดทำ 

 

ท่ีปรึกษา 

นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง   ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

นางสาวรัชนี สุลักษณานนท  รองผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง  หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

นางสาวพัชชา  มิ่งสมร   หัวหนางานงบประมาณและสินทรัพย 

นายศรชัย  พลแกว   หัวหนากลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 

นายพสุธันย จูทัย    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

คณะกรรมการจัดทำคูมือ  

นางธิดารตัน สมบูรณศิลป   กรรมการ 

นายสาคร ภูสอง    กรรมการ 

นายฐิติวรรณ พานทอง   กรรมการ 

นายนิรวิทย  ขาวหน ู   กรรมการ 

นายยศรชัย  พลแกว   กรรมการ 

นายมานะพงษ  พินธ ุ   กรรมการ 

นางสาวพิไลวรรณ ปุนพันป  กรรมการ 

นางสาวเกสรี  พรมอยู   กรรมการ 

นายเกียรติศักด์ิ บังนาน   กรรมการ 

นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม  กรรมการและเลขานุการ 

 

 


